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  السادة/ مسامهي شركة أمسنت اجلوف

  

 السالم عليكم ورمحة هللا  وبركاته ،،،
  

 الثانيةالعادية  غرييسرين ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة 
  م. 31/12/2016ويطيب لنا تقدمي التقرير السنوي للعام املايل املنتهي يف 

حملافظة على أدائها بفاعلية  حيث وذلك بعد توفيق هللا  م 2016حيث متكنت الشركة من تنفيذ اخلطط املستهدفة بشكل كبري لعام 
ا  على مواصلة دعم ان الشركة تعملاستطاعت الشركة أن تواصل نتائجها اإلجيابية من حيث عمليات اإلنتاج والتسويق.  عمليا

مج التحول الوطين  2030ومشاريعها القائمة يف ظل اسرتاتيجية الشركة املواكبة لرؤية اململكة  كة بعون هللا ، كما ان الشر  2020وبر
ت اليت واجهها قطاع االمسنتلرغم من ال ،منذ انشاءها اعلى كمية مبيعات داخليهحققت  دة االنتاج لمن  تحد شركات عض بز

لتشغيل التجاري هل عطيات وحنن بدور نسعى جاهدين على التطور وفق املا االمسنت اضافة اىل دخول خطوط انتاج جديدة والبدء 
  حفظه هللا -بن عبد العزيز  سلماناحلكيمة برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك  هالقيادوما تسعى اليه االقتصادية احلديثة 

حسن  على ما أبدوه من كما يسرين نيابة عن جملس اإلدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إىل مجيع مسامهي شركة امسنت اجلوف
جمللس وإىل مجيع منسويب الشركة ملا حتقق من إجناز وجناح للشركة  .الثقة 

  

  

كم   راجني من املوىل العزيز احلكيم أن يوفقنا وإ

  

  

 رئيس جملس اإلدارة                                                              

  حممد بن سعيد عطية                                                               
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 نشاط الشركة : -1

ذلك الغرض القيام  وللشــــركة يف حتقيق، ومتلك االراضــــيجتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات الشــــركة ومواد البناء يتمثل نشــــاط الشــــركة يف  

ســــيس شــــركات اخلدمات الصــــناعية، بغرض توفري الصــــيانة واخلدمات للمصــــانع داخل وخارج اململكة ب دارة إو تأســــيس أو االشــــرتاك يف 

أغراضـــــــها  متلك براءات االخرتاع واالســـــــتفادة منها يف حتقيقو وغريها  والبوزوالينوتشـــــــغيل مصـــــــانع االمسنت البورتالندي العادي واملقاوم 

ســـيس الشـــركات اليت تكمل أو تتمم نشـــاط الشـــركة وإنشـــاء كذلك القيام بالصـــناعية داخل وخارج اململكة ،   تأســـيس أو االشـــرتاك يف 

  ة .ال و الوكاالت التجاريفس اجملمصانع من مشتقات األمسنت مثل اخلرسانة اجلاهزة و مصانع البلوك و البالط وغري ذلك يف ن

  

  رسالة الشركة : -2

حتقيق توقعات املسامهني عن طريق جودة يف االنتاج والرتكيز على التخطيط االسرتاتيجي الفعال الذي حيقق اخلطط االسرتاتيجية للشركة 

مج التحول الوطين 2030ملكة ملواكبة رؤية امل   .االنتاجية واالداريةوأداء عايل اجلودة يف مجيع املراحل  2020 وبر
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 اإلنتاج واملبيعات: -3

اية الربع األول من عام   م . 2010مت بدء إنتاج وبيع االمسنت 
 
  إنتاج الكلنكر: 3/1

دةم2015طن  لعــام ) 1,601,674(مقــابــل  م.2016يف عــام  طن) 1,631,262(بلغــت كميــة الكلنكر  املنتجــة   . بز
 . %2 هاقدر 

 
 
  
  

 إنتاج االمسنت : 3/2

دة م2015طن لعام ) 1,748,808( مقابل م2016يف عام طن) 1,974,553(بلغت كمية االمسنت املنتجة   اهقدر  بز
13 %.  

  
  املبيعات :  3/3

م  2015لعام طن   )1,728,422( طن مقابل)  1,982,850( م2016بلغت كمية االمسنت املباعة خالل عام  -
دةب  . % 15 اقدره ز

  
 

ل مقابل ) 319,890,019 (  .م2016 خالل عام  املبيعاتبلغت قيمة  - ل لعام ) 336,286,958(ر م. 2015ر
  .% 5 هقدر  خنفاض

 



 

6 
 

 
  

  :وتفاصيل مبيعات األمسنت كما يلي
5201   6201  

 البیـــــــان
 طن طن

 املنطقة الشمالية 1,045,343 1,310,977
 املنطقة الوسطى  353,518  3,553

  منطقة املدينة املنورة  118,897  241,293

 املنطقة الغربية  132,283  163,261
 املنطقة الشرقية  332,809  9,338

 اإلجمالي  1,982,850  1,728,422

 

  

2015 2016
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  ومبيعات االمسنت إنتاج  

6201العام   2015 2014 2013 2012 

553,974,1 كمية االنتاج   808,748,11,359,8301,334,580 1,529,004 
850,982,1 كمية املبيعات   1,728,4221,344,1971,326,197 1,556,552 

  

  
ا املستقبلية -4   :خطط الشركة وتوقعا

  ترتكز خطط الشركة يف التايل: 4/1
  السالمة االمن و 
  الصحة والبيئة 
 اجلودة 
 التسويق 
  الكفاءة الداخلية 
 املوارد املالية 
  

  املستقبلية : التوقعات 4/2

لب تتوقع الشركة ان يكون هناك اخنفاض على الطنظرا ملا يواجهه قطاع االمسنت ومواد البناء خالل الفرتة احلالية من ركود، 

   م، والناتج عن اخنفاض النمو يف قطاع االنشاءات وتقلص عدد املشاريع اجلديدة 2017على االمسنت خالل عام 
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 : ملخص النتائج املالية -5

ل)                                                                                               :املوحدة قائمة الدخل    (الف ر

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البيــان
 369,168 293,680 269,234 336,287 319,890  إيرادات النشاط

 (214,025) (196,652) (166,566) (214,268) (211,659) تكاليف النشاط

 155,143 97,028 102668 122,019 108,231 جممل ربح النشاط

 (42,504) (44,081) (40,560) (44,258) (41,165) مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

 3,465 1,274 (991) 1,576 7,002 صايف -اإليرادات  األخرى

 (9,000) (114) (572) (3,000) (2,000) الزكاة

 107,104 54,107 60,545 76,337 72,068 صاىف الربح ( اخلسارة )

  
 
 الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية: -6

 
  ألسبابا  نسبة التغري  التغري  2015  2016  البيــــــــان

اىل  سبب االخنفاضيعود  %11.30- (13,787,589) 122,018,966 108,231,377  إمجايل الربح
اخنفاض متوسط سعر البيع 

ارتفاع كمية لى الرغم من ع
وعلى الرغم ايضا من ، املبيعات

ارتفاع االيرادات االخرى 
واخنفاض املصاريف العمومية 

  واالدارية

 %11.36- (10,087,028) 88,782,498 78,695,470 يالربح التشغيل

 %5.59- (4,269,576) 76,337,288 72,067,712  صايف الربح
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ا التابعة :   وفيما يلي تفصيل ألمجاىل إيرادات الشركة وشركا

  
  اجملموع  االردن  السعودية  نوع االيراد  الشركة السنة

2016  

 319,890,019 - 319,890,019  االمسنت امسنت اجلوف

 1,551,019 - 1,551,019  استثمار استثمارات اجلوف

استثمارات اجلوف 
 - - -  استرياد وتصدير االردن

2015 

 336,286,958 - 336,286,958  االمسنت امسنت اجلوف

 1,460,000 - 1,460,000  استثمار استثمارات اجلوف

استثمارات اجلوف 
 - - -  استرياد وتصدير االردن

  
 قائمة املركز املايل وفيما يلي 

 املوحدة
ل)            (الف ر

  م2012  م2013  م2014  م2015  م2016 البيـــــــــــــــــــــــــــان
 258,638 314,990 325,229 359,250 464,621  موجودات متداولة

 355,066 132,970 176,625 183,108 125,478 األصول األخرى طويلة األجل

 1,450,284 1,907,756 1,978,140 1,983,251 1,923,097 األصول الثابتة

 2,063,988 2,479,9942,355,716 2,525,609 2,513,196 إمجايل املوجودات

ت متداولة  109,381 179,992 341,778 229,900 348,045 مطلو

ت غري متداولة  57,424 4,478 4,327 5,201 27,181 مطلو

 506,783 791,714 691,075 771,442 545,954 قروض طويلة األجل

ت  673,588 976,184 1,037,180 1,006,543 921,180 إمجايل املطلو

 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 املال املدفوعرأس 

ح املدورة  90,420 79,528 140,073 216,411 289,480 االحتياطيات واألر

 1,390,400 1,379,532 1,442,814 1,519,066 1,592,016 حقوق املسامهني

ت وحقوق املسامهني  2,063,988 2,355,716 2,479,994 2,525,609 2,513,196 إمجايل املطلو
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 الشركات التابعة : -7

  متلك الشركة الشركات التالية :

نسبة   اسم الشركة
املسامهة

املدفوع  من  العملة رأس املال
 رأس املال

 مقر الشركة

%100  )1(شركة استثمارات  اجلوف ل سعودي 1,000,000  %100 ر ض   السعودية -الر

اجلوف " شركة امسنت 

%100 )2(األردن" ل سعودي 525,000  %50 ر  األردن -عمان 

 

سيس شركة استثمارات اجلوف ذات مسئولية حمدودة  -1 ض  1010298795ومسجلة مبوجب السجل التجاري رقم مت  مبدينة الر

ســــيس الشــــركة فإن  15/12/2010بتاريخ  ســــم  %99م ووفقاً لعقد  الشــــركة وحصــــة من حصــــص رأس مال الشــــركة مســــجلة 

سم رئيس جملس اإلدارة %1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نه ميتلك هذه  ،املتبقية مسجلة  كيد خطي من رئيس اجمللس  وقد حصلت الشركة على 

ل إىل  230م  مت ختفيض رأس مال الشـــــــركة من  12/10/2011احلصـــــــة نيابة عن الشـــــــركة  وبتاريخ  ل و  1مليون ر مت مليون ر

جتارة اجلملة يف نشــــــاط الشــــــركة  ،ويتمثل2012يف عام  راءات النظامية  لتعديل عقد التأســــــيس والســــــجل التجاريســــــتكمال اإلجا

األراضــي  راءشــومشــتقاته ومصــانع البلوك والبالط و  اجلاهزة ومصــانع االمسنتوإقامة مصــانع اخلرســانة  والتجزئة يف االمسنت ومشــتقاته

التجارية،  تعهداتوال ، أعمال الصـــرافة والعقارواســـتثمارها لصـــاحل الشـــركة والســـمســـرة يف غريإلقامة املباين عليها واســـتغالل العقارات 

 .عربية السعوديةركة يف اململكة الاحملل الرئيسي لعمليات الشو  ،لتسويق للغري والوكاالت التجاريةخدمات االسترياد والتصدير واو 

 
ســـــــيس شـــــــركة امسنت اجلوف األردن ذات مســـــــئولية   -2 ململكة مت  ملنطقة احلرة  الســـــــجل  مســـــــجلة مبوجب األردنية اهلامشيةحمدودة 

م ويتمثل النشـــــاط املصـــــرح به للشـــــركة يف اســـــترياد وتصـــــدير  1/11/2010الصـــــادر من مدينة عمان بتاريخ  1688رقم التجاري 

 الردنيه اهلامشيه.الشركة  اململكة ليات اواحملل الرئيسىي لعم، منتجات شركة امسنت اجلوف ومواد البناء يفوجتارة اجلملة والتجزئة 
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 االستثمارات:  -8

 االستثمارات املتاحه للبيع –/أ 8

 م2015 م2016 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر  ـــانـــــالبيــــــ

%10 مسامهة سعودية مقفلة السعودية الصناعية الشرقية شركة  46,000,000 46,000,000 

615,557,12 الينطبقصندوق استثماري عقاري السعودية العقاريصندوق مدينة كسب   559,657,12  

615,557,58 اجملمــــــــوع  559,657,58  

  

ن الصندوق مت  10اكتتبت الشركة يف مليون وحدة بقيمة امسية   ل سعودي لكل وحدة علما  جمموعة كسب املالية ( بواسطة  إنشائهر
 وهو صندوق عام مغلق متوسط األجل . مساهم رئيسي يف امسنت اجلوف )

  
  

 شركة زميله: يفاالستثمارات  –/ب 8

 م2015 م2016 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر  البيــــــــــــــان

للتجارة  شركة عرب اجلسور
  واملقاوالت

 12,702,603 14,239,516  %40  ذات مسئولية حمدودة  السعودية

  
بعة ) بتاريخ   م االستثمار يف 2012أكتوبر  10هـ املوافق  1433ذو القعدة  24قرر جملس املديرين لشركة استثمارات اجلوف ( شركة 

،   ةشركة  عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت ،واليت  تتمثل أنشطتها يف  األعمال البحرية وإقامة  مستودعات التخزين والنقل و أعمال اخلرسان
 ل الرئيسي لعمليات الشركة  يف اململكة العربية السعودية .واحمل
  

