شـركـة أسمنت المنطقة الجنوبية
اإلادار العـامـة – أبهـا

تقرير
مجلس اإلادار عام 2018
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تقرير مجلس اإلدارة عن الس ة الم تهية في 2018/12/31م
حضرات المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســــــــر مجلـــــس إدارة الشركـــــــة أن يرحــب بكــــــم أجمــت ترحيــب ويشكــــــركم جزيــت الشكـــــر عل ـ
تلبيــــة دعوتـــه لحضـــور اجتمـا الجمعيـة العامـة العاديـة الرابعـة واألربعـون ويقـدم لكـم تقريـرل السـ و
عن أعمات وا جازات الس ة المالية الم تهية في 2018/12/31م مع القوائم المالية الس وية.
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أولا– شاط الشركة.
يتمثت ال شاط الرئيسي للشركة في ص اعة وا تاج األسم ت ومشتقاته وتوابعه واإل تجار بتلك الم تجات ويجوز للشركة

أن تكون لها مصلحة أو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاوت أعمات مماثلة ألعمالهـا أو التـي ـد تعاو هـا علـ

غرضها ولها أن تتملك األسهم أو الحصص أو كالهما في هذل الشركات أو ت دمج فيها أو تشـتريها كمـا لهـا
تحقيق أ ا
الحق في الستحواذ عل حصة من الشركات الخرى بما ل يتجاوز سبة العشرين بالمائة من احتياطياتها الحـرة وبمـا

ل يزيد عن عشرة بالمائة مـن رأس مـات الشـركة التـي تشـارك فيهـا وأن ل يتجـاوز إجمـالي هـذل المشـاركات يمـة هـذل

الحتياطيات مع ابالغ الجمعية العامة العادية في أوت اجتما لها.

وتزاوت الشركة شاطاتها من خالت مصا عها الثالثة في كت من  :جازان وبيشة وتهامة.

أ – اإل تاج
بلغ إ تاج عام 2018م من مصا ع الشركة الثالثة ( )6.295.941طن كل كر مقابت ( )6.362.506طن كل كر
عام 2017م ب قص درل .٪1.05
بلغ إ تاج مص ع أسم ت جازان عام 2018م ( )1.790.835طن كل كر مقابت ( )1.481.534طن كل كر تم
إ تاجهــــا عام 2017م بزيادة درها  ٪20.88في حين أن سبة طا ته اإل تاجية الفعلية عام 2018م إل طا ته
التصميمية المقدرة بـ ( )1.500.000طن كل كر تمثت  .٪119.39وتم إ تاج ( )1.729.074طن كل كر من
مص ع أسم ت بيشة عام 2018م مقابت ( )1.617.414طن كل كر عام  2017بزيادة  .٪6.90في حين أن
سبة طا ته اإل تاجية الفعلية عام 2018م إل طا ته التصميمية المقدرة بـ ( )1.575.000طن كل كر تمثت
 ٪109.78حيث تم رسملة الخط الثا ي في الربع الرابع من عام 2018م .كما تم إ تاج ( )2.776.032طن
كل كر من مص ع أسم ت تهامة عام 2018م مقابت ( )3.263.558طن كل كر عام 2017م ب قص ٪14.94
في حين أن طا ته اإل تاجية الفعلية عام 2018م إل طا ته التصميمية المقدرة بـ ( )4.500.000طن كل كر
تمثت .٪61.69
وفيما يلي رسم بيا ي إل تاج الك لكر عل مستوى اجمالي المصا ع الثالثة من عام 2014م حت عام 2018م.
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ب  -المخزون
بلــــغ المخــــزون فــــي هايــــة عــــام 2018م ( )3.865.809طــــن كل كـــــر و ( )141.771طــــن أســــم ت مقابــــت

( )2.907.192طن كل كر و( )114.260طن أسم ت في هاية عام 2017م.

