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ي  توال ( الثانياالجتماع )  العادية العامة بناًء على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية 

  ( الوطنالصحيفة اليومية ) ب انشرهو  ،م18/03/2020 بتاريخاملالية السعودية "تداول" بموقع السوق  اإعالنهتم 

وافق  ه23/07/1441 بتاريخ  األربعاءيوم ( 7103العدد رقم ) الصادرة ب  .( 02صفحة رقم )  م18/03/2020امل

 على تعميم مجلس هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات  ونظر للظروف االستثنائية وبناءً 

 على سالماملساهمة املد
ً
 حتى إشعار آخر. وذلك حرصا

ً
ة  رجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا

لصحية املختصة  املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات ا

 للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات  (، وامCOVID-19وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ) 
ً
تدادا

 التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره.   الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ

عليه فقد اتاحت الشركة ملساهميها الكرام املشاركة في مداوالت ومناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل  

 ُبعد ومتمثلة في:  التقنية الحديثة عن 

   عن طريق وسائل التقنية الحديثة املرئي العرض-1

 والرد على مناقشات املساهمين   ستقبالتخصيص ارقام اتصال هاتفية ال -2

 تخصيص اميل الستقبال استفسارات املساهمين -3

تصويت اإللكتروني( على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين املسجلين في موقع  كما اتاحت لهم )ال

 من الساعة العاشرة صباحا 
ً
م وحتى   04/04/2020 وافقهـ امل11/08/1441من يوم السبت خدمات تداوالتي وذلك بدءا

 . من يوم انعقاد الجمعية الساعة الثامنة مساءً 

وبعد الرجوع الى البيانات املقدمة من قبل موقع خدمات تداوالتي التابع لشركة مركز إيداع األوراق املالية للمشاركين من  

 )عن بعد(: 
ً
 مساهمي الشركة واملصوتون آليا

، 478وعددهم )  
ً
 ( مساهما

 10,220.795يمثلون ) 
ً
 ( سهما

، 170,000,000ركة البالغ ) %( من إجمالي عدد أسهم الش 6.01أي بنسبة ) 
ً
 ( سهما

 لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق املالية ذات الصلة والنظام األساس ي  
ً
 طبقا

ً
وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحا

 للشركة. 

ـام الساعة  ، في تمـعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة نجران دينةفي مقر الشركة بم الثاني( وعليه فقد انعقد االجتماع ) 

 رئيس مجلس اإلدارة  -محمد بن مانع أبالعال  /املهندس ( مساًء برئاسة 19:30) 

التالية   ورؤساء اللجان  أعضاء مجلس اإلدارة من  كل  مرئياتصال  ُبعد وبمشاركة عبر وسائل التقنية الحديثة عن 

 اسمائهم:

 



 
 

 شركة أسمنت نجرانساهمي لم (الثانياالجتماع )العادية  الجمعية العامةع ضر اجتمامح
 م 04/2020/ 08لموافق هـ ا08/1441/ 15االربعاء المنعقد يوم 

 6من2حةصف

 االسم 
 ةصفة العضوي

 تنفيذي()مستقل/ تنفيذي /غير 
 املنصب/ اللجان

 مستقل األستاذ/ صالح بن ياسين عالف 
 اإلدارةنائب رئيس مجلس 

 اللجنة التنفيذية رئيس 

 عضو مجلس إدارة  تنفيذيغير  عبدهللا بن سالم الوسيمر األستاذ/ 

 عضو مجلس إدارة تنفيذيغير  فهد بن عبدهللا الراجحياألستاذ/ 

 عضو مجلس إدارة مستقل وس ى وليد بن عبدالرحمن امل  /األستاذ

 مستقل وليد بن أحمد بامعروف األستاذ/ 
 إدارةعضو مجلس 

 ترشيحات واملكافآتاللجنة و املراجعة  لجنةرئيس 

 دارة إ عضو مجلس تنفيذي أيمن بن عبدالرحمن الشبل املهندس/  

 عضو مجلس إدارة  مستقل مان اليامي علي بن حسين بر األستاذ/ 

 املنتدباإلدارة عضو مجلس  تنفيذي عبدالسالم بن عبدهللا الدريبي   /األستاذ

شركة الخارجي  صال مرئي ممثال عن مراجع حسابات ال اتكما شارك في االجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد 

