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                                                     كلمة السيد / رئيــــس مجلـــس اإلدارة

إن توجه الشركة ممثالً بمجلس إدارتها هو عدم اإلعتماد على نشاط أو وعاء واحد 
للدخل، حيث كان لجائحة كورونا األثر البالغ على الســوق العالــمي وليس السـوق 
السعودي فقط ولكن بفضل اهللا وتوفيقه استطاع مجلس اإلدارة اتباع ســياسات 
إقتصادية آمنة كان لها فضل كبيـر في المضي قــدمًا فيما تطمـــح إليه الشــركة 

من أهداف وخطط سنوية.

ولذا فقد قررت الشركة وفي إطار خبـرتها بالســـوق لمدة تتجــــاوز الثـالثة عقـــود 
بالدخول في أنشطة مرتبطة بنشاط الشركة والبدء في تنفيذ خطط استراتيجية 

طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى.

وبإذن اهللا سنقوم بعرض نتائج ومؤشـرات أولية كانت والحمد هللا ناجحة ومثمرة، 
عادت على الشركة بالنفع الكبير.

كما قامت الشركة بإنشاء شركات تابعة وذلك لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها، 
كشركتي دير العقارية وسدان للصــناعة، والمملوكة بكامل رأس المـــال لشــركة 

أبناء محمد حسن الناقول.

بل وتم تحديد مشــروعات بعينها للبـــــدء في تشغيل تلك الشــــــركات الوليـدة 
وتحقيق طـــفرة نوعية في أداء الشركة األم شـــركة أبناء محمد حســـن الناقول، 
لتبدأ شركتكم وشركتنا في غزو أسواق جديدة وفتح مجاالت عدة تثري اإلقتصاد 

المحلي بإذن اهللا.

السـالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، الســادة مســاهمي 
شركة أبناء محمد حسن الناقول، إنه لمن دواعي سروري 
أن أرحب بكم فـــــــــــي الجمعية العامة العادية لتقديم 
تقـريـر مجلس اإلدارة عن العام المالـي المنتهـي فــي 31 
ديسمبر 2021، والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشـركة 
وأدائها باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة للســـــــنة 
المالية المنتهية في 31 ديســــمبر 2021، وتقرير مراقب 

الحسابات طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .
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كما عملت الشركة على إستقطاب أصحـاب الكفاءات والخــبرات لمســاعدة الشركة على 
تحقيق أهدافها ومن هنا يتضح اعتماد الشركة على عنصــري تنوع المجــاالت واألنشــطة 
واستقطاب الكفاءات وأصحاب الخبرات لتحقـيق تطلعات مجلـــس اإلدارة والمســاهمين 

ومنسوبي الشركة على حد سواء.

وفي الختام أتقدم بخالص الشــكر والتقـــدير على ثقتكـم في إدارة شــركة أبناء محمــد 
حسن الناقول ، كما أشــكر الســادة أعضاء مجلــس اإلدارة على توجيهـــاتهم المســتمرة 
ومجهوداتهم في رسـم استيراتيجية الشــركة ، والشكر الجــــزيل إلى الزمـــالء في اإلدارة 
التنفيـــذية وكافة إدارات الناقول على جهـــودهم المخـــلصة متطلـــعين إلى مــزيد من 

النجاحات خالل األعوام المقبلة بإذن اهللا وفضله.

أمالً في أن ألتقي بكم خالل اإلجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين للرد 
على إستفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.
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                                                         كلمة السيد / الرئيس التنفيذي 
                                                                     والعضو المنتدب

الســـالم عليكم ورحمـــة اهللا وبركاته ، الســــادة مســاهمي 
شركة أبناء محمد حســــن الناقول، يســـــرني أن ألتقي بكم 
من خالل التقرير الســــــنوي لمجلس إدارة شركة أبناء محمد 
حســـــن الناقول ألســتعرض معكم أبرز التحــــوالت في أداء 

الشركة خالل هذا العام.

لقد كان عام 2021م هو عــام ( األمل والعمل ) الذي اســـتطاعت فيه الشـــــــــركة تجاوز 
األزمات العالمية وتطبيق إســــــــــتراتيجية مجلــس اإلدارة الحــالية والعمــــل على تنفيذ 

باقي األهداف اإلستراتيجية التي حددها المجلس وقام بالعمل عليها.

فقد استطاعت الشـــــركة تحقيق إيرادات للمبيعات بما يتجاوز الخـمســـــين مليون ريال 
سعودي وبنســــبة نمو تتجاوز 18% مقارنة بأرباح العــام المنقــضـــــي كما حـققت زيادة 

على مستوى األرباح فقد تجاوز نمو الشركة 42% مقارنة بأرباح العام المنقضي 2020.

هذا على مســـــــــــتوى الخــطط اإلستراتيجية الحالية لمجــــلس اإلدارة من رفــــع القدرة 
البيعية ورفع كفـاءة المنتجات واإلستــــحواذ على نســــــــــــــبة أكبر من المــــبيعات في 
الســــــــــــعودية ولقد كان إلجتذاب الكــفاءات بالغ األثر على هذه النتــائج وهذا مايوضح 
جليًا أن الخطط التطويرية تمشـــــي في الطريق الصــــــحـــيح والمحـــدد من قبل مجلس 

اإلدارة بعد دراسات الجدوى والتمهل والتأني وتحليل السوق.

وباإلشارة إلى كلمة الســـــــــــــيد/ رئيس مجـــلس اإلدارة فقد ذكر الخطط طويلة المـدى 
ونوضح إليكم في هذا التقرير ربح الشــــــــركة لمبلغ 1.2  ملـيون ريال ســــــعودي وذلك 
نتيجة توقيع إتفــــاقية إلتزام بإســـــــــتثمار مبلغ 4 ملـــيون دوالر أمريكي مع صـــــندوق 
قرافين فينتشـــــرز أي مايعادل +23% من إجمالي المبلــغ المســـــــــتثمر الفعلي بالنداء 

األول والبالغ 1,4مليون دوالر أمريكي وفي مدة الربع األخير من عام 2021م .
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لقد عمـــلت الشـــــركة على مواصــــلة دعـــم عملياتها ومشـــــــاريعها القائمة في ظل 
إسـتراتيجية الشـــــــــــركة المواكبـــــة لرؤية المملــــكة 2030 وبرنامــــج التحول الوطني 

 . 2020

ونحن بدورنا نســعى جاهــدين على التطــــور وفــق المعطــــيات اإلقتصــــــادية الحديثة 
وماتســعى إليه القيادة الحكيمة برعــــاية خادم الحــــرمين الشـــــــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده األميــن صاحب الســـــــــمو الملكي األمــــير محمد بن ســـلمان 

بن عبدالعزيز حفظهم اهللا.
 
إن مجلس إدارة الشـــركة على إستعداد تام للرد على أية إستفســـارات حول المعلومات 
التي تضـــمنها هذا التقرير أو أية إستفســـارات أخـــرى كذلك من خالل إجتمــــاع الجمعية 

العامة القادم بإذن اهللا والذي سوف يتم اإلعالن عن تاريخه الحقًا. 
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الباب األول: لمحة عامة عن الناقول

  - نبذة تاريخية عن الناقول
  - نشاطنا
  - أهدافنا
  -  رؤيتنـــــا

  - رسالة الناقول
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 نبذة تاريخية عن النــاقــول

شركة أبناء محمد حســـن الناقول تأسســـت في العام 2011 م تحت مســـمى مصـــنع 
شركة أبناء محمد حســــن الناقول المحدودة ونمت مع زيادة الطلب في الســــوق خالل 
النهضــة العمرانية التي تشــهدها المملكة حيث نمت الشــركة بشــكل متســارع خالل 
الخمس أعوام الماضية ، حيث قامت الشـركة بوتيرة عمل ممتازة بمضــاعفة إمكانياتها 

المادية والكوادر الوظيفية .

نشاطنــــــا

يتمثل نشـــــاطنا الرئيســـــي في إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة والذي بدوره يخدم جميع 
مناطق الدمام والخبر من خالل أسطول حديث بقدرة بيعية تصــل في حدها األعلى الى 

1200 متر مكعب يوميا وبمتوسط مبيعات شهرية 900 متر مكعب يوميًا.

أهدافنــــا

Ÿ البناء مستقبلنا والنماء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.

Ÿ نستشرف ما بعد العام 2030 بخطة طموحة تغطى أرجاء الوطن والدول المجاورة.

Ÿ كســب عوائد اإلستثمار المناسبة التي تتيح للشــركة النمو والتوسع في نشـــاطاتها 

الحالية وإضافة أنشطة جديدة.
رؤيتنــــا

Ÿ مصـنع الخرسانة العصـري، وأسطولنا العمالق، لتقديم أفضـل الخدمات الحديثة في 

مجال التســـــــويق والمبيعات تحت إشراف (كادر فني) متخصــــــــص لتحقيق أهداف 
الشركة.

Ÿ نتطلع دائمأ إلـى تحقيق مـزيد من التميـز والـريادة فـي كافة مجاالت عملنا وذلك من 

خالل تعزيز روح المبادرة وتحمل المسئولية لدى موظفينا.
Ÿ أن نقدم دورًا ال غنى عنه في تقديم منتجاتنا من خالل المســــــــــــــــــــــاهمة الفاعلة 

والموثوقة في رفد السوق السعودي بالمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.
Ÿ نســعى ألن نصــبح الشــركة الرائدة في المملكة العربية الســـعودية في مجال توريد 

مواد البناء بحلول مبتكرة.
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رسالــــة النــاقــول                                                         

Ÿ أن نصـــــبح الخيار األول والنموذجي من خالل تعيين مفاهيم التكنولوجيا والجودة في 

العالم.
Ÿ بناء الثقة بيننا وبين عمالئنا لتحقيق مجتمع مستدام.

Ÿ تطويـــر وخلق قوة عاملة من ذوي الخبـــرات والقدرات العالية لتقديم منتجات وحلول 

مبتكرة.
Ÿ المعايير العالمية والجودة هما شعار الشـركة الدائم وإرضاء المنتجين والمسـتهلكين 

هو غايتنا.
Ÿ نسعى أن يكون لنا دور وبصـمة جلية في نجاح وتنمية المجتمع وأن ينعكس ذلك على 

عمالئنا .
أن تكون لنا الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المســـــــــتقبلية على كافة األوجه  Ÿ

والنمو بالشركة من خالل تقديم ما يلزم لخدمة العمالء.
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الباب الثاني:  التقرير اإلستراتيـجـــي

-  أبرز ما حققته النــــاقـــــول منذ تاريخ 
  التأسيس وحتى تاريخ إنشاء التقرير.