جـ -المبيـعـــات
بلغت مبيعات عام 2018م ( )5.776.072طـن أسـم ت مقابـت ( )5.581.266طـن أسـم ت عـام 2017م

بزيادة .٪3.49

ومن ضمن المبيعات تم تصدير كمية ( )7.000طن من األسم ت العاد المكيس إل دولة اليمن.
وفيما يلي رسم بيا ي يوضح كميـة المبيعـات مـن األسـم ت علـ مسـتوى إجمـالي المصـا ع الثالثـة مـن عـام 2014م
حت عام 2018م.
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مبيعات األسمنت باأللف طن
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ثا يا – تحليت جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة.
الم طقة

القيمة ( ريــــــات )

الكمية (طن)

مبيعات األسـم ـت:
عسـير

3.165.809

486.429.153

جازان

1.803.360

277087.745

مكة المكرمة

502.012

77.134.556

الباحة

295.833

45.454.983

جران

1.699

261.053

الرياض

359

55.161

( اليمن ) تصدير

7.000

1.301.219

إجمالي المـبيــعـــــات:

5.776.072

887.723.870

ثالث ا – التدريب
استم اررا لجهود الشـركة فـي دعـم الكفـااات الوط يـة والحـرص علـ التـوطين ورفـع سـبة السـعودة التـي بلغـت

حالي ا ( )55.05٪ب هاية عام 2018م فقد امت الشـركة بتـدريب ( )440مـن مـويفي الشـركة بجميـع موا عهـا وذلـك

في دورات تدريبية داخت وخارج المملكة لعام 2018م م هم ( )19مويف تم تدريبهم خارج المملكة و( )421مويـف

تم تدريبهم داخت المملكة.

رابع ا – خطط و اررات الشركة المهمة.
تتركز خطط الشركة حاليا في مجات اإل تاج والمبيعات بهدف الستغالت األمثت للطا ة المتاحـة مـن خـالت عقـد

ورش عمت بشكت دائم وتعزيز العال ات مع العمالا وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية

وفيما يخص خط اإل تاج الثا ي بمص ع أسم ت بيشة فقـد تمـت رسـملته بتـاري 2018/10/1م واضـافته إلـ األصـوت

العاملــــة بالشــــركة بطا ــــة إ تاجيــــة  1.5مليــــون طــــن كل كــــر ســــ وي ا لتصــــت الطا ــــة التصــــميمية لمصــــ ع أســــم ت
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بيشة إل  2.7مليون طـن سـ ويا باإلضـافة إلـ  6مليـون طـن بمصـ ع أسـم ت جـازان ومصـ ع أسـم ت تهامـة لتصـبح
الطا ة التصميمية الكلية للشركة  8.7مليون س وي ا بوا ع  29.000طن يومي ا.

خامس ا– المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذل المخاطر وم ار بتها.
 -1مخاطر السوق والتشغيت:
أ -المخاطر التي د تواجه الشركة تتمثت في زيادة الم افسة بين شركات األسم ت المحلية فـي يـت ا خفـاض الطلـب
وتد

معدت السعر إل أ ت من التكلفة في بعض الفترات خالت العام.

ب -ا خفاض اإل فاق الحكومي والخاص علـ المشـاريع ومـن ثـم ا خفـاض الطلـب علـ األسـم ت .وتعمـت الشـركة
عل تعزيز تواجدها في األسواق المحلية والخارجية من خالت استمرار التواصت مع العمالا الحاليين والمحتملين.

 -2مخاطر أسعار الفائدة :
ت شأ مخاطر أسعار الفائدة من أثر ارتفا أسعار الفائدة عل الربحية المستقبلية.
حيث ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائـدة تيجـة لرتفـا تكـاليف التسـهيالت والمرابحـات التـي تحصـت عليهـا

الشــركة لتمويــت متطلبــات ال مــو والتشــغيت وتعمــت اإلدارة علـ الحــد مــن مخــاطر أســعار الفائــدة عــن طريــق م ار بــة
تكاليف التسهيالت واجراا التعديالت عل محفية التمويت وتعدد مصادرل.