 عبدهللا املسند ( األستاذ/الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون )مكتب 

 للجمعية،   محمد عبدهللا املدانيية بأنه تم تعيين األستاذ/ يس الجمعوأوضح رئ
ً
 سكرتيرا

إبراهيم صالح  ستاذ/ األ و  يحيى حسين آل مقبول من األستاذ/  كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز األصوات واملكونة 

 آل ذيبه 

ا موقع تداوالتي التابع لشركة مركز إيداع  كما أوضح بان مراجعة وفرز األصوات ستكون عن طريق البيانات املقدمة آلي

 . األوراق املالية

قنية  شاركين عبر وسائل التاملساهمين امل على السادة  عمال الجمعية العامة العاديةء بقراءة جدول أ بعد ذلك تم البد

 ( اتصال مرئي ) ُبعد  الحديثة عن

راقب ا  لحسابات عن السنة املالية املنتهية في  وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتالوة تقرير م

 . م2019ديسمبر 31

ة العامة  تقرير لجنة املراجعة السنوي للجمعي بتالوة -وليد بن أحمد بامعروف  /املراجعة األستاذكما قام رئيس لجنة 

 .العادية

 وكانت االستفسارات على النحو التالي: 

 اليوجد استفسارات من املساهمين.  
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بنود جدول   كمال ومناقشةمعية خروج ممثل مراجع الحسابات من الجلسة الست ذلك طلب رئيس الجبعد االنتهاء من و 

وطلب  عية وفتح باب املناقشة للمساهمين وتوجيه اسئلتهم على مجلس اإلدارة حسب بنود جدول االعمال عمال الجما

 : عبر الهاتف الجمعية اع اجتمفترة ترد خالل  ةئلسأ ي أ وعرض  لة التي وردتئمن سكرتير الجمعية عرض االس

 

 ال كالتالي:  ان السؤ وك  أحد املساهمينمن   بريد إلكتروني استالمتم نه أذكر سكرتير الجمعيه  

 همين؟  واليتم توزيع أرباح على املسادارة  توزيع مكافآت على أعضاء مجلس اإل يتم ملاذا السؤال: 

ة أعمالها ووضع الخطط  ومتابعأعمال الشركة  ر في تيسيه ودوره بل أتعابمقا كافآت دارة املض ى مجلس اإل قايت  :االجابة

دارة يوص ي  نظام الشركات كما أن مجلس اإل ياسات آت مقرره وفق سكما أن املكاف دارة التنفيذيةوتوجيه اإل  توالسياسا

وافقة في الجمعويتم التصويت عليها وأخكافآت امل بصرف  .  يةذ امل

 

فطلب   ، كبير من االسئلةدد طرح ع و  أحد املساهمين من عقد الجمعية ء أثنا أنه وردهم اتصال ذكر سكرتير الجمعية ب

  وتم االجابة على األسئلة ذات العالقة ببنود قراءتها  مجميع اسئلة املساهم، فت عرضجمعية من سركتير اللجنة رئيس ال 

 :  تياآلعلى النحو   الجمعية

أرباح كافيه  الشركة ولم يحقق  بشكل يومي في  ة وهو ال يعمل سيار لف و أ٢٠٠ رئيس مجلس اإلدارة ا يعطىاذمل / 1 س

 ؟ ان محضر العام املاض ي لم تذكر السيارةلتوزيع أرباح للمساهمين؟؟ علما ب

ت وبدالت  آفات، وملاذا يمنح االعضاء التنفيذيين مك آيجب ان اليمنح اعضاء مجلس االدارة التنفيذيين مكاف/ 2 س

 ف ريال؟  اال   ٦واآلخر  ،٥٧٢بلغ وصلت ألحدهم م

 ريال. ١٠٠٠ب ان يوحد بمبلغ اليتجاوز فما نراه من تفاوت مبالغ يجبدل املصروفات يجب توحيده  /3 س

كافآت تذكر في تقرير  املمخصصات ، فإن لكترونيللسؤال السابق الوارد عبر البريد اإلاضافة ملا ذكر كاجابة  /3 و  2و  1 ج

 . املساهمين  عليها من قبل  ويتم التصويت عامةاملجلس وهي مبنية على السياسات املعتمدة في الجمعية ال