-  عالمات الجودة القيــاسيــة
-  قيم الناقول

-  استراتيجية الناقول
-  النواحي التنافسية للنــــــــــاقـــــول 

   (مميزاتنــــا )
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 أبرز ما حققته النــاقــول منذ تاريخ التأسيس وحتى تاريخ إنشاء التقرير :

تأسسـت الشـركة في العام 1988 كمؤسسـة فردية برأس مال 25000 ريال سعودي  Ÿ

تحت إسم مصنع الناقول للبلك الحديث.
في العام 2004 تم دمج مصــــــنع الناقول للبلك الحديث كفرع مؤسســــــة الناقول  Ÿ

للمقاوالت العامة وفروعها.
في العام 2010 تم تحويل المؤسسـة إلى شركة ذات مســؤولية محدودة ورفع رأس  Ÿ

مال الشركة ليصبح 1,500,000  ريال  سعودي.
في العام 2017 تم الموافقة على تحويل الشــركة من ذات مســـؤولية محدودة الى  Ÿ

شركة مساهمة مقفلة وتم رفع رأس المال ليصـبح 2,900,000 ريال سعودي موزعة 
على المساهمين بحسب النسب المقررة فيما بينهم.

في العام 2017 قامت الشــركة برفع رأس مالها ليصـــبح 22,950,000 ريال سعودي  Ÿ

باستخدام مكونات حقوق الملكية من ارباح ومخصصات.
في العام 2018 قام مجلس االدارة بالموافقة على فتح فرع للشـــركة في جمهورية  Ÿ

مصـــر العربية بكلفة تقديرية 20 مليون ريال سعودي متخصـــص في إنتاج الخرسانة 
والبلوك اآللي.

في العام 2018 قامت الجمعية بالموافقة على رفع رأس المال ليصـبح 29,000,000  Ÿ

ريال سعودي.
في العام 2020 تم الحصــول على موافقة هيئة سوق المال على اإلدراج في الســوق  Ÿ

الموازي ( نمـــــو ).
في العام 2021 تــم بنـجـــاح إدراج أســــهــم الشـــركــة في السوق المـوازي  ( نمـــــو ). Ÿ

في العام 2021 قام مجلس اإلدارة بالموافقة على تأســـيس ( شـــركة دير العقارية )  Ÿ

شركة مملوكة لشــــركة أبناء محمد حســــن الناقول وفقًا ألنظمة المملكة العربية 
الســـــــعودية للعمل بمجال التطوير العقاري برأس مال قدره 500,000 ريال سعودي 
وذلك ضمن خطط الشــــــركة ورؤيتها نحو إستثمار موارد الشــــــركة وإستغاللها حق 

إستغالل.
في العام 2021 قام مجلس اإلدارة بالموافقة علي تأسيس ( شركة سدان للصناعة )  Ÿ

شركة مملوكة لشـــــــركة أبناء محمد حســـــــن الناقول للعمل بالتعدين واستغالل 
المحاجر برأس مال قدره 1,000,000 ريال ســــعودي وذلك لتوفير إحتياجات شــــركة 
أبناء محمد حســـن الناقول من الرمال والبحص وبعض المعدات المســـتخدمة ضمن 

أغراض الشركة والستغالل موارد الشركة حق استغالل.
في العام 2021 قام مجلس اإلدارة بالموافقة على توقيع اتفاقية إلتزام باســـــتثمار  Ÿ

مبلغ 4,000,000 دوالر أمريكي مع صندوق قرافين فينتشرز.
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عالمات الجودة القياسيـــة

الجودة في شركة أبناء محمد حســن الناقول ليســت وليدة الصـــدفة فهي تأتي دائمأ 
نتيجة لنوايانا الصــــــــادقة وجهودنا المخلصــــــــة وتوجهاتنا الرقمية وتنفيذنا العامر 
بالمهارات فنحن كإدارة وعاملين ونتيجة إللتزامنا بمعايير الجودة التي نطبقها نجحنا 
في الحصــــــول على شهادة ترخيص باستعمال عالمة الجودة ( SASO ) كما حصـــــــلت 

. 2008 : 90001 ISO الشركة على شهادة
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 قيــــم النــاقــول

العميل: التركيزعلى خدمة العميل وتحقيق أعلـى فائدة له من خالل توفيـر منتجات  Ÿ

عالية الجودة بأسعار تنافسية و توفير الدعم الفني.
المورد: إيجاد عالقة عمل طويلة األجل بين الشـركة والمورد مبنية على الثقة و توازن  Ÿ

المصالح .
الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تســــــــــــــــــاهم في جذب الكفاءات  Ÿ

والمحافظة عليها.
المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على اإلستثمار. Ÿ

البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تســــاهم في التقليل  Ÿ

من األضرار على البيئة.
نتعامل مع المنتجين والمستوردين بمسافة واحدة ومصداقية تامة. Ÿ

مشاريع وطنية عمالقة ساهمنا في إنجازها تقف شاهدة على منجزاتنا. Ÿ

 إستراتيــــجيـــة الشركــــــــــــة

تتمثل إستراتيجية الشـــــركة في الســـــعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضـــــعها بين  Ÿ

الشـــــركات القيادية في المملكة العربية الســــــعودية والتي تتمثل في تميزها عن 
مثيلها من الشركات في العديد من المحاور أهمها:

الســــعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضــــعها بين الشـــــركات القيادية في المملكة  Ÿ

العربية السعودية.
توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ فــي ذات الوقت علــى  Ÿ

أعلى معايير الجودة من خالل السعي الدائم لتطوير منتجاتنا.
زيادة الطاقات االنتاجية الحالية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة. Ÿ

مواصلة تحســـــــين العمليات التشـــــــغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة  Ÿ

العمليات.
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                                   النواحي التنافسية للنـاقــول (مميزاتنـــا)

تتميز الشركة عن منافسيها بما يلي:
توفير أفضــــــــــــــل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعمالئنا وذلك  Ÿ

بمراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسالمة وكفاءة عالية.
المرونة في التعامل مع الموردين والعمالء. Ÿ

وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العمالء. Ÿ

Ÿ بناء عالقات اســـــــــــــتراتيجية طويلة األمد مع عمالئنا محققين أعلى معايير النجاح 

المشترك.
Ÿ خدمة ما بعد البيع بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العمالء والمرونة في التعامل 

معهم لنيل رضاهم.
البحث الدائم والمســتمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشــييد  Ÿ

واستخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج.
مواصلة إرضاء العميل بتزويده بالمنتج بأسعار منافسـة للحصــول على حصــة سوق  Ÿ

طموحة .
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عن أعضاء مجلس اإلدارة  Ÿ

إعالنات الشركة على موقع تداول Ÿ

قواعد حوكمة الشركات  Ÿ

هيكلية حوكمة الشركات  Ÿ

تكوين مجلس اإلدارة  Ÿ

أعضاء مجلس اإلدارة  Ÿ

إجتماعات مجلس اإلدارة  Ÿ

ملكية أعضــــــــاء مجلس اإلدارة من أسهم  Ÿ

الشركة 
ملكية كبار التنفيذيين من أسهم الشركة  Ÿ

الرئيس التنفيذي Ÿ

اإلدارة التنفيذية ومهامها Ÿ

لجان مجلس اإلدارة Ÿ

 أ.  لجنة المراجعة :
- مسؤوليات لجنة المراجعة 

- أعضاء لجنة المراجعة 
- جدول حضور لجنة المراجعة 

 ب. لجنة المكافآت والترشيحات 
- مسئوليات لجنة المكافآت والترشيحات 

- أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 
- جدول حضور لجنة المكافآت والترشيحات 

 ج. لجنة إدارة المخاطر
- أعضاء لجنة إدارة المخاطر 

- جدول حضور لجنة إدارة المخاطر
Ÿ بــــــــيان بـــــــــتواريخ الجمعـــــــــيات العامة 

للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 
األخيرة وأسماء أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة 

الحاضرين لهذه الجمعيات

 

الباب الثالث : الحوكمة
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سياسة توزيع األرباح  Ÿ

 - بيان ما قبضـــه أعضــــاء المجلس بوصفهم 
عاملين أوإداريين أو ما قبضــــــــوه نظيرأعمال 

فنية أوإدارية أو استشــارت
 - لم يتلق أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو 
أعضـــــــــاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة 
أوكبار التنفيذييـن أي مكافآت تذكــــــــــــر عن 

العام 2021.
 -  إقــــرارات مجـــلس اإلدارة

 - توصـــيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض 
بينها وبين قـــــرارات مجلس اإلدارة، أو التــــــي 
رفض المجلس األخذ بها بشـأن تعيين مراجع 
حســـــــابات الشـــــــركة وعزله وتحديد أتعابه 
وتقييم أدائه أو تعيين المـــــراجع الداخلــــــي، 
ومســــــــــوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم 

األخذ بها
 - تأكيــدات مجلــــس اإلدارة

- التعامل مع األطراف ذات العالقة
التخطيط واألداء Ÿ
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عــــن أعضاء مجلــــس اإلدارة                              

ماجد محمد حسن الناقول السبيعي
المنصب

الجنسية
المؤهالت العلمية

صفة العضوية
تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ انتهاء دورة المجلس

- البكالوريس في هندســـــة الحاســـــب اآللي من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن عام  2000 .

- الماجســـتير في إدارة األعمال للتنفيذيين  (EMBA) من جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن عام 2015.

رئيس مجلس اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي

2019/12/15

2022/12/15

محمد مطلق دريميح الناقول السبيعي
المنصب

الجنسية
المؤهالت العلمية

صفة العضوية
تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ انتهاء دورة المجلس

نائب رئيس مجلس اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي

2019/12/15

2022/12/15

- البكالوريس فـــي أدب اللغة اإلنجليــــزية من جامعة 
الملك سعود في المملكة العربية الســـــــعودية عام 

 .2001
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مبارك عايض محمد الناقول السبيعي 
المنصب

الجنسية
المؤهالت العلمية

صفة العضوية
تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ انتهاء دورة المجلس

عضو مجلس اإلدارة
سعودي

مستقل
2020/6/17

2022/12/15

- البكالوريوس في الهندســـــــــــة المدنية من جامعة 
الملك فهد للبتـرول والمعادن فــي المملكة العــربية 

السعودية عام 2015م.

تركي محمد حسن الناقول السبيعي 
المنصب

الجنسية
المؤهالت العلمية

صفة العضوية
تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ انتهاء دورة المجلس

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
سعودي

تنفيذي

2022/12/15

البكالوريوس في الهندســـــــة الكهربائية من جامعة 
فيريس ستيت ميتشـــــــــــــــغن في الواليات المتحدة 

األمريكية عام 2017م.

محمد هزاع محمد النعيس المطيري
المنصب

الجنسية
المؤهالت العلمية

صفة العضوية
تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ انتهاء دورة المجلس

عضو مجلس اإلدارة
سعودي

مستقل
2020/6/17

2022/12/15

البكالوريوس فـي نظم المعلومات من جامعة الملك 
فهد للبتــــــرول والمعادن فــــــي المملكة العـــــــربية 

السعودية عام 1997م. 

