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شركة مساهمة سعودية  –شركة أسمنت نجران   

المملكة العربية السعودية  –نجران   

كامل. لفوع بالاير مد 1.700.000.000المال رأس   

المملكة العربية السعودية 3579-66256نجران  –طريق الملك سعود  9204العنوان :  

7529999110فاكس/  7529999010/ فتها  

website: www.najrancement.com 

e-mail:info@najrancement.com 

العامة العادية  لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية 
 .مكة المكرمةبمنطقة  جدةبمدينة م  والتي ستعقد بإذن اهلل 2017 المالي عاملل
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 يحفظه هللا  ال سعود مين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزخادم الحر
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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  بن عبدالعزيز ولي العهد سلمانمحمد بن األمير صاحب السمو الملكي 

 يحفظه هللا                    الدفاع 
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 المحتويات
 رقم الصفحة البيان 

 7 األنشطة الرئيسية للشركة  أولا 
 9 - 7 اإلنتاج  ثانياا 
 10 ات الشركة تحليل جغرافي إليراد ثالثاا 
 10 خطط وقرارات الشركة  رابعاا 

 11 – 10 ا الشركة هالمعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجه خامساا 
 11 المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة  سادساا 
 12 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم  سابعاا 
 12 المساهمات الجتماعية  ثامناا 

 13 التعيين  تاسعاا 
 13 برامج التوطين  عاشراا 

 13 أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية   الحادي عشر 
 14 م تطبق وأسباب ذلك ماتم تطبيقه من أحكام لئحة حوكمة الشركات واألحكام التي ل الثاني عشر 
 16 – 15 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  الثالث عشر 
 17   ديريهامأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من  الرابع عشر 

 17 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه  الخامس عشر 
 19 – 18 وصف مختصر لختصاصات اللجان ومهامها  السادس عشر 
 22 – 20 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  السابع عشر 
 23 طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها  الثامن عشر 
 23 وأدائها الشركة الحي وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات – التنفيذيين غير وبخاصة – علما أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات التاسع عشر 

 23 اجتماع كل  حضور وسجل انعقادها وتواريخ. األخيرة المالية السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد العشرون 
 24 بالشركة هاوعالقت بالتقييم قامت التي الخارجية والجهة ،وأعضائه لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل الحادي والعشرون 

 24 الشركة في لداخليةا الرقابة نظام كفاية  مدى في راجعةالم لجنة رأي إلى إضافة ،بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج الثاني والعشرون 
 24 عياتالجم لهذه الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان الثالث والعشرون 
 24 عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف الرابع والعشرون 

 25  التنفيذيين ارلكب أو الشركة إدارة مجلس أعضاء ألحد صلحةم فيها كانت  أو وفيها، فيها طرفا الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات الخامس والعشرون 
 25 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  السادس والعشرون 
 26 مكافآت أي عن التنفيذيين كبار  أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو تترتيبا ألي بيان السابع والعشرون 
 26 األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان الثامن والعشرون 
 26 لإلسترداد قابلة دين أدوات ألي إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف التاسع والعشرون 

 26 األعضاء ألحد جوهرية مصلحة فيه توجد كانت  أو وتوجد فيه طرفا الشركة تكون عقد بأي متعلقة معلومات الثالثون 
 28 – 26 النتائج المالية  الحادي والثالثون 

 28 2017-2016الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي  الثاني والثالثون 
 28 الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الثالثون الثالث و 

 29 اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها  الرابع والثالثون 
 29 ة األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابع تفاصيل الخامس والثالثون 
 29 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت  السادس والثالثون 
 29 وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق السابع والثالثون 
 29 قابلة للتحويل إلى أسهم  وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين الثامن والثالثون 
 29 بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح التاسع والثالثون 

 29 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة  األربعون 
 29 الخارجي على القوائم المالية تحفظات مراقب الحسابات  الحادي واألربعون 

 30 سياسة توزيع األرباح  الثاني واألربعون 
 30 إقرارات الشركة  الثالث واألربعون 
 30 ابه األخذ المجلس رفض التي أو ،اإلدارة مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة صياتتو  الرابع واألربعون 

 31 ةالشرك إدارة مجلس ومقترحات اتتوصي الخامس واألربعون 
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 أعضاء مجلس اإلدارة : 
  المنصب السم م 

 رئيس مجلس اإلدارة سلطان أبالعالبن  مانعبن محمد  1

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الغامدىبن ضيف اهلل  ضيف اهلل بن عمر 2

 

 عضو ابطينالببن عبدالعزيز  سعودبن عبد الوهاب  3

 

 عضو سالم بن وسيمر الوسيمرعبد اهلل بن  4

 

 عضو فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي  5

 

 عضو أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل  6

 

 عضو وليد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الموسى  7

 

 عضو وليد بن أحمد بن محمد بامعروف  8

 

 عضو علي بن حسين بن برمان اليامي 9
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 الموقرين     ركة أسمنت نجران السادة/ مساهمي ش

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
العادية  العامةية للجمع عشر الثالثأن يرحب بكم ويشكركم جزياًل على تلبية دعوته حلضور االجتماع  ركةالشدارة إيسر جملس 

مع امليزانية العامة واحلسابات  م  2017ديسمرب  31ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال واجنازات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 
  . ا يعكس أدا  الشركة يف تنمية حقو  مسايميها ودعم نناعة اسأنمن  وتعزيز االتتااد الونيمباخلتامية، و 

  األنشطة الرئيسية للشركة:أولا: 
 وهي:  االساسيةيتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تانيع وانتاج اسأنمن  بأنواعه 

 OPC   سأنمن   البورتالندي العاديا .1
 SRC  اسأنمن  البورتالندي املقاوم للكربيتات  .2
مارة منطقة إل نيركز عاكةة التابعمبلطواحني ووحدة ا سلطانةركز مبنشانها من خالل موتعني يما املانع الرئيسي بالشركة وتقوم 
 جنران. 

 : )باسألف( ج على النحو التايلتأثري هذا النشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائ
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %92 395.372 اسأنمن   البورتالندي العاديمبيعات 
 %8 35.841 اسأنمن  البورتالندي املقاوم للكربيتاتمبيعات 
 %100 431.213 اإلمجايل

 :  النتاجثانياا: 
 الكلنكر: أ( 

أتل من  أينن  ألفمليون وستمائة وواحد وستون  ( 1.661)  م  2017عام الكلنكر ادة بلغ انتاج الشركة من محبمد اهلل ، 
وذلك بسبب توفر خمزون كايف لدى  (% 50-)نن ما نسبته  مليون وستمائة وثالثة وتسعون ألف( 1.693) العام السابق بكمية

 نن.  آالف ثة ماليني وعشرةثال( 3.010م ) 2017بلغ رنيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام  الشركة حيث
حيث انه ، مستقبالن  على اسأنم أي ارتةاع يف الطلبتلبية على  ن الشركة لديها القدرةإ، ف الكلنكرونظرا لتوفر خمزون مرتةع من 

  .ضافيةإة نحن ىل ناتإضافة إ،  تستخدم خالل العامالكلنكر مل  النتاج مستغلةغري ة يتاميملدى الشركة ناتة انتاجية  يوجد
 . م 2016 عام معمقارنة  م 2017احملققة خالل عام  االنتاجية الطاتة املستغلة والكةا ة التايليبني اجلدول 

 
 إنتاج الكلنكر

 

م 7201  م 2016 
التغير 
(3خط إنتاج ) السنوي (3خط إنتاج )   

الطاقة اإلنتاجية 
 المستغّلة

87%  95%  (8%)  

الكفاءة اإلنتاجية 
 المحققة

100%  106%  (6%)  
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 م 2017إلى عام  م 2013سنوات من عام  الخمسنكر خالل لويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الك
 )األلف طن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  األسمنت: ب(

(  2.922) نن مقابل  ألف مليون وسبعمائة ومثانية وأربعون ( 1.748) م 2017للعام  بلغ إنتاج الشركة من اسأنمن 
ألف  ومائة وأربعة وسبعونمليون  ( 1.174 تدره ) باخنةاض م 2016عام  نن ائة واثنان وعشرون ألفمليونان وتسعم

بسبب اخنةاض الطلب على اسأنمن  لتبانؤ أنشطة البنا   االنتاجيعود سبب اخنةاض حجم ، و (%40-)مانسبته  نن
  واملقاوالت باململكة. لقطاع االنشا اتنتيجة الظروف االتتاادية والتشييد 

 2017 إلى عام م  2013سنوات من عام  الخمسويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من األسمنت خالل 
 )األلف طن( م
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 مخزون الكلنكر : ( ج
(  2.977) مقابل نن آالف ثالثة ماليني وعشرة( 3.010) م 31/12/2017 كما هو يفالكلنكر    مادة خمزونبلغ 

 بشكل نةيف املخزونزيادة يف  السببويعود  . م 31/12/2016يف  كما  ألف نن وسبعة وسبعونمليونان وتسعمائة 
بالتايل و  مقابل االنتاج من الكلنكرنتيجة اخنةاض الطلب على اسأنمن  م  2017مبيعات اسأنمن  خالل عام اخنةاض إىل 

