
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 
 

 حضرات المساهمين الكرام 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

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

يجكازات  ككمويقدم ل، لجمعية العمومية العاديةل األربعينجتماع االلحضور  تقريكر  السكيوع عكن أعمكال واز
م مك  الميزاييكة العموميكة وحسكاب األربكاخ وال سكا ر عكن 31/12/2016السية المالية الميتهية فك   

 .يفس السية
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 م31/12/2016تقرير مجلس اإلدارة عن السية الميتهية ف  



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 يشاط الشكركة    –أواًل 
يتاج اإلسميت  ويجكوز  ،ومشتقاته وتوابعه واالتجكار بكهيتمثل اليشاط الر يس للشركة ف  صياعة واز

للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأع وجه من الوجو  م  الهي ات أو الشكركات التك  تكزاول أعمكال 
ولهكا أن تتملكك االسكهم أو الحصك  فك  هكك    ،شكبيه بأعمالهكا أو التك  تكد تعاويهكا علكت تحقيكك   رضكها

كمككا يجككوز أن تكككون لهككا مصككلحه أو أن تشككتر  بككأع  ،االشككركات وأن تككدمجها أو تيككدم  فيهككا أو تشككتريه
عكن  دوجه من الوجو  م  الشركات اال ر  بمكا ال يتجكاوز عشكرين بالما كة مكن احيتاطياتهكا الحكرة وال يزيك

عشر  بالما ة من رأس مكال الشكركة التك  تشكارك فيهكا وأن ال يتجكاوز إجمكال  هك   المشكاركات تيمكة هك   
 .ية العامة العادية ف  أول اجتماع لهام  ابالغ الجمع تاالحتياطيا

 وتزاول الشركة يشاطاتها من  الل مصايعها الثالثة ف  كل من : جازان وبيشة وتهامة.
 

 اإليتاج   –أ 
( طن كليكر مقابل 7.673.929م من مصاي  الشركة الثالثة )2016بلغ إيتاج عام  

 . ٪ 6.97م بزيادة 2015( طن كليكر عام  7.173.977)
( طن كليكر مقابل  2.001.562م  )2016بلغ إيتاج مصي  أسميت جازان عام  

٪  ، ف  حين أن يسبة طاتته  8.75م بيق  2015( طن كليكر تم إيتاجها  عام  2.193.562)
( مليون طن كليكر تمثل  1.5م إلت طاتته التصميمية المقدرة بك )2016اإليتاجية الفعلية عام 

133.44 . ٪ 
م مقابل 2016( طن كليكر من مصي  أسميت بيشة عام  1.469.546وتم إيتاج )

٪ . ف  حين أن يسبة طاتته اإليتاجية الفعلية 5.34م بيق  2015( طن كليكر عام 1.552.437)
 ٪. 122.46( مليون طن كليكر تمثل 1.2م إلت طاتته التصميمية المقدرة بك )2016عام 

م مقابل 2016أسميت تهامة عام  ( طن كليكر من مصي 4.202.821كما تم إيتاج )
٪ ، ف  حين أن طاتته اإليتاجية الفعلية  22.60م بزيادة  2015( طن كليكر عام  3.427.978)

 ٪ . 93.40( مليون طن كليكر تمثل  4.5م إلت طاتته التصميمية المقدرة بك )2016عام  
 (  3) رسم بياي  الكليكر صفحة 

 (2 )



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 الم زون    - ب

( طن 126.147و ) ( طن كليككر1.822.465) م2016 بلغ الم زون ف  يهاية عام  
( طكككن أسكككميت فككك  يهايكككة عكككام 68.707)و( طكككن كليككككر 1.135.060أسكككميت مقابكككل )

 م.2015
 

 المبيكعكككات   -جك
( طكن أسكميت 8.489.668مقابكل ) ( طن أسكميت7.444.775) م2016بلغت مبيعات عام 

 ٪. 12.31م بيق  2015عام 
 

 
 ( 5) رسم بياي  كميات مبيعات اإلسميت صفحة 
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 إيرادات المبيعات حسب المياط      -د 

 م.11/06/2008أسميت التصدير : توتف تصدير اإلسميت بياًء علت ترار وزارة التجارة بتاريخ  *
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 القيمة ) ريككككككال ( الكمية  )طن ( الميطقة

 :المحلية  األسكميكتمبيعات  –أوالً  

 عسكير

 جازان

 مكة المكرمة 

 الباحة

 الرياض

 يجران

 

3.432.926 

2.983.785 

370.816 

647.085 

9.638 

525 

 

818.972.302 

711.823.463 

88.463.321 

154.371.238 

2.299.279 

125.246 

 1.776.054.849 7.444.775 المحلية:إجمال  المكبيككعكككككات 

 :التصدير  أسكميكتمبيعات  – ثايياً 

 *التكصديكككككر

 

- 

 

- 

 - - التصدير:مكبيككعكككككات إجمال  

 1.776.054.849 7.444.775 تصدير(: –إجمال  المبيعات)محليه 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 التدريككب   –ثايياً  
ورفكك  يسككبة السككعودة التكك  بلغككت حاليككًا والحككر  علككت التككوطين اسككتمرارًا لجهككود الشككركة فكك  دعككم الكفككاءات الوطييككة 

مرشح من موظف  الشركة بجمي  مواتعها لدورات تدريبيكة دا كل و كارج المملككة  260وافقت الشركة علت تدريب   ٪ 45.35
 مرشح تم تدريبهم دا ل المملكة. 222مرشح تم تدريبهم  ارج المملكة و  34ميهم 

 

 لمستقبليكة    الحالية واالمشاري   –  ثالثاً 

  ط اإليتاج الثاي  بمصي  أسميت بيشة : 

الصكييية بطاتكة  CNBMمليون دوالر م  شكركة  190م  بمبلغ  7/11/2013تم توتي  عقد اإليشاء ف   
 شهر وتد بدأت مرحلة االيتاج التجريب . 22مليون طن كليكر ومدة التيفي    1.5إيتاجية 
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دارة – رابعاً   الم كاطكر   األدوات المالية واز

 :والتشغيل  السو م اطر  -1

الم اطر الت  تد تواجكه الشكركة تتمثكل فك  زيكادة الميافسكة بكين شكركات األسكميت يتيجكة لمكا تكم مكن زيكادة فك   - أ
وتكف تصكدير األسكميت اي فاض الطلب المتوت  و ود ول شركات جديدة ف  ظل الطاتة اإليتاجية له   الشركات 