2019/12/15
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إعالنــــات الشركة على موقـــع تـــداول

الرقم          التــــاريخ                                                         اإلعــــــــــــالن

1

2

3

4

5

إعالن شركة أبناء محمد حســـــــــن الناقول عن شركة الناقول للصــــــــــناعات 
اإلسمنتية:

حيث سبق أن قامت شركة أبناء محمد حســــــن الناقول بتأسيس شركة تابعة 
لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصــــــــــــــر العربية في عام 2019 م 
مملوكة لها بالكامل. والتي لم تزاول أي نشـــاط لها منذ تأسيســـها والمتمركز 
نشــــــاطها في صناعة المواد اإلسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 
مليون ريال سـعودي تم تمويله ذاتيا من األرباح المبقاة باإلضـافة الى تمويل من 

المؤسسين.

إعالن شركة أبناء محمد حسن الناقول عن الحصول على قرض تأجير تمويلي:
تعلن شركة أبناء محمد حســـن الناقول عن حصــــولها على تمويل (متوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية) من شركة تمويل األولى.

تعلن شركة أبناء محمد حســــــــــــــــن الناقول عن موافقة مجلس اإلدارة على 
تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (٪100):

تعلن شركة أبناء محمد حســن الناقول عن موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه 
المنعقد بتاريخ 24/ 6/ 2021م على تأسيس شركة تابعة ذات مســــــــــــــــؤولية 
محدودة مملوكة بنسبة (100٪) مقرها مدينة الدمام برأس مال 500,000 ريال 
مختصــة في التطوير العقاري، وذلك بعد الحصــول على الموافقات والتراخيص 
الالزمة من الجهات ذات العالقة. ويأتي هذا التوجه متماشــــيًا مع اســـــتراتيجية 
الشـــــركة في التوسع وتنويع النشـــــاط، وسيتم اإلعالن عن أي تطورات في هذا 

الشأن في حينه.

إعالن شركة أبناء محمد حسن الناقول عن آخر التطورات لـتأسيس شركة تابعة 
ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (٪100):

تعلن شركة أبناء محمد حســـــــــــن الناقول عن االنتهاء من إصدار عقد التأسيس 
والسـجل التجاري لشـركتها التابعة تحت مسـمى شركة دير العقارية (شركة ذات 
مســؤولية محدودة مملوكة بنســبة 100٪ لشــركة أبناء محمد حســـن الناقول) 
برأس مال خمسمائة ألف ريال سعودي. وستبدأ الشركة في تقديم خدماتها بعد 
استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية اإلدارية والفنية. ويتمثل نشاط شركة 

دير العقارية في التطوير العقاري.

إعالن شركة أبناء محمد حســــــــن الناقول عن شراء أرض بقيمة 15,870,225 
ريال سعودي:

 قامت شركة أبناء محمد حســـن الناقول بشــــراء أرض واقعة بحي الملقا شمال 
مدينة الرياض بمسـاحة إجمالية (3,990) متر مربع. حيث سيتم إستخدام األرض 
في مشــــــروع تطوير عقاري من خالل شركتها التابعة شركة دير العقارية، وهي 
شركة تابعة لشــركة أبناء محمد حســـن الناقول تم تأسيســـها مؤخرًا بنســـبة 

ملكية ٪100.
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إعالن إلحاقي من شركة أبناء محمد حسن الناقول بخصوص إعالنها السابق عن 
شراء أرض بحي الملقا بمدينة الرياض:

تفيد شركة أبناء محمد حســـــــــــــن الناقول بأن األرض الواقعة بحي الملقا شمال 
مدينة الرياض قد تم شرائها من الســيد/ عبداهللا بن محمد بن عبدالعزيز الرميزان 
(وهو من غير ذوي العالقة) بمســـــاحة إجمالية (3,990) متر مربع وبقيمة إجمالية 

15,870,225 ريال سعودي شاملة السعي وضريبة التصرفات العقارية.

تعلن شركة أبناء محمد حســـن الناقول عن حصــــول إحدى شركاتها التابعة 
(شــركة دير العقارية) والمملوكة بالكامل، على شــهادة تأهيل مطور عقاري 
من مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) إحدى مبادرات وزارة اإلســــــــكان، 
إلجتيازها معايير التأهيل المعتمدة، وذلك برقم شــــــــــــــهادة: 2132677921 

وتاريخ: 12/ 7/ 2021م.
كما تود الشـــــركة أن توضح لمســـــاهميها الكرام أنه تم منح هذه الشـــــهادة 
للتســـجيل والتأهيل إلعفاء التوريدات العقارية، وتعتبر هذه الخطوة سعيًا من 
إدارة الشـــــــركة للحصــــــــول على شهادة تأهيل مطور عقاري من برنامج البيع 

والتأجير على الخارطة (وافي) إحدى برامج وزارة اإلسكان.

تعلن شركة أبناء محمد حســـــن الناقول عن بدء التشــــــغيل التجاري للمرحلة 
األولى لمصـانع البلوك التابعة لشـركة الناقول للصـناعات اإلسمنتية ابتداءًا من 
يوم األحد الموافق 15/ 8/ 2021م. علمًا بأنه سبق ذلك التشـــــــــــغيل التجريبي 
بتاريخ 15/ 6/ 2021م ولمدة 60 يومًا. حيث من المتوقع أن يظهــر األثــر المالـــي 
لذلك بتحقيق أرباح تشغيلية خالل النصـف الثاني من العام 2021م. حيث سبق 
أن قامت شركة أبناء محمد حســـــــــــــن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في 
منطقة العلمين شمال جمهورية مصـــر العربية في عام 2019 م مملوكة لها 
بالكامل، والمتمركز نشـــــــــاطها في صناعة المواد اإلسمنتية (بلوك، خرسانة) 
وبإســـتثمار مقداره 20 مليون ريال ســــعودي تم تمويله ذاتيا من األرباح المبقاة 

باإلضافة الى تمويل من المؤسسين.

إعالن شركة أبناء محمد حســــــــــــــن الناقول عن النتائج المالية األولية للفترة 
المنتهية في 30/ 6/ 2021م ( ستة أشهر)

ارتفع صافي الربح خالل النصــــف الحالي مقارنة مع النصـــــف المماثل من العام 
السابق لألسباب التالية:

زيادة اإليرادات الناتجة عن زيادة المبيعات. Ÿ

تقليل تكلفة المبيعات عن طريق استخدام تقنية اإلسمنت األخضـــــــــــــــــــر  Ÿ

بإستخدام مادة البوزالن مما يســـــاهم في التقليل من االنبعاثات الكربونية 
(صديق للبيئة) وتقليل تكلفة المواد الخام للمنتج النهائي مع تحســـــــــــين 

جودة المنتج.
التخفيف من اإلجراءات اإلحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية. Ÿ

6

7

8

9
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تعلن شركة أبناء محمد حســن الناقول عن توصية مجلس اإلدارة في إجتماعه 
الذي انعقد اليوم األربعاء الموافق 25/ 8/ 2021م :

بالموافقة على زيادة رأس مال الشـركة عن طريق رسملة األرباح المبقاة وجزء من 
االحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم لكل سهمين.

إعالن تصــحيحي من شركة أبناء محمد حســن الناقول بخصــوص النتائج المالية 
األولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 م. (ستة أشهر).

تعلن شركة أبناء محمد حســـــــــن الناقول عن توقيع إتفاقية إلتزام بإستثمار 
مبلغ ٤ مليون دوالر أمريكي (15 مليون ريال ســــعودي) مع صــــندوق قرافين 

فينتشرز (متوافق مع الشريعة اإلسالمية)
 لإلستثمار برأس المال الجريء بوادي الســـــيليكون بالواليات المتحدة األمريكية 
(يشــار إليه فيما يلي بإسم "الصــندوق"حيث يهدف الصـــندوق إلى إستكشـــاف 
الفرص التقنية الواعدة و اإلســــــــــــــــتثمار في رأس المال في مرحلة مبكرة في 
الشــركات الناشئة في مجال التقنية بشـــكل عام وتقنية البناء بشـــكل خاص. 
وعلى وجه التحديد، سوف يســـتهدف الصـــندوق الشــــركات الناشئة التي تعد 
بإبداع تقني كبير سواء كان قوة محولة في الصـــــــــــــــناعات التقليدية أو تلبي 

المتطلبات و اإلحتياجات الجديدة لإلقتصاد الرقمي.
علمًا بأن المدة الزمنية للصــــندوق هي 8 سنوات بحد أقصـــــى، حيث يتم توزيع 

األرباح بمجرد تحققها وللشركة حق إعادة إستثمارها في حال رغبتها بذلك.
هذه اإلتفاقية من شأنها دعم الخطط المســتقبلية لشـــركة الناقول من حيث 
تحقيق أثر إيجابي في العائد على اإلســـتثمارات الرأســـمالية كما أنها تتيح فرص 

لشراكات مستقبلية مع شركات واعدة في مجال تقنية البناء.

تعلن شركة أبناء محمد حســـــــــــــــــــن الناقول عن موافقة مجلس اإلدارة في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ 9/ 10/ 2021 م على تأســـــــيس شـــــــركة تابعة ذات 
مســـــؤولية محدودة مملوكة بنســـــبة (100٪) مقرها مدينة الدمام برأس مال 
(1,000,000 ريال سعودي) مختصــــة بالتعدين وتشـــــغيل المحاجر حيث تقوم 
بإستغالل المحاجر إلستخراج األحجار والرمال وبتشــــــغيل الكســــــارات ومناجم 
الرمال والبحص ونقلها. وذلك بعد الحصـــول على الموافقات والتراخيص الالزمة 
من الجهات ذات العالقة. ويأتي هذا التوجه متماشيًا مع استراتيجية الشـــــــركة 

في التوسع وتنويع النشاط. 
وسيتم اإلعالن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.



22

الرقم          التــــاريخ                                                         اإلعــــــــــــالن

14

15

2021 /10 /17

2021 /11 /9

تعلن شركة أبناء محمد حســـــن الناقول عن االنتهاء من إصدار عقد التأسيس 
والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة سدان للصـناعة (شركة 
ذات مســـؤولية محدودة مملوكة بنســـبة 100% لشــــركة أبناء محمد حســــن 
الناقول) برأس مال مليون ريال سعودي. وستبدأ الشـــــركة في تقديم خدماتها 
بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية اإلدارية والفنية. ويتمثل نشـــاط 
شركة سدان للصـــــــناعة بالتعدين وتشــــــــغيل المحاجر حيث تقوم بإستغالل 
المحاجر إلستخراج األحجار والرمال وبتشغيل الكسـارات ومناجم الرمال والبحص 

ونقلها.