 . الطلب مستوى متاشيا معوالثاين  االنتاج االول يخطعلى الرغم من ختةيض انتاج  (%1بنسبة )ون ارتةاع املخز 
 التسويق والمبيعات :  (د

 بـ رنةامقألف نن من اسأنمن  مليون وسبعمائة وتسعة وستون  ( 1.769 ) م 2017 عام يف مبيعات الشركة بلغ  
ن مليو  ( 1.130 ) تدره باخنةاض أي م 2016 عام من اسأنمن   مليونان ومثامنائة وتسعة وتسعون ألف نن(  2.899)

  .ت بسبب اخنةاض الطلب على اسأنمن ، ويعود سبب اخنةاض حجم املبيعا(%39-نن مانسبته )ألف  ومائة وثالثون
ى سياسة البيع وتعتمد عل فقط السو  احمللي للملكةاحتياجات ومن اجلدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجه  لتغطية 

تجارة واالستثمار الاادرة هلا من وزارة الو  حال  على رخاة تاديركة ن الشر أ علماً  واملستهلكني. واملوزعنياملباشر للتجار 
واليوجد أي أثر مايل إجيايب من تادير اسأنمن  بسبب م  11/01/2017هـ املوافق 13/14/1438/ت تاريخ 1رتم ب

  .يبشكل جتار  ، وبالتايل عدم متكن الشركة من االستةادة منهاارتةاع رسوم التادير املةروضة على الشركة
 م 2017 عام إلى  م 2013 سنوات من عام  الخمسويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خالل  
 (طن األلف)
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  الشركة )ألف لاير( : ثالثاا: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات
غم حاول الشركة على ر خارج اململكة  من مبيعاهتا ات جتاريةر كميَاد  السو  احمللي ومل ت  مجيع مبيعات الشركة مت  داخل 

والاادرة من وزارة التجارة م 11/01/2017هـ املوافق 13/14/1438/ت تاريخ 1رتم  اسأنمن  رخاة تادير
  ادير. ، وبالتايل عدم وجود جدوى اتتاادية للتوذلك بسبب ارتةاع رسوم التادير املةروضة على الشركة واالستثمار

 المنطقة الجغرافية
7201  6120  

 النسبة المئوية  )األلف لاير( اإليرادات النسبة المئوية  )األلف لاير( اإليرادات

 %23 161.771 %48 205.563 منطقة نجران

منطقة عسير 
 %37 266.779 %47 204.126 والمنطقة الجنوبية

المنطقة الوسطى 
 %40 281.912 %05 21.524 والمنطقة الغربية

 %100 710،462 %100 431.213 اإلجمالي

   خطط وقرارات الشركة المهمة:: رابعاا 
 المشاريع الرأسمالية : أ(

  مثل: لباحلالية وتراجع الطاملستقبلية وذلك بسبب ظروف السو  الرأنمالية ترر جملس اإلدارة تأجيل عدد من املشاريع 
 اس ن االساس مثل الزنك والنحانشا  شركة تعدين ذات مسؤولية حمدودة هبدف االستثمار يف جمال التعدين يف معاد

 واملعادن النةيسة مثل الذهب والةضة. 
  انشا  شركة نقل متخااة ذات مسؤولية حمدودة هبدف نقل املواد الداخلة يف نناعة اسأنمن  لااحل الشركة و نقل

 منتجاهتا من اسأنمن  لعمالئها.
  العمليات التشغيلية(ب
بسبب ارتةاع  م 2017لكل من خط اإلنتاج اسأول والثاين خالل العام  ترر جملس اإلدارة إيقاف عمليات التشغيل( 1

 . على اسأنمن  الطلب وتراجعالشركة لدى خمزون الكلنكر 
وإهنا  عقد التشغيل والايانة مع شركة  م 01/01/2017( بدأت الشركة التشغيل الذايت خلط االنتاج الثالث اعتبارا من 2

  ملشغلة" . " الشركة ا افا  للخدمات الاناعية
مع  انتاج الطاتة الكهربائيةجتديد عقد التشغيل والايانة حملطة على م  2017/ 04/12جملس ادارة الشركة بتاريخ  وافق( 3

  م. 2021يناير  09سنوات اضافية تنتهي يف  3شركة وارتسيال خلدمات الطاتة احملدودة ملدة 
 

  :ركة: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشخامساا 
كبرية يف سبيل إرسا  دعائم توية ملساندة الشركة يف القيام بأعماهلا وتنمية مواردها والتوسع يف   اً يبذل جملس اإلدارة جهود

 للمراجعة إلستقالليةاأنشطتها، وعليه يتم االهتمام بنظام الرتابة والتأكد من املهام واملسؤوليات والقرارات وحتقيق أتاى درجات 
ارجية والتأكد من التعامل معها وتوفري التقييم املستمر للتأكد من سالمة ومحاية موجودات الشركة وعليه يؤكد الداخلية واخل
حسب املعلومات املتوفرة لديه أنه اليوجد لديه شك بقدرة الشركة على موانلة نشانها بإذن اهلل وتويل الشركة جملس اإلدارة 

 سلباً على حتقيق خطط الشركة املستقبلية واليت منها: باملخانر احملتملة واليت تد تؤثر ˝اهتماما
 الذي يتم توفريه بشكل و  الثقيلالوتود زي   جات البرتولية مثلتيف اسعار بيع منتجات الطاتة واملن املستقبلية الزيادة

 .(ارامكو السعوديةالزي  العربية السعودية ) حاري من شركة
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 ت يف الطاتة اإلنتاجية يف الشركات القائمة ودخول شركات جديدة يفاملنافسة بني شركات اسأنمن  نتيجة للتوسعا 
 الطلب احمللي على اسأنمن .  تراجع ظل

 الطلب واخنةاض عار البيع نتيجة ارتةاع خمزونات الكلنكراخنةاض متوسط اس .  
  النقل. الشحن و أجور و ارتةاع تكاليف 
  العمالة اسأجنبية.  رخصارتةاع تكاليف و رسوم 
 رسوم تادير اسأنمن  للخارج و البعد اجلغرايف عن املواين .  ارتةاع 
  .الظروف السياسية واسأمنية يف منطقة جنران 
  :خمانر سعر العموالت 

تنشأ خمانر أسعار العموالت من احتمال تأثري التغريات يف أسعار العموالت يف السو  على تيمة املوجودات اليت 
ر أسعار تتعرض على حنو جوهري ملخان تدالشركة  االدارة أن ةائدة. التعتقدتكتسب عائد واملطلوبات احململة بال
شكل ميكن أن ختتلف ولكن ليس بالقروض والاكوك حيث أن املعدالت بالعموالت، والتعرض هلا فقط متعلق 

 جوهري. 
  :خمانر السيولة 

انر السيولة عن يلية. وميكن أن تنتج خمخمانر السيولة هي خمانر عدم تدرة املنشأة على تلبية نايف احتياجاهتا التمو 
اضطرابات يف السو  أو اخنةاض اآلئتمان أو عدم االلتزام بشروط بعض االتةاتيات، مما يؤدي إىل جتةيف بعض 

من هذه املخانر، تراتب اإلدارة تواريخ استحقا  املوجودات واملطلوبات املالية  وللتقليلماادر التمويل على الةور. 
لة ال تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة ملخانر السيو و على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب احلاجة لضمان احلاول 
 بشكل جوهري. 

 العمالت وخمانر االئتمان: خمانر  
تنشأ خمانر العمالت من احتمال تأثري التغريات يف أسعار نرف العمالت اسأجنبية على تيمة خمانر العمالت: 

ملالية بالعمالت اسأجنبية، ال تعتقد اإلدارة أن خمانر العمالت جوهرية سأن معظم معامالت املوجودات واملطلوبات ا
كما   -سعر الارف مثب  مع الريال السعودي -وأرندة الشركة اسأساسية هي بالريال السعودي أو الدوالر اسأمريكي

 توجد بعض املعامالت باليورو ولكنها ليس  جوهرية. 
انر االئتمان للشركة يف املقام اسأول إىل أمواهلا السائلة وذممها املدينة، مت إيداع النقد تعزى خمخمانر االئتمان: 

واالستثمارات لدى بنوك حملية كربى ذات تانيف إئتماين مرتةع، هنالك عدد بسيط من العمال  يشكل جز اً كبرياً 
ئمة تضمن سداد مديونياهتم، مجيع كبار تد تدم هؤال  العمال  ضمانات مالو من اإليرادات وأرندة الذمم املدينة، 

اجتة عن ن العمال  ذوي نمعة جيدة داخل اململكة العربية السعودية وال يوجد ما يوحي إىل أنه سيكون هناك خسارة
ن تبل إدارة مة املركز املايل باايف القيمة القابلة للتحايل واليت تقدر م إثبات املبالغ الظاهرة يف تائمتالتعامل معهم، 

