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 حضرات المساهمين الكرام 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ة ــــر على تلبيـــركم جزيل الشكــــويشكم أجمل ترحيب ــــة أن يرحب بكـــــس إدارة الشركـــر مجلــــــيس
ويقدم لكم تقريره السنوي عن  واألربعون، الثالثة الجمعية العامة العادية اجتماع ورـــــــــــــــه لحضـــــــــــــــدعوت

م مع الميزانية العمومية وحســـــاب األربا  31/12/2017المنتهية في أعمال وإنجازات الســـــنة المالية 
 والخسائر عن نفس السنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م31/12/2017تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 
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 نشاط الشركة.  –أولا 

، ويجوز للشركة تلك المنتجاتتجار بسمنت ومشتقاته وتوابعه واإل للشركة في صناعة وإنتاج األ ييتمثل النشاط الرئيس
 علىعمالها أو التي قد تعاونها أل ةمماثلأو تشــترم مع الهيتات أو الشــركات التي تزاول أعمال  ةكون لها مصــلحتأن 

لها تندمج فيها أو تشتريها، كما  وفي هذه الشركات أ أو كالهما أو الحصص األسهمولها أن تتملك  ضهااغر أتحقيق 
بما ياطياتها الحرة و تعشرين بالمائة من احنسبة الالشركات الخرى بما ل يتجاوز  من ةالحق في الستحواذ على حص

بالمائة من رأس مال الشــــركة التي تشــــارم فيها وأن ل يتجاوز إجمالي هذه المشــــاركات قيمة هذه  ةل يزيد عن عشــــر 
 مع ابالغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. ياطياتتالح

 وتزاول الشركة نشاطاتها من خالل مصانعها الثالثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة.

 اإلنتاج   –أ 

( طن كلنكر 7.673.929( طن كلنكر مقابل )6.362.506من مصانع الشركة الثالثة ) م2017بلغ إنتاج عام 
 .٪ 17.09قدرة نقص م ب2016عام 

( طن كلنكر تم 2.001.562مقابل )( طن كلنكر 1.481.534م )2017عام بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان 
م إلى طاقته 2017في حين أن نسبة طاقته اإلنتاجية الفعلية عام  ٪، 26 بنقص قدرهم 2016عام  اــــإنتاجه

( طن كلنكر من مصنع 1.617.414وتم إنتاج )  ٪. 98.77تمثل   مليون طن كلنكر  (1.5التصميمية المقدرة بـ )
في حين أن نسبة  ٪.10.06بزيادة  2016عام  ( طن كلنكر1.469.546) م مقابل2017أسمنت بيشة عام 

  ٪. 134.78( مليون طن كلنكر تمثل 1.2التصميمية المقدرة بـ ) م إلى طاقته2017اجية الفعلية عام طاقته اإلنت
( طن كلنكر 4.202.821م مقابل )2017عام  ( طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة3.263.558كما تم إنتاج )

إلى طاقته التصميمية المقدرة  م2017عام في حين أن طاقته اإلنتاجية الفعلية  ٪، 22.35 نقصم ب2016عام 
 ٪. 72.52تمثل ( مليون طن كلنكر 4.5بـ )

 م.2017م حتى عام 2013على مستوى اجمالي المصانع الثالثة من عام الكنلكر  إلنتاجوفيما يلي رسم بياني 
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ية  ها ( طن أســـــــــمنت مقابل 114.260( طن كلنكـــــــــــــــــــر و )2.907.192م )2017عام بلغ المخزون في ن
 م.2016( طن أسمنت في نهاية عام 122.893كلنكر و)( طن 1.822.465)

 المبيـعـــات   -جـ

م 2016( طن أســــمنت عام 7.444.775( طن أســــمنت مقابل )5.581.266م )2017بلغت مبيعات عام 
 ٪. 25.03 بنقص

 

م 2013على مســـتوى إجمالي المصـــانع الثالثة من عام  وفيما يلي رســـم بياني يوضـــ  كمية المبيعات من األســـمنت
 م. 2017حتى عام 

  
 

 

 

 المخزون    -ب 
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة.  –ثانياا 
 

 

     التدريب  – ثالثاا 

اســــتمراراا لجهود الشــــركة في دعم الكفانات الوطنية والحرت على التوطين ورفع نســــبة الســــعودة التي بلغت 
رشـــ  من مو في الشـــركة بجميع مواقعها م (70)الشـــركة على تدريب  وافقت م2017بنهاية عام  (٪ 49.11)حالياا 

مرشـــــــ  تم  (42)ومرشـــــــ  تم تدريبهم خارج المملكة ( 28)م منهم 2017لدورات تدريبية داخل وخارج المملكة لعام 
 تدريبهم داخل المملكة.

 خطط وقرارات الشركة المهمة.  –رابعاا 
 

 خط اإلنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشة : 
الصــــــينية بطاقة  CNBMمليون دولر مع شــــــركة  190م بمبلغ 7/11/2013تم توقيع عقد اإلنشــــــان في  

                                 شـــــــــهر وقـــــد بـــــدأت مرحلـــــة النتـــــاج التجريبي 22 مليون طن كلنكر ومـــــدة التنفيـــــذ 1.5إنتـــــاجيـــــة 
 .م25/08/2016بتاريخ 

 

 القيمة ) ريــــــال ( الكمية )طن( المنطقة

 المحلية:مبيعات األسـمنـت 

 عسـير

 جازان

 مكة المكرمة 

 الباحة

 نجران

 

3.204.042 

1.692.128 

386.737 

293.474 

4.885 

 

610.706.193 

322.527.935 

73.713.978 

55.937.590 

930.914 

 1.063.816.610 5.581.266 إجمالي المـبيــعـــــات المحلية:
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 والتشغيل:مخاطر السوق  -1

من  المحلية وما صــــاحب ذلكالمخاطر التي قد تواجه الشــــركة تتمثل في زيادة المنافســــة بين شــــركات األســــمنت  -أ
 تصـــديروقف و الطلب المتوقع  نخفاضازيادة في الطاقة اإلنتاجية لهذه الشـــركات ودخول شـــركات جديدة في  ل 

 ، وبما يؤثر سلبا على ربحية الشركة، وزيادة المخزون الذي يمثل رأس مال غير مستغل. األسمنت والكلنكر

انخفاض اإلنفاق الحكومي والخات على المشــــاريع ومن ثم انخفاض الطلب على األســــمنت. وتعمل الشــــركة  -ب
 على تعزيز تواجدها في األسواق من خالل تقوية عالقاتها بالعمالن.