تعلن شركة أبناء محمد حسن الناقول أنه إلحاقًا إلعالنها المنشـور على موقع 
السوق المالية السـعودية (تداول) بتاريخ 25 أغسـطس 2021م، بشـان توصية 

مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية 
 تفيد الشركة بأن مجلس اإلدارة قد قرر في االجتماع المنعقد 

بتاريخ 9/ 11/ 2021 م تعديل توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية 
بزيادة رأس مال الشـــــركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بدالً عن زيادة رأس 

مال الشركة عن طريق منح أسهم لتصبح الزيادة في رأس المال كما يلي:
المبلغ اإلجمالي المراد الحصول عليه:          58,000,000 ريال سعودي
رأس المــــــــال قبل الزيادة:                        29,000,000 ريال سعودي
رأس المــــــــال بعد الزيادة:                         87,000,000 ريال سعودي

عدد األسـهم قبل الزيادة:                         2,900,000 سهم
عدد األسهم بعد الزيادة :                          8,700,000 سهم

أسباب الزيادة: لتمكين الشـــركة من تنفيذ خططها اإلستراتيجية والتشـــغيلية 
ودعم توسعاتها المستقبلية.

تاريخ األحقية: على أن تكون االحقية للمسـاهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اســــــهم 
حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مســـاهمي المصــــدر لدى مركز 

االيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية
الموافقات: تعتبر الزيادة في رأس المال مشـــــروطة بموافقات الجهات الرسمية 

ذات العالقة والجمعية العامة غير العادية.
كما سيتم اإلعالن الحقا عند تعيين مســـتشــــار مالي إلدارة االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية، كما سيتم اإلعالن أيضــــًا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال 
إلى هيئة الســوق المالية أو عند وجود أي تطورات مســـتقبلية بهذا الخصـــوص.
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اعالن شركة أبناء محمد حســـــن الناقول عن تعيين مســــــتشــــــار مالي إلدارة 
االكتتاب في أسهم حقوق األولوية.

إعالن شركة أبناء محمد حســـــن الناقول عن آخر التطورات لـ إعالن شركة أبناء 
محمد حســــن الناقول عن توقيع اتفاقية إلتزام بإستثمار مبلغ 4 مليون دوالر 
أمريكي ( 15  مليون ريال سعودي) مع صندوق قرافين فينتشـرز (متوافق مع 

الشريعة اإلسالمية):
تعلن شركة أبناء محمد حســن الناقول عن إستالمها إشعارًا من شركة قرافين 
فينتشــــــــرز يفيد بتحقيق أرباح قدرها 325,604.57 دوالر أمريكي (1,221,017 
ريال سعودي تقريبا) ما يعادل 23.26٪ من إجمالي المبلغ المســــــــتثمر الفعلي 

بالنداء األول والبالغ 1,400,000 دوالر أمريكي (5,250,000) ريال سعودي.
حيث وقعت الشـــــــــــــــركة اتفاقية إلتزام بإستثمار مبلغ وقدره 4 مليون دوالر 
أمريكي (15 مليون ريال سعودي). وقد قامت الشــــــركة بإستثمار مبلغ وقدره 
1,400,000 دوالر أمريكي (5,250,000 ريال سـعودي) حتى حينه، ما يعادل ٪35 

.وحســـــب اإلشعار المســـــتلم من قبل شركة قرافين  من حجم اإللتزام الكلي
فينتشــــــرز، فإنه سوف يتم توزيع األرباح المحققة من هذا اإلستثمار خالل شهر 

نوفمبر عام 2021 م.

التزام الشركة بالئحة الحوكمة
تطبق النــاقول جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 

باستثناء ما يلي :

رقم المادة                                   صفة العضوية                                           أسباب عدم التطيبق

التدريب – أعضاء مجلس اإلدارة

التقييم

تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية

خطة المراجعة الداخلية

تقرير المراجعة الداخلية

تحفيز العاملين

المسئولية اإلجتماعية

مبادرات العمل اإلجتماعي

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

39

41

76

77

78

85

87

88

95
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قواعـــد حوكمة الشركات

يتمثل الهدف من وضـــــــع هذه القواعد في بيان نهج شــــــــركة الناقول تجاه الحوكمة 
المؤسسية.

حيث تلتزم شركة الناقول بتطبيق معايير رفيعة لحوكمة الشـركات ، وتعتبر الحوكمة 
الســــليمة أداة جوهرية لتعظيم القيمة المتحققة للمســــاهمين على المدى الطويل ، 
مما ينســــــــــــــــجم مع إلتزام الشـــــــــــــــــركة بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها. 

كما تعد قواعد حوكمة الشــــــــــــركات الخاصة بالشـــــــــــــركة إلزامية لجميع المديرين 
والموظفين فيها، وال يجوز تعديلها إال بموجب قرار صـــــــــــــــــــــــــادر عن مجلس اإلدارة.

تعرف قواعد حوكمة الشــــــركات بأنها : النظام الذي يتم من خالله توجيه الشــــــركات 
ومراقبتها.

وتحدد هيكلية حوكمة الشـــــركات توزيع الصـــــالحيات والمســــــؤوليات على مختلف 
األطراف في الشــركة ، كمجلس اإلدارة ، والمديرين ، والمســـاهمين ، وغيرهم ، إلى جانب 
دورها في تحديد القواعد واإلجراءات إلتخاذ القرارات المتعلقة بشـــــــــؤون الشـــــــــركة.

 وبذلك فإن حوكمة الشــركات توفر هيكالً يتيح وضع أهداف الشـــركة ، ووسائل تحقيق 
هذه األهداف ورصد األداء ويعد مجلس اإلدارة مسئوالً عن قواعد حوكمة الشـركات في 

شركة الناقول.
 
يتمثل دور المساهمين على صعيد الحوكمة في تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ، وتشكيل 
لجنة المراجعة ، وتعيين مراجع الحســــــابات المســـــــتقل ، والتأكد من كفاءة وفعالية 

قواعد الحوكمة.

أما مسـئوليات مجلس اإلدارة فتتمثل في وضع األهداف اإلستراتيجية للشـركة ، وتوفير 
القيادة التي تعمل على تحقيقها ، واإلشراف على إدارة أعمال الشـــــركة ، تقديم التقارير 
للمســـاهمين حول إدارتهم للشـــركة وتخضــــع أعمال مجلس اإلدارة لألنظمة واللوائح 

والمساءلة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.

لقد تم إعداد قواعد الحوكمة لشـــــــــــــــــركة الناقول وفقًا للمبادئ العالمية لحوكمة 
الشــــركات، والمتطلبات التنظيمية المحلية، وخاصة تلك الصــــادرة عن هيئة الســــوق 

المالية.

ويجب معاملة هذه القواعد باعتبارها اإلطار لمتطلبات الحوكمة في الشركة. 
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هيكلية حوكمة الشركة

الجمعية العامة للمساهمين

الرئيس التنفيذي

اإلدارة التنفيذية

لجنة المراجعة                                                            لجنة إدارة المخاطر

أمين السر مجلس اإلدارة                                

لجنة المكافآت
والترشيحات

وال ينبغي إعتبارها بديالً للحكم الســـــــليم والتعامالت النزيهة من جــــــــانب المديرين 
والموظفين ، بل يجب األخذ بها في سياق األطر التشــــــــريعية المطــــبقة في المملكة 

العربية السعودية.
كما ينبغي األخذ باالعتبار المتطلبات التي لم تشـــــــــملها هذه القواعد عند النظـر في 

قضايا حوكمة الشركات - وتشمل مايلي:
Ÿ متطلبات هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).

Ÿ نظام الشــركات في المملكة العربية الســــــعودية ، وما يتصـــــــــل به من توجيهات 

وزارية صادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.
Ÿ النظام األساسي لشركة الناقول.

ويتولى مجلس اإلدارة إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشــــركة طبقًا لشــــروط تلك  Ÿ

اللوائح ، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها ، وتعديلها حسب الضرورة.  
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تكوين مجلـس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين  
لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

اإلسم                                  صفة العضوية                الوظيفة                   المؤهل العلمي

ماجد محمد حسن الناقول

محمد مطلق دريميح الناقول السبيعي

تركي محمد حسن الناقول السبيعي

محمد هزاع محمد المطيري

مبارك عايض محمد السبيعي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

مستقل

مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ماجيستير تقنية معلومات 
وادارة أعمال تنفيذيين

بكالوريوس آداب لغة انجليزية

بكالوريوس هندسة كهربائية

بكالوريوس هندسة مدنية

بكالوريوس دراسات إسالمية

ماجد محمد حسن الناقول

محمد مطلق دريميح الناقول السبيعي

تركي محمد حسن الناقول السبيعي

محمد هزاع محمد المطيري

مبارك عايض محمد السبيعي

نسبةاإلسم                                   المنصب
الحضور

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

اإلجتماع
األول

اإلجتماع
الثاني

اإلجتماع
الثالث

اإلجتماع
الرابع

اإلجتماع
الخامس

اإلجتماع
السادس

اإلجتماع
السابع

اإلجتماع
الثامن

أعضـاء مجـلس اإلدارة

إجتماعــــات مجلــس اإلدارة
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة

اإلسم                                          الوظيفة                                                               ملحوظات

ماجد محمد حسن الناقول

تركي محمد حسن الناقول

محمد مطلق دريميح الناقول السبيعي

محمد هزاع محمد المطيري

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

أسهمه

أسهمه

أسهمه

أسهمه

نسبة الملكية
بنهاية العام

ملكية كبار التنفيذيين من أسهم الشركة

الرئيس التنفيذي

اإلسم                                             صلة القرابة                                             ملحوظات

اإلسم                                      صفة العضوية             الوظيفة                المؤهل العلمي

نسبة الملكية
بنهاية العام

تركي محمد حسن الناقول السبيعي
العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي

بكالوريوس هندسة كهربائيةتنفيذيتركي محمد حسن الناقول السبيعي

أسهمه

لم يتلق مجلس اإلدارة أية مالحظات من الســــادة المســــاهمين حيال الشــــركة وأداءها ، 
ويحرص مجلس اإلدارة دائمًا على حضـــــــــــور غالبية أعضـــــــــــائه وبخاصة غير التنفيذيين 
إلجتماعات الجمعيات العامة لإلستماع إلى تســـــــاؤالت ومقترحات المســــــــاهمين حيال 

الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

% 8

% 13

% 8

% 4,05

% 0,19
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اإلدارة التنفيذية ومهامها

وضع رؤية مســـــتقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشـــــركة بهدف تحقيق مردود أفضــــــل  Ÿ

للمساهمين.
Ÿ متابعة خطط الشـــــــــــركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصـــــــــــيرة االجل 

وتحديدها ومراجعتها من حين آلخر.
توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها. Ÿ

الموافقة علـــى الميـــزانيات التقديــــرية والموافقة علــــى موازنات الفــــروع الموحدة  Ÿ

وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع ألخذ الموافقات النهائية.
اإلشراف على تطبيق السياسات واإلجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة. Ÿ

لجان مجلس اإلدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول األول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف 
شئونها ومع مراعاة االختصـــاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع 
الســلطات في إدارة الشـــركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة بمثابة 
معـــــين لمجلس اإلدارة للقـــــيام نـــــيابة عن المجلس بـــــبعض المهام المحددة ورفع 

تقاريردورية بما تجدها إلى المجلس.