 شركة بنا  على خربهتا، عليه ال تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري ملخانر االئتمان. ال
 :  )مليون لاير( م2017المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة خالل العام المالي : سادساا 

 تسلسل
اسم الجهة المانحة 

 مدة القرض مبلغ أصل القرض للقرض
المبالغ المدفوعة 

قرض سدادا لل
 خالل السنة

المبلغ المتبقي من 
 القرض

المديونية 
اإلجمالية للشركة 
 وشركاتها التابعة

البنك السعودي  (1)
 50 50 100 خمس سنوات 500 الفرنسي 

(2) 
البنك السعودي 

 150 150 - سنة ونصف 150 الفرنسي 

إصدار صكوك  (3)
 400 400 - خمس سنوات 400 إسالمية 
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المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي  لمدفوعات النظاميةبيان بقيمة ا: سابعاا 
  : )ألف لاير( مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية

 بيان المدفوعات

2017 

 بيان األسباب وصف موجز لها
 المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
 ولم يسدد 

 24.343 11.950 ة الزكا
ختضع الشركة سأنظمة اهليئة العامة للزكاة 

 والدخل

بلغ امل يتضمن بند املستحقات الغري مسددة
يف وسيتم سداده  م 2017عام  عناملخاص 
 مت تكوين خماص مطالباتقاته كما ححني است

حمتملة عن فرتات سابقة مل يتم فحاها من تبل 
  . لبندامن ضمن اهليئة العامة للزكاة والدخل 

 - - - - الضريبة 

املؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية 

يتم تسجيل اشرتاكات التأمينات  ختضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية  504 2.988
 االجتماعية وفقا سأساس االستحقا 

 - 387 تكاليف تأشريات وجوازات 
تقوم الشركة بتجديد اإلتامات للعمالة 

 - دة ذلك تأشريات اخلروج والعو التابعة هلا وك

 - 704 رسوم مكتب العمل 
تقوم الشركة بسداد الرسوم املستحقة 
 - للعمالة التابعة هلا وفق استحقاتها

  :الجتماعية المساهمات: امناا ث
هم  منة ونحة إضافة إىل اهتمام الشركة بسالمة البيئ ،يف اجملتمع الذي تعمل فيه ومن خالله بالدور اإلجيايبتؤمن الشركة 
تساهم أيضًا يف اخلدمات االجتماعية واسأعمال اخلريية يف منطقة جنران حيث تدم  تربعات  كذلكعملياهتا  يف حميط 
( مليون ومائتان 1.265بإمجايل )املرخص هلا من تبل الدولة  االجتماعية واسأنشطةلعدد من اجلمعيات اخلريية وعينية نقدية 

  : كما يليياسة املسؤولية االجتماعية املعتمدة لدى الشركة و  ضمن سومخسة وستون ألف لاير 
  .مبادرة إعانة زواج للموظةني السعوديني 
  .املديرية العامة للدفاع املدين مبنطقة جنران 
  هـ. 1438أسبوع املرور اخلليجي  –إدارة مرور منطقة جنران 
 نةال.اليوم العاملي لسرنان اسأ -مستشةى سرنان اسأنةال مبنطقة جنران 
  دعم نندو  اللجنة الوننية لشركات اسأنمن .  –جملس الغرف السعودية 
  .برنامج املنح الدراسية السنوية للموظةني 
 .مجعية الرب لتحةيظ القرآن الكرمي 
 .)مجعية اسأمري مشعل لذوي االحتياجات اخلانة بنجران )مشعة أمل 
  .نادي جنران الرياضي 
 جنا جلنة أسر الس-جنران منطقة إمارة .  
  مهرجان نناعة اسأفالم السينمائية –مجعية الثقافة والةنون بنجران. 
  السلة الرمضانيةبرنامج  . 
  إدارة املوهوبني.  –اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة جنران 
  احمليطة مبانع الشركةتربعات وإعانات شهرية لبعض اسأسر بقرية املندفن . 
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 التعيين:: تاسعاا 
ى علبنا  على تونية جلنة الرتشيحات واملكافآت م و  2017 /24/05بتاريخ  57يف اجتماعه رتم ة وافق جملس اإلدار 

بارا من تاريخ اعتتنةيذي للشؤون التجارية اللرئيس اتعيني املهندس / إبراهيم بن حممد آل دغرير بوظيةة نائب 
اته من الشركة بتاريخ والذي انته  خدم –محدان نبيح  حممودم، وذلك خلةًا للمهندس/ 01/10/2017
  م.30/06/2016

 
 :برامج التوطين: عاشراا 
وظيف السعوديني تأتاى جهودها لزيادة  الشركة الشركة ويف سبيل حتقيق ذلك تبذل الوظائف من أهم أهداف تونني يعترب

ب والكليات على ري، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدمن أبنا  املنطقة على خمتلف الوظائف الةنية واإلدارية
 و من مث تأهيلهم الحالل الوظائف املشغولة بغري السعوديني.  لسعودينيلالعملي توفري التدريب 

النطا  حيث حظي  الشركة بالتمتع مبزايا  %43.38 م  2017ديسمرب  31يف كما   تونني الوظائفنسبة  بلغ 
العام ني بالشركة والتونزيادة نسبة السعودة على تعمل الشركة ، و والتنمية االجتماعية  وزارة العملاملمنوح من تبل  اسأخضر

تبن  الشركة من ضمن سياستها الرامية لتونني الوظائف عدد من ، و خططها اإلسرتاتيجية وتعترب ذلك منتلو اآلخر 
ج ) جدارات( والذي مالربامج التدريبية والتعليمية الداخلية واخلارجية للكادر الةي واالداري يف الشركة وذلك من ضمن برنا

يعتمد على تقليل الةجوه بني مهارات العامل و متطلبات الوظيةة وجتهيز خطة احالل لعمليات الشركة التشغيلية 
عدد من لذلك و  )برنامج التطوير الةردي( تدريب و تطوير للتدرج الوظيةياعداد خطة يف الشركة  عمل كما ،تدرجييا

 االدا  و املهارات متقييبنا  على  وخطط عمل املستقبل عرب برامج تدريب خانة الكةا ات الوننية لتويل دور اكرب يف
 . السنوي

 معاهد متخااة يف احلاسب اسأيل للموظةنيبرامج  داخليا و خارجيا وكما تستثمر الشركة يف برامج تعليم اللغة االجنليزية 
تلةة خبرامج نندو  تنمية املوارد البشرية " هدف" املالشركة من ، كما تستةيد  يف منطقة جنران مما يدعم عمليات الشركة

  لتأهيل املوظةني السعوديني عرب اشراكهم يف برامج الشهادات املهنية املتخااة حسب نبيعة عملهم.
 

مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية  أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي: الحادي عشر
 : قضائية أخرىأو 

  م.2017عام الالتوجد أية عقوبات أو جزا ات مةروضة على الشركة خالل 
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  حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:  ماتم تطبيقه من أحكام لئحة: عشر الثاني

ومن    م 2017 يف الاادرة عن هيئة السو  املالية اجلديدة اتالئحة حوكمة الشرك يفتام  الشركة بتطبيق املواد الواردة 
حة حوكمة والئ . وهي تتةق مع الئحة حوكمة الشركات الاادرة عن هيئة السو  املاليةالئحة عمل جلنة املراجعةأيمها 

 الشركة الداخلية. 
 م وأسباب عدم التطبيق : 2017يبني اجلدول أدناه اسأحكام اليت مل تطبق حىت هناية العام 

 المادة
 الفقرة

عدم التطبيق أسباب متطلبات المادة  

أن يكون تد أمضى مايزيد على تسع سنوات متالة  10 20
إدارة الشركة. جملسأو منةالة يف عضوية   

سيتم تطبيقها مستقبالً  مادة اسرتشادية  

26 10 
اترتاح سياسة وأنواع املكافآت اليت متنح للعاملني، 
مثل املكافآت الثابتة واملكافآت املرتبطة باسأدا ، 

شكل أسهم. واملكافآت يف   

املكافأت املرتبطة باالدا  ابتدا  من العام برامج ستقوم الشركة بتطبيق 
 املايل القادم و ستضع سياسة بذلك تعتمد من جملس ادارة الشركة 

39 2 
وضع اآلليات الالزمة حلاول كل من أعضا  جملس 
اإلدارة واإلدارة التنةيذية على برامج ودورات تدريبية 

 بشكل مستمر
اسرتشادية سيتم تطبيقها مستقبالً مادة   

يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحاول على  هـ 41
 تقييم جهة خارجية خمتاة سأدائه كل ثالث سنوات

 مادة اسرتشادية سيتم تطبيقها مستقبالً 

جيري أعضا  جملس اإلدارة غري التنةيذيني تقييما  و 41
 دوريا سأدا  رئيس اجمللس 

ية سيتم تطبيقها مستقبالً مادة اسرتشاد  

 تشكيل جلنة إدارة املخانر  70
تدخل مراتبة املخانر ضمن اختاانات جلنة املراجعة، واكتة  الشركة 
بذلك مع العلم أن الشركة تنةذ نظام مراتبة خمانر كامل فلديها سياسة 

 خمانر وتعد خطة املراجعة الداخلية على أساس املخانر.

