
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 
 
 
 
 

 حضرات المساهمين الكرام 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 
يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشككر علكت تلبيكة دعوتكه 

وجكازات  كمويقدم ل ،لجمعية العمومية العادية ل األربعين جتماعااللحضور  تقريره السكوو  عكن أعمكال واا
م مك  الميزاويكة العموميكة وحسكاب األربكاخ وال سكا ر عكن 31/12/2015السوة المالية الموتهية فك   

 .وفس السوة 
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 م31/12/2015تقرير مجلس اإلدارة عن السوة الموتهية ف  



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 وشاط الشكركة    –أواًل 
وتككا يتمثككل الوشككاط الككر يس للشككركة فكك   ككواعة   لكك بت واالتجككاراألسككموت ومشككتقاته وتوابعككه  واا

 .وبيشة وتهامة جازان  ف  كل من :الثالثة ا اوعهوشاطاتها من  الل م وتزاول الشركة جات الموت
 

 اإلوتا    –أ 
( طكككن كلوككككر مقابكككل 7.173.977)الثالثكككة مكككن م كككاو  الشكككركة  م2015بلكككن إوتكككا  عكككام  

 . ٪ 2.80بوقص  م2014عام  كلوكر ( طن 7.380.881)
            ( طكككككن كلوككككككر مقابكككككل2.193.562)  م2015إوتكككككا  م كككككو  أسكككككموت جكككككازان عكككككام   بلكككككن

طاقتكه وسكبة فك  حكين أن  ،  ٪ 0.54 وقصبك م2014( طن كلوكر تم إوتاجها  عكام  2.205.465)
  تمثككل( مليككون طككن كلوكككر 1.5إلككت طاقتككه الت ككميمية المقككدرة بككك ) م2015عككام  اإلوتاجيككة الفعليككة

146.24 ٪ . 
مقابكككل  م2015موت بيشكككة عكككام  سكككأ( طكككن كلوككككر مكككن م كككو  1.552.437ا  )تكككم إوتكككو 

طاقتكككه اإلوتاجيكككة وسكككبة فككك  حكككين أن  . ٪7.44 بكككوقص م2014( طكككن كلوككككر عكككام 1.677.288)
 .٪ 129.37 تمثلطن كلوكر  مليون (1.2لت طاقته الت ميمية المقدرة بك )إ م2015عام  الفعلية

مقابككككل  م2015عككككام  تهامككككةأسككككموت ( طككككن كلوكككككر مككككن م ككككو  3.427.978تككككم إوتككككا  )كمككككا 
عككام  طاقتككه اإلوتاجيككة الفعليككة فكك  حككين أن  ، ٪ 2.01  وقصبكك م2014( طككن كلوكككر عككام  3.498.128)

 . ٪ 114.27  تمثل( مليون طن كلوكر 3إلت طاقته الت ميمية المقدرة بك ) م2015
 (  3رسم بياو  الكلوكر  فحة  )
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 الم زون    - ب

( طكن 68.707و ) ( طكن كلوكككر1.135.060) م2015 بلن الم زون  ف  وهاية عام  
( طكككن أسكككموت فككك  وهايكككة عكككام  69.213)و ( طكككن كلوككككر 1.682.053أسكككموت مقابكككل )

 . م2014
 

 المبيكعكككات   -جك
أسكموت ( طن 7.784.213مقابل ) ( طن أسموت8.489.668) م2015عام  بلغت مبيعات 

   .٪ 9.06 بزيادة   م2014عام  
 

 
 ( 5موت  فحة ) رسم بياو  كميات مبيعات األس
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 إيرادات المبيعات حسب المواطق     -د 

 م.11/06/2008بواًء علت قرار وزارة التجارة بتاريخ توقف ت دير األسموت أسموت الت دير :  *
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 القيمة ) ريككككككال ( الكمية  )طن ( الموطقة

 : هالمحلي األسكموكتمبيعات  –أوالً  

 عسكير
 جازان

 مكة المكرمة 

 الباحة

 وجران

 

3.770.789 
3.237.078 

653.619 

828.103 

79 

 

909.321.479 
780.617.679 

157.619.479 

199.696.097 

19.050 

 2.047.273.784 8.489.668 المحلية:إجمال  المكبيككعكككككات 

 :الت دير  أسكموكتمبيعات  –ًً  ثاويا

 *ركككككيالتك د

 

- 

 

- 

 - - الت دير:مكبيككعكككككات إجمال  

 2.047.273.784 8.489.668 ت دير(: –إجمال  المبيعات)محليه 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 التدريككب   –ثاوياً  
التكك  بلغككت حاليككًا رفكك  وسككبة السككعودة و والحككرص علككت التككوطين دعككم الكفككاءات الوطويككة الشككركة فكك  اسككتمرارًا لجهككود 

مل  شكهادة الكليكة التقويكة والثاوويكة ال كواعية ، وولك  بوضك  بإعكداد  طكة تدريبيكة لتلهيكل حكاالشكركة فقكد قامكت   ٪ 43.84
 بروامج تدريب  متكامل لمدة سوتين يشمل عدة مراحل موها :

 التدريب العمكلك   .   -  التدريب الوظر           -  اللغة اإلوجليزية          -

 األولكت ، وقكد ت رجكت الدفعكةأسكموت تهامكة متكدرب فك  مرككز التكدريب بم كو   30لعدد   م7/4/2012بدأ التدريب ف  قد و 
الشكركة مكن  كودوق المكوارد البشكرية )هكدف(  اسكتفادتلهكالالء المتكدربين وقكد  تطبيق  طة اإلحاللم ، وتم 7/4/2014ف   

 .سوتين ألول من تكاليف المتدربين   ٪ 50لتحمله  

 ال ار  طبقًا ل طة التدريب المعتمدة سوويًا.كما تقوم الشركة بتدريب العمالة السعودية ف  دورات تدريبية بالدا ل و 

 

 

    لمستقبليكة المشاري  الحالية وا –ًً  ثالثا

  ط اإلوتا  الثالث بم و  أسموت تهامة : -1

مليكون دوالر مك  شكركة سكووما ال كيوية بطاقكة  188بمبلكن    م30/5/2012فك   وشكاء اإل تم توقي  عقكد  
 .م29/10/2015وتم التشغيل التجار  يوم  شهراً  24دة التوفيو وم مليون طن كلوكر سووياً  1.5اجية إوت

  ط اإلوتا  الثاو  بم و  أسموت بيشة : -2

ال كيوية بطاقكة  CNBMمليون دوالر م  شكركة  190بمبلن    م7/11/2013تم توقي  عقد اإلوشاء ف   
 شهر . 22مليون طن كلوكر ومدة التوفيو   1.5إوتاجية  