  املوارد البشرية : -9

ا أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث سيس الشركة أمهية املوارد البشرية كو  أخذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ ان مت 

.ولذلك اهتمت إدارة املوارد البشرية جبعل العاملني لديها قادرين على حتقيق عن الكفاءات اجليدة القادرة على األداء والعطاء املتميز 

  بشرية يف نفس الوقت على حتقيقأهداف املوارد البشرية بشكل خاص وحتقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل املوارد ال
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م اىل األداء املتميز من خالل حسن اال أهداف فع الكفاءة ور   ختيار وتنمية وتطوير املهارات،العاملني اخلاصة املشروعة والوصول 

والفعالية واالستقرار وكذلك حتقيق االنتماء والوالء من خالل فرص العمل املتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة اىل 

لبشرية  وظيف واستثمار املوارد االعدالة يف األجور واملعامالت اإلدارية وتقدمي خدمات ورعاية اجتماعية وصحية . مما يساعد على ت

كمدخل فعال إلدارة املـوارد األخـرى واحلفاظ عليها.وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل هللا ملكانة عالية تتناسب وحجم اجلهد 

 .%38.12) موظفا سعود بنسبة قدرها 138) موظف منهم (362( حبدود الـ م2016عام  حىت أصبح عدد العاملني بنهايةاملبذول 

   تقنية املعلومات : -10

لشركة للنهوض مبستوى الشركة تقنيا مبا خيدم ادارت الشركة الداخلية وكل اجلهات  عمدت ادارة امسنت اجلوف عرب ادارة تقنية املعلومات 

لشركة من عمالء ومسامهني وموردين بتطبيق احدث انظمة تكنولوجيا املعلومات ويعد ذلك استكماال  دأته من ملا بذات العالقة 

ة بالتطبيقات سعيا ملواكبة احدث التقنيات مبا خيدم الشركة والنهوض مبستواها بني الشركات العاملية واحمللية فقامت بتطبيق مشروع املراق

) وجاري العمل على إضافة كامريات أخرى IPs Camera)  عرب الكامريات مبواقع املصنع (Security Systemاالمنية  (

الضافة اىل التحديثات اليت متت يف تصميم صفحات املوقع االلكرتوين والذي مت االنتهاء  وإضافة اإلمكانية للوصول اليها من اي مكان 

ريبا ، حيث سيتيح املوقع ة الثانية قمن املرحلة األوىل منه ونشره على الشبكة العنكبوتية بثوبه اجلديد ، كما سوف يتم االنتهاء من املرحل

اجلديد القدرة على رفع السري الذاتية للمتقدمني ونشر أخبار الشركة. وتسعى امسنت اجلوف دوما اىل تطبيق كل ما خيدم العمالء 

ملساهم والعميل.كما ا واملسامهني بتطبيق احدث التقنيات وما توصل اليه العلم احلديث استشعارا حبجم املسئولية وتقديرا واستثمارا حلق

لبدئ يف تنفيذ مشروع تنظيم وختطيط املوارد (  ) ملا هلذا املشروع من امهية يف تنظيم معامالت الشركة وخفض ERPقامت الشركة 

ستخدام برامج احلاسب اآليل املناسبة ومن املتوقع االنتهاء من التنفيذ بنهاية الربع الرابع من عام     م.2017التكلفة 
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 ملسؤولية االجتماعية للشركة:  ا -11

ألعمال اخلريية واالجتماعية واإلنســـانية إىل جانب دورها االقتصـــادي والتنموي ، كما حترص الشـــركة على  توىل الشـــركة اهتماما خاصـــا 
ملكة ســــتوى املمبناء ثقافة املســــئولية االجتماعية لدى املوظفني، حيث ســــامهت الشــــركة يف عدد من األنشــــطة االجتماعية واخلريية على 

لتايل: لتحديد فقدبشكل عام واملنطقة    -قامت 
 

  :والشبايب اجملتمعي الوعي وخدمة التنمية برامج
 دفاع المدنى لل في الیوم العالمي لمشاركة ا 

 في اسبوع المرور الخلیجيلمشاركة ا  

 لجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم بمحافظة طریف دعم ا 

  للجنة الوطنیة لرعایة السجناء والمفرج عنھم واسرھم ( تراحم) الحدود الشماليمساھمة الشركة 

 مساھمة الشركة في بعض االنشطة المدرسیة بمدارس طریف  
 

  بمدینة طریف لرعایة االیتام االجتماعیةتنمیة الدعم برنامج 
 

  الجنادریة)(  الثقافةلتراث الوطني لمھرجان الدعم جناح امارة الحدود الشمالیة في. 

 احملافظة على البيئة واحلد من التلوث :   -12

ستمرار حنو حتسينها حبيث  ن احملافظة على البيئة والصحة والسالمة جزء ال يتجزأ من أعماهلا ومن ثقافتها ، وتسعى  تؤمن الشركة 

حرصت من البداية و محاية البيئة واحملافظة عليها، اهتماما كبريا يف العمل على شركة الأولت وقد  تضمن متاشيها مع القوانني والتشريعات

يات سنوية لتحسني الوضع , وقد رصدت الشركة ميزانعلى حتقيق أعلى معايري البيئية بقصد احملافظة على البيئة يف احمليط اجملاور للمصنع

 ال، البيئي يف املصنع وذلك بشراء وتركيب افضل انواع الفالتر من الشركات املتخصصة يف هذا اجمل

  

 الزكاة الشرعية : -13

ل عن الزكاة املســتحقة عن عام مليون  5قامت الشــركة بتكوين خمصــص للزكاة الشــرعية مببلغ  م وحصــلت على شــهادة الزكاة 2016ر
شــــــهادة الزكاة عن عام على حصــــــول لل، وجاري العمل م 30/4/2017تنتهي يف  2015عن عام  من قبل مصــــــلحة الزكاة والدخل

  م . 2016
  
  



 

14 
 

  
 القروض : -14

 صندوق التنمية الصناعية السعودي:  -1
ريخ  483,500,000حصلت الشركة على قرض مببلغ  ل يف  قساط نصف  7م  يسدد خالل 2010فرباير  27ر سنوات 

امة  أو  الىت ستقام قم وهذا القرض مضمون برهن كافة املباين  امل2017نوفمرب  15سنوية  وإن آخر قسط هلذا القرض يستحق يف 

كليو مرت مع كامل املصنع   22,6نطقة االمتياز املنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف واملقام عليها املصنع ومساحتها مب

نقل  لومعداته وآالته وأدواته وتوابعه وملحقاته الىت مت احلصول عليها أو سيتم احلصول عليها من أجل املشروع مبا يف ذلك وسائل ا