ملخانر باةة دورية كل )ستة جتتمع جلنة إدارة ا  72
 أشهر( على اسأتل وكلما دع  احلاجة إىل ذلك

 مادة اسرتشادية سيتم تطبيقها مستقبال 

سياسات واجرا ات لتنظيم العالتة مع أنحاب   83
 املااحل

 مادة اسرتشادية سيتم تطبيقها مستقبالً 

85 2 
برامج منح العاملني أسهما يف الشركة أو نايبا من 

ليت حتققها وبرامج التقاعد، وتأسيس اسأرباح ا
 نندو  مستقل لإلنةا  على تلك الربامج. 

 مادة اسرتشادية 

 مادة اسرتشادية إنشا  مؤسسات اجتماعية للعاملني يف الشركة  3 85

88 1 
وضع مؤشرات تياس تربط أدا  الشركة مبا تقدمه من 

مبادرات يف العمل االجتماعي ومقارنة ذلك 
ى ذات النشاط املشابه بالشركات اسأخر   

 مادة اسرتشادية 

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية  4 88
 االجتماعية للشركة 

 مادة اسرتشادية 
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 :  الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم همالتنفيذية ووظائف أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة:عشر الثالث
 : أعضاء مجلس اإلدارة أ(

 الوظائف الحالية  السم
الوظائف 
 السابقة 

 الخبرات  المؤهالت 

 حممد بن مانع أبالعال

رئيس جملس إدارة شركة 
 أنمن  جنران 

رئيس جملس ادارة شركة 
 املاانع الكربى 

مدير مكتب 
اسأشغال العسكرية 
 يف املنطقة الشرتية 

  .بكالوريوس هندسة مدنية 
 .بكالوريوس وماجستري علوم سياسية  

 ل العسكرية يف وزارة الدفاع اسأشغا
 إدارة املشاريع  –والطريان 

 

مدير تنةيذي شركة نسيل  ضيف اهلل بن عمر الغامدى
 القابضة 

مدير عام شركة آرا 
 للتجارة واملقاوالت 

  .دكتوراه يف اهلندسة املدنية   إدارة املشاريع –جامعة امللك سعود 
  عضو جملس إدارة شركة مكة

 لإلنشا   

بدالرمحن الشبل أمين بن ع الرئيس التنةيذي لشركة  
الطبية املتحدة  ةاجملموع  

مدير مشروع اإلدارة 
العامة للمشاريع 
والايانة بوزارة 

 الاحة 
مدير عام شركة 

 مثرات جنران احملدودة

  بكالوريوس هندسة مدنية 
 عدة دورات يف اإلدارة اهلندسية ونظم املعلومات 

 

 ( سنة خربة يف عدة 30أكثر من )
ات حكومية وانتقل و بعدها جه

   للعمل بالقطاع اخلاص و تدرج به. 

 فهد بن عبد اهلل الراجحى
رئيس جملس إدارة شركة 
فهد عبداهلل الراجحي 

 القابضة 

مدير عام جملموعة 
اخلزينة واملؤسسات 
املالية يف شركة 

 الراجحي املارفية 

  بكالوريوس العلوم يف اإلدارة الاناعية  ( سن22أكثر من ) ة خربة يف
عضويات جمالس إدارات لعدة 

 شركات مسايمة

 عبداهلل بن سامل الوسيمر 
رئيس جملس ادارة شركة 

مداد اسأرض لالستثمارات 
 واملقاوالت

نيار يف القوات 
امللكية اجلوية 
 السعودية

 ماجستري يف العلوم العسكرية    توىل عددا من املراكز القيادية يف
 ديةامللكية السعو القوات اجلوية 

عبدالوهاب بن سعود 
 البابطني 

شريك ورئيس تنةيذي يف 
 شركة البابطني وأخوانه

مدير يف شركة 
 البابطني وأخوانه

  ماجستري إدارة أعمال  ( سنه 30خربة اكثر من )
يف ادارة الشركات العائلية 

 التجارية والاناعية

 وليد بن عبدالرمحن املوسى 
مدير أول لالستثمارات يف 

محن املوسى شركة عبدالر 
 وأوالده

مدير تنةيذي بإدارة 
اخلزينة يف البنك 

 السعودي الربيطاين 

 ماجستري إدارة أعمال  ( سنة يف القطاع 15خربة أكثر من )
 املاريف و الشركات العائلية 

 

وليد بن أمحد حممد 
 بامعروف 

شريك وحماسب تانوين 
ومقيم معتمد يف شركة  
 نالل أبو غزاله وشركاه

 يلاملدير املا
(CFO)  

يف شركة اسأهلي 
 تكافل

  املعهد اسأمريكي للمحاسبني القانونينيزمالة(CPA) 
 املعتمد  اإلداري احملاسب  زمالة(CMA)   
 ونني زمالة اهليئة السعودية للمحاسبني القان

(SOCPA)   
 راجع الداخلي املعتمدزمالة امل (CIA)   
  مقيم منشآت اتتاادية معتمد(ABV) 
 ماجستري إدارة اسأعمال التنةيذية 

  سنوات خربة يف  (7)اكثر من
عضويات جمالس إدارات و جلان 
 مراجعة لعدة شركات مسايمة

  سنة خربة جمال  22أكثر من
، االلتزام احملاسبة واملراجعة
 وحوكمة الشركات 

علي بن حسني بن برمان 
 اليامي 

 شركة رئيس جملس إدارة
علي حسني اليامي 

 وشريكه 

رئيس جملس إدارة 
شركة برمان وكانو 

 للتعدين 

 بكالوريوس إدارة أعمال 
  دبلوم يف العالتات العامة 
  دبلوم يف اإلدارة 
 اسبة  دبلوم يف احمل 

  العديد من املنانب الةخرية
وكذلك العديد من اللجان 
 الوننية والتجارية واجلمعيات 

 

  

http://www.aicpa.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
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  اإلدارة التنفيذية ب(

 الوظائف الحالية  السم
 الوظائف
 السابقة 

 الخبرات  المؤهالت 

 الرئيس التنةيذي  بدر أسامة جوهر 
مدير إدارة املشاريع 
والتخطيط بشركة 

 انمن  ينبع

الدكتوراه )هندسة درجة 
نناعية( من جامعة نورث 
إيسرتن بالواليات املتحدة 

  اسأمريكية 

 مدير إدارة املشاريع والتخطيط )شركة انمن  ينبع(.  -
 مساعد مدير ادارة املشاريع والتخطيط )شركة انمن  ينبع(. -
 ( سنوات يف نناعة اسأنمن . 10خربة أكثر من ) -

 إبراهيم حممد آل دغرير 
الرئيس التنةيذي  نائب

 للشئون التجارية 

الرئيس التنةيذي 
لشركة وفرة 

 للاناعات والتنمية 

درجة املاجستري )ادارة 
أعمال( من جامعة نرباسكا 
 بالواليات املتحدة اسأمريكية 

 الرئيس التنةيذي لشركة وفرة للاناعات والتنمية  -
مال  أول عمليات بيع تطع الغيار وعمليات خدمة الع عاممدير  -

 واللوجستية )جمموعة عبداللطيف مجيل(

مطر سليمان  مؤيد  
نائب الرئيس التنةيذي 

 للعمليات 
مدير اتليمي ) شركة 

 الفارج (

 مدير اتليمي ) شركة الفارج ( - اهلندسة امليكانيكية واملعادن
 مدير االنتاج والتقنية ) شركة انمن  عطربة بالسودان( -
 ينبع () شركة انمن   مستشار  في -
 ( اسأردنية اسأنمن مدير جودة ) شركة  -

 مدير املانع إبراهيم عوض القماز 
مدير اعمال )شركة 
 االحتاد لالنمن (

 

بكالوريوس )هندسة  
كيميائية( جامعة البحر 
 االسود التقنية برتكيا

 مدير اعمال )شركة االحتاد لالنمن (  -
 مدير عام )شركة بان االمارات لالنمن ( -
 املانع )شركة انمن  عطربه بالسودان( مدير -
مدير مانع في )شركة رأس اخليمة لالنمن  االبيض ومانع النور  -