 وزيادة الم زون ال ع يمثل رأس مال  ير مستغل.  ،ربحية الشركة، وبما يؤثر سلبا علت والكليكر

تهامة ولل كط الثكاي  فك  مصكي  بيشكة الجكارع يق  إمدادات الوتود من شركة أرامكو السعودية لمصي  أسميت   - ب
إ   القصكو  ويمكو أعمالهكا، تيفي  ، حيث يؤثر  لكك سكلبًا علكت اسكتمرارية تشكغيل الشكركة لمصكايعها عيكد طاتتهكا

لهك ين ال طكين الجديكدة تجدر اإلشارة الكت رفكض )عكدم موافقكة( شكركة أرامككو السكعودية ت صكي  الوتكود الكالزم 
 .لتشغيلهما، وتعمل الشركة علت ت فيف ه   الم اطر بتعزيز كفاءة است دام الطاتة

اإليفا  الحكوم  وال ا  علت المشكاري  ومكن ثكم اي فكاض الطلكب علكت األسكميت. وتعمكل الشكركة  اي فاض   - ج
 علت تعزيز تواجدها ف  األسوا  من  الل تقوية عالتاتها بالعمالء.

 م اطر أسعار الفا دة : -2

 الفا دة علت الربحية المستقبلية.الفا دة من أثر ارتفاع أسعار تيشأ م اطر أسعار 

ة معرضة لم اطر أسعار الفا دة يتيجة الرتفاع تكاليف التسهيالت والمرابحكات التك  تحصكل عليهكا حيث ان الشرك
تعمكل اإلدارة علكت الحكد مكن م كاطر أسكعار الفا كدة عكن طريك  مراتبكة و  ،الشركة لتمويل متطلبات اليمو والتشكغيل

جراء التعديالت علت محفظة التمويل.  تكاليف التسهيالت واز

 م اطر السيولة : -3

تمثل م اطر السيولة ف  عدم تدرة الشركة علت مقابلة التزاماتهكا المتعلقكة بالمطلوبكات الماليكة حكال اسكتحقاتها. ت
تككتم مراتبككة احتياجككات السككيولة علككت أسككاس شككهرع وتعمككل اإلدارة علككت التأكككد مككن تككوفر أمككوال كافيككة لمقابلككة أع 

 ت.التزامات حالة يشو ها، وتقييم الحاجة للحصول علت التسهيال

تتكككون المطلوبككات الماليككة المتداولككة للشككركة مككن تمويككل اسككالم  تصككير األجككل و  مككم تجاريككة دا يككة وأربككاخ تيككد 
التوزي  ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أ ر . من المتوتك  ان يكتم سكداد جميك  هك   المطلوبكات الماليكة 

 لشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام ب لك.شهرًا من تاريخ تا مة المركز المالية وتتوت  إدارة ا 12 الل 
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 م اطر اال تمان : -4

ه  عدم مقدرة طرف ما علت الوفاء بالتزاماته مما يؤدع الت تكبد الطرف اآل ر ل سارة ماليكة. أرصكدة اليقكد ومكا 
الك مم المدييكة ف  حكمه القا مة لد  الشركة ف  تاريخ المركز المال  موزعة لكد  بيكوك محليكة م تكارة. تسكتح  

% مكن الك مم  65التجارية واأل ر  بشككل ر يسك  مكن عمكالء فك  السكو  المحليكة وأطكراف  ات عالتكة، وتترككز 
عمككالء  7% طككرف 65م : 2015عمككالء ر يسككيين مقابككل )عككام  7التجاريككة المدييككة المسككتحقة للشككركة طككرف 

 والُمكقدرة. ر يسيين( وتد تم اظهار ال مم المديية بقيمتها القابلة لالستمرار

 م اطر العملة : -5

 تتمثل م اطر العملة ف  ت ب ب تيمة اداة مالية يتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجيبية.

ان الشركة  يكر معرضكة لتقلبكات أسكعار صكرف العمكالت األجيبيكة  كالل دورة أعمالهكا العاديكة يظكرًا ألن تعكامالت 
ودع والككدوالر األمريككك ، وحيككث أن سككعر صككرف الكك  السككعودع الشككركة الجوهريككة  ككالل السككية تمككت بككال  السككع
 بالتعامالت واألرصدة بالدوالر األمريك .  م اطر مهمة مرتبطة مثبت مقابل الدوالر األمريك  فإيه ليست هياك 

 القيمة العادلة لألدوات المالية : -6

كة فك  معاملكة تكتم بكين طكرفين بعلمهمكا القيمة العادلة ه  المبلغ ال ع يتم بكه مبادلكة أصكل أو سكداد التكزام للشكر 
 ارادتها علت أساس تجارع.وملء 

تتكككون الموجككودات المتداولككة للشككركة مككن اليقككد ومككا فكك  حكمككة والكك مم المدييككة والموجككودات األ ككر  وتتكككون 
المالية مكن تسكهيالت بيكيكة تصكيرة األجكل والك مم التجاريكة الدا يكة واألربكاخ تيكد التوزيك  والمصكروفات  مطلوباتها

 المستحقة والمطلوبات األ ر .

 ال ت تلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا عن تيمتها الدفترية. 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واجتماعاتهم  –  امساً 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -أ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
 

 مكافأة لجان المجلس مكافأة سيوية أعضاء المجلس

 

بدل حضور جلسات 
 المجلس واللجان

 اإلجكمكالك 

 ريكككككال ريكككككال ريكككككال ريكككككال

 2.430.000 180.000 1.250.000 1.000.000 مسكتقكلين

 1.458.000 108.000 750.000 600.000  ير تيفي يين

 492.000 42.000 250.000 200.000 تيفيك يكين

 4.380.000 330.000 2.250.000 1.800.000 اإلجمكالك 
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 اجتماعات اعضاء مجلس اإلدارة  –ب 
 اإلجمال  7اجتماع  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م

 م22/12/2016 م13/10/2016 م18/04/2016 م17/03/2016 م11/02/2016 م11/02/2016 18/01/2016

 سمو األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 1
       7 

 معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك   2
        7 ممثل المؤسسة العامة للتقاعكد

 سمو األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سكعود 3
   -    6 

 صالح ال ليفكة بن / عبد الحميد الدكتور  4
    -    6 ممثل صيدو  االستثمارات العامة

 عبداهلل بن ياصر أبو اثيين/  الدكتور 5/1
 - - - -  2- ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

 عبدالرحمن بن ابراهيم العرف األستا  /  5/2
      -- 5 ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

 األستا  / أحمد بن عبد اهلل العكقكيككككل 6
       7 

 األستا  / مكحكمكد بن ياصكر اليكابكت 7
       7 

 المهيدس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحة 8
       7 

 المهيدس/ سكفكر بن  محمكد بن ظفيّكر 9
       7 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ف  مجالس إدارات شركات مساهمة أ ر   – سادساً 
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عضوية ف  مجالس إدارات شركات  الصفة االسم
 أ ر  

 شركة المصاف  العربية السعودية. مستقل مساعد بن عبد الرحمن آل سكعود  األمير / عبد اهلل بن سمو
 شركة الصهاري  .

 معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك  
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

 -  ير تيفي ع

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

 الدكتور / عبدالحميد بن صالح ال ليفكة
 ممثل صيدو  االستثمارات العامة

 -  ير تيفي ع

  عبداهلل بن ياصر أبو اثيين/  الدكتور
 ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

 -  ير تيفي ع

 يس لل كككدمات البتروليكككة واليقليكككات شكككركة الكككدر  مستقل األستا  / أحمد بن عبد اهلل العكقكيكككل
 البيك العرب  الوطي  

 شركة المصاف  العربية السعودية مستقل األستا  / مكحكمكد بن ياصكر اليكابكككت

 - مستقل المهيدس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحككككة

اللجيككككة الوطييككككة لشككككركات األسككككميت فكككك   تيفي ع المهيدس/ سفكر بن  محمكد بن ظكفكيكّكر
 مجلس الغرف السعودية.

بريكككككككككككككام  المسككككككككككككك ولية االجتماعيكككككككككككككة       
 بميطقة عسير.



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 مكافآت كبار الموظفين التيفي يين ف  الشركة :     ) ستة من كبار التيفي يين ( – سابعاً 
 

 –مدير مصي  بيشة –مدير مصي  جازان –يا ب الر يس التيفي ع للتصيي  –التيفي ع الر يس
 المدير المال  . -مدير مصي  تهامة 

 

 ريككككككككال  الكبيككككككككان
 5.403.819 رواتب وتعويكضكككككات

 1.435.179 بكككككككككككككدالت 
 5.758.481 مكككككككافككككككآت
 12.597.479 اإلجكمككككككالكككك 
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 أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التيفي يين وزوجاتهم وأوالدهم القصر  – ثامياً 

 (14 ) 

عدد األسهم ف   االسم
 بداية السكية

عدد األسهم ف  
 يهاية السكية

 التكغككيكر

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

 معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك  
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

2.000 2.000 - 

 2000 610.302 608.302 سمو األمير/ سعود بن  الد بن ترك  آل سعود
 عبد الحميد بن صالح ال ليفة/ الدكتور 

 ممثل صيدو  االستثمارات العامة
- - - 

  عبدالرحمن بن ابراهيم العرف األستا  / 
 م30/4/2016تاريخ  حتت ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

- - - 

 / عبداهلل بن ياصر ابو اثيين الدكتور
 م 1/5/2016من تاريخ  العامة للتأمييات االجتماعيةممثل المؤسسة 

- - - 

 25.000 140.000 115.000 األستا  / أحمد بن عبد اهلل أحمد العكقكيكككككل
 - 317.500 317.500 األستا  / مكحمكد بن ياصكككككر اليكابكككت

 - 2.000 2.000 المهيدس/ سام  بن عكبد اهلل أبو مكلحكككككة
 - 38.165 38.165 بكن محكمككد بن ظكفكيّكر المهيدس/ سكفكر

 - 52.408.200 52.408.200 السادة / صيدو  االستثمارات العامككككككة

 - 22.154.586 22.154.586 السادة /  المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

 - 6.435.686 6.435.686 السادة / المؤسكسة العامككة للتقكاعككككد

  محمد الشهراي  سعد بنالمهيدس/ 
 يا ب الر يس التيفي ع للتصيي 

1.330 1.330 - 

 - - - ) مدير مصي  جازان ( تاسم ياسين فتحكككك األسكتا  / 
 - - - المهيدس /  عقيل فطيس سعيد كدسة ) مدير مصي  بيشة ( 

 - - - المهيدس / محمود حسين عككوض ) مدير مصي  تهامة (
 - - - األسكتا  / محمكد عل  محمكد الثوعك  ) المدير المال  (

 27.000 82.864.769 82.837.769 اإلجكمككككالكك 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

   م2016عقود  وع العالتة م  الشركة بيهاية عام  – تاسعاً 
وكبكككار المكككوظفين وممثلكككيهم تقكككر إدارة  الشكككركة بعكككدم وجكككود عقكككود ألعضكككاء مجلكككس اإلدارة  

 . م2016التيفي يين و وع العالتة بأع ميهم م  الشركة عام  
 

  م2016المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بيهاية عام   – عاشراً 
 

 م2016 الكبيككككككان
 ألف ريككككال

 م2015
 ألف ريككككال

 26.636 8.529 الهي ة العامة للزكاة والد كل
 680 720 للتأمييات االجتماعيةالمؤسسة العامة 

 54.390 74.972 الطاتة والصياعة والثروة المعديية وزارة 
 81.706 57.221 اإلجكمككككككككككالكككك 
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 المركز المال  واتتراخ توزي  األرباخ – الحادع عشر
 

والتك  تمكت مراجعتهكا مكن  م2016من دراسكة الميزاييكة العموميكة وتا مكة الكد ل للعكام المكال    
 يتضح لجمعيتكم ما يل  : الفوزان والسدحان ... – KPMGمكتب / تبل مراجع  الحسابات 

(   مقابككككككككل 4.273.565.354)  م31/12/2016بلغككككككككت موجككككككككودات الشككككككككركة فكككككككك   -1
 وتتكون من  : ٪2.85بيق    م2015(   عام  4.398.954.188)

(   مقابكككككككككل 846.390.553) م31/12/2016الموجكككككككككودات المتداولكككككككككة فككككككككك      -أ 
 . ٪ 18.96بيق   م31/12/2015(   ف   1.044.384.665)

(   مقابكككل 3.427.174.801) م31/12/2016الموجكككودات  يكككر المتداولكككة فككك      -ب
 ٪ . 2.16بزيادة  م31/12/2015(   ف  3.354.569.523)