 مخاطر أسعار الفائدة : -2

 أ مخاطر أسعار الفائدة من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية.تنش

حيث ان الشــركة معرضــة لمخاطر أســعار الفائدة نتيجة لرتفاع تكاليه التســهيالت والمرابحات التي تحصــل عليها 
عن طريق مراقبة  وتعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أســــــعار الفائدة والتشــــــغيل،الشــــــركة لتمويل متطلبات النمو 

 تكاليه التسهيالت وإجران التعديالت على محفظة التمويل.

 السيولة:مخاطر  -3

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم 
ن توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات مراقبة احتياجات الســـيولة على أســـاس شـــهري وتعمل اإلدارة على التأكد م

 حالة نشوئها، وتقييم الحاجة للحصول على التسهيالت.

تجارية دائنة وأربا  قيد التوزيع  تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من تمويل اسالمي قصير األجل و ذمم
 12ومصـــروفات مســـتحقة ومطلوبات متداولة أخرى. من المتوقع ان يتم ســـداد جميع هذه المطلوبات المالية خالل 

 شهراا من تاريخ قائمة المركز المالية وتتوقع إدارة الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

 مخاطر الئتمان : -4

رف ما على الوفان بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخســـــارة مالية. أرصـــــدة النقد وما هي عدم مقدرة ط
في حكمه القائمة لدى الشـــــــركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوم محلية مختارة. تســـــــتحق الذمم المدينة 

من الذمم  ٪  74ة، وتتركز التجارية واألخرى بشــــــكل رئيســــــي من عمالن في الســــــوق المحلية وأطراف ذات عالق
عام في عمالن رئيســـــيين  7طرف  ٪ 65عمالن رئيســـــيين مقابل ) 7التجارية المدينة المســـــتحقة للشـــــركة طرف 

 م( وقد تم ا هار الذمم المدينة بقيمتها القابلة لالستمرار والُمـقدرة.2016

 

 ومراقبتها.المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر  –خامساا 
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 مخاطر العملة : -5

 لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية.تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة 
ان الشـــــركة غير معرضـــــة لتقلبات أســـــعار صـــــرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية نظراا ألن تعامالت 

 الدولر األمريكيوحيث أن ســـعر صـــرف  األمريكي،الشـــركة الجوهرية خالل الســـنة تمت بالريال الســـعودي والدولر 
ليســــــــت هنام مخاطر مهمة مرتبطة بالتعامالت واألرصــــــــدة بالدولر  مما يعني أنه الســــــــعوديالريال مثبت مقابل 
 األمريكي.  

 القيمة العادلة لألدوات المالية : -6

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملن 
 ا على أساس تجاري.مرادتهإ
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     وخبراتهم ومؤهالتهموالسابقة  الحالية وو ائفهموأعضان اللجان واإلدارة التنفيذية  ةاإلدار أسمان أعضان مجلس  – سادساا 

 الخبرات المؤهالت الو يفة السابقة الو يفة الحالية مــــــــــــــــــــالس م

 رئيس المجلس سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 1
نائب رئيس مجلس ادارة 
 - أسمنت المنطقة الجنوبية

رئيس المجلس ثم دارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إنائب رئيس مجلس 
 الحالي

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي  2
 للتقاعـدممثل المؤسسة العامة 

نائب رئيس 
 عضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة

بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في 
 القتصاد

ستاذ أثم  دستاذ مساعأثم  متدرجا في مناصب حكومية ا( عام34عمل )
وكيل الوزارة للشتون القتصادية  ثم .مشارم ووكيل للكلية وعميد بالنيابة

 المالية.وزارة المالية ثم نائب وزير ب

 سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سـعود 3
عضو مجلس 

بكالوريوس هندسة كهربائية وماجستير  عضو مجلس اإلدارة اإلدارة
 هندسة كهربائية

الرئيس لشؤون  نائببترولب، تقلد عدة مناصب في شركة ( عاما 25عمل )
 ومينر العمل كمستشار لمعالي محافظ بت ثم ،سويق في شركة بترولوبتال
 

 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة  4
 ممثل صندوق الستثمارات العامة

عضو مجلس 
بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في  عضو مجلس اإلدارة اإلدارة

 القتصاد

 متدرجا في مناصب حكومية ودولية  ا( عام15عمل )
 التنفيذي للبنك الدولي مستشار للمدير 

 الدوليمدير تنفيذي مناوب للبنك 
 صندوق الستثمارات العامة –مستشار اقتصادي 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين 5
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

عضو مجلس 
 عضو مجلس اإلدارة اإلدارة

 مالية أعمال إدارة بكالوريوس
 المعلومات نظم ادارة ماجستير
 MBA أعمال إدارة ماجستير

 اقتصاد ماجستير
 مالية اعمال ادارة دكتوراه

  حكومية مناصب عدة في متدرجا عاماا ( 21) لمدة عمل
 العامة الدارة معهد في تدريس هيتة عضو
 دومينيون  اولد جامعة في مساعد مدرس
 (جزئي) سعود الملك جامعة محاضر
 (جزئي)المالية السوق  هيتة مستشار

 العمل وزارة - العمل بيتة وتطوير للتفتيش الوزارة وكيل
 العمل وزارة - والمعلومات والتطوير للتخطيط الوزارة وكيل

 األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل 6
عضو مجلس 

 عضو مجلس اإلدارة اإلدارة

 فيزيان بكالوريوس
 اقتصاد ماجستير

 الدولي البنك معهد دبلوم
  الدارية المهارات تنمية

 في: عاما( 36) لمدة عمل
  العامة الدارة معهد في محاضر
  العامة الستثمارات صندوق  عام امين
 العقاري  الصندوق  عام مدير
  العقارية الشركة عام مدير
 



- 10 - 

 

 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 7
عضو مجلس 

 اإلدارة
 اعمال ادارة بكالوريوس عضو مجلس اإلدارة

  الخات القطاع في عاماا ( 19) لمدة عمل
 العربية المصافي شركة ادارة مجلس عضو
 واولده النابت ناصر شركة ادارة مجلس رئيس نائب
 الحمر البحر اسواق لشركة المديرين مجلس عضو

 المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحة 8
عضو مجلس 

 عضو مجلس اإلدارة اإلدارة
 معمارية هندسة بكالوريوس

 الدفاع وزارة  من متقاعد ضابط
 والخات العسكري  القطاع بين عاما( 20) لمدة عمل

 المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر 9
عضو مجلس 
اإلدارة الرئيس 

 التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة 
 الرئيس التنفيذي

 كهربائية هندسة بكالوريوس
 كهربائية هندسة ماجستير

  عاما( 40) لمدة عمل
 التوليد ادارة مدير - للكهربان السعودية الشركة
 (سابقاا ) التنفيذي الرئيس - المتحدة اسمنت شركة
 حالياا  التنفيذي الرئيس- الجنوبية المنطقة اسمنت شركة

 األستاذ / صال  بن عبد الرحمن السماعيل  10
عضو لجنة 
 المراجعة

 محاسبة وسبكالوري عضو لجنة المراجعة
 ماجستير إدارة أعمال

 عاما  39العمل لمدة 
 عضو هيتة التدريس بمعهد اإلدارة العامة 

 الخليجيمدير عام الشؤون المالية واإلدارية باألمانة العامة لمجلس التعاون 

 األستاذ / سعود بن عبد العزيز بن عامر 11
عضو لجنة 
 إدارة مالية وسبكالوري عضو لجنة المراجعة المراجعة

 سنوات  7العمل لمدة 
 الستثمارات العامةمحلل استثمارات في صندوق 

 المهندس/ سعد بن محمد الشهراني  12
 نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع

نائب الرئيس 
التنفيذي 
 للتصنيع

رئيس القطاع األوسط 
بالشركة السعودية 

 للكهربان
 بكالوريوس هندسة كهربائية

 سنة : 43عمل لمدة 
 سنة في شركة الكهربان 39
 سنوات في أسمنت الجنوب 4

 األسـتاذ / قاسم ياسين فتحــــي 13
 ) مدير مصنع جازان ( 

مدير مصنع 
 أسمنت جازان

 مدير الصيانة
 سنة  29عمل لمدة  جيولوجياعلوم بكالوريوس  

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 المهندس /  عقيل فطيس سعيد كدسة  14
 ) مدير مصنع بيشة ( 

مدير مصنع 
 هندسة كيميائية تطبيقية بكالوريوس مدير الصيانة أسمنت بيشة

 سنة : 23عمل لمدة 
 شركة أسمنت اليمامة . –مهندس إنتاج 

 شركة الكهربان –مهندس كيميائي 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 المهندس / محمود حسين عــوض  15
 تهامة(مصنع  )مدير

مدير مصنع 
 بكالوريوس هندسة كيميائية مدير اإلنتاج أسمنت تهامة

 سنة : 29عمل لمدة 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 األسـتاذ / محمـد علي محمـد الثوعـي  16
 بكالوريوس محاسبة  رئيس الحسابات المدير المالي المالي( )المدير

 ماجستير محاسبة مهنية
 سنة : 21عمل لمدة 

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
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 أسمان الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها – سابعاا 
 

أسمان الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوَا في مجالس إدارتها الحالية أو من  اسم العضو
 مديريها

 القانوني للشركةكيان ال داخل المملكة /خارج المملكة

سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن 
 آل سعود

  الدارة مجلس رئيس - الصهاريج شركة
 داخل المملكة  الدارة مجلس رئيس - العربية المصافي شركة

 ذات مسؤولية محدودة
 مساهمة مدرجة

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي
 للتقاعـدممثل المؤسسة العامة 

  النمان مصرف"
  القابضة التعليم تطوير شركة
  المباني تطوير شركة

 داخل المملكة
 مساهمة مدرجة
 مساهمة محدودة
 مساهمة محدودة

   ل يوجد سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سـعود

 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة
 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 ( تنفيذي غير) العقاري  التمويل إلعادة السعودية الشركة
 داخل المملكة (تنفيذي غير) الطاقة لكفانة السعودية الشركة

 مساهمة مغلقة
 مساهمة مغلقة

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو 
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 (التميز كليات شركة) التنفيذية اللجنة عضو
 التنفيذية اللجنة رئيس - للتقنيات تمكين شركة
  التنفيذية اللجنة عضو - للمهارات السعودية المقاييس شركة

 داخل المملكة
 ذاد مسؤولية محدودة

 محدودة مسؤولية ذاد
 محدودة مسؤولية ذاد

 األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل
 الوطني العربي البنك
 المملكة داخل  البترولية للخدمات الدريس شركة

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة 
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 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت
  السعودية العربية المصافي شركة
  القابضة والتدريب للتعليم العربية المجموعة شركة
 ميركيور مشيط خميس فندق شركة

 داخل المملكة
 مساهمة مدرجة 
 مساهمة غير مدرجة
 مساهمة غير مدرجة

   ل يوجد بن عبد هللا أبو ملحة المهندس/ سامي

   ل يوجد المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيه أعضائه –ثامناا 
 

 تصنيه العضوية اسم العضو م
 مستقل سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود  1
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي  2

 غير تنفيذي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

 مستقل سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود 3
 الدكتور / عبدالحميد بن صال  الخليفـة 4