 للجري(
 ( اسأردنية اسأنمن مدير املانع ) شركة  -

 املدير املايل  عمران أمحد خان 

مدير عام املالية  -
واحملاسبة )شركة 
سيتار للاناعات 
 الكيميائية( باكستان

 حماسبة  بكالوريوس -
شهادة امتحان احملاسبني  -

القانونيني معادلة لـــ ) 
 املاجستري يف التجارة(

مدير عام املالية واحملاسبة )شركة سيتار للاناعات الكيميائية( يف  -
 باكستان

 مدير احلسابات )شركة انمن  اتوك( باكستان -

 
  ) من خارج مجلس الدارة ( أعضاء اللجان ب(

الحالية الوظائف  السم م  
 الوظائف
 السابقة 

 الخبرات  المؤهالت 

عبداإلله بن  1
 نانر احلرورة 

 –نائب الرئيس التنةيذي 
 –رئيس احملاسبة املالية 

اجملموعة املالية يف البنك 
 اسأهلي التجاري 

 خربة عملية سنوات6
الواليات املتحدة يف 

كبري ك  االمريكية
حمللني لنظام 
احدى اإليرادات يف 
  االمريكية الشركات

ماجستري إدارة أعمال 
جامعة نورث ومتويل من 
الواليات املتحدة ايسرتن ب
  اسأمريكية

  املاليةاسأهلي شركة عضو يف جلنة املراجعة يف 

عبدالسالم بن  2
 عبداهلل الدرييب 

مدير استثمار أول يف 
 جمموعة نافوال 

مدير مساعد 
املارفية االستثمارية 

 سويكورب 

أعمال من ماجستري إدارة 
الواليات جامعة سياتل ب

 املتحدة اسأمريكية 

 خربة يف عدة شركات يف جمال املالية واالستثمار
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يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس  أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التيعشر: الرابع
 . مديريهاإدارتها الحالية والسابقة أو من 

 اسم العضو  م

شركات التي أسماء ال
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوا في مجالس 
إدارتها الحالية أو من 

ها يمدير   

داخل 
المملكة أو 

 خارجها 

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة 
/ ذات مسؤولية 

 محدودة(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوا في 
مجالس إدارتها 
السابقة أو من 

  هايمدير 

داخل 
المملكة أو 

 خارجها 

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة 
/ ذات مسؤولية 

 محدودة(

مانع أبا العالبن حممد  1 شركة املاانع الكربى  
 - - - غري مدرجة داخل للتعدين

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  
شركة مكة لإلنشا  

 والتعمري
 - - - مدرجة داخل

 أمين بن عبدالرمحن الشبل 3

شركة املاانع الكربى 
 للتعدين

شركة اجملموعة الطبية 
 املتحدة

 داخل
 
 داخل

 غري مدرجة
 

 ذات مسؤولية حمدودة

مدير عام شركة مثرات 
سابقاً  -جنران احملدودة   

داخل 
 ذات مسئولية حمدودة اململكة

عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  
 شركة ريسوت لألنمن 

لرتكي بنك الربكة ا  
 خارج
 خارج

 مدرجة 
 مدرجة 

شركة تبوك للتنمية 
 الزراعية 

شركة انول و خبي  
  االستثمارية

 داخل 
 

 داخل

 مدرجة
 

ذات مسئولية 
 حمدودة 

شركة مداد اسأرض  عبداهلل بن سامل الوسيمر 5
غري مدرجة  داخل لالستثمارات واملقاوالت  - - - 

 عبدالوهاب بن سعود البابطني 6
لطيف سعود شركة عبدال

 - - - ذات مسؤولية حمدودة داخل البابطني واخوانه

شركة عبدالرمحن بن عبداهلل  وليد بن عبدالرمحن املوسى 7
 - - - غري مدرجة داخل املوسى القابضة

شركة رابغ للتكرير  وليد بن أمحد حممد بامعروف 8
 والبرتوكيماويات

 مدرجة داخل
 ينبع الوننية شركة

 للبرتوكيماويات
(نسابي)  

 مدرجة داخل

 علي بن حسني بن برمان اليامي 9
شركة علي حسني اليامي 

 ذات مسؤولية حمدودة داخل وشريكه
شركة برمان و كانو 

 داخل للتعدين
ذات مسؤولية 
 حمدودة

  عشر:تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه. الخامس
 تصنيف العضوية  اسم العضو  م

مستقل( –غير تنفيذي  –)تنفيذي   
مانع أبا العالبن حممد  1  مستقل 
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  مستقل 
تنةيذي   أمين بن عبدالرمحن الشبل  3  
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  غري تنةيذى 
 مستقل  عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
 مستقل  عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
 مستقل  وليد بن عبدالرمحن املوسى  7
بن أمحد بامعروف وليد  8  مستقل  
 مستقل  علي بن حسني بن برمان اليامي  9
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   : وصف مختصر لختصاصات اللجان ومهامها:عشر السادس
: *لجنة المراجعة أ(  

 العمل وميكن تلخيص مهامهم يفواعضا  من خارج الشركة تتكون جلنة املراجعة من أعضا  جملس اإلدارة الغري تنةيذيني 
ةيذية للشركة لضمان توافق النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية واملالية وأنظمة الرتابة واملراجعة الداخلية مع اإلدارة التن

الشركة جهة  وتد عين  ومراجعة القوائم املالية ودراسة فعالية اسأنظمة واإلجرا ات والتونية باختيار مراجعي احلسابات.
 . باورة دورية اجعةإىل جلنة املر  اتقاريره ورفعوتقييم اسأدا  لإلدارات املختلةة  املراجعة الداخلية بأعمال قوملت استشارية

طبيعة  السم م
 العضو

اجتماعات  6عدد الجتماعات   
 الجتماع األول 

15/01/2017  
  الثانيالجتماع 

19/02/2017  
  الثالثالجتماع 

30/03/2017  
  الرابعالجتماع 

26/04/2017  
  الخامسالجتماع 

06/08/2017  
  السادسالجتماع 

29/10/2017  

       الرئيس  وليد بن أمحد بامعروف  1
  - - -   عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى 2
       عضو عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب 3
       عضو عبداإلله بن نانر احلروره 4
    جلنة املراجعة املعدلة.عمل الئحة م على 04/12/2017العامة يف اجتماعها بتاريخ  اجلمعية موافقة شارة إىلجتدر اال* 

 :اللجنة التنفيذيةب( 
من أهم مهام اللجنة رسم االسرتاتيجيات والسياسات واسأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع جملس اإلدارة، ومراجعة 

 .الدارة مع ادارة الشركةجملس ارئيس التنةيذي، ومتابعة تنةيذ ترارات امليزانيات التقديرية والتقارير الدورية املقدمة من ال

طبيعة  السم م
 العضو

اجتماعات  4عدد الجتماعات   
 الجتماع األول 

28/02/2017  
  الثانيالجتماع 

23/05/2017  
  الثالثالجتماع 

19/09/2017  
  الرابعالجتماع 

17/12/2017  

  -   الرئيس  ضيف اهلل بن عمر الغامدي  1
 -    عضو فهد بن عبداهلل الراجحي  2
     عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى  3
     عضو علي بن حسني برمان اليامي  4
  :*( لجنة الترشيحات والمكافآتج

واترتاح  اسأدا يم وتقيواملنانب التنةيذية بالشركة من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة 
ودراسة  تهاودراسة نقاط القوة والضعف يف اجمللس واترتح احللول ملعاجل مكافآت وتعويضات أعضا  اجمللس وكبار التنةيذيني

 . أنظمة املوارد البشرية املقرتحة من إدارة الشركة وإبدا  التونيات بشأهنا للمجلس

 السم م
طبيعة 
 العضو

ات اجتماع 2عدد الجتماعات   
 الجتماع األول 

01/03/2017  
  الثانيالجتماع 

24/05/2017  

 - - الرئيس  عبدالوهاب بن سعود البابطني 1
   عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر  2
   عضو وليد بن أمحد بامعروف  3
   عضو علي بن حسني برمان اليامي 4
جلنة الرتشيحات  عمل م على الئحة04/12/2017جتماعها بتاريخ موافقة اجلمعية العامة يف ا شارة إىلدر االجت* 

  واملكافآت املعدلة.  
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 ( لجنة الحوكمة والمسؤولية الجتماعية: د
على توة وفعالية  بالسياسات اليت حتافظ جمللس االدارةوالتوجية من مهام جلنة احلوكمة واملسؤولية االجتماعية توجيه الناح 

ضمن إدارة احلوكمة واليت تمة و توانني الشركات و هيئة السو  املالية السعودية للشركات املدرجة يف االمتثال بأنظ الشركة
ب من تبل هيئات وكما هو مطلو  النظام االســـاســـيواالمتثال يف تلبية املســـؤوليات القانونية على النحو املناـــوص عليه يف 

اجمللس  اىلونــــيات املشــــورة والت بتقدمي االجتماعية بالشــــركة جلنة احلوكمة واملســــئولية وتقومالتمويل اخلانــــة بالشــــركة، هذا 
ص االلتزام متابعة ادارة الشــــــــــــــركة فيما خيو بةعالية ، وموادها االلزامية فيما خيص الية تطبيق الئحة احلوكمة وادارة الشــــــــــــــركة 

ونــــيات و اترتاح شــــورة والتبتعليمات وانظمة وزارة التجارة واالســــتثمار و متطلبات االفاــــاح املســــتمر اضــــافة اىل تقدمي امل
  سياسات واليات املسؤولية االجتماعية للشركة واوجه الارف فيها. 

جتدر االشــــــارة اىل ان الشــــــركة تعاتدت مع احد بيوت اخلربة يف جمال احلوكمة العداد دليل حوكمة حمدث بنا  على الئحة 
ادر من وزارة التجارة واالســـتثمار. كما تام  حوكمة الشـــركات اجلديدة و نظام الشـــركة االســـاســـي و نظام الشـــركات الاـــ
م ورفع نســـــخة من الدليل  04/12/2017الشـــــركة باعتماد دليل احلوكمة للشـــــركة يف اجلمعية العامة يف اجتماعها بتاريخ 
  على موتع الشركة االلكرتوين لتمكني مسايمني الشركة من االنالع عليه.