 مقابكككككككككككككككل (  1.006.996.870)  م31/12/2016بلغكككككككككككككككت المطلوبكككككككككككككككات فككككككككككككككك   -2
 وتتكون من :٪ ،  14.02بيق   م31/12/2015(   ف   1.171.165.127)

(   مقابككككككككككككككككل 613.098.254) م31/12/2016المطلوبككككككككككككككككات المتداولككككككككككككككككة     -أ 
 ٪. 3.12بيق    م31/12/2015(   ف   632.868.130)

مقابكككككل  (  393.898.616) م31/12/2016المطلوبكككككات  يكككككر المتداولكككككة فككككك      -ب
 ٪. 26.83 يق ب م31/12/2015(   ف   538.296.997)

(   مقابككككككككل 3.266.568.484) م31/12/2016بلغككككككككت حقككككككككو  المسككككككككاهمين فكككككككك   -3
 . ٪  1.20بزيادة  م31/12/2015(   ف   3.227.789.061)
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 (  880.579.423م )31/12/2016بلغ صكاف  الكربح بعكد اسكتقطاع الزككاة الشكرعية فك  -4
، واآلتكككك  بيككككان  ٪15.22م بككككيق  31/12/2015(   فكككك   1.038.612.169مقابككككل )

 :   م2015 ، م2016 عام لقارن لقا مة الد ل م

 

 م2016عام  الكبيكككككان
 فعكلكك 

 م2015عام 
 فعكلكك 

 م2015التغير عن عام  

 ٪ ريككككال ألف ريكال ألف ريكال
 المبكيكعكككات

 تكلفة المبيعككات

1.776.055 

(843.695     ) 

2.047.274 

(937.915     ) 

(271.219    ) 

94.220       

(13.25       ) 

10.05         

 مجمكل الربككح

داريكة  م. عمومية واز

932.360 

(58.232      ) 

1.109.359 

(56.326     ) 

(176.999    ) 

(1.906        ) 

(15.96       ) 

(3.38         ) 

 العمليات الر يسية الد ل من

 إيرادات أ ككر 

874.128 

14.980 

1.053.033 

12.517 

(178.905     ) 

2.463         

(16.99       ) 

19.68         

 صاف  الد ل تبل الزككاة

 زكاة شرعكيكة

889.108 

(8.529      ) 

1.065.550 

(26.938     ) 

(176.442     ) 

18.409 

(16.56       ) 

68.34         

 (       15.22) (     158.033) 1.038.612 880.579 صاف  الد ل بعد الزككاة

م الككت يقكك  2015م عيككه فكك  عككام 2016يرجكك  يقكك  صككاف  الككد ل بعككد الزكككاة فعلكك  عككام  -
 المبيعات يتيجة تدي  الطلب والميافسة بين الشركات .
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  م2016توزي  األرباخ المقترخ عام    - 5
 

من اليظام األساس  توزع أرباخ الشكركة الصكافية السكيوية بعكد  صكم  جميك   43طبقاً  للمادة   
 التال  : اليحوعلت الشرعية المصروفات العمومية والتكاليف األ ر  بما فيها الزكاة 

من األرباخ الصافية لتكوين احتياط  يظام  ويجكوز للجمعيكة العامكة العاديكة  ٪ 10يتم تجييب    -أ 
المكدفوع، هك ا وتكد تكم إيقكاف  بلغ االحتياط  الم كور يصكف رأس المكالإ ا ه ا التجييب ف إيقا

مككارس  10طبقككاً  لقككرار الجمعيككة العموميككة الثاييككة والثالثككين بتككاريخ  ٪ 50االحتيككاط  عيككد 
 م .2012

 .من رأس المال المدفوع  ٪ 5يوزع من البات  بعد  لك دفعة أولت للمساهمين تعادل      -ب
مكن البكات  لمكافكأة مجلكس اإلدارة ويراعكت تعمكيم  ٪ 10ي ص  بعدما تقكدم مكا ال يزيكد عكن   -جك

ويوزع البات  بعكد  لكك علكت المسكاهمين  ،هك 2/11/1412وتاريخ   1071وزارة التجارة رتم  
 ، بعد  صم االحتياطيات األ ر  . كحصة إضافية
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 م2016حساب توزي  األرباخ عام  
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 ريككككككككككككال الككبككككيككككككككان

 صككككافكك  الككربككح بعكككد الزكككككككاة 
 حصة أولت للمساهمين علت رأس المال المدفوع ٪ 5:   ي صم

 
 

 :  مكافكأة أعضاء مجلس اإلدارة ي صم
 
 

 من العام الساب   يضاف :  أربكاخ مرحلككة
 
 

 حصة إضافية للمساهمين علت رأس المال المدفوع ٪ 42.5    :  ي صم
 

 الرصككيكد المرحككل للعكككام القككادم

880.579.423 
(70.000.000        ) 

 ــــــــــــــ
810.579.423 

(1.800.000          ) 
 ــــــــــــــ

808.779.423 
637.789.061 

 ــــــــــــــ
1.446.568.484 

(595.000.000 ) 
 ــــــــــــــ
 851.568.484 
 

 ريككككككككككال الكككبكككيككككككككككان
 350.000.000   للسهم   2.5   اليصف األول :  

 315.000.000   للسهم  2.25 اليصف الثاي  :  

 665.000.000   للسهم 4.75        الكسككيكة :  



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 إتكرارات  -6
 

 تقر إدارة الشركة أن إعداد السجالت المحاسبية تم بالشكل الصحيح .  -

 تقر إدارة الشركة أن يظام الرتابة الدا لية أعد علت أسس سليمة وتم تيفي   بفعالية . -

 تقر إدارة الشركة بأيه ال توجد أع شكوك بشأن تدرة الشركة علت مواصلة يشاطها . -

ف عككن المعككايير المحاسككبية الصككادرة عككن الهي ككة السككعودية تقككر إدارة الشككركة أيككه ال يوجككد أع ا ككتال -
 للمحاسبين القايوييين .
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 يتا   األعمال والمركز المالك  للشكركة    -7
 

 ) ألف   (         أ ( تكا كمكككة الكد ككككككل                    
 

 م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  م2016عام  الكبيككككككككان

 المبكيككعككككات

 تكلفككة المبيعككات

1.776.055 

(843.695) 

2.047.274 

(937.915 ) 