 غير تنفيذي العامةممثل صندوق الستثمارات 

  ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو  5
 غير تنفيذي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 مستقل األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيـــل 6
 مستقل األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت 7
 مستقل المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحــــة 8
 تنفيذي المهندس/ سفـر بن  محمـد بن  ـفـيـّـر 9
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 اجتماعات مجلس اإلدارة  –تاسعاا  

 اإلجمالي 6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  السم م
19/1/2017 16/2/2017 16/2/2017 20/4/2017 21/10/2017 21/12/2017 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 1
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي  2

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 4 ✓ ✓ ✓ × × ✓ سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سـعود 3
 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة  4

 ممثل صندوق الستثمارات العامة
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو  5
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل 6
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 7
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحة 8
 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر 9
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 العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة بيان بتواريخ الجمعيات –عاشرا ا 
 لهذه الجمعيات.  نالحاضريوأسمان أعضان مجلس اإلدارة           

 م
 السم

 سجل الحضور
اجتماع الجمعية 

 األول
اجتماع الجمعية 

 نيالثا
مجموع 
 الجتماعات

 2017-12-21 2017-4-20 تاريخ انعقاد الجمعية

 2  ✓  ✓ / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود سمو األمير 1

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي  2
 1  ✓ × ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد

 2  ✓  ✓ سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سـعود 3

 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة  4
 2  ✓  ✓ ممثل صندوق الستثمارات العامة

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو  5
 2  ✓  ✓ ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 2  ✓  ✓ األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل 6
 2  ✓  ✓ األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 7
 2  ✓  ✓ المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحة 8
 2  ✓  ✓ المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر 9



- 16 - 

 

 

 إلحاطة أعضائه وبخاصة غير الدارةاإلجرانات التي اتخذها مجلس  – الحادي عشر
 وملحو اتهم حيال الشركة وأدائها. التنفيذيين علماا بمقترحات المساهمين                

 

 إلحاطة أعضان مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي :
         والواضحة  الكاملة المعلومات ىعل المناسب الوقت في اإلدارة سمجل أعضان حصول ضمان -1

 .المضللة وغير والصحيحة
 .المناسب الوقت وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة اإلدارة سمجل قيام من التحقق -2
 .الشركة مصلحة حققي وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىعل اإلدارة سمجل أعضان تشجيع -3
 .اإلدارة مجلس إلى آرائهم وإيصال المساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان -4
 وبين األعضان التنفيذية واإلدارة اإلدارة سمجل من كل بين الفعالة والمشاركة البنانة العالقات تشجيع -5

 .البنان النقد ىعل تشجع ثقافة وإيجاد والمستقلين، التنفيذين وغير التنفيذيين
 أحد أعضان يطرحها مسألة أي العتبار بعين األخذ مع اإلدارة سمجل اجتماعات أعمال جدول إعداد -6

 إعداد عند التنفيذي سوالرئي المجلس أعضان مع والتشاور الحسابات، مراجع يثيرها أو اإلدارة سمجل
 المجلس. أعمال جدول

من صافي األربا  بعد  ٪ 10تكون مكافأة مجلس اإلدارة ( من النظام األساس للشركة 23بنان على المادة )
خصم المصروفات والحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة رب  على المساهمين ل يقل عن 

وفي حدود ما نص عليه نظام  األساس ( من النظام5/50) من رأس مال الشركة وطبقا لنص المادة ٪ 5
الشركات ولوائحه ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما 

وغير ذلك من المزايا، وأن  حصل عليه أعضان مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات
مجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضان ال

أو إدارية أو استشارات وان يشتمل ايضاا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو 
من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 اإلفصا  عن مكافآت أعضان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاا لما نصت عليه –الثاني عشر 
  المادة الثالثة والتسعون من لئحة حوكمة الشركات.               
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 مكافآت أعضان مجلس اإلدارة
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 األعضان المستقلين 
من ضمن مكافآت  18.000 200.000 سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

 أعضان اللجان
- - 218.000 - - - - - - - 218.000 - 

 - 212.000 - - - - - - - 212.000 - - 12.000 200.000 سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود

 - 218.000 - - - - - - - 218.000 - - 18.000 200.000 األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيـــل

 - 218.000 - - - - - - - 218.000 - - 18.000 200.000 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

 - 218.000 - - - - - - - 218.000 - - 18.000 200.000 المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحــــة

 األعضان غير التنفيذيين 
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
200.000 

18.000 
من ضمن مكافآت 

 - 218.000 - - - - - - - 218.000 - - أعضان اللجان

 الدكتور / عبدالحميد بن صال  الخليفـة
 العامةممثل صندوق الستثمارات 

200.000 18.000 - - 218.000 - - - - - - - 218.000 - 

  ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو 
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

200.000 18.000 - - 218.000 - - - - - - - 218.000 - 

 األعضان التنفيذيين
من ضمن مكافآت  18.000 200.000 المهندس/ سفـر بن  محمـد بن  ـفـيـّـر

 أعضان اللجان
 - 218.000 - - - - - - - 218.000 - 
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 مكافآت كبار التنفيذيين

 المدير المالي . -مدير مصنع تهامة  –مدير مصنع بيشة –مدير مصنع جازان –نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع –التنفيذي الرئيسوهم:  
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 10.152.062 489.000 3.060.000 - 402.131 - - - - 402.131 6.200.931 - 1.341.357 4.859.574 كبار التنفيذيينمن  6
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 مكافآت أعضان اللجان 
بدل حضور  المكافآت الثابتة  

 الجلسات 
 المجموع 

 أعضان اللجنة التنفيذية
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي     

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد  
250.000 18.000 268.000 

 262.000 12.000 250.000 سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سـعود
 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفة

 ممثل صندوق الستثمارات العامة
250.000 12.000 262.000 

 268.000 18.000 250.000 المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحة
 268.000 18.000 250.000 بن  فيـّر المهندس/ سـفـر بن  محمـد