 : بيشكةبم و  أسموت محطة الطاقة توسعة  -3

 4       بإضافةرتسيال ا( مليون يورو م  شركة و 20.5م بمبلن  )4/2/2014اإلوشاء ف   تم توقي  عقد  
 م .2015عام ف  شهر سبتمبر  وتم االوتهاء ميجاوات   32بطاقة وحدات ديزل تعمل بزيت الوقود 

 

 (7 ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

دارةاألدوات المالية و  –ًً  رابعا  الم كاطكر   اا

لما تم من زيادة ف  الطاقة الموافسة بين شركات األسموت وتيجة  زيادة تواجه الشركة تتمثل ف  قد اطر الت الم  -1
 وقف ت كدير األسكموت والكلوككراو فاض الطلب المتوق  و ود ول شركات جديدة ف  ظل اإلوتاجية لهوه الشركات 
  . غير مستغلأس مال وزيادة الم زون الو  يمثل ر ، ربحية الشركة، وبما يالثر سلبا علت 

ولل كط الثكاو  فك  م كو  بيشكة الجكار   تهامة لم و  أسموت السعودية من شركة أرامكو  الوقودوقص إمدادات  -2
إو توفيوه، حيث يالثر ولك  سكلبًا علكت اسكتمرارية تشكغيل الشكركة لم كاوعها عوكد طاقتهكا الق كوا وومكو أعمالهكا ،

وتعمكل الشكركة  .كو السكعودية ت  كيص الوقكود الكالزم لتشكغيله شركة أرام تجدر اإلشارة الت رفض )عدم موافقة(
طاقككة ت ككزين الوقككود حيككث تككم بوككاء  مسككة علككت ت فيككف هككوه الم ككاطر بتعزيككز كفككاءة اسككت دام الطاقككة ، وزيككادة 

 . زاوات اضافية 

لكت وتعمل الشكركة ع الطلب علت األسموت . او فاض اإلوفاق الحكوم  وال اص علت المشاري  ومن ثم او فاض -3
 تعزيز تواجدها ف  األسواق من  الل تقوية عالقاتها بالعمالء.

 م اطر أسعار الفا دة : -4

 توشل م اطر أسعار الفا دة من احتمال توبوب أسعار الفا دة علت الربحية المستقبلية .

عليهكا وتيجة الرتفاع تكاليف التسهيالت والمرابحكات التك  تح كل  ان الشركة معرضة لم اطر أسعار الفا دةحيث 
طريكق مراقبككة تعمكل اإلدارة علكت الحككد مكن م كاطر أسكعار الفا ككدة عكن  الشكركة لتمويكل متطلبكات الومككو والتشكغيل.

جراء التعديالت علت محفظة التمويل  .تكاليف التسهيالت واا

 م اطر السيولة : -5

ماليكة حكال اسكتحقاقها. تتمثل م اطر السيولة ف  عدم قدرة الشركة علت مقابلة التزاماتهكا المتعلقكة بالمطلوبكات ال
تككتم مراقبككة احتياجككات السككيولة علككت أسككاس شككهر  وتعمككل اإلدارة علككت التلكككد مككن تككوفر أمككوال كافيككة لمقابلككة أ  

 .، وتقييم الحاجة للح ول علت التسهيالت التزامات حالة وشو ها

يككة دا وككة وأربككاخ قيككد اسككالم  ق ككير األجككل و ومككم تجار تتكككون المطلوبككات الماليككة المتداولككة للشككركة مككن تمويككل 
التوزي  وم روفات مستحقة ومطلوبات متداولة أ را . من المتوق  ان يتم سداد جميك  هكوه المطلوبكات الماليكة 

 الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بول .إدارة شهرًا من تاريخ قا مة المركز المالية وتتوق   12 الل 
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 م اطر اال تمان : -6



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

طرف ما علت الوفاء بالتزاماته مما يالد  الت تكبد الطرف اآل ر ل سارة مالية . أر دة الوقد ومكا  ه  عدم مقدرة
الكومم المديوكة . تسكتحق  م تكارة محليةف  حكمه القا مة لدا الشركة ف  تاريخ المركز المال  موزعة لدا بوو  

% مكن الكومم  65عالقكة . وتترككز التجارية واأل را بشكل ر يس  من عمكالء فك  السكوق المحليكة وأطكراف وات 
عمككالء  7% طككرف 47م : 2014)عككام  مقابككل عمككالء ر يسككيين 7المسككتحقة للشككركة طككرف التجاريككة المديوككة 

 .قدرةوالُمك ر يسيين( وقد تم اظهار الومم المديوة بقيمتها القابلة لالستمرار

 م اطر العملة : -7

 لتقلبات أسعار  رف العمالت األجوبية .تتمثل م اطر العملة ف  توبوب قيمة اداة مالية وتيجة 

ان الشركة غيكر معرضكة لتقلبكات أسكعار  كرف العمكالت األجوبيكة  كالل دورة أعمالهكا العاديكة وظكرًا ألن تعكامالت 
الشككركة الجوهريككة  ككالل السككوة تمككت بككالل السككعود  والككدوالر األمريككك . وحيككث أن سككعر  ككرف الككل السككعود  

  ريك  فإوه ليست هوا  م اطر هامه مرتبطة بالتعامالت واألر دة بالدوالر األمريك  . مثبت مقابل الدوالر األم

 القيمة العادلة لألدوات المالية : -8

ا مكالقيمة العادلة ه  المبلن الو  يتم بكه مبادلكة أ كل أو سكداد التكزام للشكركة فك  معاملكة تكتم بكين طكرفين بعلمه
 وملئ ارادتها علت أساس تجار  .

قككد ومككا فكك  حكمككة والككومم المديوككة والموجككودات األ ككرا وتتكككون ودات المتداولككة للشككركة مككن الولموجككتتكككون ا
مطلوباتها المالية مكن تسكهيالت بوكيكة ق كيرة األجكل والكومم التجاريكة الدا وكة واألربكاخ قيكد التوزيك  والم كروفات 

 المستحقة والمطلوبات األ را.