 إن وجود لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ذات طبيعة استشــــــــــــــــارية تتمتع بالكفاءة 
والفعالية هي غاية تســعى إدارة الشـــركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى 
القرارات بشفافية مطلقة ويشـكل مجلس االدارة عدد مناسب من اللجان حسـب حاجة 
الشــركة وظروفها ويتعين تعيين عددأ كافيأ من أعضــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

في اللجان المعنية لذا تم تشكيل لجنة المراجعة كمتطلب من متطلبات الحوكمة.
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تشــــرف لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة على اإلدارة المالية والضــــوابط الداخلية ألعمال 
الشــركة. وتشــمل مســؤوليتها استعراض ومناقشــة البيانات المالية الســنوية والربع 

سنوية للشركة.
 كما تشــــرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي 
ولها صالحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومســــــــتشــــــــارين لغرض الوفاء 

بالتزاماتها لالشراف على الشؤون المالية للشركة.
وكذلك تضــطلع لجنة المراجعة بمســؤولية استعراض فاعلية نظام الرقابة الداخلية 
في الشـــــــركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات اإلدارة المالية في ظل 

االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وبناءً على المراجعة الشــــــاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشــــــركة 
تقوم بتطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارســــــاتها المالية تتم وفقًا 

لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالمملكة العربية السعودية.

دراسة القوائم المالية األولية وإبداء الرأي الفني بشـــــــأنها والتوصية لمجلس اإلدارة  Ÿ

بشأنها.
دراســـــــة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر  Ÿ

بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.
التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحســــــــــــــــابات الخارجي والتحقق من استقالله  Ÿ

وموضوعيته ومناقشته واالجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.
التحقق من التزام الشــــــــركة باألنظمة واللوائح والســــــــياسات وتعليمات الجهات  Ÿ

الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة.

أ. لجنـــة المراجعـــة

مسؤوليات لجنة المراجعة
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جدول حضور لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

اإلســـــــــــم                                                              صفة العضوية

محمد عايض محمد السبيعي

نايف محمد حسن الناقول السبيعي

مبارك عايض محمد السبيعي

رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خالل الســنة المالية 2021 م  أربع اجتماعات خالل الفترة 
من 1-1-2021م إلى 31-12-2021 م كما هو موضح بالجدول التالي :

محمد عايض محمد السبيعي

نايف محمد حسن الناقول السبيعي

مبارك عايض محمد السبيعي

اإلســـــــــــم                                                                                                       اإلجمالى

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الرابعاإلجتماع الثالثاإلجتماع الثانياإلجتماع األول

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

4

4

4
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قرر مجلس اإلدارة دمج لجنتي المكافآت والترشـيحات في لجنة واحدة وذلك اسـتنادًا إلى 
الفقرة (7) من المادة الخمسون من الئحة الحوكمة التي تنص على أنه يجوز للشركة دمج 
لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تســـــــــمي لجنة المكافآت والترشيحات ، 

على أن تستوفي اللجنة المتطلبات الخاصة بأيًا منهما.

ب. لجنة المكافــآت والترشيحـــات

فيما يتعلق بالمكافآت تختص اللجنة بما يلي :

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة  Ÿ

التنفيذية ، ورفعها إلـى المجلس للنظــر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة ، 
على أن يراعى في تلك السـياسة اتباع معايير ترتبط باألداء واإلفصـاح عنها والتحقق من 

تنفيذها . 
Ÿ توضــيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وســياســـة المكافآت المعمول بها وبيان أي 

انحراف جوهرى عن هذه السياسة .
المراجعة الدورية لســـــــــــياسة المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف  Ÿ

المتوخاة منها.
التوصية للمجلس بمكافآت أعضاءه وللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشـركة  Ÿ

وفقا للسياسات المعتمدة.
مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذى بما في ذلك الحوافز طويلة وقصـــــــــــيرة  Ÿ

األجل إلى جانب تحديد ســــقف النتائج المتوقع تحقيقه من الرئيس التنفيذى وتقديم 
توصيات بشأنها إلي مجلس اإلدارة .

Ÿ مراجعة توصيات الرئيس التنفيذى حول المكافآت المالية لكبار التنفيذيين وإجازتها. 

التأكد من التزام الشـــركة ومراعاتها لما ورد بســـياسة مكافآت أعضـــاء مجلس اإلدارة  Ÿ

وأعضــــــــــــــاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية المعتمدة من قبل 
الجمعية العامة للمساهمين. 

مسئوليات لجنة المكافــآت والترشيحـــات
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فيما يتعلق بالترشيحات ، تختص اللجنة بما يلي :
 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس واإلدارة.  Ÿ

التوصية للمجلس بترشيح أعضــاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للســـياسات والمعايير  Ÿ

المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة .
Ÿ إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضــــــوية المجلس وشغل وظائف اإلدارة 

التنفيذية.  
Ÿ تحديد الوقت الذي يتعين علي العضو تخصيصه ألعمال المجلس. 

المراجعة الســــــنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضــــــوية  Ÿ

المجلس ووظائف اإلدارة التنفيذية ، مع تحديد جوانب الضــــــعف والقوة في المجلس 
واإلدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 

مراجعة هيكل المجلس واالدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التى  Ÿ

يمكن إجراؤها.  
التحقق بشــــكل سنوي من استقالل األعضـــــاء المســـــتقلين ، وعدم وجود أي تعارض  Ÿ

مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.  
وضع وصف وظيفي لألعضـــــــاء التنفيذيين واألعضــــــــاء غير التنفيذيين واألعضــــــــاء  Ÿ

المستقلين وكبار التنفيذيين.  
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين .  Ÿ

تحديد جوانب الضــــــــعف والقوة في المجلس ، واقتراح الحلول المعالجة بما يتفق مع  Ÿ

مصلحة الشركة.
توفير مســـــــتوى مناسب من التدريب والتعريف ألعضـــــــاء المجلس الجدد عن مهام  Ÿ

الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
دراسة ومراجعة االدارة التنفيذية.  Ÿ

دراسة ومراجعة خطط االحالل الوظيفي للشــــركة بصــــفة عامة وللمجلس وللرئيس  Ÿ

التنفيذي وكبار التنفيذيين .
دراســــــة ومراجعة توصــــــيات الرئيس التنفيذي الخاصــــــة بتعيين وإنهاء خدمة كبار  Ÿ

التنفيذيــيــن ، باســـــــــــــتــثـنـــاء مدير ادارة المراجعة الداخلية الذي يتم تعيينه وعزله 
بتوصية من لجنة المراجعة بالشركــة. 
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أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

جدول حضــور لجنـــة المكافآت والترشيحـــات

اإلســـــــــــم                                                              صفة العضوية

محمد عبداهللا مطلق السبيعي

ماجد محمد حسن السبيعي

نايف محمد حسن السبيعي

رئيس لجنة المكافأت والترشيحات

عضو لجنة المكافأت والترشيحات

عضو لجنة المكافأت والترشيحات

جدول حضــور لجنـــة المكافآت والترشيحـــات

جدول حضــور لجنـــة المكافآت والترشيحـــات

اإلســـــــــــم                                                                              اإلجمالي

محمد عبداهللا مطلق السبيعي

ماجد محمد حسن السبيعي

نايف محمد حسن السبيعي

حضر

حضر

حضر

االجتماع األول
2021 / 3 / 21

1

1

1
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ج. لجنة إدارة المخاطــــر

تختص لجنــــــة إدارة المخاطر باآلتـــي :

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة إلدارة المخاطر ، وذلك بما يتناسب  Ÿ

مع طبيعة أعمال الشـــــركة و األنشـــــطة التي تزاولها ، باإلضافة إلى أهداف الشـــــركة 
واستراتيجيتها ، والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تلك السياسة.

مراجعة السياسة الشاملة إلدارة المخاطر بشـكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات  Ÿ

التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها الشــركة ، أو التشـــريعات 
المنظمة ألعمالها أو أهدافها االســــــــتراتيجية أو غيرها ، والتوصــــــــية لمجلس اإلدارة 

بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
التوصية لمجلس اإلدارة بشـــأن تحديد مســـتوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها  Ÿ

الشــــركة وكيفية الحفاظ عليه ، وبعد اعتماد مجلس اإلدارة للمســـــتوى المقبول من 
المخاطر تتحقق اللجنة من عدم تجاوز الشركة له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشـاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي  Ÿ

تهدد استمرارها بشكل سنوي.
اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشــــــركة ، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد  Ÿ

وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشـــركة ، وذلك لتحديد أوجه القصـــور 
بها.

إعادة تقييم قدرة الشـركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشــكل دورى ( من خالل  Ÿ

إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال ).
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر ،  Ÿ

ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. Ÿ

التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر والتوصــــــــية لمجلس اإلدارة  Ÿ

بخصوصها .
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشـــــــــأنه قبل اعتماده من  Ÿ

مجلس اإلدارة.
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشـــطة التي قد ينشـــأ عنها تعرض  Ÿ

الشركة للمخاطر.
التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشـــــــركة ، والعمل  Ÿ

على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة. Ÿ
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أعضاء لجنة إدارة المخاطر

جدول حضــور لجنـــة المكافآت والترشيحـــات

اإلســـــــــــم                                                              صفة العضوية

محمد هزاع محمد المطيري

منصور مريخان فهاد السبيعي

مبارك عايض محمد السبيعي

رئيس لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة إدارة المخاطر

جدول حضــور لجنـــة المكافآت والترشيحـــات

اإلســـــــــــم                                                                                     اإلجمالي

حضر

حضر

حضر

االجتماع األول
2021 / 3 / 21

2

2

2

جدول حضور لجنة إدارة المخاطر

محمد هزاع محمد المطيري

منصور مريخان فهاد السبيعي

مبارك عايض محمد السبيعي

حضر

حضر

حضر

االجتماع الثاني
2021 / 9 / 10

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشــــركة خالل عام 2021 م بعقد اجتماع واحد  للجمعية العامة للمســــاهمين  وفيما يلي 
تاريخ هذا االجتماع ونوعه وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية.