 

 السم م
طبيعة 
اعات اجتم 2عدد الجتماعات  العضو  

 الجتماع األول  
20/09/2017  

  الثانيالجتماع 
04/12/2017  

   الرئيس  أمين بن عبدالرمحن الشبل  1
   عضو وليد بن أمحد بامعروف  2
   عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى 3
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   واإلدارة التنفيذية : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عشر: السابع
 أة أعضاء مجلس اإلدارة: سياسة مكافأولا: 
تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع تونية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضا  جملس اإلدارة، وحتدد اجلمعية العامة  (1

للشركة مكافأة أعضا  جملس اإلدارة، وال جيوز سأعضا  جملس اإلدارة التاوي  على بند مكافأة أعضا  جملس اإلدارة 
 ة.يف اجتماع اجلمعية العام

بناً  على تونية من جلنة الرتشيحات واملكافآت حيدد جملس اإلدارة املكافأة اليت حيال عليها كل من رئيس اجمللس  (2
 والعضو املنتدب باإلضافة إىل املكافأة املقررة سأعضا  جملس اإلدارة.

وز اجلمع ايف اسأرباح )جيتتكون مكافأة أعضا  جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من ن (3
بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا(، ويف مجيع اسأحوال جيب أن ال يتجاوز جمموع ما حيال عليه عضو جملس اإلدارة 

( لاير سنويًا )تقسم املكافآت السنوية بني املمثلني يف حالة تعيني أعضا  جملس 500.000مبلغ مخسمائة ألف )
 .خ التعيني( إدارة جديد، وذلك حبسب تاري

( من %10إذا كان  املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال جيوز أن تزيد هذه النسبة على عشرة يف املائة ) (4
نايف اسأرباح، وذلك بعد خام االحتيانيات اليت تررهتا اجلمعية العامة، وبعد توزيع ربح على املسايمني ال يقل عن 

ركة املدفوع، على أن يكون استحقا  هذه املكافأة متناسبًا مع عدد ( من رأس مال الش%5مخسة يف املائة )
 اجللسات اليت حيضرها العضو.

 . حيدد جملس اإلدارة مكافأة أمني سر جملس اإلدارة نظري حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى (5
ة أن يدفع لس أو اجلمعية العامحيق سأعضا  جملس اإلدارة الذين يقيمون خارج املدن اليت تعقد فيها اجتماعات اجمل (6

تكبدوها حلضور االجتماعات، على أن تكون هذه النةقات معقولة ومقبولة العرف وفقا هلم مجيع النةقات اليت 
 اسأعمال مثل السةر والوجبات، وأماكن اإلتامة وغريها من النةقات اليت تكبدوها.ملعايري 

ختاانات العضو واسأعمال واملسؤوليات اليت يقوم هبا ويتحملها يراعى أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع ا (7
أعضا  جملس اإلدارة، باإلضافة اىل اسأهداف احملددة من تبل جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل السنة املالية، ويراعى 

 أيضاً أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارهتا.
  مجلس الدارة عنأعضاء اللجان المنبثقة  ثانياا: مكافأة

 تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع تونية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضا  اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة. (1
حتدد اجلمعية العامة للشركة مكافأة أعضا  جلنة املراجعة، وحيدد جملس اإلدارة مكافأة أعضا  باتي جلان اجمللس  (2

 اللجان وأية بدالت أخرى. اجمللس وأمنا  سر اللجان نظري حضورهم جلسات وأمني سر 
حيق سأعضا  اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة الذين يقيمون خارج املدن اليت تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع  (3

ة العرف وفقا مقبولتكبدوها حلضور االجتماعات، على أن تكون هذه النةقات معقولة و هلم مجيع النةقات اليت 
 اسأعمال مثل السةر والوجبات، وأماكن اإلتامة وغريها من النةقات اليت تكبدوها.ملعايري 

يراعى أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختاانات العضو واسأعمال واملسؤوليات اليت يقوم هبا ويتحملها  (4
مة تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالز  أعضا  اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة، ويراعى أيضاً أن

 من اسأعضا .
 ثالثاا: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة

نا  على مؤشرات ب تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع تونية جمللس اإلدارة مبكافآت كبار التنةيذيني يف الشركة (1
 س اإلدارة.. تعتمد مكافأة كبار التنةيذيني يف الشركة السنوية من جملكةتياس ادا  سنويه ونايف االرباح السنوية للشر 

 بتوفري ممارسات لألجور واملزايا الوظيةية العادلة املوحدة اليت من شأهنا جذب ومكافأة التنةيذيني املؤهلني. الشركة تلتزم (2
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 (لاير )باأللفمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 لمكافآت المتغيرة ا المكافآت الثابتة  ااسم العضو
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 األعضاء المستقلين 
محمد مانع 

 12 200 *ابالعال
  مركبة 

200 412 
       

412 
 

ضيف اهلل عمر 
  209        209     9 200 الغامدي

عبداهلل سالم 
  212        212     12 200 الوسيمر

عبدالوهاب سعود 
  203        203     3 200 البابطين

وليد عبدالرحمن 
  212        212     12 200 الموسى

وليد أحمد 
 بامعروف

200 12     212        212  

حسين برمان  علي
 اليامي

200 12     212        212  

 األعضاء غير التنفيذيين 
فهد عبداهلل 

 12 200 الراجحي
    

212 
       

212 
 

 األعضاء التنفيذيين 
أيمن عبدالرحمن 

 12 200 الشبل
   

360 572 
       

572 
 

(لاير مكافآت كبار التنفيذيين )باأللف   

 السم 

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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 1231 50        1181 مركبة 269 912 در أسامه جوهر ب
 263         263  68 195 دغرير ال إبراهيم محمد 

 859         859  34 825 مؤيد مطر سليمان 
 655         655  55 600 القماز  عوض إبراهيم

 755         755  215 540 عمران أحمد خان 
 ذيني عن اجمللس بدل تكليف الرئيس التنةيذي امني سر لكل من اللجنة التنةيذية وجلنة الرتشيحات واملكافأت. مكافأة التنةي: تتمثل  1 توضيح
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 (لاير )باأللفمكافآت أعضاء اللجان  
 المكافآت الثابتة اسم العضو م

 المجموع بدل حضور جلسات ) عدا بدل حضور الجلسات(
**أعضا  جلنة املراجعة   

روف وليد بن أمحد بامع 1  100 18 118 

 109 9 100 وليد بن عبدالرمحن املوسى  2
 118 18 100 عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب   3
 118 18 100 عبداإلله بن نانر احلروره  4

 463 63 400 اجملموع 

***اللجنة التنةيذية   
 59 9 50 ضيف اهلل بن عمر الغامدي  1

 59 9 50 فهد بن عبداهلل الراجحي  2

 62 12 50 وليد بن عبدالرمحن املوسى  3

 62 12 50 علي بن حسني بن برمان اليامي  4

 242 42 200 اجملموع 

***جلنة الرتشيحات واملكافآت   
 50 0 50 عبدالوهاب بن سعود البابطني  1

 56 6 50 عبداهلل بن سامل الوسيمر  2
 56 6 50 وليد بن أمحد بامعروف  3

مان اليامي علي بن حسني بن بر  4  50 6 56 

 218 18 200 اجملموع 

***جلنة احلوكمة واملسؤولية االجتماعية   
 56 6 50 أمين بن عبدالرمحن الشبل  1
 56 6 50 ويل بن أمحد بامعروف  2

 56 6 50 وليد بن عبدالرمحن املوسى  3

 168 18 150 اجملموع 

 
 المكافآت التالية:  لس الدارةمجيستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن 

مقابل جمهوداته يف متابعة أعمال الشركة  (لاير200.000) مائيت الف منح رئيس جملس اإلدارة مكافأة إضافية مبقدار*
 م. 31/12/2017عن السنة املالية املنتهية يف 

السنة املالية املنتهية يف (لاير عن أعمال 100.000) مائة الف جلنة املراجعة مكافأة مالية تدرها منح أعضا **
 م. 31/12/2017
(لاير عن أعمال السنة املالية املنتهية يف 50.000)مخسون الف  منح أعضا  اللجان مكافأة مالية وتدرها***
 م. 31/12/2017

 بدل حضور الجلسات
 مايل ثاب  على مقابل) من ضمنهم اعضا  من خارج جملس االدارة (  واعضا  اللجان حيال اعضا  جملس االدارة

  .حضور جلسات اجتماعات جملس االدارة واللجان املنبثقة عن جملس االدارة اجللسة مقابل ( لاير عن3.000)
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  طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :  عشر: الثامن
 أسباب الطلب  الطلب  تاريخ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 

 ات الشركات إجرا  م10/01/2017 1
 إجرا ات الشركات  م 13/03/2017 2
 اجلمعية العامة  م 26/03/2017 3
 أخرى  م 21/11/2017 4
 اجلمعية العامة  م 04/12/2017 5
 اجلمعية العامة  م 04/12/2017 6
 

بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذيين  –مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما عشر: اإلجراءات التي اتخذها  التاسع
 المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. 