 هريا عن قيمتها الدفترية . ال ت تلف القيمة العادلة لألدوات المالية جو 
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 واجتماعاتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  –ًً   امسا



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -أ 
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 مكافلة لجان المجلس مكافلة سووية أعضاء المجلس

 

بدل حضور جلسات 
 المجلس واللجان

 اإلجكمكالك 

 ريكككككال ريكككككال ريكككككال ريكككككال

 2.409.000 159.000 1.250.000 1.000.000 كتقكلينمس

 1.461.000 111.000 750.000 600.000 غير توفيويين

 492.000 42.000 250.000 200.000 توفيكويكين

 4.362.000 312.000 2.250.000 1.800.000 اإلجمكالك 
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 إجتماعات اعضاء مجلس اإلدارة  –ب 

 اإلجمال  7اجتماع  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م
28/1/2015 28/1/2015 19/3/2015 23/4/2015 09/7/2015 29/10/2015 24/12/2015 

      -      6 سمو األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 1
 معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك   2

 السسة العامة للتقاعكدممثل الم
            7 

    -   -    5 سمو األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سكعود 3
  الح ال ليفكة بن / عبد الحميد الدكتور  4

 ممثل  ودوق االستثمارات العامة
     

       7 

 عبد الرحمن بن ابراهيم العرفكجاألستاو /  5
 ممثل المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

            7 

             7 األستاو / أحمد بن عبد اهلل العكقكيككككل 6
         -   6 األستاو / مكحكمكد بن وا كر الوكابكت 7
        -    6 المهودس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحة 8
             7 المهودس/ سكفكر بن  محمكد بن ظفيّكر 9



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 لس إدارات شركات مساهمة أ را عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ف  مجا –ًً  سادسا

 

 
 
 

 (12 ) 

عضوية ف  مجالس إدارات شركات  ال فة االسم
 أ را 

 شركة الم اف  العربية السعودية. مستقل األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سكعود  سمو
 شركة ال هاريج .

 معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك  
 ممثل المالسسة العامة للتقاعد

 - ر توفيو غي

 - مستقل األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سعود سمو

  الح ال ليفكةبن الدكتور / عبدالحميد 
 ممثل  ودوق االستثمارات العامة

 - غير توفيو 

  عبدالرحمن بن ابراهيم العرفكجاألستاو / 
 ممثل المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

 - غير توفيو 

 يس لل كككدمات البتروليكككة والوقليكككات شكككركة الكككدر  مستقل عبد اهلل العكقكيكككل األستاو / أحمد بن
  البو  العرب  الوطو 

 شركة الم اف  العربية السعودية مستقل األستاو / مكحكمكد بن وا كر الوكابكككت

 - مستقل المهودس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحككككة

اللجوككككة الوطويككككة لشككككركات األسككككموت فكككك    توفيو المهودس/ سفكر بن  محمكد بن ظكفكيكّكر
 .مجلس الغرف السعودية

      بروكككككككككككككامج المسككككككككككككك ولية االجتماعيكككككككككككككة 
 .موطقة عسيرب



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 مكافآت كبار الموظفين التوفيويين ف  الشركة :     ) ستة من كبار التوفيويين ( –ًً  سابعا
 

 –                   م و  جازانمدير  –وا ب الر يس التوفيو  للت وي   –التوفيو   الر يس
 المدير المال  . -مدير م و  تهامة  –مدير م و  بيشة 

 

 ريككككككككال  الكبيككككككككان
 4.335.022 رواتب وتعويكضكككككات

 1.210.905 بكككككككككككككدالت 
 3.378.040 مكككككككافككككككآت
 8.923.967 اإلجكمككككككالكككك 
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ًً  ثاموا  أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التوفيويين وزوجاتهم وأوالدهم الق ر  – ًً

 (14 ) 

عدد األسهم ف   االسم
 بداية السكوة

عدد األسهم ف  
 وهاية السكوة

 التكغككيكر

 سكهكم سكهكم سكهكم
 - 755.000 755.000 األمير / عبد اهلل بن مسكاعد بن عبد الرحمن آل سكعود  سمو

 دكتور/ حمد بن سليمان البازعك  معال  ال
 ممثل المالسسة العامة للتقاعد

2.000 2.000 - 

 606.302 608.302 2.000 األمير/ سعود بن  الد بن ترك  آل سعود سمو
 عبد الحميد بن  الح ال ليفة/ الدكتور 

 ممثل  ودوق االستثمارات العامة
- - - 

  عبدالرحمن بن ابراهيم العرفجاألستاو / 
 المالسسة العامة للتلميوات االجتماعيةممثل 

- - - 

 23.000 115.000 92.000 األستاو / أحمد بن عبد اهلل أحمد العكقكيكككككل
 312.500 317.500 5.000 األستاو / مكحمكد بن وا كككككر الوكابكككت

 - 2.000 2.000 المهودس/ سام  بن عكبد اهلل أبو مكلحكككككة
 - 38.165 38.165 ككد بن ظكفكيّكرالمهودس/ سكفكر بكن محكم

 - 52.408.200 52.408.200 السادة /  ودوق االستثمارات العامككككككة
 - 22.154.586 22.154.586 السادة /  المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

 56.677 6.435.686 6.379.009 السادة / المالسكسة العامككة للتقكاعككككد
  د الشهراو سعد بن محمالمهودس/ 

 وا ب الر يس التوفيو  للت وي 
1.330 1.330 - 

 - - - ) مدير م و  جازان ( قاسم ياسين فتحكككك األسكتاو / 
 - - - المهودس /  عقيل فطيس سعيد كدسة ) مدير م و  بيشة ( 

 - - - المهودس / محمود حسين عككوض ) مدير م و  تهامة (
 - - - وعك  ) المدير المال  (األسكتاو / محمكد عل  محمكد الث

 998.479 82.837.769 81.839.290 اإلجكمككككالكك 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

   م2015عقود وو  العالقة م  الشركة بوهاية عام  –ًً  تاسعا
وكبكككار المكككوظفين وممثلكككيهم الشكككركة بعكككدم وجكككود عقكككود ألعضكككاء مجلكككس اإلدارة  تقكككر إدارة  

 . م2015الشركة عام  التوفيويين ووو  العالقة بل  موهم م  
 

  م2015المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بوهاية عام   –ًً  عاشرا
 

 م2015 الكبيككككككان
 ألف ريككككال

 م2014
 ألف ريككككال

 27.272 26.636 م لحة الزكاة والد كل
 606 680 المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

 49.841 54.390 وزارة البترول والثروة المعدوية 
 77.719 81.706 اإلجكمككككككككككالكككك 
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 المركز المال  واقتراخ توزي  األرباخ – الحاد  عشر
 

والتك  تمكت مراجعتهكا مكن  م2015سكة الميزاويكة العموميكة وقا مكة الكد ل للعكام المكال   ار من د 
 يتضح لجمعيتكم ما يل  : ...الفوزان والسدحان  – KPMGمكتب / قبل مراجع  الحسابات 

( ل مقابككككككككل 4.398.954.188)  م31/12/2015بلغككككككككت موجككككككككودات الشككككككككركة فكككككككك   -1
 وتتكون من  : ٪13.10بزيادة   م2014( ل عام  3.889.541.795)