1.878.346 

(883.208 ) 

1.775.144 

(762.293 ) 

1.805.272 

(754.361 ) 

 مجكمككل الربككح

داريكة  م.  عمومية واز

932.360 

(58.232 ) 

1.109.359 

(56.326   ) 

995.138 

(46.700  ) 

1.012.851 

(39.520  ) 

1.050.911 

(42.966   ) 

 الد ل من العمليات الر يسية

 إيكرادات أ كككر 
874.128 

14.980 

1.053.033 

12.517 

948.438 

124.253 

973.331 

58.911 

1.007.945 

18.467 

 صاف  الد ل تبل الزككاة

 الككزككاة الشرعكيكة

889.108 

(8.529   ) 

1.065.550 

(26.938   ) 

1.072.691 

(27.272   ) 

1.032.242 

(26.150  ) 

1.026.412 

(26.211   ) 

 1.000.201 1.006.092 1.045.419 1.038.612 880.579 صاف  الد ل بعد الزككاة
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 ب ( تا مة المركز المالكك                                ) ألف ريككال ( 
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 م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  م2016عام  الكبيككككككككان

 موجودات متككداولككة

 موجودات  ير متداولة

846.390 

3.427.175 

1.044.385 

3.354.569 

967.300 

2.922.241 

902.095 

2.440.302 

944.938 

2.219.507 

 3.164.445 3.342.397 3.889.541 4.398.954 4.273.565 مجمكوع الموجككودات

 المتكداولككة المطلوبات

 المطلوبات  ير المتداولة

613.098 

393.899 

632.868 

538.297 

325.915 

602.650 

483.656 

97.144 

336.663 

91.341 

 428.004 580.800 928.565 1.171.165 1.006.997 مجمكوع المطلككوبات

 رأس المكككككككال

 االحتياطيات واألرباخ المدورة

1.400.000 

1.866.568 

1.400.000 

1.827.789 

1.400.000 

1.560.976 

1.400.000 

1.361.597 

1.400.000 

1.336.441 

 2.736.441 2.761.597 2.960.976 3.227.789 3.266.568 مجموع حقو  المساهمين

مجمكككككوع المطلوبكككككات وحقكككككو  
 المسكاهمين

4.273.565 4.398.954 3.889.541 3.342.397 3.164.445 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

   التمكويكل اإلسكككالمك   -8
 

 

 لكويكمكلتا مصككدر

 

 المكدة

 اإلجمال  اعتمادات ال ط الثاي  يقًدا -التمويل 

 ريكككككال ريكككككال ريكككككال

 694.668.996 344.668.996 350.000.000 سنوات 5 البيك األهل  

 170.632.338 - - - 2016المسدد  الل عام 

الرصككككككككككككككككككككككيد فكككككككككككككككككككككك  
 م31/12/2016

- - - 524.036.658 

 

   524.036.658م مبلككغ 31/12/2016بلككغ رصككيد التمويككل اإلسككالم  مككن البيككك األهلكك  فكك   
  وتسككككهيالت بيكيككككة تصككككيرة األجككككل  232.905.181تتمثككككل فكككك  تسككككهيالت بيكيككككة طويلككككة األجككككل 

وييتهك   م2016يوييكو  16م علمًا بأن السداد يبكدأ مكن 2016  تستح   الل عام  291.131.477
 . م )أتساط رب  سيوية(2019مارس  14ف  
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 يتا   المراجعة السيوية لفاعلية إجراءات الرتابة الدا لية    -9

تقككوم لجيككة المراجعككة بالشككركة بدراسككة وتقيككيم تقككارير المراجعككة الدا ليككة والتكك  تمككت مككن  ككالل 
المطبقكة فك  الشكركة والتك  تهكدف إلكت حمايكة أصككول مراجعكة وتقيكيم إجكراءات وأيظمكة الرتابكة الدا ليكة 

الشركة عن طري  أ   عييات عشوا ية ت ض  للفح  والتقييم حسب  طكة سكيوية موضكوعة مكن تبكل 
 لجية المراجعة بهدف الحصول علت تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرتابة المطبقة .

ظككام اإلجككراءات الدا ليككة وأيضككاً  االطككالع علككت كمككا أن المراجكك  ال ككارج  للشككركة يقككوم بتقيككيم ي
تقكككارير المراجعكككة الدا ليكككة وأيضكككاً  محاضكككر لجيكككة المراجعكككة ، ولكككم تظهكككر ككككل عمليكككات المراجعكككة أع 

 مالحظات جوهرية علت إجراءات الرتابة الدا لية .

 

    طة تطبي  المعايير الدولية  -10

 طة تطبي  المعايير الدولية ابتداء تم التعاتد م  مكتب الدكتور محمد العمرع لعمل  -
 م.2017م وجارع تطبي  ال طة الت  سوف تيته  ف  مارس 01/01/2017من

 م 16/2/2017تم اعتماد السياسات المحاسبية للمعايير الدولية من مجلس اإلدارة بتاريخ  -

 تدريب المحاسبين علت تيفي  ال طة . -

 اجعة .متابعة تقييم ال طة الموضوعة عن طري  مكتب المر  -
-  

ال يوجد علت الشركة أع عقوبكات أو جكزاءات أو تيكد احتيكاط  مفكروض  -11
   عليها

 

 

 (24 ) 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 اللجان الميبثقة عن مجلس اإلدارة :    –عشر  الثاي 
  تم تكوين اللجان الميبثقة عن مجلس اإلدارة علت اليحو اآلت  : 

 

   التيفي ية اللجية -أ
  

 من :تتكون اللجية التيفي ية من كل  
 .ر يسا ً            تور / حمد بن سليمان البازع  كالدكمعال   -1
 . يا كباً     سعود الد بن ترك  آل سعود بن سمو األمير /  -2
 عضواً  .      الدكتكور / عبدالحميد بن صالح ال ليفة -3
   .عضواً       عبد اهلل أبو ملحة بن المهيدس / سام   -4
 .عضواً       ر كظفيّ  بن محمدالمهيدس / سكفر بن  -5

  

 وتيحصر مهام اللجية ف  :

 .لها المياسبة الحلول واتتراخ ومعوتات أعمال من يستجد ما لدراسة دورية اجتماعات عقد -1
 . بها المجلس من ترار صدور تتطلب الت  األمور اإلدارة مجلس علت تعرض أن وعليها