ث   .املكتيب والسيارات واال

ل سعودي):2016 عامحركة القرض خالل      (ر

 يف الرصيد  أصل القرض
01/01/2016 

ت خالل  املسحو
 السنة

املسدد خالل 
 السنة

 الرصيد
31/12/2016يف

483,500,000 ,000223,500  - ,000,00038  ,000,500185  
  
 

 البنك السعودي الربيطاين(ساب):  -2
م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من البنك السعودي الربيطاين 2012يناير 11هـ املوافق 1433صفر  17بتاريخ 

ل سعودي مبوجب اتفاقية التسهيالت املصرفية االسالمية املربمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي هلذه  350مببلغ  مليون ر

ل سعودي. 365األتفاقية   مليون ر

امش ربح يقدر وفقاً لسعر اإلقرتاض الداخلي بني البنوك السعودية  مت احلصول على هذا القرض يف صورة متويل مراحبة " تورق" 

إلضافة إىل هامش الربح  2%+ . يسدد التمويل على أقساط نصف سنوية  القرض مضمون بسند المر صادر من  .سنو

  قبل اجملموعة.

ل بضمان توقيع  350ع عقد متويل مراحبة اسالمي مع البنك السعودي الربيطاين بقيمة م مت توقي 2015 يونية 30يف  مليون ر

دف متديد فرتة التمويل السابق   .سند المر 
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ل سعودي)                                                                           :2016 عامحركة القرض خالل    (ر

 يف الرصيد  أصل القرض
01/01/2016 

ت خالل  املسحو
 السنة

 الرصيداملسدد خالل السنة
31/12/2016يف

365,000,000 351,969,516 - 34,027,208 317,942,308 

 
  مصرف االمناء . -3

وقعت شركة اسمنت الجوف اتفاقیة تسھیالت بنكیة للحصول على  م)2015دیسمبر  9(الموافق  ھـ 1437صفر  27بتاریخ 
قف التمویلي لھذه االتفاقیة مبلغ  طویل األجل من بنكقرض  ول  450االنماء ویبلغ الس عودي، تم الحص ملیون لایر س

عودیة  عر االقتراض الداخلي بین البنوك الس ورة تمویل بیع أجل بھامش ربح یقدر وفقا لس على ھذا القرض في ص
نویا لمدة  ٪2مضافاً الیھ  داد 7س نوات. تم منح التمویل لغرض س تحقة القائمة على شركة اسمنت  س االلتزامات المس

  الجوف لدى مصرف الراجحي .

ل سعودي)                                                                           :2016 عامحركة القرض خالل    (ر
  أصل القرض

  
 يف الرصيد

01/01/2016 
ت خالل  املسحو

 السنة
املسدد خالل 

 السنة
 الرصيد

31/12/2016يف
 350,000,000 ـ 350,000,000  ـ 450,000,000

  
  

  أو كبار التنفيذيني أو أية جهة أخرى . اإلدارةجملس أعضاء  و التوجد أية قروض للشركة على 
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 شهادة اجلودة (األيزو) : -15

) ISO 9001-2008األيزو العاملية للجودة الشاملة () االملانية شهادة T U Vحصلت شركة امسنت اجلوف عن إعتماد شركة ( 
وذلك ملا   م 2018/ 09/ 14حيث متتلك الشركة االن شهادة تنتهي يف  لتدقيق، جتدد سنو م  24/09/2012 بتاريخللمصنع 

نواعه   .متتع به مصنع امسنت اجلوف يف تطبيق املقاييس العاملية يف صناعة االمسنت 
  

  
  -املخاطر : -16

ملخاطر احملتملة حملياً تويل  للطاقة  من جراء املنافسة املتوقعة حملياً نتيجة دخول شركات امسنت جديدة والتوسعات وخارجياً  الشركة اهتماما 

ر فإن نشاط الشركة خآوكما هو يف أي نشاط  حيث يتضمن نشاط الشركة تصنيع االمسنت وتسويقه حملياً اإلنتاجية يف الشركات األخرى 

مداد الوقود والذي يتم احلصول عليه حصر من شركة ارامكو السعودية  مما  مالية ملخاطر  تشغيلية   معرض وبيئية، ومنها خماطر متعلقة 

دة عدد املنافسني ودخول شركات جديدة  يؤدي إىل حمدودية الطاقة اإلنتاجية  وبدوره حيد من منو املبيعات وفقد فرص تسويقية  وخماطر ز

  .صانع خطوطها اإلنتاجية  وخماطر وقف التصديروتوسعة م

داء على األ خطارجراءات الالزمة للحد من انعكاسات تلك األخطار اليت قد تتعرض هلا ومن مث اختاذ اإلوتقوم الشركة مبراجعة كافة األ

ا واألإ والتغلب عليها، وحتقق الشركة ذلك من خالل ا وجلا ة للجوانب املالية ملراجعة والتقارير الدوريدوات الرقابية متمثلة يف جلنة ادار

  األداء. والتشغيلية ومقارنة مؤشرات 

  أما املخاطر  الواردة يف إيضاحات القوائم املالية املرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك املخاطر وهي كالتايل : 

 : خماطر معدالت العمولة  

ا النقدية ، ليس لدى الشهي خماطر متعددة تتعلق بتأثري  ركة التغريات يف معدالت العمولة يف السوق على املركز املايل للشركة وتدفقا

ت جوهرية حتمل معدالت عمولة عائمة ، وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بني التدفق النقدي  موجودات أو مطلو

  احملصل والتدفق النقدي املستخدم .
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 طر تغري أسعار الصرف :خما  

هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية تراقب االدارة تقلبات أسعار صرف 

ل العمالت األجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة ملخاطر تغري أسعار الصرف بدرجة كبرية نظراً ألن العملة الرمسية للشركة هي الر

امش بسيط مقابل الدوالر األمريكي . بت حالياً و ا الشركة وسعره    السعودي وهو العملة األساسية اليت تتعامل 

 : خماطر االئتمان  

ا جتاه الشركة مما يؤدي إىل تكبد الشركة خلسارة مالية ، تتكون األدوات       لتزاما هي خماطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء 

يداع امل ت املدينني ، تقوم الشركة  الية اليت قد تعرض الشركة ملخاطر تركز املديونية بشكل رئيسي من األرصدة النقدية وحسا

ا املودعة يف كل  ا النقدية يف عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصد أرصد

  قد الشركة بوجود خماطر عدم كفاءة كبرية يف هذه املؤسسات املالية .مؤسسة مالية ، وال تعت

 : خماطر السيولة  

ألدوات املالية تدار السيولة عن طريق         ت يف احلصول على األموال ملقابلة االلتزامات املرتبطة  هي خماطر تعرض الشركة لصعو

ا عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة  التأكد بشكل دوري من توفرها مبقادير كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية وال تعتقد الشركة أ

 لسيولة .