( ل مقابكككككككل 1.044.384.665) م31/12/2015الموجكككككككودات المتداولكككككككة فككككككك      -أ 
 . ٪ 7.97 يادة بز  م31/12/2014( ل ف   967.300.319)

( ل مقابكككل 3.354.569.523) م31/12/2015الموجكككودات غيكككر المتداولكككة فككك      -ب
 . ٪ 14.79 بزيادة م31/12/2014( ل ف  2.922.241.476)

ل مقابكككككككككككككككل ( 1.168.165.127)  م31/12/2015بلغكككككككككككككككت المطلوبكككككككككككككككات فككككككككككككككك   -2
 من : وتتكون٪ ،  25.80بزيادة  م31/12/2014( ل ف   928.564.903)

( ل مقابككككككككككككككككل 632.868.130) م31/12/2015المطلوبككككككككككككككككات المتداولككككككككككككككككة     -أ 
٪ بسككككبب المسككككتحق  94.18بزيككككادة   م31/12/2014( ل فكككك   325.915.282)

 .م 2016سدادة من القرض عام 
( ل مقابكككككل 538.296.997) م31/12/2015المطلوبكككككات غيكككككر المتداولكككككة فككككك      -ب

 .٪ 10.68 وقصب م31/12/2014( ل ف   602.649.618)
( ل مقابككككككككل 3.227.789.061) م31/12/2015بلغككككككككت حقككككككككوق المسككككككككاهمين فكككككككك   -3

 . ٪  9.01بزيادة  م31/12/2014( ل ف   2.960.976.892)
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     م31/12/2015الزكككككككككككاة الشككككككككككرعية فكككككككككك  اسككككككككككتقطاعبلككككككككككن  ككككككككككاف  الككككككككككربح بعككككككككككد  -4
 وقصبككك م31/12/2014فككك    ( ل1.045.419.495( ل مقابكككل )1.038.612.169)

 :  م2014 ، م2015 عام لقارن لقا مة الد ل م، واآلت  بيان  ٪ 0.65

 

 م2015عام  الكبيكككككان
 فعكلكك 

 م2014عام 
 فعكلكك 

 م2014التغير عن عام  

 ٪ ريككككال ألف ريكال ألف ريكال
 المبكيكعكككات

 تكلفة المبيعككات

2.047.274 

(937.915     ) 

1.878.346 

(883.208     ) 

168.928 

(54.707      ) 

8.99 

(6.19         ) 

 مجمكل الربككح

داريكة  م. عمومية واا

1.109.359 

(56.326      ) 

995.138 

(46.700     ) 

114.221 

(9.626        ) 

11.48 

(20.61       ) 

 الد ل من العمليات الر يسية

 إيرادات أ ككرا

1.053.033 

12.517 

948.438 

124.253 

104.595 

(111.736     ) 

11.03 

(89.93       ) 

  اف  الد ل قبل الزككاة

 زكاة شرعكيكة

1.065.550 

(26.938      ) 

1.072.691 

(27.272     ) 

(7.141        ) 

334 

(0.67         ) 

(1.22         ) 

 (         0.65) (        6.807) 1.045.419 1.038.612  اف  الد ل بعد الزككاة

بكالرغم مكن زيكادة  م2014عكام ه ف  عو م2015 اف  الد ل بعد الزكاة فعل  عام  وقصيرج   -
 المتمثلكة فك  المبيعات إلت زيادة تكلفة المبيعات والم روفات العمومية ووقص اإليكرادات األ كرا

 م .2014الطاقة عام   دماتايرادات بي  اسهم الشركة من شركة الت وي  و 
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  م2015توزي  األرباخ المقترخ عام    - 5
 

توزع أرباخ الشكركة ال كافية السكووية بعكد   كم  جميك    من الوظام األساس 43طبقاً  للمادة   
 التال  : الوحوعلت الشرعية الم روفات العمومية والتكاليف األ را بما فيها الزكاة 

وظام  ويجكوز للجمعيكة العامكة العاديكة  من األرباخ ال افية لتكوين احتياط   ٪ 10يتم تجويب    -أ 
هكوا وقكد تكم إيقكاف  ، المدفوع االحتياط  الموكور و ف رأس المالبلن إوا هوا التجويب إيقاف 

مكارس   10     ن بتكاريخ يطبقاً  لقرار الجمعية العمومية الثاوية والثالث ٪ 50االحتياط  عود  
 . م2012

 .من رأس المال المدفوع  ٪ 5للمساهمين تعادل   يوزع من الباق  بعد ول  دفعة أولت    -ب
ويراعكت تعمكيم مكن البكاق  لمكافكلة مجلكس اإلدارة  ٪ 10ي  ص بعدما تقكدم مكا ال يزيكد عكن   -جك

ويوزع الباق  بعكد ولك  علكت المسكاهمين  ،هك 2/11/1412وتاريخ   1071  وزارة التجارة رقم
 .األ را  االحتياطياتبعد   م  ، كح ة إضافية
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 م2015حساب توزي  األرباخ عام  
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 ريككككككككككككال الككبككككيككككككككان

  ككككافكك  الككربككح بعكككد الزكككككككاة 
 ح ة أولت للمساهمين علت رأس المال المدفوع ٪ 5:   ي  م

 
 

 :  مكافكلة أعضاء مجلس اإلدارة ي  م
 
 

 من العام السابق  يضاف :  أربكاخ مرحلككة
 
 

 ح ة إضافية للمساهمين علت رأس المال المدفوع ٪ 55:  ي  م
 

 الر ككيكد المرحككل للعكككام القككادم

1.038.612.169 
(70.000.000        ) 

 ــــــــــــــ
968.612.169 

(1.800.000          ) 
 ــــــــــــــ

966.812.169 
440.976.892 

 ــــــــــــــ
1.407.789.061 

(770.000.000   ) 
 ــــــــــــــ

637.789.061 

 ريككككككككككال الكككبكككيككككككككككان
 350.000.000 ل للسهم    2.5الو ف األول :   

 490.000.000 ل للسهم   3.5 الو ف الثاو  :  

 840.000.000 ل للسهم   6 الكسككوكة :  



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

  إقكرارات -6
 

   . بالشكل ال حيحإعداد السجالت المحاسبية تم تقر إدارة الشركة أن  -

 .توفيوه بفعالية أعد علت أسس سليمة وتم الدا لية الرقابة تقر إدارة الشركة أن وظام  -

 تقر إدارة الشركة بلوه ال توجد أ  شكو  بشلن قدرة الشركة علت موا لة وشاطها . -

ة ال ككادرة عككن الهي ككة السككعودية يسككبمعككايير المحاالتقككر إدارة الشككركة أوككه ال يوجككد أ  ا ككتالف عككن  -
 .للمحاسبين القاووويين 
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 وتا ج األعمال والمركز المالك  للشكركة    -7
 