 وعمل ،الشركة أهداف لتحقي  التيفي ع الر يس من المقدمة والمقترحات ال طط دراسة -2
 . اإلدارة لمجلس التوصيات

 المصاي  ف  اإليتاجية بأهداف والمتعلقة التيفي ع الر يس من المقدمة المقترحات دراسة -3
 . العمل وتطوير لتحسين المياسبة والتوصيات القرارات وات ا 

 المياسبة والتوصيات القرارات وات ا  التيفي ع الر يس من للجية الواردة التقارير دراسة -4
 . العمل وتطوير لتحسين
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 . بها تكليفها اإلدارة مجلس ير  الت  تاواال تصاص بالمهام القيام -5

وتد   . اإلدارة مجلس من المعتمد الصالحيات دليل بموجب لها الم ولة الصالحيات ممارسة -6
 ( اجتماعات .6م )2016بلغ عدد اجتماعات اللجية عام  

 

   االستثمار لجية -ب
 تتكون لجية االستثمار من كل من : 

  .ر يساً     عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعوداألمير /  سمو -1
 . يا كباً                صالح ال ليفكةبن عبد الحميد الدكتكور /  -2
  .عضواً       سمو األمير / سعود بن  الد بن ترك  آل سعود -3
 .عضواً        عبداهلل بن ياصر أبو اثيين/  الدكتور   -4
 .عضواً         أحمد بن عبداهلل العقيل  األسكتا  / -5
 عضواً  .      المهيدس / سفر بن محمد بن ظفّيكر -6

  

 وتيحصر مهام اللجية ف  :
 

 الت  السبل بأفضل ،الشركة يظاموفقاً  ل استثمارها وسبل الشركة ف  المتاحة السيولة دراسة -1
 . المال رأس تضمن

                                         (26 ) 

 إجمال  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م
 م10/12/2016 م28/11/2016 م12/10/2016 م27/09/2016 م18/04/2016 م18/01/2016 الجلسات

معال  الدكتور/ حمد بن سليمان البازعك         1
       6 ممثل المؤسسة العامة للتقاعكد

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

       6 ممثل صيدو  االستثمارات العامة

     -  5 المهيدس/ سام  بن عبد اهلل أبو ملحة 4

       6 المهيدس/ سكفكر بن  محمكد بن ظفيّكر 5



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 . المتاحة االستثمار وفر  السو  دراسة -2

 . جديدة استثمارية فر  عن البحث -3

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

 . لالستثمار المستقبلية ال طط بشأن التيفي ع الر يس من المقدمة المقترحات دراسة -5

 . بها تكليفها اإلدارة مجلس ير  الت  واال تصاصات بالمهام القيام -6

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

 ( اجتماع .1م )2016وتد بلغ عدد اجتماعات اللجية عام  

 
 المراجعة  لجية -جك 

 

 تتكون لجية المراجعة من كل من : 
   .ر يساً                األسكتا  / أحمد بن عبد اهلل العقيكل -1
 .عضواً         األسكتا  / محمد بن ياصر اليابت -2
  .  ارج  عضو           صالح بن عبد الرحمن السماعيلاألسكتا  /  -3
 .  ارج  عضو     سعود بن عبدالعزيز بن عامراألسكتا  /     -4
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 إجمال  1اجتماع  االسم م
 م22/12/2016

  1 سمو األمير / عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سكعود 1

 صالح ال ليفكة بن / عبد الحميد الدكتور  2
 ممثل صيدو  االستثمارات العامة

 1 

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

 عبداهلل بن ياصر ابو اثيين / الدكتور 4
 ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

 1 

  1 أحمد بن عبداهلل العقيلاألستا  /  

  1 سكفكر بن  محمكد بن ظفيّكر المهيدس/ 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 وتيحصر مهام اللجية ف   :
 

اإلشراف علت إدارة المراجعة الدا لية ف  الشركة من أجل التحق  من استقاللية المراجعين  -1
ومد  الفعالية ف  تيفي  األعمال والمهمات الت  حددها لها مجلس اإلدارة وك لك دراسة  طة 

 .العمل وتقارير ومالحظات إدارة المراجعة الدا لية ومتابعة تيفي ها 

لية ف  الشركة والتحق  من كفاية تصميم األيشطة الرتابية فيها دراسة يظام الرتابة الدا  -2
ومرويتها وفعاليتها وتحديد يقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابيًا لمجلس اإلدارة بات ا  

 . الالزم

التحق  من أن لد  الشركة طريقة فاعلة لتحديد الم اطر المهمة الت  تد تتعرض لها بما  -3
د تيشأ عن أع م الفات لأليظمة والتعليمات المرعية وال طوات ف   لك الم اطر الت  ت

 .الوتا ية المت  ة من إدارة الشركة 
بداء  -4 دراسة السياسة المحاسبية الت  تتبياها الشركة أو أع تغييرات عليها تبل اعتمادها واز

 .الرأع والتوصية لمجلس اإلدارة بشأيها 
بالغ يتا   ات ا  ال طوات المياسبة لوض  بريام  عمل الل -5 جية وتيظيم اجتماعاتها وتوثيقها واز

 .أعمالها لمجلس اإلدارة 

 . التوصية بترشيح الش   المياسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الدا لية وتحقي  استقالليته -6
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القايوي  بعد التأكد من تأهيله واستقالليته وتحديد  -7

يهاء عقد    .أتعابه والتجديد له واز

متابعة أعمال المحاسبين القايوييين ، واعتماد أع عمل  ارج يطا  أعمال المراجعة الت   -8
 يكلفون بها أثياء تيامهم بأعمال المراجعة .