اإلســـــــــــم                               تاريخ انعقاد الجمعية       نوع الجمعية       سجل الحضور    

ماجـد محمد حسن الناقول السبيعي

محمد مطلق دريميح السبيعي

تركي محمد حسن الناقول السبيعي

مبارك عايض محمد السبيعي

محمد هزاع محمد المطيري

جمعية عامة عاديـة

جمعية عامة عاديـة

جمعية عامة عاديـة

جمعية عامة عاديـة

جمعية عامة عاديـة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

27 -4 - 2021 م

27 -4 - 2021 م

27 -4 - 2021 م

27 -4 - 2021 م

27 -4 - 2021 م



36

سياســـة تــوزيع األربـــــاح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب (10 ٪) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشــــــــــركة ويجوز أن تقرر  Ÿ

الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متـــى بلغ االحتياطــــي المذكور (30٪) من 

رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب (15٪) من صـــــــــــافي  Ÿ

األرباح لتكوين احتياطي اضافي يخصص لغرض أو أغراض معينة ومحددة.
للجمعية العامة العادية أن تقــــرر تكوين احتياطيات أخـــــرى، وذلك بالقدر الذي يحقق  Ÿ

مصــلحة الشــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المســاهمين، وللجمعية 

المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشــــــــاء مؤسســــــــات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات
يوزع من الباقي بعد ذلك على المسـاهمين نسـبة ال تقل عن (5٪) من رأس مال الشـركة  Ÿ

المدفوع.
مع مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي للشــــــــــركة ، والمادة (76) من نظام  Ÿ

الشــــركات يخصــــص بعد ماتقدم نســــبة ال تتجاوز (10٪) من الباقي لمكافأة مجلس 

اإلدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلســــــــــــــــــات التي 

يحضرها العضو.
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  بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أوإداريين أو ما قبضوه نظيرأعمال 
فنية أوإدارية أو استشــارت

لم يقبض أعضـاء المجلس أي مقابل نظير أي أعمال فنية أو إدارية أو إستشــارية بوصفهم 
عاملين أو إداريين. 

 لم يتلق أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أوأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس 
االدارة أوكبار التنفيذييـن أي مكافآت تذكر عن العام 2021.

 إقــــرارات مجـــلس اإلدارة                                                    
يقر مجلس االدارة بما يلي: - 

 Ÿ أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 Ÿ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي 
رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه 

وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم 
األخذ بها

ال يوجد تعارض أو رفض بين توصــيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ، أو التي رفض 
المجلس األخذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم 

أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
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  تأكيــدات مجلــــس اإلدارة

يؤكد مجلس اإلدارة على ما يلي: 
تعمل الشـــركة دائما على استيفاء متطلبات الئحة حوكمة الشــــركات وتطبيقها بما  Ÿ

في ذلك السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية.
لم تتســــــلم الشـــــــركة أي طلب من المراجع القانوني النعقاد الجمعية العامة خالل  Ÿ

السنة المالية المنتهية.
لم يـتلق رئـيس مجلس اإلدارة أي طلب مكـتوب بعقد اجـتماعات طارئة من أثــنــين من  Ÿ

األعضاء أو أكثر خالل السنة المالية المنتهية.
لم تتســـلم الشــــركة من مســــاهمين يملكون5٪ من رأس المال أو أكثر طلبأ بانعقاد  Ÿ

الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية.
لم يطلب مسـاهمون يملكون5٪ أو أكثر من أسهم الشـركة إضافة موضوع أو أكثر إلى  Ÿ

جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشــركة من التزاماتهم تجاه الشــركة  Ÿ

خالل عام 2021م.
لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المســــــــــاهم لحقوقه  Ÿ

المكفولة باألنظمة وحقه في التصويت.
المركز المالي ونتائج أعمال الشــــركة تؤكد قدرة الشـــــركة على مواصلة االستمرار في  Ÿ

نشاطها. 
ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشـركة على اعداد قوائمها المالية وفق  Ÿ

المعايير الدولية. 
لم تقدم الشـركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضـاء مجلس إدارتها، كما لم تضــمن أي  Ÿ

قرض يعقده واحد منهم مع الغير. 
ليس لدى الشــــركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصــــويت (سواء  Ÿ

للمسـاهمين أو أعضـاء مجلس اإلدارة أو منسـوبيها) ، وأن كل أسهم الشـركة عبارة عن 
أسهم عادية متســاوية القيمة االسمية ومتســـاوية في حقوق التصـــويت وغيرها من 

الحقوق حسب النظام.
لم يقم مراجع الحســـابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشـــارية للشـــركة ولم  Ÿ

يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خالل العام المالي 2021م.

التعامل مع األطراف ذات العالقة  

تسعى شركة الناقول لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة بشكل دوري إلى كافة األطراف 
ذات العالقة واألطراف المهتمة األخرى. تعكس هذه السياسة األنشطة الحالية للشـركة ، 

والتي يتم تحديثها عند وفي حال حدوث أي تغيير في تلك األنشطة.
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حيث تعمل الشـركة باستمرار على نشـر وتحديث المعلومات حول هيكل الشـركة  وعملياتها وشركائها 
واستثمارها وأنشطتها التجارية األخرى والمعلومات المتعلقة بأدائها. 

وباعتبارها شركة مســاهمة عامة، تدرك شركة الناقول إلتزامها تجاه اإلستجابة بالشــكل المعقول على 
األسئلة المشروعة الواردة من المستهلكين والعمالء والحكومة ووسائل اإلعالم واألطراف ذات العالقة.

تتوفر المعلومات التي يتم اإلفصــــاح عنها من قبل شركة الناقول بموجب هذه الســـــياسة على مواقع 
مختلفة بما فيها الموقع االلكتروني للشــــــــركة والموقع االلكتروني للســــــــوق المالية الســـــــــعودية 

.( )WWW.tadawul.com.sa

يتم تحديث ونشر هذه المعلومات سنويًا أو وفقًا لمتطلبات القانون والقواعد واللوائح ذات الصلة.
وفيما يلي قائمة ألمثلة غير شاملة على المعلومات المفيدة األخرى التي تفصــح عنها الشـــركة حســـب 

الحاجة:
أعضاء مجلس اإلدارة  Ÿ

عضوية لجان مجلس اإلدارة Ÿ

تقارير مجلس اإلدارة  Ÿ

التقارير الفصلية والقوائم المالية  Ÿ

التقارير السنوية والقوائم المالية  Ÿ

السياسات المحاسبية  Ÿ

تعامالت األطراف ذات العالقة  Ÿ

وفي الحاالت التالية لن تقوم شركة الناقول بالنشر الدوري للمعلومات:
في الحاالت التي يؤدي فيها اإلفصاح ، أو يمكن أن يؤدي إلى اإلضرار بالمصالح التجارية بشركة الناقول أو  Ÿ

شركائها التجاريين أو أطراف ثالثة أخرى وفي الحاالت التي ال تغلب فيها المصــــلحة العامة لإلفصـــــاح 
على تلك المترتبة على عدم اإلفصاح 

عندما يتم تزويد الناقول بالمعلومات في إطار من الســـرية ، بحيث يمكن أن يؤدي اإلفصــــاح عنها إلى  Ÿ

رفع دعوى بشأن اإلخالل بالسرية.
المعلومات الشخصـية عن موظفي شركة الناقول وأعضـاء مجلس اإلدارة أو غيرهم من األفراد عندما  Ÿ

يؤدي الكشف عن مثل هذه البيانات إلى خرق مبادئ حماية البيانات الشخصية.
إذا كان اإلفصـــــــــاح سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى اإلضرار بإجرائات التحقيق في جريمة ما أو منع  Ÿ

وقوعها أو الكشف عنها أو في تحقيق العدالة.
عندما تكون المعلومات متمتعة للحصانة القانونية. Ÿ

تعد الناقول شركة متمسكة بمقومات النزاهة والمسؤولية ، حيث تتضـمن قواعد السـلوك في الشـركة 
مجموعة من اإلرشادات العامة لممارسة األعمال التجارية وفقًا ألرفع المعايير األخالقية.

وتلتزم شركة الناقول بتوفير بيئة يكون فيها التواصل الصريح والصادق ممارسة شائعة وغير استثنائية ، 
فنحن نســــــــــــعى لخلق بيئة تبعث الطمأنينة في نفوس كافة أصحاب المصـــــــــــــالح داخليًا وخارجيًا ، 

وتشجعهم على اإلبالغ عن أية حاالت تشهد مخالفة لسياسات أو قواعد السلوك المتبعة في الشركة.
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 التخطيط واألداء

تتمثل األنشــطة الرئيســـية للشـــركة في إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصـــنع 
شركة أبناء محمد حسن الناقول للبلوك والخرسانة الجاهزة.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو 
توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

قامت الشــــــــركة بعمل هيكلة على الكادر الوظيفي في الشــــــــركة وعمل تعديالت  Ÿ

جوهرية لكوادر الشـــــــــــــــركة مما أدى الى رفع الكفاءة االنتاجية وتقليل جوهري في 
التكاليف العمالية.

قامت الشـركة بالعمل على إنشـاء محطة إنتاج خرسانة جاهزة في ( صناعية أبو معن )  Ÿ

بالمنطقة الشرقية وذلك ضمن خطط الشركة في التوسع والهيمنة على السوق .
وحيث قد قامت الشركة:

1- بصرف مبلغ مالي قدره : 673000 ريال سعودي بسنة 2020م .
2- من المتوقع إلنهاء إنشاء المحطة  انفاق مبلغ مالي وقدره : 2.5 مليون ريال سعودي .

3- من المتوقع اإلنتهاء من اإلنشاء بالربع الرابع من العام 2022م .

4- من المتوقع أن يكون خط اإلنتاج جاهزًا للتشغيل بالربع األول لعام 2023م.

5- من المتوقع أن تصل القدرة اإلنتاجية للمحطة :  120 ألف متر مربع سنويًا. 