 أعضان لجنة الستثمار 
 253.000 3.000 250.000 سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة 
 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 3.000 3.000 من ضمن اللجنة التنفيذية

 3.000 3.000 من ضمن اللجنة التنفيذية سعود بن خالد بن تركي آل سعودسمو األمير / 
 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو 

 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية
250.000 3.000 253.000 

 253.000 3.000 250.000 األستاذ / أحمد بن عبدهللا العقيل
 3.000 3.000 من ضمن اللجنة التنفيذية المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر

 أعضان لجنة المراجعة
 21.000 21.000 من ضمن لجنة الستثمار األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل
 271.000 21.000 250.000 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت

 168.000 18.000 150.000 )عضو خارجي( األستاذ / صال  بن عبد الرحمن السماعيل
 171.000 21.000 150.000 )عضو خارجي( األستاذ / سعـود بن عبدالعـزيز بن عامر

 أعضان لجنة الترشيحات والمكافآت
 6.000 6.000 من ضمن لجنة الستثمار سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

 معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي 
 المؤسسة العامة للتقاعـدممثل 

 6.000 6.000 من ضمن اللجنة التنفيذية

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو 
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 6.000 6.000 من ضمن لجنة الستثمار

 6.000 6.000 من ضمن اللجنة التنفيذية المهندس/ سـامي بن عبدهللا أبو ملحــة
 6.000 6.000 من ضمن لجنة المراجعة مـحـمـد بن ناصـر النـابـتاألستاذ / 

 حضور اللجان من غير أعضان اللجان 
 5.000 5.000 من ضمن لجنة المراجعة األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت
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 أعضان مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولدهم القصر أسهم – الثالث عشر

عدد األسهم في  لسما
 بداية السـنة

عدد األسهم في 
 نهاية السـنة

 التـغــيـر

 سـهـم سـهـم سـهـم
 - 755.000 755.000 سمو األمير / عبد هللا بن مسـاعد بن عبد الرحمن آل سـعود 

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 
 - 2.000 2.000 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

 - 612.302 612.302 سمو األمير/ سعود بن خالد بن تركي آل سعود
 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفة

 - - - ممثل صندوق الستثمارات العامة

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو 
 - - - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية 

 - 140.000 140.000 األستاذ / أحمد بن عبد هللا أحمد العـقـيـــــل
 - 317.500 317.500 األستاذ / مـحمـد بن ناصـــــر النـابـــت

 - 2.000 2.000 المهندس/ سامي بن عـبد هللا أبو مـلحـــــة
 - 38.165 38.165 محـمــد بن  ـفـيـّرالمهندس/ سـفـر بـن 

 - 52.408.200 52.408.200 السادة / صندوق الستثمارات العامــــــة
 - 22.154.586 22.154.586 العامة للتأمينات الجتماعية المؤسسة /السادة 

 - 6.435.686 6.435.686 السادة / المؤسـسة العامــة للتقـاعــــد
 المهندس/ سعد بن محمد الشهراني 

 - 1.330 1.330 نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع

 - - - األسـتاذ / قاسم ياسين فتحــــي ) مدير مصنع جازان (
 - - - المهندس /  عقيل فطيس سعيد كدسة ) مدير مصنع بيشة ( 

 - - - تهامة(مصنع  )مديرالمهندس / محمود حسين عــوض 
 - - - األسـتاذ / محمـد علي محمـد الثوعـي ) المدير المالي (

 - 82.866.769 82.866.769 اإلجـمــــالــي
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 اللجنة التنفيذية  -أ
 

 في:وتنحصر مهام اللجنة 
واقترا  الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات  -1

 األمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها . على مجلس اإلدارة
دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس  -2

 اإلدارة .
هداف اإلنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات األقة بدراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعل -3

 العمل.وتطوير  والتوصيات المناسبة لتحسين
دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير  -4

 العمل.
 بها.القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها  -5
وقد بلغ عدد اجتماعات   اإلدارة.ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس  -6

 -وبيانها كما يلي:  اجتماعات( 6) م2017عام اللجنة 
 

طبيعة  السم م
 العضوية

اجتماع 
1 

اجتماع 
2 

اجتماع 
3 

اجتماع 
4 

اجتماع
5 

اجتماع
اجمالي  6

 الجلسات
11/4 19/4 2/7 20/10 6/12 20/12 

معالي الدكتور/ حمد بن سليمان  1
 البازعـي ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد

 6  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ رئيسا

سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي  2
 آل سـعود

 4  ✓ ×  ✓  ✓  ✓ × عضوا

3 
 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفة

 ممثل صندوق الستثمارات العامة
 عضوا

× ✓  × ✓  ✓  ✓  4 

 6  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضوا المهندس/ سامي بن عبد هللا أبو ملحة 4
 6  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضوا المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر 5

 
 
 
 
 

 اللجان  لختصاصاتوصه مختصر  – الرابع عشر
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  لجنة الستثمار -ب
  

 في:وتنحصر مهام اللجنة 
 

دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقا ا لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس  -1
 المال.