 -3مخاطر السيولة:
تتمثت مخاطر السيولة في عدم درة الشركة عل مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حات استحقا ها .تتم
م ار بة احتياجات السيولة عل أساس شهر وتعمت اإلدارة عل التأكـد مـن تـوفر أمـوات كافيـة لمقابلـة أ التزامـات

حالة شوئها وتقييم مدى الحاجة للحصوت عل التسهيالت.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من تمويت اسالمي صير األجت و ذمم تجارية دائ ة وأرباح يد التوزيع

ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى .من المتو ع ان يتم سداد جميـع هـذل المطلوبـات الماليـة خـالت 12

شهرا من تاري

ائمة المركز المالي.

 -4مخاطر الئتمان :
هي عدم مقدرة طرف ما عل الوفاا بالتزاماته مما يؤد ال تكبـد الطـرف ارخـر لخسـارة ماليـة .أرصـدة ال قـد ومـا
في حكمه القائمة لدى الشركة في تاري المركز المالي موزعة لـدى ب ـوك محليـة .تسـتحق الـذمم المدي ـة التجاريـة

واألخرى بشكت رئيسي من عمالا وأطراف ذات عال ة وتتركز  ٪79من الذمم التجارية المدي ة المستحقة للشـركة
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طرف  8عمالا رئيسيين مقابت(  74٪طرف  7عمالا رئيسـيين فـي عـام 2017م) و ـد تـم ايهـار الـذمم المدي ـة
المـقدرة.
بقيمتها القابلة لالستمرار و ُ

 -5مخاطر العملة :
تتمثت مخاطر العملة في تذبذب يمة اداة مالية تيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األج بية.
إن الشــركة غيــر معرضــة لتقلب ـات أســعار صــرف العمــالت األج بيــة خــالت دورة أعمالهــا العاديــة ي ـرا ألن تعــامالت
الشـركة الجوهريـة خــالت السـ ة تمـت بــالي السـعود والـدولر األمريكــي وحيـث أن سـعر صــرف الـدولر األمريكــي
مثبــت مقابــت الــي الســعود ممــا يع ــي أ ــه ليســت ه ــاك مخــاطر مهمــة مرتبطــة بالتعــامالت واأل رصــدة بالــدولر

األمريكي.

 -6القيمة العادلة لألدوات المالية :
القيمة العادلة هـي المبلـغ الـذ يـتم بـه مبادلـة أصـت أو سـداد التـزام للشـركة فـي معاملـة تـتم بـين طـرفين بعلمهمـا

ومتا إرادتهما عل أساس تجار .
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سادسا – أسماا أعضاا مجلس اإلدارة وأعضاا اللجان واإلدارة الت فيذية وويائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
م
1

الســــــــــــــــــــم
سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سعود

الوييفة الحالية
رئيس المجلس

الوييفة السابقة

المؤهالت

ائب رئيس مجلس إدارة شركة أسم ت الم طقة الج وبية لمدة  33س ة ثم رئيس مجلس

ائب رئيس مجلس

إدارة أسم ت الم طقة

-

الج وبية
2

3

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

ائب رئيس

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

عضو مجلس

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

عضو مجلس

ممثت المؤسسة العامة للتقاعـد

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

مجلس اإلدارة

اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

4

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

اإلدارة

بكالوريوس وماجستير و

بكالوريوس وماجستير و

عمت ( )16عاما متدرجا في م اصب حكومية ودولية
مستشار للمدير الت فيذ للب ك الدولي

دكتورال في ال تصاد

دكتورال في ال تصاد

ماجستير إدارة يم المعلومات
ماجستير إدارة أعمات MBA
ماجستير ا تصاد

دكتورال إدارة اعمات مالية

5

األستاذ  /م صور بن عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

اإلدارة للدورة الماضية والحالية.

عمت ( )35عاما متدرجا في م اصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيت
للكلية وعميد بال يابة .ثم وكيت الوزارة للشئون ال تصادية بوزارة المالية ثم ائب وزير

بكالوريوس إدارة أعمات مالية
عضو مجلس اإلدارة

الخبرات

عضو مجلس

رئيس إدارة تطوير

بكالوريوس محاسبة

اإلدارة

األعمات – ب ك ساب

ماجستير إدارة أعمات

-9-

المالية.