 ) ألف ل (         أ ( قكا كمكككة الكد ككككككل                    
 

 م2011عام  م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  الكبيككككككككان

 المبكيككعككككات

 تكلفككة المبيعككات

2.047.274 

(937.915 ) 

1.878.346 

(883.208 ) 

1.775.144 

(762.293 ) 

1.805.272 

(754.361 ) 

1.691.069 

(734.072 ) 

 مجكمككل الربككح

داريكة  م.  عمومية واا

1.109.359 

(56.326   ) 

995.138 

(46.700  ) 

1.012.851 

(39.520  ) 

1.050.911 

(42.966   ) 

956.997 

(50.179   ) 

 الد ل من العمليات الر يسية

 إيكرادات أ كككرا
1.053.033 

12.517 

948.438 

124.253 

973.331 

58.911 

1.007.945 

18.467 

906.818 

12.067 

  اف  الد ل قبل الزككاة

 الككزككاة الشرعكيكة

1.065.550 

(26.938   ) 

1.072.691 

(27.272   ) 

1.032.242 

(26.150  ) 

1.026.412 

(26.211   ) 

918.885 

(23.148   ) 

 895.737 1.000.201 1.006.092 1.045.419 1.038.612  اف  الد ل بعد الزككاة
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 ) ألف ريككال (           ب ( قا مة المركز المالكك                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (22 ) 

 م2011عام  م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  الكبيككككككككان

 موجودات متككداولككة

 موجودات غير متداولة

1.044.385 

3.354.569 

967.300 

2.922.241 

902.095 

2.440.302 

944.938 

2.219.507 

1.000.006 

1.991.633 

 2.991.639 3.164.445 3.342.397 3.889.541 4.398.954 مجمكوع الموجككودات

 المطلوبات المتكداولككة

 المتداولة المطلوبات غير

632.868 

538.297 

325.915 

602.650 

483.656 

97.144 

336.663 

91.341 

258.762 

85.326 

 344.088 428.004 580.800 928.565 1.171.165 مجمكوع المطلككوبات

 رأس المكككككككال

 االحتياطيات واألرباخ المدورة

1.400.000 

1.827.789 

1.400.000 

1.560.976 

1.400.000 

1.361.597 

1.400.000 

1.336.441 

1.400.000 

1.247.551 

 2.647.551 2.736.441 2.761.597 2.960.976 3.227.789 مجموع حقوق المساهمين

مجمكككككوع المطلوبكككككات وحقكككككوق 
 المسكاهمين

4.398.954 3.889.541 3.342.397 3.164.445 2.991.639 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

    كالتمكويكل اإلسكككالم  -8
 

 

 لكويكمكتلا درككم 

 

 المكدة

 اإلجمال  اعتمادات ال ط الثاو  وقًدا -التمويل 

 ريكككككال ريكككككال ريكككككال

 694.668.996 344.668.996 350.000.000 سنوات 5 البو  األهل  التجار 

 - - - - 2015المسدد  الل عام 

الر ككككككككككككككككككككككيد فكككككككككككككككككككككك  
 م31/12/2015

- - - 694.668.996 

 

م مبلككككككن 31/12/2015سككككككالم  مككككككن البوكككككك  األهلكككككك  التجككككككار  فكككككك  بلككككككن ر ككككككيد التمويككككككل اإل 
ل وتسككهيالت بوكيككة 433.668.996ل تتمثككل فكك  تسككهيالت بوكيككة طويلككة األجككل  694.668.996

مككارس  17م علمككًا بككلن السككداد يبككدأ مككن 2016ل تسككتحق  ككالل عككام  261.000.000ق ككيرة األجككل 
 . ب  سووية(م )أقساط ر 2019فبراير  28م ويوته  ف  2016
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 وتا ج المراجعة السووية لفاعلية إجراءات الرقابة الدا لية    -9

تقككوم لجوككة المراجعككة بالشككركة بدراسككة وتقيككيم تقككارير المراجعككة الدا ليككة والتكك  تمككت مككن  ككالل 
يكة أ ككول مراجعكة وتقيكيم إجكراءات وأوظمكة الرقابكة الدا ليكة المطبقكة فك  الشكركة والتك  تهكدف إلكت حما

مكن     الشركة عن طريق أ و عيوات عشوا ية ت ض  للفحص والتقيكيم حسكب  طكة سكووية موضكوعة 
 . قبل لجوة المراجعة بهدف الح ول علت تلكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة

علككت  الطككالعايم وظككام اإلجككراءات الدا ليككة وأيضككاً  يككيقككوم بتقكمككا أن المراجكك  ال ككارج  للشككركة 
تقكككارير المراجعكككة الدا ليكككة وأيضكككاً  محاضكككر لجوكككة المراجعكككة ، ولكككم تظهكككر ككككل عمليكككات المراجعكككة أ  

 مالحظات جوهرية علت إجراءات الرقابة الدا لية .

 

    طة تطبيق المعايير الدولية  -10

التعاقد م  أحد مكاتب المراجعة لعمل  طة تطبيق المعايير الدولية ابتداء  يجر  -
 م .01/01/2017من

 تدريب المحاسبين علت توفيو ال طة . -

 متابعة تقييم ال طة الموضوعة عن طريق مكتب المراجعة . -
-  

ال يوجد علت الشركة أ  عقوبكات أو جكزاءات أو قيكد احتيكاط  مفكروض  -11
   عليها
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 مجلس اإلدارة :  الموبثقة عن لجان ال  – عشر الثاو 
  مجلس اإلدارة علت الوحو اآلت  :عن  الموبثقةلجان التم تكوين  

 

   التوفيوية اللجوة -أ
  

 تتكون اللجوة التوفيوية من كل من : 
 .ر يسا ً     تور / حمد بن سليمان البازع  كالدكمعال   -1
 . ًً  وا كبا    سعود الد بن ترك  آل سعود بن سمو األمير /  -2
 ضواً  .ع      فةال ليبن  الح عبدالحميد /  الدكتكور -3
   .عضواً       عبد اهلل أبو ملحة بن المهودس / سام   -4
 .عضواً       ر كظفيّ  بن المهودس / سكفر بن محمد -5

  

 : ف مهام اللجوة  وتوح ر

 .لها المواسبة الحلول واقتراخ ومعوقات أعمال من يستجد ما لدراسة دورية اجتماعات عقد -1
 . بها المجلس من قرار  دور تتطلب الت  وراألم اإلدارة مجلس علت تعرض أن وعليها

 وعمل ،الشركة أهداف لتحقيق التوفيو  الر يس من المقدمة والمقترحات ال طط دراسة -2
 . اإلدارة لمجلس التو يات