 المتاحة.دراسة السوق وفرت الستثمار  -2
 البحث عن فرت استثمارية جديدة . -3
 الستثمار.دراسة ما يحال لها من مجلس اإلدارة من مواضيع تخص  -4
 دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية لالستثمار . -5
 بها.القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها  -6
   اإلدارة.ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس  -7
 

 بيان اجتماعات لجنة الستثمار 

 م
 طبيعة العضوية السم

اجمالي  1اجتماع 
 م21/12/2017 الجلسات

 1  ✓ رئيسا هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعودسمو األمير / عبد  1
 الدكتور / عبد الحميد بن صال  الخليفـة  2

 1  ✓ عضوا ممثل صندوق الستثمارات العامة

 1  ✓ عضوا سمو األمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود 3
 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو  4

 الجتماعيةممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
 عضوا

✓  1 

 1  ✓ عضوا األستاذ / أحمد بن عبدهللا العقيل 5
 1  ✓ عضوا المهندس/ سـفـر بن  محمـد بن  فيـّر 6
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 لجنة المراجعة  -جـ 
 

  

 في:وتنحصر مهام اللجنة 
 

الفعالية في اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقاللية المراجعين ومدى  -1
والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير ومالحظات إدارة  تنفيذ األعمال

 تنفيذها.المراجعة الداخلية ومتابعة 
دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها  -2

 الالزم.والضعه فيها والتوصية كتابياا لمجلس اإلدارة باتخاذ  القوة وتحديد نقاط
التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر  -3

 الشركة.مخالفات لألنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة  التي قد تنشأ عن أي
دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبدان الرأي والتوصية  -4

 بشأنها.لمجلس اإلدارة 
اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبالغ نتائج أعمالها لمجلس  -5

 اإلدارة.
 استقالليته.اسب لشغل و يفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق التوصية بترشي  الشخص المن -6
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقالليته وتحديد أتعابه والتجديد  -7

 عقده.له وإنهان 
يكلفون بها أثنان متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي  -8

 قيامهم بأعمال المراجعة .
 عليها.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبدان ملحو اتها  -9

 بشأنها.دراسة )خطاب اإلدارة( المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة مالحظاته والتوصية  -10
اإلدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم دراسة القوائم المالية األولية الربعية والسنوية بغرض إبالغ مجلس  -11

 أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية . المالية ل تتضمن
 توصياته.دراسة تقارير ومالحظات ديوان المراقبة العامة على أدان الشركة ومتابعة تنفيذ  -12
 المملكة.في اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانين السارية  -13
تقديم تقريراا في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس اإلدارة يتضمن نتائج مرئياتها  -14

 لالرتقان بمستوى األدان . ومالحظاتها وتوصياتها
واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثنان قيامهم  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، -15

 بأعمال المراجعة .
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 إلقرارها.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة  -16
 

 بيان اجتماعات لجنة المراجعة

 السم م
طبيعة 
 العضوية

اجتماع 
1 

اجتماع 
2 

اجتماع 
3 

اجتماع 
4 

اجتماع
5 

اجتماع
6 

ع اجتما
اجمالى  7

 الجلسات
18/1 14/2 11/4 18/4 20/7 20/10 26/12 

 7  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ رئيسا األستاذ / أحمد بن عبد هللا العـقـيــــل 1
 7  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضوا األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 2
عضو  األستاذ / صال  بن عبد الرحمن السماعيل 3

 6  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ × خارجي

عضو  عبدالعـزيز بن عامراألستاذ / سعـود بن  4
 خارجي

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  7 

 
 
 

 في:وتنحصر مهام اللجنة  
 

 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشي  لعضوية المجلس وفقا ا للسياسات والمعايير المعتمدة. -1
وإعداد وصه للقدرات  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة -2

لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال  والمؤهالت المطلوبة
 مجلس اإلدارة.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. -3
 جتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعه والقوة في مجلس اإلدارة واقترا  معال -4
 مراعاة عدم ترشي  أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. -5
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضان المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصال  إذا كان العضو يشغل  -6

 أخرى. عضوية مجلس إدارة شركة
جلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضان م -7

 معايير ترتبط باألدان. السياسات استخدام
 المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األخرى بالشركة والتوصية للمجلس. -8
ديمها اقترا  مكافأة اإلنتاج اإلجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقترا  المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتق -9

 للمجلس.

 لجنة الترشيحات والمكافآت  -د 
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 القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة -10
 
 

 
 

  
ل يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيتة أو أي جهة إشرافيه أو 

 تنظيمية أو قضائية. 
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجرانات الرقابة الداخلية بالشركة و رأي لجنة – السادس عشر
 الرقابة الداخلية في الشركةالمراجعة في مدى كفاية نظام                  

 

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خالل مراجعة وتقييم إجرانات 
وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية 

حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة تخضع للفحص والتقييم 
 عن فاعلية وكفانة إجرانات الرقابة المطبقة .

 بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 
 م

طبيعة  مـــــــــالس
 العضوية

اجمالي  2اجتماع  1اجتماع 
 21/12/2017 21/10/2017 الجلسات

 2  ✓  ✓ رئيسا األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 1
 2  ✓  ✓ عضوا عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعودسمو األمير /  2
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي      3

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد  
 عضوا

✓  ✓  2 

 ثنينالدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو  4
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 عضوا
✓  ✓  

2 

 2  ✓  ✓ عضوا أبو ملحــة المهندس/ سـامي بن عبدهللا 5

 ي مفروض على الشركة من الهيتةطأي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتيا – الخامس عشر
 أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية .                 
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كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام اإلجرانات الداخلية وأيضا ا الطالع على تقارير المراجعة 
ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي مالحظات جوهرية على إجرانات  الداخلية وأيضا ا محاضر لجنة المراجعة ،

 الرقابة الداخلية .
 

 تفاصيل المساهمات الجتماعية للشركة  –عشر  السابع
 

 )ريال(              البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م
 20.000 اللجنة الوطنية لرعاية السجنان 1
 10.000 بأحد المسارحة الجمعية الخيرية  2
 10.000 بالقنفدة جمعية البر الخيرية 3
 20.000 جمعية البر الخيرية ببيشة 4
 10.000 جمعية البر الخيرية بالمجاردة 5
 10.000 لجنة اصدقان المرضى بمحافظة بيشة 6
 20.000 لجنة اصدقان المرضى بمنطقة بخميس مشيط 7
 20.000 المرضى بمنطقة بعسيرلجنة اصدقان  8
 10.000 الجنوبية بالعرضيةجمعية البر الخيرية  9
 10.000 أبها - جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير 10
 10.000 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط 11
 10.000 بجازانجمعية تحفيظ القرآن الكريم  12
 10.000 جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببيشة 13
 10.000 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأحد المسارحة 14
 500.000 مجلس تنمية السياحة بعسير 15
 500.000 مجلس تنمية السياحة بجازان 16

 1.180.000 اإلجــــــــــمــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي
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تتكون الموجودات المتداولة للشـــــــــركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتها 
 المصــــــروفات المســــــتحقةو  األربا  قيد التوزيعو  الذمم التجارية الدائنةو  تســــــهيالت بنكية قصــــــيرة األجل المالية من

 المطلوبات األخرى.و 

 ل تختله القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية. 
 