مدير ت فيذ م اوب للب ك الدولي

مستشار ا تصاد – ص دوق الستثمارات العامة

عمت لمدة ( )22عاما متدرجا في عدة م اصب حكومية
ائب وزير العمت والت مية الجتماعية

وكيت الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمت  -وزارة العمت والت مية الجتماعية

وكيت الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات  -وزارة العمت والت مية الجتماعية
عضو هيئة تدريس في معهد اإلدارة العامة
رئيس إدارة تطوير األعمات – ب ك ساب
الرئيس اإل ليمي للخدمات المصرفية للشركات (الم طقة الوسط ) – ب ك ساب
رئيس الخدمات المصرفية للشركات (الم طقة الغربية) -الب ك األهلي التجار
رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات(الم طقة الغربية) الب ك السعود الفر سي
مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (الم طقة الغربية) – سامبا

مدير أوت لعال ات العمالا للخدمات المصرفية للشركات(الم طقة الغربية)الب ك السعود لالستثمار
مدير أوت لعال ات العمالا للخدمات المصرفية للشركات (الم طقة الغربية ) الب ك السعود الهول د
مدير عال ات العمالا للخدمات المصرفية للشركات(الم طقة الغربية)الب ك السعود الهول د
مسؤوت حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة(الم طقة الغربية)الب ك السعود الهول د

6

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

7

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـت

8

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

9

المه دس /سـفـر بن محمـد بن يفيـّر

10

األستاذ  /أديب بن محمد أبا مي

عضو مجلس

رئيس ت فيذ لشركة

اإلدارة

سوار

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

12

المه دس /سعد بن محمد الشه ار ي
ائب الرئيس الت فيذ للتص يع

اإلدارة

عضو مجلس

اإلدارة الرئيس
الت فيذ

عضو لج ة
المراجعة
ائب الرئيس
الت فيذ

ماجستير إدارة أعمات

بكالوريوس إدارة اعمات

رئيس لج ة المراجعة بشركة الرائدة المالية

عمت لمدة ( )20عام ا في القطا الخاص
عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية

ائب رئيس مجلس إدارة شركة اصر ال ابت واولدل

عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الحمر
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس

بكالوريوس ه دسة كهربائية

رئيس ت فيذ لشركة سوار
مستشار بشركة ماك ز لالستشارات اإلدارية

الرئيس الت فيذ
للشركة العربية

بكالوريوس ه دسة ميكا يكية
دبلوم عالي التصميم واإل تاج
واإلدارة

لأل ابيب

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس الت فيذ

مدير إدارة المراجعة
والخدمات الستشارية
– مكتب ابا مي

رئيس القطا األوسط
بالشركة السعودية

للتص يع

للكهرباا

األسـتاذ  /اسم ياسين فتحــــي

مدير مص ع

مدير الصيا ة

( مدير مص ع جازان )

أسم ت جازان

الرئيس الت فيذ للشركة العربية لأل ابيب
عمت لمدة ( )29عاما بص دوق الت مية الص اعية السعود كمدير إدارة دراسات

واستشارات المشاريع

عمت لمدة ( )41عاما

بكالوريوس ه دسة كهربائية
ماجستير ه دسة كهربائية

بكالوريوس محاسبة
ماجستير المحاسبة المه ية

الشركة السعودية للكهرباا  -مدير إدارة التوليد
شركة أسم ت الم طقة الج وبية – ائب المدير العام.

شركة اسم ت المتحدة  -الرئيس الت فيذ (سابق ا)
شركة اسم ت الم طقة الج وبية -الرئيس الت فيذ حاليا
مدير إدارة المراجعة والخدمات الستشارية – مكتب ابا مي
عمت ( )4س وات بهيئة السوق المالية
عمت ( )1س ة ائب عميد كلية شقراا

عمت ( )12س ة في الص دوق السعود للت مية
عمت لمدة  44س ة :

بكالوريوس ه دسة كهربائية

 39س ة في شركة الكهرباا

 4س وات في أسم ت الج وب
عمت لمدة  30س ة

13

بكالوريوس علوم جيولوجيا
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شركة أسم ت الم طقة الج وبية