بداء م  المحاسب القايوي  اجعة دراسة  طة المر  -9  .عليها  ملحوظاتهاواز
 .دراسة ) طاب اإلدارة( المقدم من المحاسب القايوي  ومتابعة مالحظاته والتوصية بشأيها  -10
دراسة القوا م المالية األولية الربعية والسيوية بغرض إبالغ مجلس اإلدارة بما يتبين للجية  -11

 .بارات أو بيايات  ير عادلة و ات أهمية يسبية من أن القوا م المالية ال تتضمن أية ع
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 .دراسة تقارير ومالحظات ديوان المراتبة العامة علت أداء الشركة ومتابعة تيفي  توصياته  -12
 .ات ا  ما يلزم للتأكد من عدم م الفة الشركة لأليظمة والقوايين السارية ف  المملكة  -13
تقديم تقريرًا ف  يهاية السية المالية أو كلما دعت الحاجة ل لك إلت مجلس اإلدارة يتضمن  -14

 .يتا   مر ياتها ومالحظاتها وتوصياتها لالرتقاء بمستو  األداء 

 
متابعة أعمال المحاسبين القايوييين ، واعتماد أع عمل  ارج يطا  المراجعة الت  يكلفون  -15

 المراجعة .بها أثياء تيامهم بأعمال 

 دراسة  طة المراجعة م  المحاسب القايوي  من تبل اللجية إلترارها . -16

 ( اجتماعات .6م )2016وتد بلغ عدد اجتماعات اللجية عام  
 

 
 

 والمكافآتلجية الترشيحات   -د 
 

 تتكون لجية الترشيحات والمكافآت من كل من : 
  .ر يساً     عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعوداألمير /  سمو -1
 . يا كباً             تور / حمد بن سليمان البازع  كالدكمعال   -2
  .عضواً        عبداهلل بن ياصر أبو اثيين/  الدكتور -3
 عضواً  .      سام  بن عبد اهلل أبو ملحةالمهيدس /  -4
 .عضواً                األسكتا  / محمد بن ياصر اليابت -5
 
 

 (29 ) 

 إجمال  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  االسم م
17/1/2016 10/2/2016 17/4/2016 20/7/2016 12/10/2016 20/12/2016 

       6 األستا  / أحمد بن عبد اهلل العكقكيككككل 1
    -   5 األستا  / مكحكمكد بن ياصكر اليكابكت 2
       6 األستا  / صالح بن عبد الرحمن السماعيل 3

       6 األستا  / سعكود بن عبدالعكزيز بن عامر 4



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 : وتيحصر مهام اللجية ف 
 

 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً  للسياسات والمعايير المعتمدة. -1

عداد  المراجعة -2 السيوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المياسبة لعضوية مجلس اإلدارة واز
وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما ف   لك تحديد الوتت ال ع يلزم 

 أن ي صصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 هيكل مجلس اإلدارة ورف  التوصيات ف  شأن التغييرات الت  يمكن إجراؤها. مراجعة -3

 تحديد جوايب الضعف والقوة ف  مجلس اإلدارة واتتراخ معالجتها بما يتف  م  مصلحة الشركة. -4

 مراعاة عدم ترشيح أع ش   سب  إدايته بجريمة م لة بالشرف واألماية. -5

لمستقلين وعدم وجود أع تعارض مصالح إ ا كان التأكد بشكل سيوع من استقاللية األعضاء ا -6
 العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أ ر .

وض  سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التيفي يين ويراعت  -7
 عيد وض  تلك السياسات است دام معايير ترتبط باألداء.

 الشركة والتوصية للمجلس.المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األ ر  ب -8

اتتراخ مكافأة اإليتاج اإلجمالية للعاملين بالشركة وك لك اتتراخ المكافأة السيوية للر يس  -9
 التيفي ع وتقديمها للمجلس.

 القيام بأع مهام أ ر  يكلفها بها مجلس اإلدارة. -10
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 ( اجتماع :1م )2016وتد بلغ عدد اجتماعات اللجية عام 

 
 

 مد  التزام الشركة بال حة حوكمة الشكركات    –الثالث عشر
 

الشككركات الصككادرة مككن هي ككة السككو  الماليككة والتكك   تطبيقككاً  للمككادة التاسككعة مككن ال حككة حوكمككة 
تقتضكك  أن يتضككمن تقريككر مجلككس اإلدارة تقريككراً  عككن مككا تككم تطبيقككه مككن أحكككام الال حككة ومككا لككم يككتم 

 وأسباب  لك .
 وعليه يورد لكم تقرير مد  االلتزامات بالال حكة :
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 إجمال  1اجتماع  االسم م
 م22/12/2016

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

  1 المؤسسة العامة للتقاعكدممثل 

 ابو اثيينعبداهلل بن ياصر /  الدكتور 3
 ممثل المؤسسة العامة للتأمييات االجتماعية

  1 

  1 سكام  بن عبداهلل أبو ملحككةالمهيدس/  4
  1 األستا  / مكحكمكد بن ياصكر اليكابكت 5



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 م

رتم المادة وف  ال حة 
 حوكمة الشركات

عدد 
 البيود
 

البيود 
المطبقة 
 بالكامل

البيود 
المطبقة 
 جز يا ً 

البيود 
الغير 
 مطبقة

البيود 
الت  ال 
 تيطب 

 تعكلككيككك 

المككككادة الثالثككككة والفقككككرة أ مككككن  1
الحقو  العامة  المادة الرابعة :

للمسكككاهمين وتسكككهيل ممارسكككة 
حقكككككككوتهم وحصكككككككولهم علكككككككت 

 المعلومات 

6 6     

مككن المككادة الرابعككة :  بالفقككرة  2
تسككهيل ممارسككات المسككاهمين 
لحقككككككوتهم وحصككككككولهم علككككككت 

 المعلومات

2 2     

المككككككادة ال امسككككككة : حقككككككو   3
المسككاهمين المتعلقككة باجتمككاع 

 الجمعية العمومية

20 20     

المككككككادة السادسككككككة : حقككككككو   4
 التصويت 

3 2   1 
 (1)ب

بعككد صككدور يظككام الشككركات الجديككد سككيتم 
 ويجككرع حاليككاً التصككويت التراكمكك   تطبيكك 

للشركة بما يتوافك  تعديل اليظام األساس  
 معه.