  االدارة  مجلس  بعلم  الزيادة تمت  هل    ٪٥٠٠اوزت ن وتجطلعيتم زياده نسبة تغيير وملكية أسهم بعض االعضاء امل /  4 س

 ؟ في فترات الحضر ام ال متت وهل ؟ ال   ام

ضو مجلس اإلدارة الشراء وبالعكس هذا  يلتزم أعضاء املجلس الشراء والبيع في أوقات الحضر وخالف ذلك يحق لع / 4 ج

 س في الشركة. الش يء يدل على ثقة أعضاء املجل

 ؟ املسؤول ناك اخطاء من قرير السنوي هلت ا / 5 س

 تم الطلب من املساهم توضيح الخطأ ولكن لم يجب.   / 5 ج

 ؟  م في مجلس االدارة أعلى باملقارنة مع شركات اسمنت اخرى نجد ان املصروفات لديك / 6 س

 تم االجابة عليه في سؤال سابق  / 6 ج

 ملاذا؟ اللجان لديكم في مجلس االدارة أعلى باملقارنة مع شركات اسمنت اخرى نجد ان عدد اللجان وأعضاء تلك   / 7 س

 ةجلس االدار ة مل بالعكس، تم تخفيض عدد اللجان في الدورة الحالية مقارنة بالدورة السابق / 7ج 

 ؟  تفصيلها؟ ملاذااألعلى لم يتم  ٥ين ال جدول مكافئات التنفيذي / 8 س

 ذكرت حسب النظام  / 8 ج
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 كالتالي: و هي لم يتم االجابة عيها كونها خارج بنود الجمعية  ج بنود الجمعية كانت لدى املساهم اسئلة خار و 

والتنفيذية من اختصاصات االدارة  ملجلس توزيع املهام عمل لجنة الحوكمة من حوكمة الشركات ادوار ا ٢٣املادة  /  9 س

 . ريال مليون  مبلغ  دم إلزاميتها حيث يوفر ع الشركةالتنفيذية ملاذ ال يتم الغاءها لع 

من خالل لجان  اء عضنمية حقوق املساهمين ولم نرى اال تنفعه اال في كلمة الرئيس ذكر تفي التقرير السنوي  / 10 س

 ليست إلزامية تكلف الشركة مايقارب املليون سنوي. ملاذا؟ 

 ؟ ى أعضاء مجلس االدارةماهي مبادرات الترشيد التي اتبعتها الشركة عل / 11 س

ءات وطنية شابه  يين في الشركة ذو تكلفه عالية ملاذا ليس لديكم خطة احالل لكفان الغير سعودبعض العاملي / 12 س

 توفر ع الشركة؟ 

ت وبدالت  آفات، وملاذا يمنح االعضاء التنفيذيين مك آيجب ان اليمنح اعضاء مجلس االدارة التنفيذيين مكاف/ 13 س

 ف ريال؟  اال   ٦واآلخر  ،٥٧٢بلغ وصلت ألحدهم م

 ريال. ١٠٠٠توحيده فما نراه من تفاوت مبالغ يجب ان يوحد بمبلغ اليتجاوز   روفات يجببدل املص / 14 س

عليكم العمل على أن يتزامن اجتماع اللجان مع اجتماع املجلس ولهم فقط بدالت اجتماع املجلس ويجب ان ال   / 15 س

 اللجان.   ناك لهم بدالت لحضور اجتماعاتتكون ه

 نفيذي، وكذلك شؤون املساهمين. ملاذا؟ هناك ضعف وتأخير في التواصل مع املساهمين من قبل الرئيس الت /16 س

 ملاذا هناك تنفيذي عضو لجنة ويعارض تعيينه اللوائح؟ /17 س

 ت نجران؟ هل شركة النقل تابعة لشركة اسمن /18 س

 . املساهمنتهت اسئلة ا

    .من أي مساهم آخر إضافيةترد أي اسئلة  مأنه ل  جمعيةثم أوضح سكرتير ال  

 

)التصويت  خالل  الء بأصواتهم على بنود جدول األعمال من جمعية من املساهمين اإلدلب رئيس البعد ذلك طو 

التي، وبعد انتهاء او ن في موقع خدمات تدللمساهمين املسجلي اإللكتروني( على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية

صويت من موقع لحضور وإجمالي نتائج التت وتقرير ااألصوا فرز يل محضر ت، تم تحمساهمين من عملية التصوي امل 

وراق املالية، وقام سكــرتير الجمعيـة بتالوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت  داع األ خدمات تداوالتي التابع لشركة إي

 لنحو التالي: على ا

 جمعية البنود 

 نعون تمم غير الموافقون  افقون المو نص البند 

 األول  بندال

املالية املنتهية في رير مجلس اإلدارة عن السنة على تق التصويت

 م.  2019/ 12/ 31

9,577,585  
93.7 % 

66,489  
0.65 % 

576,721  
5.64 % 

 الثاني  البند

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في 

 م. 2019/ 12/ 31

9,587,770 
93.8 % 

41,978 
0.41 % 

591,047 
5.78 % 

 591,854 52,874 9,576,067 الثالث  البند
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 جمعية البنود 

 نعون تمم غير الموافقون  افقون المو نص البند 

 % 5.79 % 0.51 % 93.69 م.31/12/2019القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في ت على التصوي
 الرابع  البند

 م.2019التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي 

 البند.يت على هذا رون التصو عضاء مجلس اإلدارة الحاض: ال يحق ل مالحظة

8,781,420 
88.68 % 

335,733 
3.39 % 

784,642 
7.92 % 

 الخامس البند
ية للشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالتوصية لجنة املراجعة، وذلك ًء على ركة من بين املرشحين بناات للشع الحسابالتصويت على تعيين مراج

 .وتحديد أتعابه 2021م والربع الول للسنة املالية 2020املالية  وية للسنةل والثاني والثالث والسنللربع الو 

 5,836,724 .ألف ريال  000300,مكتب الخراش ي بمبلغ 
57.10 % 

 
3,970,354 

 413,717 .ألف ريال  450,000يونج بمبلغ  و ايرنيست ب مكت % 38.84
4.04 % 

 ادس الس البند

سعودي كمكافأة يونان ريال ( مل2.000,000صويت على صرف مبلغ )الت

( مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو 200,000لعضاء مجلس اإلدارة بواقع ) 

جلس لرئيس امل( ريال سعودي 200,000ملكافأة اإلضافية بواقع ) إضافة إلى ا

 م. 2019/ 31/12السنة املالية املنتهية في  عن

7,871,486 
79.49 % 

1,146,306 
11.57 % 

884,003 
8.92 % 

 سابع ال البند

لتي ستتم بين الشركة وشركة املصانع الكبرى للتعدين تصويت على العمال ا ال

رة املهندس/ محمد بن مانع ابالعال وعضو مجلس والتي لرئيس مجلس اإلدا

ي عبارة هفيها و  إلدارة املهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرةا

اجة العميل طن حسب ح( 5,000بلغ )السمنت السائب بكمية ت عن بيع مادة

مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والسعار التي تتبعها الشركة  1.2بقيمة 

 ا اآلخرين.مع عمالئه

9,264,774 
90.82 % 

271,733 
2.66 % 

664,288 
6.51 % 

 الثامن  البند

ين نع الكبرى للتعدن الشركة وشركة املصاالتصويت على العمال التي تمت بي

مجلس  انع ابالعال وعضواملهندس/ محمد بن ملس اإلدارة لرئيس مج  والتي 

شرة فيها وهي عبارة اإلدارة املهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مبا

م 2019ب حيث بلغت قيمة العمال خالل العام عن بيع مادة السمنت السائ

 ية السائدة.وذلك بالشروط التجار  ( ريال23,000مبلغ )

9,205,950 
90.24 % 

274,549 
2.69 % 

720,296 
7.06 % 

 التاسع:  البند

للصناعة ال العربية ة يالتصويت على العمال التي ستتم بين الشركة وشرك

عضو مجلس اإلدارة علي حسين بن برمان والتجارة واملقاوالت املحدودة والتي ل

 دة السمنت السائب بكميةوهي عبارة عن بيع ما اليامي مصلحة مباشرة فيها

مليون والترخيص بها  7.2بقيمة ب حاجة العميل ( طن حس30,000تبلغ )

 .ئها اآلخرينشركة مع عمالال وبنفس الشروط والسعار التي تتبعها

9,371,554 
91.78 % 

 

207,778 
2.03 % 

631,463 
6.18 % 