14

15

16

المه دس  /عقيت فطيس سعيد كدسة

( مدير مص ع بيشة )

المه دس  /سعيد عبيد الحارثي
(مدير مص ع أسم ت تهامة المكلف)
األسـتاذ  /محمـد علي محمـد الثوعـي
(المدير المالي)

مدير مص ع

أسم ت بيشة
مدير مص ع

أسم ت تهامة
المكلف
المدير المالي

مدير الصيا ة

بكالوريوس ه دسة كيميائية
تطبيقية

مدير إدارة الخدمات

بكالوريوس ه دسة يم

اله دسية

معلومات

رئيس الحسابات

بكالوريوس محاسبة
ماجستير محاسبة مه ية
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عمت لمدة  24س ة :
مه دس إ تاج – شركة أسم ت اليمامة .
مه دس كيميائي – شركة الكهرباا
شركة أسم ت الم طقة الج وبية

مه دس أعل المشاريع الكبرى بشركة سابك
عمت لمدة  22س ة :
شركة أسم ت الم طقة الج وبية

سابع ا – أسماا الشركات داخت المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبدالرحمن آت سعود

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

ممثت المؤسسة العامة للتقاعـد

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية
األستاذ  /م صور بن عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة
المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

أسماا الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواَ في مجالس إدارتها
الحالية أو من مديريها

شركة الصهاريج  -رئيس مجلس اإلدارة

داخت المملكة /خارج المملكة

داخت المملكة

شركة المصافي العربية  -رئيس مجلس اإلدارة
"مصرف ال ماا

داخت المملكة

شركة تطوير التعليم القابضة
شركة تطوير المبا ي

الكيان القا و ي للشركة

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

مساهمة محدودة
مساهمة محدودة

الشركة السعودية إلعادة التمويت العقار (غير ت فيذ )
الشركة السعودية لكفااة الطا ة (غير ت فيذ )

داخت المملكة

شركة تكامت مسئولية محددة

مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة
داخت المملكة

شركة تمكين للتق يات
شركة كليات التميز

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

عضو غير ت فيذ ممثت ب ك ساب في شركة ساب تكافت

داخت المملكة

عضو مستفت في شركة الرائدة للتمويت

داخت المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مغلقة
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شركة المصافي العربية السعودية
األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـت

مساهمة مدرجة
داخت المملكة

شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة
شركة ف دق خميس مشيط ميركيور

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

المه دس /سـفـر بن محمـد بن يفيـّر

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

الشركة العربية لأل ابيب – عضو مجلس اإلدارة الرئيس الت فيذ

ل يوجد

داخت المملكة

-
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مساهمة مدرجة

-

ثام ا – تكوين مجلس اإلدارة وتص يف أعضائه
م

اسم العضو

تص يف العضوية

1

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

مستقت

2

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

3

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

4

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

5

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

6

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

7

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت

مستقت

8

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

مستقت

9

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

ت فيذ

مستقت

ممثت المؤسسة العامة للتقاعد

غير ت فيذ

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

غير ت فيذ

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

غير ت فيذ

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

غير ت فيذ

ممثت ص دوق الستثمارات العامة
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تاسع ا – اجتماعات مجلس اإلدارة

م

السم

1

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سعود

2

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

3

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

4

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

5

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

6

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

اجتما 1

اجتما  2اجتما  3اجتما  4اجتما  5اجتما  6اجتما  7اإلجمالي

01/02

03/07

03/07

04/17

07/03

10/25

12/05



×

×



×





4















7













7















7















7















7

7

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت















7

8

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان















7

9

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر















7

ممثت المؤسسة العامة للتقاعـد

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

ممثت ص دوق الستثمارات العامة
ممثت ص دوق الستثمارات العامة
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عاش ارا – بيان بتواري الجمعيات العامة للمساهمين الم عقدة خالت الس ة المالية األخيرة
وأسماا أعضاا مجلس اإلدارة الحاضرين لهذل الجمعيات.
سجت الحضور