 )باألله ريال( مقارنة األصول والخصوم 
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان

 902.095 967.300 1.044.385 846.390 807.227 األصول المتداولة
 2.440.302 2.922.241 3.354.569 3.427.175 3.349.436 المتداولةاألصول غير 

 3.342.397 3.889.541 4.398.954 4.273.565 4.156.663 إجمالي األصول
 483.656 325.915 632.868 613.098 530.711 الخصوم المتداولة

 97.144 602.650 538.297 405.025 453.898 الخصوم غير المتداولة
 580.800 928.565 1.171.165 1.018.123 984.610 الخصومإجمالي 

 
 

 (28صفحة  مقارنة األصول والخصوملبياني  )رسم 

 صول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس األخيرة. أ –عشر الثامن
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 )باألله ريال( أعمال الشركةمقارنة نتائج      
 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان
 1.775.144 1.878.346 20.47.274 1.776.055 1.063.817 اإليرادات

 (762.293) (883.208) (937.915) (845.354) (640.113) تكاليه اإليرادات
 1.012.851 995.138 1.109.359 930.701 423.703 مجمل الرب 

 1.006.092 1.045.419 10.38.612 875.386 371.610 الرب صافي 
 

 

 قات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة. و الفر  –عشر التاسع
 

 نسبة التغيير (-التغيرات )+() م2016 م2017 البيان
 (40.10) (712.239) 1.776.055 1.063.816 اإليرادات

 24.28 205.241 (845.354) (640.113) اإليراداتتكلفة 
 (54.47) (506.998) 930.701 423.703 مجمل الرب 

 32.40 2.712 8.370 11.082 إيرادات تشغيلية أخرى 
 (15.36) (9.159) (59.646) (50.487) مصروفات تشغيلية أخرى 

 (56.30) (495.127) 879.425 384.298 الرب  التشغيلي
 
 

 السعودية للمحاسبين القانونيين.  الهيتةالمعاير المحاسبية المعتمدة من  –ون عشر ال

حيث م 01/01/2017تم التعاقد مع مكتب الدكتور محمد العمري لعمل خطة تطبيق المعايير الدولية ابتدان من -
 2016كما تم تغيير العرض للسنة المالية  31/3/2017أصدرت الشركة قوائمها وفق المعايير الدولية اعتباراا من 

 المالية.لتتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات هيتة السوق 

 م 16/2/2017ن مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد السياسات المحاسبية للمعايير الدولية م -
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 توزيع األربا .  –العشرون الواحد و 

 توزع أربا  الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: من النظام األساس 50طبقا ا للمادة   

من صـــــــــافي األربا  لتكوين الحتياطي النظامي للشـــــــــركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة ( ٪ 10) يجنب .1
 ( من رأس المال المدفوع.٪ 30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور )

للجمعية العامة العادية بنان على اقترا  مجلس اإلدارة أن تجنب نســــــــبة معينة من صــــــــافي األربا  لتكوين  .2
 احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة

الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصـــلحة الشـــركة أو يكفل  .3
 توزيع أربا  ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

 ( من رأسمال الشركة المدفوع.٪ 5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4

من هذا النظام، والمادة الســـادســـة والســـبعين من  والعشـــرون( )الثالثةمع مراعاة األحكام المقررة في المادة  .5
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون  (٪ 10)نظام الشـــــــــركات يخصـــــــــص بعد ما تقدم نســـــــــبة

 استحقاق هذه المكافأة متناسباا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األربا . .6

وللجمعية أن تفوض  يجوز للشركة توزيع اربا  مرحلية على مساهميها بشكل نصه سنوي او ربع سنوي ، .7
 مجلس اإلدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياا .

وحســـــب معايير المحاســـــبة الدولية التي تطبق في الشـــــركة ف ن مكافآت أعضـــــان مجلس اإلدارة تكون من ضـــــمن 
 المصروفات اإلدارية والعمومية 
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نسبة األربا  المقتر   نسبة األربا  التي تم توزيعها خالل السنة
 إجمالي األربا  توزيعها في نهاية السنة

 م2017

 665.000.000 210.000.000 455.000.000 اإلجمالي 

 ٪ 47.5 ٪ 15 ٪ 32.5 النسبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريــــــــــــال الــبــــيــــــــان

 صــــافــي الــربــ  بعـــد الزكــــــاة 

 ٪ حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع 5: يخصم
 
 
 

 مرحلــة من العام السابق  يضاف: أربـا 
 
 

 ٪ حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع 10: يخصم
 

 الرصــيـد المرحــل للعـــام القــادم

371.610.237 

(70.000.000        ) 
 ــــــــــــــ

301.610.237 

 ــــــــــــــ
840.442.588 
 ــــــــــــــ

1.142.052.825 
 (140.000.000     ) 

 ــــــــــــــ
 1.002.052.825 
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 مصــدر التـمـويـل

 

 المـدة

 اإلجمالي رصيد قرض طويل األجل رصيد قرض قصير األجل

 ريـــــال ريـــــال ريـــــال

 524.036.658 291.131.477 232.905.181 سنوات 5 (1/1/2017) )رصيد فيالبنك األهلي 

 150.000.000 150.000.000 - - 2017قرض جديد في أبريل 

 125.640.666 - - - 2017المسدد خالل عام 

 548.395.992 - - - م31/12/2017الرصيد في 

                            ريـــــال  548.395.992م مبلغ 31/12/2017بلغ رصـــــــــيـــــد التمويـــــل اإلســـــــــالمي من البنـــــك األهلي في 
ــــــريال وتسهيالت بنكية قصي 352.776.734بمبلغ  تتمثل في تسهيالت بنكية طويلة األجل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرة األجـ ـــــــ ـــــــ                                  لـ