حيال الشركة  واليت تال اىل الشركةعلما مبقرتحات املسايمني وملحوظاهتم  عن نريق رئيس اجمللسي بلغ جملس اإلدارة 
   وين.او اي مقرتحات اخرى. علما ان الشركة وفرت عدة تنوات للتوانل مع املسايمني على موتعها االلكرت  وأدائها

عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل حضور   عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي:عشرون
  كل اجتماع : 

 م 2017( اجتماعات خالل عام 4( أعضا  وتد عقد جملس اإلدارة )9يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتكون من )
 :ل العام تةايلي عن سجل احلضور خالوفيما يلي بيان 

 السم م
(4عدد الجتماعات )  

 الجتماع األول 
01/03/2017  

  الثانيالجتماع 
24/05/2017  

  الثالثالجتماع 
20/09/2017  

  الرابعالجتماع 
04/12/2017  

مانع أبا العالبن حممد  1      
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2   -   
     أمين بن عبدالرمحن الشبل  3
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4      
     عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
  - - - عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
     وليد بن عبدالرمحن املوسى  7
أمحد حممد بامعروف  بن وليد 8      
      علي بن حسني برمان اليامي 9

م 04/12/2017)غري العادية( تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة   
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عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الحادي والعشرون: الوسائل التي اعتمد 
: الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت  

ع معاجلتها مبا يتةق م سبلاترتاح يف جملس اإلدارة، و  والضعف القوة بتقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت بتحديد جوان
على نظام التقييم الذايت لألعضا . اللجنة يف تقييم ادا  اعضا  جملس االدارة تعتمد مالحة الشركة، و   

 
السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة نتائج المراجعة : الثاني والعشرون

:الرقابة الداخلية في الشركةالمراجعة في مدى كفاية نظام   
  يقوم املراجع الداخلي للشركة بتقدمي التقارير الدورية للجنة املراجعة حول العمليات التشغيلية واإلدارية واملالية

راتبة الداخلية يف نظام املجوهري الداخلية حيث مل تظهر التقارير الدورية أي ضعف الرتابة للتحقق من فعالية 
 للشركة. 

 الداخلية كجز  من مهام مراجعة الشركة، حيث مت السماح هلم  الرتابةراجع اخلارجي بتقييم إجرا ات يقوم امل
 لية. وتقارير املراجعة الداخجملس االدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس باإلنالع على مجيع حماضر إجتماعات 

خالل السنة المالية األخيرة وأسماء  للمساهمين المنعقدة : بيان بتواريخ الجمعيات العامةوالعشرون الثالث
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: 

(2عدد الجتماعات ) السم م  
 الجمعية العامة العادية 

م 27/03/2017  
 الجمعية العامة الغير عادية

م 04/12/2017  

مانع أبا العالبن حممد  1    
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  - - 
ن عبدالرمحن الشبل أمين ب 3    
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  - - 
   عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
 - - عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
 -  وليد بن عبدالرمحن املوسى  7
   وليد أمحد حممد بامعروف  8
  -  علي بن حسني برمان اليامي 9

 
: شركة وطرف ذي عالقةبين ال ةق: وصف ألي صفوالعشرون الرابع  

. م 2017اليوجد أي نةقة بني الشركة أو أي نرف ذي عالتة خالل العام املايل   
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أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها  ن: معلومات تتعلق بأي أعمالالعشرو و  الخامس
ي عالقة بأي منهم: مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذ  

تقر الشركة بأنه التوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة نرفا فيها أو كان  فيها مالحة سأحد أعضا  جملس إدارة 
 الشركة أو لكبار التنةيذيني فيها أو سأي شخص ذي عالتة بأي منهم. 

 :وكبار التنفيذيين مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة  :والعشرون السادس
 مالحة وحقو  أعضا  جملس اإلدارة: أ(  

سهما يف بداية السنة  21.135.468* أنالة عن نةسه وممثالً عن والده عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي والذي ميلك 
 سهما يف هناية السنة. 21.135.468و 

سهما يف بداية  5.394.913ليت متلك * * أنالة عن نةسه وممثاًل عن شركة عبداللطيف سعود البابطني وأخوانه وا
 يف هناية السنة.  سهما 5.394.913 السنة و 

 ( حقو  زوجات واسأبنا  القار سأعضا  جملس اإلدارة : ب  

 اسم من تعود له املالحة م
 نلة القرابة 
 زوجة ـ ابن ـ ابنه

 هناية العام بداية العام 
 نايف التغيري

نسبة 
 التغيري

 سهمعدد اسأ عدد اسأسهم

 - - 108.663 108.663 زوجة فهد عبداهلل الراجحي هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي 1

 
 

 اسم من تعود له املالحة م
 هناية العام بداية العام 

 نسبة التغيري نايف التغيري
 عدد اسأسهم عدد اسأسهم

مانع أبا العالبن حممد  1  80.000 40.000 40.000 (50%) 

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  1.039 1.039 - - 

بل أمين بن عبدالرمحن الش 3  3.000 3.000 - - 

*عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  3.719 3.719 - - 

 )%7.6) 104.000 1.263.220 1.367.220 عبداهلل بن سامل الوسيمر  5

 - - 739 739 عبدالوهاب بن سعود البابطني ** 6

 - - 1.000 1.000 وليد بن عبدالرمحن املوسى  7

 - - 1.000 1.000 وليد بن أمحد بامعروف  8

 - - 10.000 10.000  علي بن حسني برمان اليامي 9
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 مالحة وحقو  كبار التنةيذيني:ج( 
( سهم يف الشركة  1.500عدد ) حممد آل دغرير بن املهندس/ إبراهيم  التجارية للشؤونميلك نائب الرئيس التنةيذي 

 م. 2017/  12/ 31كما يف 
: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين  عشرونوال السابع

 عن أي مكافآت: 
 مبوجبه أحد أعضا  جملس اإلدارة أو أحد كبار التنةيذيني عن أي مكافآت.  اليوجد أي ترتيبات أو اتةا  تنازل

 اح: الشركة عن أي حقوق في األرب تنازل بموجبه أحد مساهمي : بيان ألي ترتيبات أو اتفاقوالعشرون الثامن
 اليوجد أي تنازل من أحد مسايمي الشركة عن أي حقو  يف اسأرباح. 

: إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد وصف ألي استرداد أو شراء أو ن: والعشرو  التاسع  
دين تابلة لالسرتداد.  اليوجد لدى الشركة  أي اسرتداد أو شرا  أو إلغا  سأي أدوات  

: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد الثالثون
 األعضاء: 

. م 7201التوجد أية عقود بني الشركة ونرف ذي عالتة أبرم  خالل العام املايل   
 :النتائج المالية  :الحادي والثالثون

 :  م 2017إىل م  2013اً للنتائج املالية عن الةرتة من يما يلي ملخانعرض ف
 : ف الريالت () بآل قائمة المركز المالي (أ
 

م 2017 البيان م 2016   
 المعايير الدولية

م 5201  
م 4201 المعايير الدولية م3201   

 373,625 547,759 640.819 546.002 503.513 اسأنول املتداولة 
تداولة املري اسأنول غ  5.2202.22  2.321.748 2.430.434 2,533,443 2,539,394 

 2,913,019 3,081,202 3.071.253 2.867.750 2.730.733 إمجايل اسأنول
 483,232 377,047 232.664 189.812 176.484 اخلاوم املتداولة 

تداولة املغري  اخلاوم  525.366 621.109 716.837 642,419 609,247 
 1,092,479 1,019,466 949.501 810.921 701.850 إمجايل اخلاوم

  حقوق المساهمين 
000.700.1 1.700.000 رأس املال  1.700.000 1.700.000 1,700,000 

 40,706 65,026 90.588 103.059 103.059 االحتياني القانوين 
 79,834 296,710 331.164 253.770 225.824 اسأرباح املبقاة 

28.8832.0 جمموع حقو  املسايمني   2.056.829 2.121.752 2,061,736 1,820,540 
حقو  املسايمني املطلوبات و   2.730.733 2.867.750 3.071.253 3,081,202 2,913,019 
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 : م 2017إىل عام  م 2013ويوضح الرسم البياين التايل تطور اسأنول وحقو  امللكية خالل مخس سنوات من عام 
 (باسألف لاير) م 2017إىل   م 2013اسأنول وحقو  امللكية من 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ب( قائمة الدخل ) بآلف الريالت(: 
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان

 631.639 827.885 1.086.649 631.197 346.244 اإليرادات 

 (372.424) (028,429) (565.052) (425.808) (299.332)  اإليرادات تكلةة 

 259.215 398.857 521.597 205.389 46.912  الدخلجممل 

 (44.309) (143.590) (241.198) (73.672) (62.622) والعامة ة والتمويلي جمموع املااريف اإلدارية والتسويقية