السم

م
تاري ا عقاد الجمعية

 1سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سعود

2
3
4
5
6

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

ممثت المؤسسة العامة للتقاعـد

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

 7األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت
 8المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
 9المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر
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اجتما الجمعية

اجتما الجمعية

األوت

الثا ي

2018/02/04م

2018/04/17م

مجمو

الجتماعات

×



1

×



1





2

×



1





2

×



1









2
2
2

الحاد عشر – اإلجرااات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير
الت فيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوياتهم حيات الشركة وأدائها.
إلحاطة أعضاا مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين فقد ام المجلس بالتالي :

 -1ضمان حصوت أعضاا مجلس اإلدارة في الو ت الم اسب عل المعلومات الكاملة والواضحة
والصحيحة وغير المضللة.

 -2التحقق من يام مجلس اإلدارة بم ا شة جميع المسائت األساسية بشكت فعات وفي الو ت الم اسب.
 -3تشجيع أعضاا مجلس اإلدارة عل ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
 -4ضمان وجود وات للتواصت الفعلي مع المساهمين وايصات آرائهم إل مجلس اإلدارة.

 -5تشجيع العال ات الب ااة والمشاركة الفعالة بين كت من مجلس اإلدارة واإلدارة الت فيذية وبين األعضاا
الت فيذيين وغير الت فيذين والمستقلين وايجاد ثقافة تشجع عل ال قد الب اا.

 -6إعداد جدوت أعمات اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين العتبار أ مسألة يطرحها أحد أعضاا

مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاا المجلس والرئيس الت فيذ ع د إعداد

جدوت أعمات المجلس.

الثا ي عشر – اإلفصاح عن مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة واإلدارة الت فيذية وفقا لما صت عليه
المادة الثالثة والتسعون من لئحة حوكمة الشركات.
ب اا عل المادة ( )23من ال يام األساس للشركة تكون مكافأة مجلس اإلدارة  ٪10من صافي األرباح بعد
خصم المصروفات والحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع سبة ربح عل المساهمين ل يقت عن

 ٪5من رأس مات الشركة وطبقا ل ص المادة ( )50/5من ال يام األساس وفي حدود ما ص عليه يام

الشركات ولوائحه ويجب أن يشتمت تقرير مجلس اإلدارة إل الجمعية العامة العادية عل بيان شامت لكت ما
حصت عليه أعضاا مجلس اإلدارة خالت الس ة المالية من مكافآت وبدت مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن

يشتمت كذلك عل بيان ما بضه أعضاا المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما بضول يير أعمات ف ية

أو إدارية أو استشارات وان يشتمت ايض ا عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كت
عضو من تاري آخر اجتما للجمعية العامة وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن

مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة تكون من ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية.
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مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة

البيان

مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان

بدت حضور جلسات المجلس

مجمو بدت حضور جلسات اللجان

مزايا عي ية

أمين السر إن كان من األعضاا

مكافآت رئيس المجلس أو العضو الم تدب أو

المجمو

سبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية صيرة األجت

خطط تحفيزية طويلة األجت

األسهم المم وحة

المجمو

مكافأة هاية الخدمة

المجمو الكلي

بدت المصروفات

األعضاا المستقلين
سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

450.000

12.000

9.000

-

-

471.000

-

-

-

-

-

-

-

471.000

-

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت

450.000

21.000

29.000

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

450.000

21.000

24.000

-

-

495.000

-

-

-

-

-

-

-

495.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثت المؤسسة العامة للتقاعد

450.000

21.000

27.000

498.000

498.000

-

األعضاا غير الت فيذيين
الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين
ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية
األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