 الم او  ف  اإلوتاجية بلهداف والمتعلقة التوفيو  الر يس من المقدمة المقترحات دراسة -3
 . العمل وتطوير لتحسين المواسبة والتو يات القرارات وات او

 المواسبة والتو يات القرارات وات او التوفيو  الر يس من للجوة الواردة التقارير دراسة -4
 . العمل وتطوير لتحسين
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 . بها تكليفها اإلدارة مجلس يرا الت  تاواال ت ا  بالمهام القيام -5

وقد   . اإلدارة مجلس من مدالمعت ال الحيات دليل بموجب لها الم ولة ال الحيات ممارسة -6
 . اجتماعات( 6) م2015بلن عدد إجتماعات اللجوة عام  

 

   االستثمار لجوة -ب
 تتكون لجوة اإلستثمار من كل من : 

  .ر يساً     آل سعودعبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن األمير /  سمو -1
 .ًً  وا كبا        الح ال ليفكةبن عبد الحميد /  الدكتكور -2
  .عضواً       سمو األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سعود -3
 .عضواً        عبدالرحمن بن ابراهيم العرفجاألسكتاو /    -4
 .عضواً         أحمد بن عبداهلل العقيل  األسكتاو / -5
 .عضواً        ظفّيكربن  المهودس / سفر بن محمد -6

  

 :ف  مهام اللجوة  وتوح ر
 

 الت  السبل ضلبلف . الشركة وظاموفقاً  ل استثمارها وسبل الشركة ف  المتاحة السيولة دراسة -1
 . المال رأس تضمن

                                         (26 ) 

 إجمال  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م
 23/12/2015 29/10/2015 9/7/2015 23/4/2015 18/3/2015 27/1/2015 الجلسات

ك        معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازع 1
 ممثل المالسسة العامة للتقاعكد

          6 

  -   -    4 سمو األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سكعود 2
 الدكتور / عبد الحميد بن  الح ال ليفة 3

 ممثل  ودوق االستثمارات العامة
          6 

      -    5 المهودس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحة 4

           6 ن ظفيّكرالمهودس/ سكفكر بن  محمكد ب 5



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 . المتاحة االستثمار وفرص السوق دراسة -2

 . جديدة استثمارية فرص عن البحث -3

 . االستثمار ت ص مواضي  من اإلدارة مجلس من لها يحال ما دراسة -4

 . لالستثمار المستقبلية  ططال بشلن التوفيو  الر يس من المقدمة المقترحات دراسة -5

 . بها تكليفها اإلدارة مجلس يرا الت  واال ت ا ات بالمهام القيام -6

   . اإلدارة مجلس من المعتمد ال الحيات دليل بموجب لها الم ولة ال الحيات ممارسة -7

 . اجتماع( 1) م2015اللجوة عام   اجتماعاتوقد بلن عدد 

 
 المراجعة  لجوة -جك 

 

 تتكون لجوة المراجعة من كل من : 
   .ر يساً       األسكتاو / أحمد بن عبد اهلل العقيكل -1
 .واً  عض       األسكتاو / محمد بن وا ر الوابت -2
  .  ارج  عضو     الح بن عبد الرحمن السماعيلاألسكتاو /  -3
 .  ارج  عضو     سعود بن عبدالعزيز بن عامراألسكتاو /     -4

  

                                         (27 ) 

 إجمال  1اجتماع  االسم م
 م9/7/2015

  1 سكعود سمو األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل 1
  الح ال ليفكة بن / عبد الحميد الدكتور  2

 ممثل  ودوق االستثمارات العامة
 1 

 -  -         سعود بن  الد بن ترك  آل سعود سمو األمير / 3

 عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج األستاو / 4
 ممثل المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

 1 

  1 العقيل أحمد بن عبداهللاألستاو /  
  1 المهودس/ سكفكر بن  محمكد بن ظفيّكر 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 : ف  مهام اللجوة  وتوح ر
 

قق من استقاللية المراجعين اإلشراف علت إدارة المراجعة الدا لية ف  الشركة من أجل التح -1
ومدا الفعالية ف  توفيو األعمال والمهمات الت  حددها لها مجلس اإلدارة وكول  دراسة  طة 

 .العمل وتقارير ومالحظات إدارة المراجعة الدا لية ومتابعة توفيوها 

ا دراسة وظام الرقابة الدا لية ف  الشركة والتحقق من كفاية ت ميم األوشطة الرقابية فيه -2
ومرووتها وفعاليتها وتحديد وقاط القوة والضعف فيها والتو ية كتابيًا لمجلس اإلدارة بات او 

 . الالزم

التحقق من أن لدا الشركة طريقة فاعلة لتحديد الم اطر المهمة الت  قد تتعرض لها بما  -3
ف  ول  الم اطر الت  قد توشل عن أ  م الفات لألوظمة والتعليمات المرعية وال طوات 

 .الوقا ية المت وة من إدارة الشركة 
بداء  -4 دراسة السياسة المحاسبية الت  تتبواها الشركة أو أ  تغييرات عليها قبل اعتمادها واا

 .الرأ  والتو ية لمجلس اإلدارة بشلوها 
بالغ وتا ج  -5 ات او ال طوات المواسبة لوض  بروامج عمل اللجوة وتوظيم اجتماعاتها وتوثيقها واا

 .اإلدارة  أعمالها لمجلس

 . التو ية بترشيح الش ص المواسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الدا لية وتحقيق استقالليته -6
التو ية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القاووو  بعد التلكد من تلهيله واستقالليته وتحديد  -7

وهاء عقده   .أتعابه والتجديد له واا

وطاق أعمال المراجعة الت   أ  عمل  ار  متابعة أعمال المحاسبين القاووويين ، واعتماد -8
 يكلفون بها أثواء قيامهم بلعمال المراجعة .

بداء م  المحاسب القاووو  دراسة  طة المراجعة  -9  .عليها  ملحوظاتهاواا
 .دراسة ) طاب اإلدارة( المقدم من المحاسب القاووو  ومتابعة مالحظاته والتو ية بشلوها  -10
الربعية والسووية بغرض إبالغ مجلس اإلدارة بما يتبين للجوة  دراسة القوا م المالية األولية -11

 .من أن القوا م المالية ال تتضمن أية عبارات أو بياوات غير عادلة ووات أهمية وسبية 
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 .وفيو تو ياته دراسة تقارير ومالحظات ديوان المراقبة العامة علت أداء الشركة ومتابعة ت -12
 .ات او ما يلزم للتلكد من عدم م الفة الشركة لألوظمة والقواوين السارية ف  المملكة  -13
تقديم تقريرًا ف  وهاية السوة المالية أو كلما دعت الحاجة لول  إلت مجلس اإلدارة يتضمن  -14

 .وتا ج مر ياتها ومالحظاتها وتو ياتها لالرتقاء بمستوا األداء 

 
اق المراجعة الت  يكلفون طلمحاسبين القاووويين ، واعتماد أ  عمل  ار  ومتابعة أعمال ا -15

 بها أثواء قيامهم بلعمال المراجعة .