قامت شركة أبناء محمد حســـن الناقول بشــــراء أرض واقعة بحي الملقا شمال مدينة  Ÿ

الرياض بمسـاحة إجمالية (3,990) متر مربع. حيث سيتم إستخدام األرض في مشــروع 
تطوير عقاري من خالل شركتها التابعة شركة دير العقارية، وهي شركة تابعة لشـركة 

أبناء محمد حسن الناقول تم تأسيسها مؤخرًا بنسبة ملكية ٪100.
حصــلت  إحدى شركات الناقول التابعة (شركة دير العقارية) والمملوكة لها  بالكامل،  Ÿ

على شــهادة تأهيل مطور عقاري من مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) إحدى 
مبادرات وزارة اإلســــــكان، إلجتيازها معايير التأهيل المعتمدة، وذلك برقم شـــــــهادة: 
2132677921 وتاريخ: 12/ 7/ 2021م ، كما توضح أنه تم منح هذه الشـهادة للتسـجيل 

والتأهيل إلعفاء التوريدات العقارية، وتعتبر هذه الخطوة سعيًا من إدارة الشــــــــــــركة 
للحصـــــــــــول على شهادة تأهيل مطور عقاري من برنامج البيع والتأجير على الخارطة 

(وافي) إحدى برامج وزارة اإلسكان.
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قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتوقيع إتفاقية إلتزام بإستثمار مبلغ 4 مليون  Ÿ

دوالر أمريكي (15 مليون ريال سعودي) مع صندوق قرافين فينتشــــــــــرز ( متوافق مع 
الشـــــــــريعة اإلسالمية ) لإلستثمار برأس المال الجريء بوادي الســـــــــيليكون بالواليات 
المتحدة األمريكية (يشـــار إليه فيما يلي بإسم "الصـــندوق"حيث يهدف الصـــندوق إلى 
إستكشـــــــاف الفرص التقنية الواعدة و اإلستثمار في رأس المال في مرحلة مبكرة في 
الشـــركات الناشئة في مجال التقنية بشـــكل عام وتقنية البناء بشـــكل خاص. وعلى 
وجه التحديد، سوف يستهدف الصـندوق الشـركات الناشئة التي تعد بإبداع تقني كبير 
سواء كان قوة محولة في الصــــــــــــــناعات التقليدية أو تلبي المتطلبات و اإلحتياجات 
الجديدة لإلقتصاد الرقمي ، علمًا بأن المدة الزمنية للصندوق هي 8 سنوات بحد أقصى، 
حيث يتم توزيع األرباح بمجرد تحققها وللشـــركة حق إعادة إستثمارها في حال رغبتها 
بذلك.هذه اإلتفاقية من شأنها دعم الخطط المســـتقبلية لشـــركة الناقول من حيث 
تحقيق أثر إيجابي في العائد على اإلستثمارات الرأسمالية كما أنها تتيح فرص لشراكات 
مستقبلية مع شركات واعدة في مجال تقنية البناء ، وقد إستلمت الشركة إشعارًا من 
شركة قرافين فينتشرز يفيد بتحقيق أرباح قدرها 325 ألف دوالر أمريكي بما يعادل 1.2 
مليون ريال سعودي أي نســــبة 23.26٪ من إجمالي المبلغ المســـــتثمر الفعلي بالنداء 

األول والبالغ 1.4 مليون دوالر أمريكي بما يعادل 5.25 مليون ريال سعودي.
قامت الشــــركة ببيع مشـــــروعها الواقع بأرض دلة بمبلغ 13.25 مليون ريال سعودي  Ÿ

محققة ارباح بمبلغ 161 ألف ريال سعودي. 
قامت الشــــركة بعمل بعض اإلجراءات التي من شأنها توفير المالءة المالية للشــــركة  Ÿ

منها التوازن بين البيع النقدي أو باآلجل.
قامت الشركة بالتواصل مع الموردين وذلك لتسهيل آلية سداد الشركة. Ÿ

تعمل الشـــــركة على إنهاء مصـــــانعها الجديدة في مصـــــر والتي من المتوقع لها أن  Ÿ

تنعكس إيجابًا على إيرادات الشركة.
قامت الشركة بالحفاظ على توسعاتها في مبيعاتها السنوية بالقدر المعقول. Ÿ
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الباب الرابع: األداء المــــالي

- قائمة المركز المالي الموحدة
- قائمة الدخل الشامل الموحدة

- تفاصيل الشركات التابعة المسـيطر عليها 
من قبل الشركة كما في 31 ديسمبر2021

- تحليل بأعمار الذمم المدينة كما فـــــي 31 
2021ديسمبر 

- القروض
- االيضاحات المالية

- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات

- إدارة المخاطر
- توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة

- تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية
الختام
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قائمة المركز المالي الموحدة
( كما في 31 ديسمبر 2021 )
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
 ( كما في 31 ديسمبر 2021 )
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تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركـــــة ابناء محمــــد حســــن الناقــــــول القوائم 
المالية للشركة وشركاتها التابعة المسيطرة عليها ، فيما يلي تفاصيل الشركــــات 

التابعة المسيطــر عليها من قبل الشركة كما في 31 ديسمبر2021 م:

حيث أن السـنة المالية األولى لشـركة سدان للصــناعة تبدأ من 14 اكتوبر 2021 إلى 31  Ÿ

ديسمبر 2021م ، فال يوجد لها توحيد مع هذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي نبذة عن الشـــــركات التابعة المســـــيطر عليها والتي تم توحيد أرصدتها في 

هذه القوائم المالية الموحدة :
- شركة دير العقارية: هي شركة ذات مســــــؤولية محدودة تمارس نشـــــــاطها بموجب 
السـجل التجاري رقم 2050146126 بتاريخ 11/11/ 1442هـ الصــادر من الدمام ( سجل 
مدينة الدمام ) ويتمثل نشــاطه في شراء وبيع االراضي والعقارات وتقســيمها وأنشـــطة 

البيع على الخارطة
- شركة الناقول للصـناعات األسمنتية - شركة شخص واحد: طبقأ ألحكام القانون رقم 
72 لســــــنة 2017 والئحته التنفيذية 2019 توثيق الشــــــركات بتاريخ 30/ 12/ 2019م. 

ويتمثل نشــاطها في إقامة وتشــغيل مصـــنع لتصـــنيع المنتجات األسمنتية والخرسانة 
الجاهزة

- شركة سدان للصــــــناعة - شركة شخص واحد: هي شركة ذات مســـــــؤولية محدودة 
تمارس نشــاطها بموجب الســجل التجاري رقم 2050149845 بتاريخ 08/ 03/ 1443هـ 
الصـــــــادر من الدمام ( سجل مدينة الدمام). ويتمثل نشــــــــاطها في التعدين واستغالل 

المحاجر والنقل والتخزين.

اسم الشركة التابعة          بلد التأسيس    نسبة الملكية      رأس المال               النشاط
                                                                                                      (ريال سعودي)

شركة دير العقارية

شركة الناقول للصناعات
 االسمنتية

شركة سدان للصناعة

السعودية

مصر

السعودية

بيع وتطوير العقار

منتجات اسمنتية

تعدين واستغالل
 محاجر

500,000

12,000

1,000,000

%100

%100

%100
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القــــروض :

قامت الشـركة بشــراء معدات وآالت بطريقة اإليجار التمويلي ، بموجب هذه الطريقة يتم 
تحويل ملكية األصل إلى المسـتأجر عندما يتم سداد كافة األقســاط واإللتزامات اإليجارية 
طبقأ للعقود / أو فترة اإليجار تبعأ للعمر اإلفتراضــي لألصـــل، حيث يتم ســـداد اإللتزامات 
بموجب عقد اإللتزامات اإليجارية على أســـاس شــــهري، وفيما يلي تفاصــــيل ما قامت به 

الشركة من تمويالت ألصول خالل العام 2021.

تحليل بأعمار الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2021

الفترة                            2021                          النسبة                          المخصص

1    – 120 يوم

121 – 180 يوم

181 – 240 يوم

241 – 300 يوم

301 – 360 يوم

أكثر من 360 يوم

المجمـــــــــــــوع

10,587,547

9,546

447,706

0

0

0

11,044,499

105,876

477

33,555

0

0

0

139,908

اسم جهة
 التمويل 

الهدف من
 التمويل 

مبلغ
 التمويل 

تاريخ بداية
القسط

تاريخ نهاية
القسط

المدفوع خالل
العام 2021

شامل الدفعة األولى

اجمالي المبلغ
المتبقي

شراء محطة
خلط مركزية 

شركة تمويل 
األولى

شراء معدات
وآالت 

شركة تمويل 
األولى

شركة تمويل 
األولى

شراء معدات
3,825,360وآالت 

 

1,217,160

 

1,767,780

 

6,810,300 

2021/06/01

2021/06/01

2021/08/01

2024/05/01

2024/05/01

2024/07/01

1,464,027

465,827

411,352 

2,341,205 

2,361,333

751,333

1,356,428

4,469,095 
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نمو صافي الربح السنوي

حققت الشركة نمو في صافي الربح خالل العام 2021 م بنسبة 42٪ مقارنة بالعام 2020 م 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

1.  ارتفاع االيرادات خالل العام 2021 م بنسبة 18.9٪ مقارنة بالعام 2020 م.
2.  انخفاض المصاريف التشغيلية للعام 2021 م بنسبة 4.4٪ مقارنة بالعام 2020 م.

3.  تحقيق الشركة ربح صافي بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي من إستثمارها في صندوق 
قرافين فنتشرز لإلستثمار برأس المال الجريء.

اإليضـــــاحات الماليـــــة
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إيرادات النشاط الرئيسي من عام 2019 إلى عام 2021

حققت الشركة صافي مبيعات يقدر بـ 53 مليون ريال بنسبة نمو مقدارها ٪18.9 
مقارنة مع السنة السابقة 2020. 
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تكلفة البضاعة المباعة 41.8 مليون بزيادة مرتبطة مع نمو المبيعات بما 
نســـبته 20.8٪ مقارنة مع العام الماضي 2020 مع العلم بأن المصـــاريف 
التشـــغيلية قد انخفضــــت بنســــبة 4.4٪ عن العام الماضي لكن تكلفة 

المواد األولية قد ارتفعت بنسبة 31٪ بالمقارنة مع العام السابق 2020 .

تكلفة البضاعة المباعة من 2019 إلى 2021
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المصاريف اإلدارية والعمومية ارتفعت بشكل بسيط بما نسبته ٪2.4 
وذلك يعني المحافظة على اإلنفاق اإلداري كما كان العام السابق دون 

اللجوء إلى أي زيادة جوهرية تذكر .

المصاريف اإلدارية و العمومية من عام 2019 إلى عام 2021
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صافي الربح الشامل للشركة قد تأثر بالزكاة لهذا العام حيث بلغت 
الزكاة 645 ألف ريال مما إنعكس على الصافي الشامل حيث أن صافي 

االرباح قبل الزكاة 9.85 مليون ريال.

صافي أرباح الشركة من عام 2019 إلى عام 2021
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التغير بالربحية للسهم / حيث ارتفعت بالمقارنة مع العام السابق بما 
نسبته ٪42

التغير بربحية السهم من عام 2019 إلى عام 2021
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  الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشـــــرية كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث  Ÿ

عن الكفاءات الجيدة القادرة علــى األداء والعطاء المتميـــز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد 
البشـــــرية برفع الكفاءة والفعالية واالستقرار وكذلك تحقيق الوالء واالنتماء لموظفي 
الشــــــــــركة من خالل فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة 
إضـــــــافة الى العدالة في األجور والمعامالت اإلدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية 

وصحية.