450.000

21.000

29.000

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

450.000

21.000

29.000

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

450.000

21.000

18.000

450.000

21.000

489.000

9.000

489.000
480.000

480.000

األعضاا الت فيذيين
المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

450.000

21.000

-

24.000
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495.000

-

-

-

-

-

-

-

495.000

-

مكافآت كبار الت فيذيين

البيان

رواتب

بدلت

مزايا عي ية

المجمو

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية صيرة المدة

خطط تحفيزية طويلة المدة

األسهم المم وحة

المجمو

مكافأة هاية الخدمة

مكافأة إ تاج

المجلس

مجمو مكافآت الت فيذيين عن

المجمو الكلي

 6من كبار الت فيذيين

4.736.230

1.312.351

-

6.048.581

394.686

-

-

-

-

6.443.267

-

3.135.000

495.000

10.073.267

وهم :الرئيس الت فيذ – ائب الرئيس الت فيذ للتص يع– مدير مص ع جازان– مدير مص ع بيشة– مدير مص ع أسم ت تهامة المكلف  -المدير المالي .
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مكافآت أعضاا اللجان
المكافآت الثابتة

بدت حضور
الجلسات

المجمو

أعضاا اللج ة الت فيذية
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

250.000

21.000

271.000

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

250.000

21.000

271.000

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

250.000

21.000

271.000

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

250.000

21.000

271.000

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

250.000

21.000

271.000

ممثت المؤسسة العامة للتقاعد
ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

أعضاا لج ة الستثمار
سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

250.000

3.000

253.000

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

250.000

3.000

253.000

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

250.000

3.000

253.000

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

من ضمن اللج ة الت فيذية

3.000

3.000

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

من ضمن اللج ة الت فيذية

3.000

3.000

ممثت ص دوق الستثمارات العامة
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

أعضاا لج ة المراجعة
األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت
الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين
ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية
األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة
األستاذ  /أديب محمد أبا مي
عضو لج ة المراجعة (عضو خارجي

250.000

12.000

262.000

من ضمن اللج ة الت فيذية

8.000

8.000

من ضمن اللج ة الت فيذية

8.000

8.000

من ضمن لج ة الستثمار

12.000

12.000

150.000

12.000

162.000

أعضاا لج ة الترشيحات والمكافآت
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

من ضمن اللج ة الت فيذية

6.000

6.000

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت

من ضمن لج ة المراجعة

6.000

6.000

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

من ضمن لج ة الستثمار

6.000

6.000

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

من ضمن لج ة الستثمار

6.000

6.000

ممثت المؤسسة العامة للتقاعد

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

حضور اللجان من غير أعضاا اللجان
من ضمن لج ة الستثمار

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

3.000

3.000

ممثت ص دوق الستثمارات العامة (اللج ة الت فيذية )
من ضمن لج ة المراجعة

ستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت (اللج ة الت فيذية )
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11.000

11.000

الثالث عشر – أسهم أعضاا مجلس اإلدارة وكبار الت فيذيين وزوجاتهم وأولدهم القصر
عدد األسهم في

عدد األسهم في

التـغــيـر

السم

سـهـم

سـهـم

سـهـم

755.000

755.000

-

2.000

5.750

-

-

8.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ  /مـحمـد بن اصـــــر ال ـابـــت

317.500

452.500

-

المه دس /سـفـر بـن محـمــد بن يـفـيـّر
السادة  /ص دوق الستثمارات العامــــــة

38.165

50.895

-

52.408.200

52.408.200

-

السادة  /المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

22.154.586

22.154.586

-

السادة  /المؤسـسة العامــة للتقـاعــــد

6.435.686

6.435.686

-

1.330

1.330

-

األسـتاذ  /اسم ياسين فتحــــي ( مدير مص ع جازان )

-

-

-

المه دس  /عقيت فطيس سعيد كدسة ( مدير مص ع بيشة )

-

-

-

األسـتاذ  /محمـد علي محمـد الثوعـي ( المدير المالي )

-

-

-

المه دس  /سعيد عبيد الحارثي (مدير مص ع أسم ت تهامة المكلف)

-

-

82.866.769

82.271.947

بداية السـ ة

سمو األمير  /عبد اهلل بن مسـاعد بن عبد الرحمن آت سـعود
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

ممثت المؤسسة العامة للتقاعد

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفة
ممثت ص دوق الستثمارات العامة
األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض
ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الدكتور  /عبداهلل بن اصر ابو ث ين