  

 الرقابة الداخلية للشركة : فاعلية إجراءاتتائج املراجعة السنوية لن -17

دف إىل على خطة املراجعة السنوية املعتمدة واليت  بناءً و ، يسعى جملس إدارة الشركة  إىل تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي

  ية لتقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن عمليات املراجعة التشغي

دف إىل التحقق بدرجة معق ا بصفة مستمرة واليت  كة واملتمثلة يف ولة من التأكد من حتقيق أهداف الشر واإلدارية واملالية اليت تقوم 

ألنظمة والسياسات اليت تتبن ب وتراق داف الشركةاها اإلدارة لتحقيق أهمحاية أصول الشركة ودقة السجالت احملاسبية واكتماهلا، والتقيد 

ا إدارة املومل تُ ، ستمرار من قبل جلنة املراجعة اعلية وإجراءات راجعة الداخلية واملراجعون اخلارجيون لفظهر عمليات املراجعة اليت تقوم 

ا جلنة املراجعة  تلك الدراسات اليت قامتعلى  جوهر يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وبناءً  الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً 

ا تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة    .الداخليةفإ
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  حوكمة الشركة :  -18

فضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب  تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايري نظام احلوكمة وذلك من أجل االلتزام 

طبيق ما ورد ته تاملصاحل، وحرصًا من الشركة على حقوق مسامهيها وكذلك أصحاب املصاحل املتعاملني معها وضع جملس اإلدارة من أولو 

فقد أمتت الشركة الئحتها الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) ، يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية

لقرار رقم ( املوافقة عليها من اجلمعية العامة العادية الرابعة املنعقدة بتاريخ  ومتت ،م15/02/2011) بتاريخ 48وأعتمدها جملس اإلدارة 

  .بنودهامعظم  حة حوكمة الشركات يف م وهي تتفق مع الئ 12/06/2011

  من أحكام الئحة حوكمة الشركات واإلحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك :جلدول التايل يبني ما مت تطبيقه وا 

طبق   املوضوع  املادة
  لكامل

  الســـــــــــــــــبب  مل يطبق  اجزئي طبق

        √  احلقوق العامة للمسامهني  3

4  
تسهيل ممارسة املسا مهني 
حلقوقهم  وحصوهلم على 

  املعلومات
√        

5  
حقوق املسامهني  املتصلة
        √  جتماع اجلمعية العامة

6  
حقوق التصويت(عدا الفقرة 

      √  (ب و د)
  

 
  

  

(ب) جيب اتباع أسلوب 
التصويت الرتاكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء 
جملس اإلادرة يف اجلمعية 

  العامة

  
  
  

  
√  

  

الدورة احلالية للمجلس تنتهي يف 
وسيتم تطبيق  5/8/2017

التصويت الرتاكمي  عند 
انتخاب  أعضاء اجمللس يف 

  دورته القادمة.

  

 من املستثمرين على جيب )د(
 الصفة ذوي األشخاص
 يتصرفون الذين االعتبارية
 غريهم عن لنيابة

    

  
  
  
  

 امسنت اجلوفال ينطبق على 
يف النصوص النظامية  واليوجد 

ما خيول الشركة االطالع ومنع 
 األشخاص ذو الصفة االعتبارية
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-االستثمار صناديق مثل-
م عن اإلفصاح  يف سياسا
 يف الفعلي وتصويتهم التصويت
 وكذلك السنوية، تقاريرهم
 التعامل كيفية عن اإلفصاح

 جوهري تضارب أي مع
 ممارسة على يؤثر قد للمصاحل
 اخلاصة األساسية احلقوق

م   .ستثمارا

√  
  
  

حق التصويت عن األسهم  من
هم ، مسائ املقيدة يف السجالت

وكذلك عدم الزامية  هذه الفقرة 
  نظاميا

7  
ح حقوق املسامهني يف ار

        √  االسهم

8  
السياسات واالجراءات

        √  الفصاح التعلقة

9  
االفصاح يف تقرير جملس

        √  االدارة

10  
الوظائف االساسية جمللس 

        √  اإلدارة

11  
مسئوليات جملس اإلدارة

        √  (عدا  الفقرة (أ)

  
.. وعلى   اجمللس جتنب   )أ(

إصدار تفويضات عامة 
  او غري حمددة املدة

  
  
√  

  
يصدر اجمللس تفويضات 

عمال وانشطة الشركة  خاصة 
  املستمرة.

12  
(عدا تكوين جملس اإلدارة

        √  القرة ط)

  

(ط) الجيوز للشخص ذو 
ي الذ –الصفة االعتبارية 
 نظام الشركة حيق له حسب

تعيني ممثلني له يف جملس 
التصويت على  –اإلدارة 

أختيار األعضاء االخرين يف 
  جملس اإلادرة.

    

  
√  
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13  
جلان جملس اإلدارة
ا         √  واستقالليا

        √  جلنة املراجعة  14

        √  جلنة الرتشيحات واملكافأت  15

16  
إجتماعات  جملس اإلدارة

        √  وجدول األعمال

مكافأت أعضاء  جملس   17
م         √  اإلدارة وتعويضا

18  
تعارض املصاحل يف جملس

        √  اإلدارة

  
 

  جملس اإلدارة : -19
  تكوين جملس  اإلادرة  19/1

ملادة الثانية من الئحة حوكمة ويتم تصنيف األعضاء وفقاً  ) أعضاء،7إدارة مكون من عدد (الشركة جملس  يتوىل  للتعريفات الواردة 
) 3م ثالثة (2016، وقد بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة الىت عقدت خالل العام الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية

توصيات  املدرجة يف جدول أعمال تلك االجتماعات والدورة احلالية للمجلس اجتماعات، أختذت خالهلا حزمة من القرارات وال
م ). واجلدول التايل يبني أهم املعلومات عن أعضاء جملس 05/08/2017م اىل 06/08/2014هي الدورة الثالثة للفرتة من (

  اإلدارة:
  

  

  التصنیف  المنصب  االسم  م
عدد 

  الحضور
العضویة في الشركات 

  المساھمة األخرى
/  محمد سعید المھندس  1

  عطیة
  ـــــــــــــــ  3  مستقل  رئیس المجلس

الشیخ / عشري سعد   2
  العشري

  شركة كسب المالیة 3 تنفیذي  العضو المنتدب

  شركة كسب المالیة 3غیر تنفیذي  عضو المجلس  الشیخ / سعد صنیتان ھدیب  3
الشیخ/ عبداإللھ صالح   4

  كعكي
  ـــــــــــــــ 3 مستقل  المجلسعضو 

الدین  الدكتور/ حمزة بھي  5
  )1( الخولي

 0 مستقل  المجلسعضو 
الشركة الوطنیة للخدمات  

  الجویة (ناس)