م 2017 مارس 15علماا بأن الســــــداد يبدأ من  م2017/2018ريال تســــــتحق خالل عام  195.619.258 بمبلغ
 (.)أقساط ربع سنوية م2018 مارس 15في وينتهي 

 

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.  –العشرون و  الثالث
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
 الجمعية العامة 11/04-18/04-07/12-21/12/2017 4
 اجرانات الشركات 24/04-15/10/2017 2
 مله األربا  14/08-15/08/2017 2
 أخرى  10/04-18/04/2017 2

 
  
 
 
 

 . التمويل اإلسالمي –العشرون الثاني و 
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 م  2017عقود ذوي العالقة مع الشركة بنهاية عام  – الرابع والعشرون 

بأي  بعدم وجود عقود ألعضـــــان مجلس اإلدارة وممثليهم وكبار المو فين التنفيذيين وذوي العالقة إدارة الشـــــركةتقر 
  .م2017عام خالل منهم مع الشركة 

 م 2017عام المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية  – الخامس والعشرون 
 

 الـبيــــــان

 م2017

 بيان السبب وصه موجز لها
 المسدد

حتى المستحق 
نهاية الفترة 

المالية ولم يسدد 
 بعد

 2018يتم السداد  الزكاة المستحقة 4.614.150 - الهيتة العامة للزكاة والدخـل
 الشهر الالحق تتم التسوية التأمينات الجتماعية 1.326.198 16.033.356 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 2018يتم السداد  2017رسوم عام  37.042.083 48.736.648 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
   42.982.431 64.770.004 اإلجـمــــــــــالــــي

 

 ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك     – والعشرون  سدالسا

تطبيقا ا للمادة التســــعون من لئحة حوكمة الشــــركات الصــــادرة من هيتة الســــوق المالية والتي تقتضــــي أن  
 ذلك.تم تطبيقه من أحكام الالئحة وما لم يتم وأسباب  عمايتضمن تقرير مجلس اإلدارة تقريرا ا 

 هيتة السوق المالية ن الشركة تطبق جميع األحكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن وعليه ف

 إقـرارات  -والعشرون  عباسال

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

 بفعالية.تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه  -

 نشاطها.تقر إدارة الشركة بأنه ل توجد أي شكوم بشأن قدرة الشركة على مواصلة  -

بقرار هيتة الســـــوق المالية الصـــــادرة  المحاســـــبية الدوليةتقر إدارة الشـــــركة أنه ل يوجد أي اختالف عن المعايير  -
 السعودية.
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 اإلفصـا  في تقرير المجلس   - والعشرون  نماثال

يقر مجلس اإلدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس اإلدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها، وأن البنود   
 حدوثها:التاليـة ل تنطبق على الشركة ويلتزم باإلفصا  عنها في حال 

 اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي. -1
 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. -2
 ألي مصلحة في فتة األسهم ذات األحقية في التصويت.وصه  -3
 وصه ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعـود ألعضان مجلس اإلدارة. -4
 وصه الفتات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم. -5
 وصه ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم. -6
 أو إلغان ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. وصه ألي استرداد أو شران -7
معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد  -8

 أعضان مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي وألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
إلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضان مجلس ا -9

 أو تعويض.
 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األربا . -10
 احتياطيات أو استثمارات لمصلحة المو فين. -11
 ل يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم الماليـة. -12
 هان ثالث سنوات متتالية.استبدال المحاسب القانوني قبل انت -13
 لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم العتراض على جدول األعمال. -14
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 مقترحات مجلس اإلدارة  – التاسع والعشرون 

 

  .م31/12/2017 التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية فيأول: 

 .م31/12/2017السنة المنتهية في التصويت على القوائم المالية عن ثانياا: 

  .م31/12/2017التصويت على إبران ذمة أعضان مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في ثالثا: 

بمــا تم توزيعــه من أربــا  على  م4/07/2017 0 التصـــــــــويــت على قرار مجلس اإلدارة بتــاريخرابعــاا: 
( ريال وبنســـبة 1م بواقع )31/12/2017المســـاهمين عن النصـــه األول من الســـنة المالية المنتهية في 

 ٪( من رأس المال. 10)
 

التصـــــويت على توزيع أربا  على المســـــاهمين عن النصـــــه الثاني للســـــنة المالية المنتهية في اا: ســـــخام
( من رأس المال، على أن تكون أحقية األربا  ٪5( ريــــــــــــــــــال وبنســـــــــبة )0.5م، بواقع )31/12/2017

بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سوف يتم العالن عن  لألسهملمساهمي الشركة المالكين 
والمقيدين في ســــجل مســــاهمي الشــــركة لدى  موعدها فور النتهان من أخذ الموافقة من الجهات المعنية،

 مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الستحقاق.
 

 م 31/12/2017لشركة عن السنة المنتهية في التصويت على تقرير مراجع حسابات اسادساا: 

التصـــويت على تعيين مراجع الحســـابات للشـــركة من بين المرشـــحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك ســـابعاا: 
 أتعابه.م وتحديد 2017والسنوية للسنة المالية  والربع سنويةلفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

 

المالية  السنةالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أربا  نقديه مرحليه على المساهمين عن ثامناا: 
مع تحديد تواريخ األحقية والتوزيع وفقاا للضوابط واإلجرانات التنظيمية الصادرة من هيتة السوق  م،2018
 المالية.

 

( ريال مكافأة ألعضــان مجلس اإلدارة عن العام المالي 1.800.000التصــويت على صــرف مبلغ )تاســعاا: 
 ( ريال لكل عضو.200.000بواقع ) م2017