 دراسة  طة المراجعة م  المحاسب القاووو  من قبل اللجوة إلقرارها . -16

 . اجتماعات( 5) م2015عام  اللجوة  اجتماعاتوقد بلن عدد 

 
 

 لجوة الترشيحات والمكافآت  -د 
 

 تتكون لجوة الترشيحات والمكافآت من كل من : 
  .ر يساً     عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعوداألمير /  سمو -1
 .ًً  وا كبا     تور / حمد بن سليمان البازع  كالدكمعال   -2
  .عضواً       م العرفجابراهي بن عبد الرحمناألسكتاو /  -3
 عضواً  .      المهودس / سام  بن عبد اهلل أبو ملحة -4
 .عضواً                األسكتاو / محمد بن وا ر الوابت -5

 (29 ) 

 إجمال  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م
3/2/2015 26/4/2015 15/7/2015 28/10/2015 22/12/2015 

         5 األستاو / أحمد بن عبد اهلل العكقكيككككل 1
      -  4 األستاو / مكحكمكد بن وا كر الوكابكت 2
           5 األستاو /  الح بن عبد الرحمن السماعيل 3

          5 األستاو / سعكود بن عبدالعكزيز بن عامر 4



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 وتوح ر مهام اللجوة ف  :
 

 المعتمدة . وفقاً  للسياسات والمعاييرالمجلس  ية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية التو  -1

عداد  المطلوبة من لالحتياجاتلسووية المراجعة ا -2 المهارات المواسبة لعضوية مجلس اإلدارة واا
و ف للقدرات والمالهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما ف  ول  تحديد الوقت الو  يلزم 

 . العضو ألعمال مجلس اإلدارةأن ي   ه 

 يمكن إجراالها . مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورف  التو يات ف  شلن التغييرات الت  -3

معالجتها بما يتفق م  م لحة الشركة  واقتراختحديد جواوب الضعف والقوة ف  مجلس اإلدارة  -4
. 

 مراعاة عدم ترشيح أ  ش ص سبق إداوته بجريمة م لة بالشرف واألماوة . -5

األعضاء المستقلين وعدم وجود أ  تعارض م الح إوا كان  استقالليةالتلكد بشكل سوو  من  -6
 ل عضوية مجلس إدارة شركة أ را .العضو يشغ

ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التوفيويين ويراعت آوض  سياسات واضحة لتعويضات ومكاف -7
 عود وض  تل  السياسات است دام معايير ترتبط باألداء .

 المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األ را بالشركة والتو ية للمجلس . -8

للر يس       المكافلة السووية  اقتراخجمالية للعاملين بالشركة وكول  مكافلة اإلوتا  اإل اقتراخ -9
 التوفيو  وتقديمها للمجلس .

 القيام بل  مهام أ را يكلفها بها مجلس اإلدارة . -10
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 ( إجتماع :1) م2015عام وقد بلن عدد إجتماعات اللجوة 

 
 

 مدا إلتزام الشركة بال حة حوكمة الشكركات    –الثالث عشر
 

تطبيقككاً  للمككادة التاسككعة مككن ال حككة حوكمككة الشككركات ال ككادرة مككن هي ككة السككوق الماليككة والتكك   
ارة تقريككراً  عككن مككا تككم تطبيقككه مككن أحكككام الال حككة ومككا لككم يككتم تقتضكك  أن يتضككمن تقريككر مجلككس اإلد

 وأسباب ول  .
 بالال حكة : االلتزاماتوعليه وورد لكم تقرير مدا 
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 إجمال  1اجتماع  االسم م
 م24/12/2015

  1 سمو األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سكعود 1
  حمد بن سليمان البازع / معال  الدكتور  2

 المالسسة العامة للتقاعكدممثل 
 1 

 عبد الرحمن بن ابراهيم العرفجاألستاو /  3
 ممثل المالسسة العامة للتلميوات االجتماعية

  1 

  1 سكام  بن عبداهلل أبو ملحككةالمهودس/  4
  1 األستاو / مكحكمكد بن وا كر الوكابكت 5



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 م

رقم المادة وفق ال حة حوكمة 
 الشركات

عدد 
 البوود
 

البوود 
المطبقة 
 بالكامل

 البوود
المطبقة 
 جز يا ً 

البوود 
الغير 
 مطبقة

البوود 
الت  ال 
 توطبق

 تعكلككيكككق

والفقكرة أ مكن المكادة الثالثة المادة  1
: الحقككككككككككوق العامككككككككككة الرابعككككككككككة 

وتسكككككهيل ممارسكككككة  للمسكككككاهمين
حقككككككككككوقهم وح ككككككككككولهم علككككككككككت 

  المعلومات

6 6     

الرابعككككة : مككككن المككككادة  بالفقككككرة  2
تسكككككهيل ممارسكككككات المسكككككاهمين 

وح كككككككككولهم علكككككككككت  لحقكككككككككوقهم
 المعلومات

2 2     

ال امسكككككككككة : حقكككككككككوق المكككككككككادة  3
 باجتمكككككاعالمسكككككاهمين المتعلقكككككة 

 الجمعية العمومية

20 20     

السادسكككككككككة : حقكككككككككوق المكككككككككادة  4
 الت ويت 

3 2   1 
 (1)ب

بعد  كدور وظكام الشكركات الجديكد سكيتم العمكل 
بطريقة الت ويت التراكمك  فكور سكريان الوظكام 

 ساس  طبقا لول و تعديل الوظام األ
السككككككككككابعة : حقككككككككككوق المككككككككككادة  5

 المساهمين ف  أرباخ الشركة
3 3     

الثاموككككككككة : السياسككككككككات المككككككككادة  6
 واإلجراءات المتعلقة باإلف اخ