  
ي الدين اخلويل من عضوية جملس االدارة يف 1( م 01/11/2016هـ املوافق 01/02/1438) قبول استقالة عضو اجمللس الدكتور/ محزة 

  ). 41بقرار اجمللس رقم ( 
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  م:2016بيان حضور اجتماعات جملس اإلدارة للعام  19/2 

  

  االسم
  اجتماعات مجلس اإلدارة

  دیسمبر  19  نوفمبر 1  ابریل 17

 √ √  √  املهندس/ حممد سعيد عطية

 √ √ √  الشيخ / عشري سعد العشري

 √ √ √  الشيخ / سعد صنيتان اهلديب

 √ √ √  الشيخ/ عبداإلله صاحل كعكي

 XX X  ي الدين اخلويلالدكتور/ محزة

  
  
  
  

 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني : 19/3

  مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة :  19/3/1

	اسم من تعود لھ المصلحة	م
صايف 	نھایة العام	بدایة العام

 التغيري 

نسبة 
ريالتغي  النسبة عدد األسھم النسبة عدد األسھم

  ــــــــ  ــــــــ  %0,0008  1,000%0,0008 1,000  حممد سعيد عطية/ املهندس1

%0.0038 5,000%0.0038 5,000 / عشري سعد العشري شيخال 2  ــــــــ ــــــــ 

%0.0038 5,000%0.0038 5,000 ديبهالشيخ / سعد صنيتان 3  ــــــــ ــــــــ 

%2,303,0391.7715%03,0393,27715,1 يكعك  صاحل الشيخ/ عبداألله 4  ــــــــ ــــــــ 

ي الدين اخلويل5 %1,591,5791.2243%1,591,5791.2243 الدكتور/ محزة   ــــــــ ــــــــ 

 
ي الدين اخلويل استقال من عضوية جملس االدارة يف  1(   م.01/11/2016هـ املوافق 01/02/1438) الدكتور/ محزة 
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 واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة :حقوق زوجات 19/3/2 

اسم من تعود له م
 املصلحة

صايف  اية العام بداية العام صلة القرابة
 التغيري

نسبة 
التغيري  النسبةعدد األسهم النسبةعدد األسهم ابنه -ابن -زوجة

1
فاتن عبدالعزيز 

 ــــــــ ــــــــ%100,0000,0769%100,0000,0769زوجة/ عبد اإلله كعكي رجب

  

 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني : 19/3/3 

خالف ذلك   ال ميلك  2016ديسمرب  31سهم من أسهم الشركة كما يف  2,000ميتلك املدير املايل للشركة األستاذ حامد الغامدي  

م أو أوالدهم القصر أية  لشرككبار التنفيذيني يف الشركة أو زوجا  ة.أسهم 

  

 

  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني :  19/3/4 

تقوم الشركة بدفع مكافأت وبدالت حضور جلسات  ألعضاء جملس اإلدارة مبوجب ما نص عليه النظام األساسي للشركة وقرارات جملس 
               .ومكافأت وتعويضات لكبار التنفيذيني حسب العقود املوقعةاإلدارة  ، كما تقوم بدفع رواتب 

مجايل مدفوعات الشركة خلمسوفيما يلي     تنفيذيني من  بينهم  املدير العام املكلف واملدير املايل:ة من كبار البيان 
 

  البيان  م
 لسجم أعضاء

 اإلدارة التنفيذيني
أعضاء جملس اإلدارة غري 
  التنفيذيني/ املستقلني

من كبار التنفيذيني من  مخسة
 بينهم املدير العام واملدير املايل

  اإلمجايل

 2,756,754 2,756,754  0  0  البدالت والرواتب 1
  0  0  0  0 املكافأت الدورية والسنوية 2
  872,000  0  660,000  212,000  بدل حضور جلسات 3

  3,628,754  2,756,754  660,000  212,000  اإلمجايل
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 : جلان جملس اإلدارة    - 20

 جلنة املراجعة  20/1

أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة  اختيارمت تشكيل جلنة املراجعة من ثالث أعضاء ، ومتت املوافقة على قواعد 
م، وتتكون جلنة املراجعة اليت بدأت 08/06/2008هـ املوفق 04/06/1429اجلمعية العامة العادية األوىل املنعقدة بتاريخ  جتماع
ا     م  من اآليت:06/08/2014يف  الثالثة دور

  

  الصفة  اإلسم

  عضو جملس اإلدارة -رئيس اللجنة  / حممد سعيد عطية املهندسا

  عضو جملس اإلدارة –اللجنة عضو   الشيخ/ عبداالله صاحل كعكي

  عضو جملس اإلدارة –عضو اللجنة   * سعد صنيتان هديب/ شيخال

) 31م بقرار اجمللس رقم (21/04/2016هـ املوافق 14/07/1437*   مت تعيني الشيخ/ سعد صنيتان هديب عضواً يف جلنة املراجعة يف 
  لتمرير.

  
  

زيز عولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة جمللس اإلدارة، وجلنة املراجعة املنبثقة من اجمللس، وقد خطت الشركة خطوات إجيابية لت
  ومن مهام جلنة املراجعة:نظام الرقابة الداخلية لديها واحملافظة على أصول الشركة، 

  ،دها هلا تنفيذ األعمال واملهمات اليت حد من أجل التحقق من مدى فاعليتها يفاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة
 .لساجمل

 ا يف شأنه دراسة نظام الرقابة  .الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا
 حظات الواردة فيهااملراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمال دراسة تقارير. 
  م،لمجلس لالتوصية لتعيني الت بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعا  .أكد من استقالليتهمويراعى عند التوصية 
 ا أثناء قيامهم متابعة أعمال احملاسبني  .عمال املراجعة القانونيني، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون 
  الشركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا يف ذلك املراجع اخلارجي وهيئة سوق املال وغري ذلك من التنسيق بني اإلدارات املختلفة يف

 اجلهات الرقابية اخلارجية األخرى.
 . متابعة تنفيذ  ما ورد يف الئحة التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية 
  ا دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء  .عليهامالحظا
  ا احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت مالحظاتدراسة  .يف شأ
  ا لساجملدراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على  .وإبداء الرأي والتوصية يف شأ
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 الوإبداء الرأي والتوصية ل دراسة السياسات احملاسبية املتبعة  .مجلس يف شأ
  

   .اجتماعات) 7عدد ( 2016هذا وقد بلغت اجتماعات جلنة املراجعة اليت عقدت خالل العام 
  

اب أعضائها يتعلق بعمل اللجنة وانتخ فيمامع نظام الشركات اجلديد  وخصوصا جلنة املراجعة  بتحديث الئحتها مبا يتطابق  قامتوقد 
  وسوف يتم عرضها على  اجلمعية العامة إلقرارها .