المكككككككادة السكككككككابعة : حقكككككككو   5
 المساهمين ف  أرباخ الشركة

3 3     

المكككككادة الثاميكككككة : السياسكككككات  6
 المتعلقة باإلفصاخ واإلجراءات

1 1     

المادة التاسكعة : اإلفصكاخ فك   7
 تقرير مجلس اإلدارة

11 11     

المككككككادة العاشككككككرة : الوظككككككا ف  8
 األساسية لمجلس اإلدارة

20 20     

المكككككككككادة الحاديكككككككككة عشكككككككككر :  9
 مس وليات مجلس اإلدارة

14 14     

المككادة الثاييككة عشككر : تكككوين  10
 مجلس اإلدارة

25 25     
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 م

رتم المادة وف  ال حة 
 حوكمة الشركات

عدد 
 البيود
 

البيود 
المطبقة 
 بالكامل

البيود 
المطبقة 
 جز يا ً 

البيود 
الغير 
 مطبقة

البيود 
الت  ال 
 تيطب 

 تعكلككيككك 

المكككادة الثالثكككة عشكككر : لجكككان  11
 مجلس اإلدارة واستقاللها 

13 13     

المكككادة الرابعكككة عشكككر : لجيكككة  12
 المراجعة 

14 14     

المككادة ال امسككة عشككر : لجيككة  13
 الترشيحات والمكافآت 

12 12     

المكككككككادة السادسكككككككة عشكككككككر :  14
اجتماعكككككككككات مجلكككككككككس اإلدارة 

 وجدول األعمال

7 5   2 
 2ب/
 3ج/

لككككككم يقككككككدم طلككككككب مكتككككككوب بعقككككككد 
ولككككككككم يككككككككتم  اجتماعككككككككات طار ككككككككة

 االعتراض علت جدول األعمال
المادة السابعة عشر : مكافآت  15

أعضكككككككككككككاء مجلكككككككككككككس اإلدارة 
 وتعويضاتهم

1 1     

المادة الثاميكة عشكر : تعكارض  16
 المصالح ف  مجلس اإلدارة 

11 11     

: الثالثكككككككة واألربعكككككككونالمككككككادة  17
اإلفصككككاخ فكككك  تقريككككر مجلككككس 

 اإلدارة 

فكككك  تقريككككر  14يرجكككك  إلككككت البيككككد  12   16 28
 مجلس اإلدارة

  15   176 191 المكجكمككككوع
  ٪ 8   ٪ 92 ٪100 اليسبة الم ويكككة
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 اإلفصكاخ ف  تقرير المجلس   –عشر الراب 
 ،اإلدارة أن الشركة أفصكحت فك  تقريكر مجلكس اإلدارة عكن المتطلبكات التك  تيطبك  عليهكايقر مجلس  

 وأن البيود التاليكة ال تيطب  علت الشركة ويلتزم باإلفصاخ عيها ف  حال حدوثها :
 اسم الشركات التابعة ويشاطها الر يس . -1

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. -2
 وصف ألع مصلحة ف  ف ة األسهم  ات األحقية ف  التصويت. -3
 وصف ألع مصلحة وحقو   يار وحقو  اكتتاب تعكود ألعضاء مجلس اإلدارة. -4
عداد أع أدوات تابلة للتحويل إلت أسهم. -5  وصف الف ات واز
 وصف ألع حقو  تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين تابلة للتحويل إلت أسهم. -6
 وصف ألع استرداد أو شراء أو إلغاء ألع أدوات دين تابلة لالسترداد. -7
معلومات تتعل  بأع عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كايكت توجكد فيكه مصكلحة جوهريكة ألحكد  -8

 أعضاء مجلس اإلدارة أو للر يس التيفي ع أو للمدير المال  وألع ش    ع عالتة بأع ميهم.
اتفا  تيازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التيفيك يين عكن أع راتكب أو  بيان ألع ترتيبات أو -9

 تعويض.
 بيان ألع ترتيبات أو اتفا  تيازل بموجبه أحد المساهمين عن أع حقو  ف  األرباخ. -10
 احتياطيات أو استثمارات لمصلحة الموظفين. -11
 لماليكة.ال يوجد تحفظات من المحاسب القايوي  علت القوا م ا -12
 استبدال المحاسب القايوي  تبل ايتهاء ثالث سيوات متتالية.  -13
 طريقة التصويت التراكم . -14
 لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طار ة كما لم يتم االعتراض علت جدول األعمال. -15

 (34 ) 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 مقترحات مجلس اإلدارة   –عشر  ال امس
ل السكككككية الميتهيكككككة فككككك  إيجكككككازات الشكككككركة  كككككال د اسكككككتعرض معككككككم إن مجلكككككس اإلدارة وتككككك 
يطككرخ بككين يككدع حضككراتكم  ،وككك لك الميزاييككة العموميككة وحسككاب األربككاخ وال سككا ر ،م31/12/2016

 لتصويت عليها :لالبيود التالية 
 :  الموافقة علت ما جاء ف  تقرير مجلس اإلدارة.  أوال ً 

وعلت حساب األرباخ وال سا ر  م31/12/2016ثايياً  : التصدي  علت ميزايية الشركة كما ه  ف 
 .م2016عن عام 

 ثالثاً   : إبراء  مة أعضاء مجلس اإلدارة عن ه   المدة.
٪  47.5 حسكب اتتكراخ مجلكس اإلدارة بيسكبة  م2016رابعاً  : الموافقة علت توزي  األرباخ عن عكام 

( 2.5سكب  صكرف )(   للسكهم الواحكد والتك      4.75  علت رأس المال المكدفوع بواتك  )
  للسكككهم ميهكككا فككك  اليصكككف األول مكككن العكككام ، وتككككون األحقيكككة للمسكككاهمين المسكككجلين 

 بسجالت الشركة لد  السو  المالية السعودية )تداول( مركز اإليداع يوم ايعقاد الجمعية.
لمراجعكة  الموافقة علكت ا تيكار مراجك  حسكابات الشكركة مكن بكين المرشكحين مكن تبكل لجيكة المراجعكة  امساً :

 م والبيايات المالية الرب  سيوية وتحديد أتعابه.2017القوا م المالية للشركة للعام المال  
  مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عكن العكام المكال  1.800.000سادساً : الموافقة علت صرف مبلغ 

   لكل عضو. 200.000بوات   م31/12/2016الميته  ف  
 بما يتواف  م  يظام الشركات الجديد. –الموافقة علت تعديل اليظام األساس  للشركة  سابعًا :
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 وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

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

 رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى ولي عهده األمين نائب

 بن عبد العزيز آل سـعود ... حفظه هللا محمد بن نايفصاحب السمو الملكي األمير 

 ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي وإلى 

 عبد العزيز آل سـعود ... حفظه هللاسلمان بن بن محمد صاحب السمو الملكي األمير 

 

لما يقدمونه من جهدد ثيثدل لقيقثدف هيا ثدم  همدن  دطن نلدو ن اااا دمدا يققددم نلم  د    دال  

شكره  تقديره إلى ثكومم خادم نليرمثن نلشريفثن نلرشثدة ع ى دعمها  هعايقهدا ل ندعاعاا نلو عثدم 

 نلطي هدى إلى نزد اه اا

 

 م    نإلدنهة                              
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