1 1     

التاسكككعة : اإلف كككاخ فكككك  المكككادة  7
 تقرير مجلس اإلدارة

11 11     

العاشكككككككككرة : الوظكككككككككا ف المككككككككادة  8
 األساسية لمجلس اإلدارة

20 20     

الحادية عشكر : مسك وليات المادة  9
 مجلس اإلدارة

14 14     

الثاويكككككة عشكككككر : تككككككوين المكككككادة  10
 مجلس اإلدارة

25 25     

 (32 ) 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 م

رقم المادة وفق ال حة حوكمة 
 الشركات

عدد 
 البوود
 

البوود 
المطبقة 
 بالكامل

 البوود
المطبقة 
 جز يا ً 

البوود 
الغير 
 مطبقة

البوود 
الت  ال 
 توطبق

 تعكلككيكككق

الثالثكككككة عشكككككر : لجكككككان المكككككادة  11
   واستقاللهامجلس اإلدارة 

13 13     

الرابعكككككة عشكككككر : لجوكككككة المكككككادة  12
 المراجعة 

14 14     

عشككككر : لجوككككة  ال امسككككةالمككككادة  13
 الترشيحات والمكافآت 

12 12     

السادسككككككككككة عشككككككككككر : المككككككككككادة  14
مجلككس اإلدارة وجككدول  اجتماعككات
 األعمال

7 5   2 
 2ب/
/ 3 

لككم يقككدم طلككب مكتككوب بعقككد اجتماعككات 
ولككم يككتم اإلعتككراض علككت جككدول  طار ككة
 األعمال

السكككابعة عشكككر : مكافكككآت المكككادة  15
أعضككككككككككككككككككاء مجلككككككككككككككككككس اإلدارة 

 وتعويضاتهم

1 1     

الثاموكككة عشكككر : تعكككارض المكككادة  16
  مجلس اإلدارةالم الح ف  

11 11     

: اإلف اخ الثالثة واألربعونالمادة  17
 ف  تقرير مجلس اإلدارة 

فك  تقريكر مجلكس  14بوكد إلكت اليرج   12   16 28
 اإلدارة

  15   176 191 المكجكمككككوع
  ٪ 8   ٪ 92 ٪100 الوسبة الم ويكككة
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  اإلف كاخ ف  تقرير المجلس  –عشر الراب 
 .يقر مجلس اإلدارة أن الشركة أف حت ف  تقرير مجلكس اإلدارة عكن المتطلبكات التك  توطبكق عليهكا  

 وأن البوود التاليكة ال توطبق علت الشركة ويلتزم باإلف اخ عوها ف  حال حدوثها :
 .لشركات التابعة ووشاطها الر يس  اسم ا -1

 . تفا يل األسهم وأدوات الدين ال ادرة لكل شركة تابعة -2
 .و ف أل  م لحة ف  ف ة األسهم وات األحقية ف  الت ويت  -3
 .ود ألعضاء مجلس اإلدارة عكو ف أل  م لحة وحقوق  يار وحقوق اكتتاب ت -4
عداد أ  أدوات قابلة للتحويل إلت أسهم  -5  .و ف الف ات واا
 . يل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلت أسهمو ف أل  حقوق تحو  -6
 . لالسترداداء أل  أدوات دين قابلة إلغ أوشراء  وو ف أل  استرداد أ -7
وتوجد أو كاوكت توجكد فيكه م كلحة جوهريكة ألحكد  ،علق بل  عقد يكون الم در طرف فيهمعلومات تت -8

 .مال  وأل  ش ص و  عالقة بل  موهمال أعضاء مجلس اإلدارة أو للر يس التوفيو  أو للمدير
بيان أل  ترتيبات أو إتفاق توازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التوفيكويين عكن أ  راتكب أو  -9

 . تعويض
 .أحد المساهمين عن أ  حقوق ف  األرباخ بموجبه أل  ترتيبات أو اتفاق توازل  نبيا -10
 .موظفين احتياطيات أو استثمارات لم لحة ال -11
 ال يوجد تحفظات من المحاسب القاووو  علت القوا م الماليكة . -12
 استبدال المحاسب القاووو  قبل اوتهاء ثالث سووات متتالية .  -13
 طريقة الت ويت التراكم  . -14
 علت جدول األعمال . االعتراضطار ة كما لم يتم  اجتماعاتلم يقدم طلب مكتوب بعقد  -15

 (34 ) 



 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 مقترحات مجلس اإلدارة   –عشر  ال امس
ل السكككككوة الموتهيكككككة فككككك   د اسكككككتعرض معككككككم إوجكككككازات الشكككككركة  كككككال إن مجلكككككس اإلدارة وقككككك 
وكككول  الميزاويككة العموميككة وحسككاب األربككاخ وال سككا ر يطككرخ بككين يككد  حضككراتكم  . م31/12/2015

 لت ويت عليها :لالبوود التالية 
ًً  :  الموافقة علت ما جاء ف  تقري  ر مجلس اإلدارة .أوالً 

وعلت حساب األرباخ وال سا ر  م31/12/2015ثاوياً  : الت ديق علت ميزاوية الشركة كما هت ف 
 . م2015عن عام 

 ثالثاً   : إبراء ومة أعضاء مجلس اإلدارة عن هوه المدة .
٪  60 حسككب اقتككراخ مجلككس اإلدارة بوسككبة  م2015رابعككاً  : الموافقككة علككت توزيكك  األربككاخ عككن عككام 

( ل للسهم 2.5( ل للسهم الواحد والت  سبق  رف ) 6 علت رأس المال المدفوع بواق  )
موها ف  الو ف األول من العكام ، وتككون األحقيكة للمسكاهمين المسكجلين بسكجالت الشكركة 

 لدا السوق المالية السعودية )تداول( مركز اإليداع يوم اوعقاد الجمعية .
تيكار مراجك  حسكابات الشكركة مكن بكين المرشكحين مكن قبكل لجوكة المراجعكة لمراجعكة الموافقة علكت ا   امساً :

 م والبياوات المالية الرب  سووية وتحديد أتعابه .2015القوا م المالية للشركة للعام المال  
ل مكافلة ألعضاء مجلس اإلدارة عكن العكام المكال  1.800.000سادساً : الموافقة علت  رف مبلن 

 ل لكل عضو . 200.000بواق   م31/12/2015 الموته  ف 
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 وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

 ... حفظه هللا بن عبد العزيز آل سـعود سلمانمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولي عهده األمينوإلى 

 ... حفظه هللا آل سـعود بن عبد العزيز محمد بن نايف الملكي األمير سموصاحب ال

  مجلس الوزراء وزير الدفاعرئيس النائب الثاني ل ولي العهدولي وإلى 

 عبد العزيز آل سـعود ... حفظه هللابن  سلمانبن محمد صاحب السمو الملكي األمير 

 

لص اققدد  نلملسدب   دلما يقدمونه من جهدد ثيثدل لقيقثدف هيا ثدم  همدن  دطن نلدو ن اااا  مدا ي

ره  تقديره إلى ثكومم خاد  نليرمثن نلشريفثن نلرشثدة عسى دعمها  هعايقهدا لسندعاعاا نلو عثدم كش

 ا نزد اه انلطي هدى إلى 

 

 ملسب نإلدنهة                              
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