  
  جلنة الرتشيحات واملكافآت : 20/2

جتماع اجلمعية العامة العادية الثانية املن قدة عمت تشكيل اللجنة واملوافقة على قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 
جملس  يف اجتماعم، وتتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت احلالية اليت مت تشكيلها 2009/ 20/06هـ املوافق 27/06/1430بتاريخ 
ه: 23/7/2014الدورة الثالثة املنعقد بتاريخ  –اجللسة االوىل  –اإلدارة  من األعضاء اد

  
  

  الصفة  اإلسم

  رئيس اللجنة  عبداالله صاحل كعكي/ لشيخا

  عضو اللجنة  / حممد سعيد عطيةاملهندس 

  عضو اللجنة  الشيخ/ عشري سعد العشري 
  

جلدول اعاله.45م بقرار اجمللس (12/12/2016هـ املوافق 13/03/1438*   مت اعادة تشكيل اللجنة يف  لتمرير كما هو مبني   (  
  

  ومسئوليات اللجنة : ومن مهام 
 لرتشيح لعضوية اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة مع ص سبق إدانته مراعاة عدم ترشيح أي شخ التوصية جمللس اإلدارة 

لشرف   .واألمانةجبرمية خملة 
 ة لعضوية للقدرات واملؤهالت املطلوب لس وإعداد وصفاجملالسنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية  املراجعة

 .لساجملأن خيصصه العضو ألعمال  لس ، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزماجمل
  كن إجراؤهاالتوصيات يف شأن التغيريات اليت مي لس ورفعاجملمراجعة هيكل. 
 لس ، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركةاجمل حتديد جوانب الضعف والقوة يف. 
 جملس إدارة  عضوية من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل التأكد بشكل سنوي

 .شركة أخرى
 واحلوافز والرواتب يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزا 
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  وكبار التنفيذيني، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايري لساجملوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء 
  .ألداء ترتبط

  وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون املكافآت والرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلني للعمل يف الشركة
لسوق حتديد احتياجات الشركة من الكفاءات  م وبشكل يتماشي مع الرواتب املمنوحة من قبل الشركات املماثلة  واالحتفاظ 

 ظفني وأسس اختيارهم . على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملو 
 .ملوارد البشرية والتدريب يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي  إعداد السياسة اخلاصة 

   .اجتماع) 1عدد ( 2016اليت عقدت خالل العام  رتشيحات واملكافآتهذا وقد بلغت اجتماعات جلنة ال
  

  :االستثمارجلنة   20/3

جتماع اجلمعية العامة العادية الثانية           مت تشكيل اللجنة واملوافقة على قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 
 –احلالية اليت مت تشكيلها يف اجتماع جملس اإلدارة االستثمارم، وتتكون جلنة 2009/ 20/06هـ املوافق 27/06/1430املنعقدة بتاريخ 
ه: 23/7/2014الدورة الثالثة املنعقد بتاريخ  –اجللسة االوىل    من األعضاء اد

 

  الصفة  األسم

  رئيس اللجنة  كعكيصاحل   الشيخ/ عبداالله

  عضو اللجنة  سعد صنيتان هديب/ الشيخ 

  عضو اللجنة  الشيخ/ عشري سعد العشري

  

جلدول اعاله.45اجمللس (م بقرار 12/12/2016هـ املوافق 13/03/1438*   مت اعادة تشكيل اللجنة يف  لتمرير كما هو مبني   (  
    

  :ومن مهام ومسئوليات جلنة االستثمار
 اإلستثمارية وتوجيه األموال  االشرتاك يف رسم السياسة العامة اليت تسري عليها الشركة يف اجملاالت -
 .لساجملوذلك بعد إقرارها من قبل  وتنفيذها اقرتاح اخلطة العامة إلستثمار أموال الشركة،  -
لية كل ثالثة لإلستثمار وإعداد حمفظة إستثمارية تفصي تقييم أداء القنوات اإلستثمارية للشركة ودراسة مدى مالئمتها مع اخلطة العامة -

اذ القرار تدعم االقتصاد الوطين ومن مث اخت أشهر وإعداد ومراجعة دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية أوالتجارية اليت
 ملسامهة الشركة فيها.

   .اجتماع) 2عدد ( 2016اليت عقدت خالل العام  ستثمارهذا وقد بلغت اجتماعات جلنة اال
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  املعامالت مع جهات ذات عالقة : -21

، إن هذه املعامالت واملصـــــــــــــاريف تتمثل  يف ة عرب اجلســـــــــــــور للتجارة واملقاوالتجراء معامالت مع شـــــــــــــرك م  2016عام قامت اجملموعة خالل 
ها من جملس تتشــــابه مع املدينيني والدائنيني التجاريني العاديني وموافق علي معظمها يف توريد امسنت ونقل  وتوريد وقود ،ان شــــروط هذه املعامالت 

  : 2016ملعامالت اليت متت خالل عام تفصيل اإلادرة وفيما يلي 
اســــــــــــــــــــم 
 الشركة

طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  العالقةطبيعة 
 التعامالت

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــانحجم التعامالت

شركة عرب
  اجلسور 
للتجارة 

واملقاوالت

شركة مستثمر فيها 
من قبل شركة 

 استثمارات اجلوف

 مبيعات
  
  

تكاليف نقل 
  وتوريد وقود

  
  
  
 

50,832,238 
  
  

29,726,565 
  
  
  
  
  
 

شركة  اجلسور للتجارة واملقاوالت من قبلمت االستثمار يف شركة عرب 
بعة) بقيمة  وبنسبة  12,000,000استثمارات اجلوف(شركة 

لتمرير بتاريخ 24بقرار جملس اإلدارة رقم( %40استحواذ   (
مبوجب قرار  2013مت خالل السنة املالية  .10/10/2012

املوافقة على منح  23/10/2013) بتاريخ 49جملس اإلدارة رقم (
ل من خالل شركة 75عربا جلسور قرض مببلغ ( شركة ) مليون ر

استثمارات اجلوف  ، ومت توقيع اتفاقية قرض بني شركة استثمارات 
م مقابل سند  1/12/2013اجلوف وشركة عرب اجلسور بتاريخ 

آلمر وبعدل عائد يعادل تكلفة اإلقراض  املقدرة من البنك ، 
من صايف  %5ض مبعدل إلضافة اىل رسوم إدارية ملتابعة القر 

ح السنوية لشركة عرب اجلسور ابتداء من عام  ، 2014، اإلر
ل فقط، 35استخدم من القرض مبلغ  ومتتد فرتة سداد  مليون ر

، حيث يستحق القسط األول القرض ملدة ست سنوات ميالدية 
يستحق القسط األخري و م  2016أبريل  30من القرض بتاريخ 