 1.811 (71) 5.364 7.525 5.150 )مااريف( / إيرادات أخرى، بالاايف

 (18.575) (12.000) (30.139) (13.500) (11.300) الزكاة الشرعية 

 198.142 243.196 255.624 125.742 (21.860) السنة  )خسارة( نايف دخل

 - - - - (1.211) الدخل )اخلسارة( الشامل للةرتة 

 198.142 243.196 255.624 125.742 (23.071)  إمجايل الدخل )اخلسارة( الشامل للةرتة

 1.17 1.43 1.5 0.74 (0.13)  اسأساسية  السهم )خسارة( رحبية

 1.17 1.43 1.5 0.74 (0.13) املخةضة  السهم )خسارة( يةرحب
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إىل عام  م  2013خالل مخس سنوات من عام  )اخلسائر( ويوضح الرسم البياين التايل تطور نايف املبيعات ونايف اسأرباح
 : م2017

 (باسألف لاير) م 2017إىل  م 2013نايف املبيعات ونايف اسأرباح من 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

: م 7201وعام  م  6201في النتائج التشغيلية لعامي  الفروقات الجوهرية :ثونالثاني والثال  

 2017 البيان
 )ألف لاير(

2016 
 )ألف لاير(

 التغيري
 )ألف لاير(

 نسبة التغيري
% 

 (45)  (284.953)  631.197 346.244 / اإليرادات املبيعات
 19 126.476 (425.808)  (299.332)  / اإليرادات تكلةة املبيعات
 19 158.477 205.389 46.912 جممل الربح 

 (32)  (2.375)  7.525 5.150 أخرى  -إيرادات تشغيلية
 7 (13.790)  (87.172)  (73.922)  ماروفات تشغيلية ـ أخرى 
 (117)  (147.401)  125.742 (21.860)  الربح )اخلسارة( التشغيلي

 100 (1.211)  - (1.211)  الدخل )اخلسارة( الشامل للةرتة
 (118)  (148.813)  125.742 (23.071)  إمجايل الدخل )اخلسارة( الشامل للةرتة

املبيعات بسبب وتيمة اخنةاض حجم  م إىل2016م مقارنة بالعام املايل 2017خالل العام املايل  حتقيق خسارةيعود سبب 
  .ج الخنةاض الطاتة التشغيلية للماانع ، شدة املنافسة ، وارتةاع تكلةة االنتا اخنةاض الطلب على اسأنمن 

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:  الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة: والثالثون الثالث  
لشركة معايري احملاسبة نبق  االيوجد اختالف عن معايري احملاسبة الاادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني حيث 

  .م2017يناير  1( اعتبارا من IFRSالدولية )
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المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:و  : اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسيالثونوالث الرابع  
 الينطبق

وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  : تفاصيل األسهمثونوالثال خامسال  
أسهم أو أدوات دين نادرة عن أي شركة تابعة. أي ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتايل اليوجد   

 

ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء  : وصف ألي مصلحة في فئة األسهمالثونوالث سادسال
لك الحقوق:هم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولد  

 الينطبق

للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات  فئات وأعداد أي أدوات دين قابلةوصف ل: ونوالثالث سابعال
: اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها  

مليون لاير  400غري مانةة ائتمانياً بقيمة مسجلة و  ا، أندرت الشركة نكوكم  2015من العام يونيو  ل شهرخال
م. مت حتديد العائد على الاكوك هبامش ربح تدره 2020و سعودي ملدة مخس سنوات وتستحق الدفع يف شهر يوني

استخدام املتحاالت من  متمضافة إىل معدل اسأساس ) سايبور( لةرتة الثالثة أشهر )تستحق ربع سنوياً(.  1.4%
  إندار الاكوك يف سداد جز  من املديونية القائمة على الشركة. 

: للتحويل إلى أسهمب بموجب أدوات دين قابلة اكتتا : وصف ألي حقوق تحويل أوثونوالثال ثامنال  

. اليوجد لدى الشركة أي حقو  حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين تابلة للتحويل إىل أسهم  

بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح: : والثالثون تاسعال   
تنازل عن أي حقو  يف اسأرباح. مل يقم أي من مسايمي الشركة بال  

  أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات: ربعوناأل
 الينطبق

على القوائم المالية:  الخارجي مراقب الحسابات: تحفظات حادي واألربعونال  
  .م31/12/7201املالية املنتهية يف  رأيا غري متحةظ حول القوائم املالية للسنة مراتب احلسابات اخلارجيلقد أندر 
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  :أرباح األسهمسياسة توزيع  :وناألربعالثاني 
توزع اسأرباح السنوية الاافية للشركة بعد حسم مجيع املاروفات العمومية والتكاليف اسأخرى مبا فيها الزكاة املةروضة 

 شرعاً على النحو التايل:
 هذا وتف العامة العادية اجلمعية تقرر أن وجيوز للشركة النظامي يانياالحت لتكوين اسأرباح نايف ( من %10جينب ) .1

 .املدفوع املال رأس من  (%30املذكور ) االحتياني بلغ مىت التجنيب
 اتةاتي لتكوين احتياني اسأرباح نايف من (%10جتنب ) أن اإلدارة جملس اترتاح على بنا  العادية العامة للجمعية .2

 الشركة . خياص مبا يعود بالنةع على
 يكةل توزيع أو الشركة مالحة حيقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتيانيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 إلنشا  اسأرباح مبالغ نايف من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية   .املسايمني على اإلمكان تدر ثابتة أرباح
 .املؤسسات هذه من تائما يكون ام ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات

 .املدفوع الشركة رأنمال من  (%5متثل ) بنسبة للمسايمني اوىلدفعه  ذلك بعد الباتي من يوزع .4

نسب األرباح المقترح  نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
 وتوزيعها في نهاية السنة

 إجمالي األرباح
 م2017 

 0 %0 %0 النسبة

 - - - اإلجمالي

 

 دفع أرباح حصص المساهمين : 
يمات اليت لتدفع حاص اسأرباح املقرر توزيعها على املسايمني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتع

 االستثمار وهيئة السو  املالية.التجارة و تادرها وزارة 
 : إقرارات الشركة:واألربعون الثالث
 الاحيح . أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل (1
 بةاعلية.  ونةذأن نظام الرتابة الداخلية أعد على أسس سليمة  (2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف تدرة الشركة على موانلة نشانها.  (3

 
واألربعون: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض  رابعال

اجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المجلس األخذ بها بشأن تعيين مر 
 المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم األخذ بها: 

اليوجد تونيات من جلنة املراجعة فيها تعارض بينها وبني ترارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس اسأخذ هبا بشأن تعيني 
 ابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي.مراجع حس
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 :الشركة إدارة توصيات ومقترحات مجلس : واألربعون خامسال
 اسأخوة املسايمني الكرام

 ةثلثالامعكم اجنازات شركتكم يسره أن يتقدم حلضراتكم يف مجعيتكم العامة العادية إن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض 
  بالتونيات واملقرتحات التالية: عشر
 م. 31/12/2017على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  التاوي  (1
 م.31/12/2017على تقرير مراتب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  التاوي  (2
 م.31/12/2017على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  التاوي  (3
 .م 2017مة أعضا  جملس اإلدارة عن العام املايل إبرا  ذ (4
على تونية جلنة املراجعة بشأن اختيار مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعة القوائم املالية ربع السنوية  التاوي  (5

 . م 2018والسنوية للشركة وحتديد أتعابه للسنة املالية 
 جلنة إدارة املخانر.  التاوي  على تكليف جلنة املراجعة مبهام ومسئوليات وأعمال (6
( 200سعودي كمكافأة سأعضا  جملس اإلدارة بواتع ) لاير مليوين( 2.000.000نرف مبلغ )على  التاوي  (7

تهية يف عن السنة املالية املن إضافة اىل املكافأة اإلضافية لرئيس اجمللسمائيت ألف لاير سعودي لكل عضو 
 م.31/12/2017

ورة بتعيني اسأستاذ / تركي بن علي الشنيةي عضوا يف جملس االدارة لتكملة دالتاوي  على تونية جملس االدارة  (8
م خلةا للعضو املستقيل اسأستاذ/ عبدالوهاب بن سعود  08/08/2019اجمللس احلالية واليت تنتهي بتاريخ 

 البابطني. 
لعربية للاناعة ا التاوي  على عقد بيع مادة اسأنمن  السائب والذي سيتم بني شركة أنمن  جنران وشركة يال (9

والتجارة واملقاوالت احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة علي بن حسني برمان اليامي مالحة مباشرة فيها والرتخيص 
هبا لعام تادم وذلك بنةس الشروط واسأسعار اليت تتبعها الشركة مع عمالئها اآلخرين وذلك بكمية تعاتدية تبلغ 

 (نن حسب حاجة العميل. 30.000)
 س مجلس اإلدارة رئي

 لعالم. محمد بن مانع أبا