 تقنية المعلومات

تســـــعي شركة أبناء محمد حســـــن الناقول دومًا إلى تطبيق كل ما توصل إليه العلم  Ÿ

الحديث إستشــــعارا بحجم المســـــئولية، حيث تســـــعى الشـــــركة الستبدال النظام 
المحاسبي المســــتخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشـــــروع من أهمية في تنظيم 
معامالت الشـركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب االلي المناسبة — كذلك 
تعمل الشـــركة على تطوير وتحديث موقعها االلكتروني ليصـــبح نافذة اتصـــال بينها 

وبين العمالء والباحثين عن عمل والمستثمرين .
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 إدارة المخاطــر                                                               

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية :

مخاطر االئتمان:
تمثل مخاطــر االئتمان عدم مقدرة طــرف ما علــى الوفاء بالتــزاماته مما يؤدي إلـــى تكبد 
الطرف اآلخر لخسارة مالية. تسعى الشـركة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء 
من خالل تســوية حدود االئتمان للعمالء األفراد والحصـــول على ضمانات بنكية من عمالء 

مختارين ومراقبة الذمم المدنية القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة:
تتعلق مخاطر أســعار العموالت الخاصــة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية 
نتيجة للتغيير في أسعار العموالت السائدة في السـوق ، وتخضـع الشـركة لمخاطر أسعار 
العموالت الخاصة بشـــأن موجوداتها المرتبطة بعموالت خاصة المتمثلة بودائع المرابحة 

والتسهيالت االئتمانية.

مخاطر السيولة:
هي مخاطر أن تواجه الشـــــــــــــركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة 
باألدوات المالية . قد تنتج مخاطر السـيولة عن عدم القدرة على بيع األصل المالي بســرعة 

بمبلغ يقارب قيمته العادلة. 
تقوم الشــــركة بإدارة مخاطر الســــيولة من خالل التأكد من توفر التســـــهيالت البنكية. 
تتطلب شروط مبيعات الشــــــــركة دفع المبالغ خالل 30 إلى 60 يومًا من تاريخ البيع. يتم 

سداد الذمم الدائنة خالل 30 إلى 60 يومًا من تاريخ الشراء. 

مخاطر العمالت:
تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسـعار 

صرف العمالت األجنبية. 
تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. 

لم تقم الشــــــركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا الريال الســــــعودي والدوالر األمريكي 
واليورو خالل الفترة.

مخاطر مالية:
مثل أي شركة أخرى ، فإن شركة الناقول تتطلب التمويل من أسواق رأس المال لتشــــغيل 
عملياتها وأي فشــــل في هذا الصــــدد قد يؤدي إلى إغالق عمليات الشـــــركة على المدى 
القصـــير أو الطويل. كما تواجه الشـــركة مخاطر الخســـارة النقدية في حالة عدم استالم 

المدفوعات من عمالئها والتي يمكن أن تضع عبء مالي ضخم على الشركة.
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ثالثًا: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي 
جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها 

وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشـركة من أي جهة 

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل عام 2021 م.

رابعًا : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجرائات نظام الرقابة الداخلية من قبل 
لجنة المراجعة ومن قبل مجلس اإلدارة ، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في 
حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء ، ولم تظهر 
عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

وترى لجنة المراجعة أن إجرائات الرقابة الداخلية المطبقة في الشـركة خالل العام المالي 
2021 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ماقامت به اللجنة من أعمال ال توجد لديها 

أية مالحظات جوهرية أو قصـــــــور في إجرائات الرقابة الداخلية يقتضــــــــي التنبيه إليه أو 
اإلفصاح عنه.

خامســ ا : تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن 
استخدامات هذه األسهم

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سادســًا: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود 
ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا 

الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل 
واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل الســــــنة 

المالية األخيرة.
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سابعًا: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو 
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة 

المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
 ال يوجد

ثامنــًا:وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق 
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

الشركة
ال يوجد

تاسعًا: وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء 
مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة 
أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 

المالية األخيرة.
ال يوجد

عاشرًا: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة 
لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة 

التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
 ال يوجد

حادي عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ، أو كانت 
فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي 
شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، 
وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها  إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا 

القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتهاومبلغها
ال يوجد أي أعمال أو عقود أو مشــتريات الشـــركة طرفا فيها أو كانت فيها مصـــلحة ألحد 

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
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ثاني عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة التنفيذيين فيها أو ألي 
شخص ذي عالقة بأي منهم.

ال يوجد أي أعمال أو عقود أو مشــتريات الشـــركة طرفا فيها أو كانت فيها مصـــلحة الحد 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذين فيها أو آلي شخص ذي صفة بأيًا منهم.

ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
ال ينطبق حيث قامت الشـركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية خالل عام 2019 ، وما زالت 

تقوم هذه اإلدارة بعملها خالل عام 2021م.
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 توزيــع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة

أوالً: سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب (10٪) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشـــــــــــركة ويجوز أن تقرر  Ÿ

الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متـــى بلغ اإلحتياطــــي المذكور (30٪) من 
رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب (15٪) من صـــــــــــافي  Ÿ

األرباح لتكوين احتياطي اضافي يخصص لغرض أو أغراض معينة ومحددة.
للجمعية العامة العادية أن تقــــرر تكوين احتياطيات أخـــــرى، وذلك بالقدر الذي يحقق  Ÿ

مصــلحة الشــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المســاهمين، وللجمعية 
المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشــــــــاء مؤسســــــــات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المسـاهمين نسـبة ال تقل عن (5٪) من رأس مال الشـركة  Ÿ

المدفوع.
مع مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي للشــــــــــركة ، والمادة (76) من نظام  Ÿ

الشــــركات يخصــــص بعد ماتقدم نســــبة ال تتجاوز (10٪) من الباقي لمكافأة مجلس 
اإلدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلســــــــــــــــــات التي 

يحضرها العضو.

ثانيا: استحقاق األرباح
يسـتحق المسـاهم حصــته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصــادر في هذا الشــأن 
ويبين القرار تاريخ االســـــــــتحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األســــــــــهم 

المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

ثالثــًا: توزيعات األرباح خالل عام 2021 م
لم يتم توزيع األرباح الخاصة بالعام 2021م.

رابعًا: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مســاهمي الشـــركة عن أي حقوق في 
األرباح.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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خامســًا: توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة
طبقا للنظام األساسي للشــــركة، فإن مجلس اإلدارة وبعد إستعراض إنجازات الشـــــركة 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -
التصــويت على تقرير مراجع الحســـابات عن الســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر  Ÿ

2021م.

التصـويت على القوائم المالية للشــركة عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر  Ÿ

2021م.

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشـركة عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر  Ÿ

2021م.

التصـويت على تعيين مراجع الحســابات للشــركة من بين المرشحين بناء على توصية  Ÿ

لجنة المــراجعة، وذلك لفحص ومــراجعة وتدقيق القوائم المالية للــربع الول والثانــي 
والسنوي من العام الحالي 2022م و النصف االول من عام 2023م، وتحديد أتعابهم.

التصــويت على إبراء ذمة أعضـــاء مجلس اإلدارة عن الســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر  Ÿ

2021م.
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 تقريــر المحاسـب القانونـي والقوائم المالية لعام 2021م
 وإيضاحاتها

أوالً: تقريــر مراجعي الحسابات والقوائـم الماليــة
يظهر تقرير مراجعي الحســابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية وال يوجد 
أي تحفظات عليها، كما لم تصـــــــــــــدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب 

القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ثانيًا: إيضــــــــــاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة الســــــــــعودية 
للمحاسبين القانونيين

قامت الشركة بإعادة تبويب وتصنيف الحسـابات المدققة للتوافق مع معايير المحاسبة 
الدولية للتقاريـر الدولية والتـي لم ينتج عنها أي تغيــرات جوهــرية أو غيــر جوهــرية علــى 
تقارير الشـركة المالية وبذلك أكملت الشــركة خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 
والتي قامت بإصـــــــدار قوائمها المالية للعام (2021) بموجب المعايير الدولية المعمول 

بها داخل المملكة العربية السعودية.
 وقد تم إعداد سجالت الشركة بالشكل الصـحيح حسـب المعايير المحاسبية الصـادرة عن 
الهيئة الســـــــــعودية للمحاسبين القانونيين وال يوجد أي فروقات واختالفات عن معايير 
المحاسبة المطبقة الصــــــــادرة عن الهيئة الســــــــعودية للمحاسبين القانونيين تطلب 

اإلفصاح.

ثالثًا: إذا كان تقرير مراجع الحســابات يتضـــمن تحفظات على القوائم المالية الســـنوية، 
يجب أن يوضـــح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأســـبابها وأي معلومات متعلقة 

بها
لم يتضـــــــمن تقرير مراجع الحســــــــابات أي تحفظات أو مالحظات جوهرية على القوائم 

المالية السنوية للعام المالي 2021م.

رابعأ: في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحســــــــــــــــابات قبل انتهاء الفترة 
المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحســـابات قبل إنتهاء الفترة المعين من 
أجلها.



                                            كلمة السيد / نائب رئيس مجلس االدارة
   

كما صاحب التفوق في العام المالي المنقضــــــــي آمال وطموحات قد رسمت على أسس 
علمية ودراسات للجدوي للحفاظ على مسـتقبل مشــرق للشــركة ، فقد عملت الشــركة 
على التوسع في المشـــــروعات واستغالل الكفاءات واستثمار خبرتها الممتدة بالســـــوق 
المحلي  في زيادة مدخوالت الشــركة والحفاظ على مكتســبات النمو والتطور واإلنجازات 

المحققة باألعوام الماضية والعمل على البناء عليها لمواصلة طريق التفرد واإلنجاز.

وفي الختام يتقدم أعضـــــاء مجلس إدارة شركة أبناء محمد حســــــن الناقول بالشــــــكر 
لموظفي الشـركة والموردين والمسـاهمين والعمالء والبنوك والجهات الحكومية وذلك 
لدعمهم وتعاونهم المســـتمر ، وسوف تســــتمر شركتكم بعون اهللا وتوفيقــه بتحقيق 

أهدافها وخططها في التوسع ونمو المبيعات.
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وفقًا للنتائج التي تم إســـتعراضــــها في هذا التقرير وفي 
الحســـابات الختامية للعام المالي 2021م ، فقد إستمرت 
شـــركتكم بحمد اهللا وتوفيقه في نمو وتطور ملحوظين 

في نشاطاتها ونتائج أعمالها.
وقد صــــــــــــــــاحب ذلك خطوات وتدابير مالية وإدارية تم 
اتخاذها لخفض تكاليف التشـــــــــــــــغيل وإضافة وتطوير 
المنتجات مع الحفاظ على جودتها وبأسعار تنافســـــــــية 
باإلضافة إلى اإلستمرار في تدعيم الشــــــركة بالموظفين 

ذوي الكفاءة.
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