 . م 2021إبريل  30بتاريخ 
  
  
  
  
  
  

ا مصلحة لعضو جملس اإلدارة والتنفيذيني : -22 ت أو عقود    مشرت

ت أو عقود أبرمتها اجملموعة  خالل عام  توجد ال   ا مصلحة لعضو من أعضاء جملس اإلدارة  او التنفيذيني . 2016مشرت
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 للجهات احلكومية : املستحقةاملدفوعات النظامية  -23

  
 2015  2016 بيان

 3,674,000 5,025,000 الزكاة والضريبة

  298,000  235,000 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  9,472,000  10,116,000 رسوم استغالل احملاجر 

  13,444,000  15,376,000 االمجايل
  

  
ح: -24  سياسة توزيع األر

ح 43) و(42وفقا للمادتني (  الشركة على النحو التايل :) من النظام األساسي للشركة توزع أر
ح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت:     توزع أر

ح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي %10جينب ( -1 ) من األر

  ل .رأس املااملذكور نصف 

ح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وختصيصها  جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من األر

 على األقل من رأس املال املدفوع. %5لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل 

من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة  %10نسبة ال تزيد عن  خيصص بعد ما تقدم -2

ح. ذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األر  والصناعة 

ح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيد -3 وزارة التجارة  دها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات اليت تصدرهاتدفع األر

 والصناعة.
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ح خالل عام توزيعات  -25   -:2016األر

حمل تقم  ام، وذلك لتوفري السيولة الالزمة للبدء يف سداد  2016خالل عام  الشركة بتوزيع أر ظرا لتأخر اخلاصة بتمويل اخلط الثاين ن التزاما

  .للمشروعالتشغيل التجاري 

  

  

  :خطة الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية  -26
  :وذلك كالتايللتطبيق معايري احملاسبة الدولية الشركة تسري وفق اخلطة املوضوعة 

  1مت اعتماد السياسات احملاسبية الالزمة العداد القوائم املالية اليت تتماشىى مع معايري احملاسبة الدولية من قبل جملس االدارة يف /
 .م  2016/ 11

  ع ا 2016مت اعداد القوائم املالية للربع االول من عام قي االر تبقة ملم وفق املعايري احملاسبية الدولية، وجاري استكمال اعداد 
 لنفس العام.

 ر جوهرية على القوائم املالية بسبب تطبيق معايري احملاسبة الدولية  ال توجد ا
 ال توجد أي معوقات جوهرية قد تؤثر يف مقدرة الشركة على إعداد قوائمها املالية وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية. 
  ًم وذلك خالل الفرتة النظامية 2017ملعايري احملاسبة الدولية للربع األول من عام تؤكد الشركة جاهزيتها إلعداد قوائمها املالية وفقا

   .احملددة
  

  

ت وا -27      جلزاءات من هيئة السوق املالية :العقو

  الغرامات التالية:فرض  2016 عام  لمت خال

  ل  30,000بقيمة  غرامة ملخالفتها الفقرة (أ) من املادة الرابعة عشــرة من الئحة حوكمة الشــركات، لعدم التزام الشــركة ، ر

بتشـــكيل جلنة مراجعة ال يقل عدد أعضـــائها عن ثالثة من غري أعضـــاء جملس اإلدارة التنفيذيني، لعدم تعيني عضـــو بديل من 

ريخ م  2015/ 07/ 14ريخ   م  2016/ 04/ 21حىت 

  6) و(2، ملخالفتها الفقرة (أ) من املادة األربعني من قواعد التســجيل واإلدراج والفقرتني الفرعيتني( 20,000 بقيمةغرامة (

ا  ا، لعدم إفصــــــاح الشــــــركة يف إعال ا عند نشــــــر إعال من الفقرة (أ) من التعليمات العامة اليت جيب على الشــــــركات مراعا

ــــة بيع ك10/05/2015بتــــاريخ  ) ألف طن (كلنكر) إىل شـــــــــــــــركــــة امسنــــت العربيــــة واليت 200ميــــة (م عن قيمــــة اتفــــاقي

 .م2015) من إمجايل مبيعات الشركة املقدرة لعام %7تشكل(
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 إقرارات الشركة : -28

 ت  أن  .الصحيحشكل لاعدت سجالت احلسا

 ونفذ بفعاليه إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه. 

  الشركة على مواصلة نشاطها.انه اليوجد شك يذكر يف قدرة 

  

  :كيدات جملس االدارة -29

 يؤكد جملس االداره انه:

     منح قرض آلي من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.مل يتم 

  .سهم الشركة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو ممن هلم صلة قرابة مباشرة  مل تدخل الشركة يف أي معامالت خاصة 

  القوائم املالية للشركة وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.أعدت 

 . ال يوجد أية مالحظات أو حتفظات يف تقرير املراجع اخلارجي 

  ت أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من اهليئة أو أية جهات أخرى ) 27لفقرة (افيما عدا ما ورد يف مل تفرض أية عقو

 أعاله .

  بالغ الشركة بتلك احلقوق خالل عام   م.2016التوجد أسهم ذات أحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا 

 .ح  ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة واحد املسامهني يف التنازل عن حصته يف األر

 اية اخلدمة .مل تنشئ أية  احتياطيات أو ادخار لصاحل موظفي الشركة خبالف خم  صص مكافأة 

 .ال توجد أدوات دين قابلة  للتحويل إىل أسهم ، وال توجد أدوات دين قابلة لالسرتداد 

 . ا مصلحة لعضو جملس اإلادرة او التنفيذيني ت أو عقود   ال توجد أية مشرت

  ب أو التنفيذيني يف الشركة عن أي راتالتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو احد كبار

  تعويض.
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  اخلامتة

  

حلضــــور وعلى الثقة اليت أوليت لشــــكر اجلزيل للســــادة املســــامهني على تلبية الدعوة  لتقدم  وها مخيتم جملس اإلدارة تقريره للجمعية العامة 

ا، ويســــــجل جملس اإلدارة تقديره وامتنانه حلكومة خادم احلرمني الشــــــريفني امللك  بن عبد العزيز   لمانســــــللمجلس  واليت يقدرها ويعتز  

يف بن االمني صــــاحب الســــمو امللكي االمري  يل عهدهوو  عبد العزيز وويل ويل العهد صــــاحب الســــمو امللكي االمري حممد بن حممد بن 

لشــــــــكر والتقدير جلميع موظفي  ســــــــلمان بن عبد العزيز، م ودعمهم املســــــــتمر للشــــــــركة ، كما يتوجه اجمللس  والوزارات املعنية على تعاو

  يهم ودعمهم املستمر للشركة .  الشركة إلخالصهم وتفان

  

  

  

  

  

  

  

 