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

المه دس /سعد بن محمد الشه ار ي
ائب الرئيس الت فيذ للتص يع

اإلجـمــــالــي
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هاية السـ ة

-

-

الرابع عشر – وصف مختصر لختصاصات اللجان
أ -اللج ة الت فيذية
وت حصر مهام اللج ة في:

-1

عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمات ومعو ات وا تراح الحلوت الم اسبة لها .وعليها أن

-2

دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس الت فيذ لتحقيق أهداف الشركة وعمت التوصيات لمجلس

-3

دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس الت فيذ

والمتعلقة باألهداف اإل تاجية في المصا ع واتخاذ الق اررات

-4

دراسة التقارير الواردة للج ة من الرئيس الت فيذ

-5

القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها بها.

-6

م

تعرض عل مجلس اإلدارة األمور التي تتطلب صدور رار من المجلس بها .
اإلدارة .

والتوصيات الم اسبة لتحسين وتطوير العمت.
العمت.

واتخاذ الق اررات والتوصيات الم اسبة لتحسين وتطوير

ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليت الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة .و د بلغ عدد

اجتماعات اللج ة عام 2018م ( )7اجتماعات وبيا ها كما يلي- :

السم

طبيعة
العضوية

اجتما
1

اجتما
2

اجتما
3

اجتما
4

اجتما
5

اجتما
6

اجتما
7

اجمالي
الجتماعات

8/8

10/8

10/18

12/4

رئيس















7

عضو















7

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

عضو















7

4

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

عضو

5

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

عضو






















7

1
2
3

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثت المؤسسة العامة للتقاعد
الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

3/7

9/21 4/17
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7

ب -لج ة الستثمار
وت حصر مهام اللج ة في:
-1

دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبت استثمارها وفقاا ل يام الشركة بأفضت السبت التي تضمن رأس

-2

دراسة السوق وفرص الستثمار المتاحة.

-4

دراسة ما يحات لها من مجلس اإلدارة من مواضيع تخص الستثمار.

-3
-5
-6
-7

المات.

البحث عن فرص استثمارية جديدة .

دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس الت فيذ بشأن الخطط المستقبلية لالستثمار .

القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها بها.

ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليت الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة.

بيان اجتماعات لج ة الستثمار
م

السم

1

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

2

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

3

طبيعة العضوية
رئيس

اجتما 1

اجمالي

04/17

الجتماعات



1

عضو



1

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

عضو



1

4

المه دس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

عضو



1

5

المه دس /سفـر بن محمـد بن يـفـيـّـر

عضو



1

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

ممثت ص دوق الستثمارات العامة
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جـ  -لج ة المراجعة
وت حصر مهام اللج ة في:
 -1اإلشراف عل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجت التحقق من استقاللية المراجعين ومدى الفعالية
في ت فيذ األعمات والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة وكذلك دراسة خطة العمت وتقارير ومالحيات

إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة ت فيذها.

 -2دراسة يام الر ابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم األ شطة الر ابية فيها ومرو تها وفعاليتها
وتحديد قاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابي ا لمجلس اإلدارة باتخاذ الالزم.

 -3التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي د تتعرض لها بما في ذلك المخاطر
التي د ت شأ عن أ مخالفات لأل يمة والتعليمات المرعية والخطوات الو ائية المتخذة من إدارة الشركة.

 -4دراسة السياسة المحاسبية التي تتب اها الشركة أو أ
لمجلس اإلدارة بشأ ها.

تغييرات عليها بت اعتمادها وابداا ال أر

والتوصية

 -5اتخاذ الخطوات الم اسبة لوضع بر امج عمت اللج ة وت ييم اجتماعاتها وتوثيقها وابالغ تائج أعمالها
لمجلس اإلدارة.

 -6التوصية بترشيح الشخص الم اسب لشغت وييفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقالليته.

 -7التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القا و ي بعد التأكد من تأهيله واستقالليته وتحديد أتعابه والتجديد
له وا هاا عقدل.

 -8متابعة أعمات المحاسبين القا و يين
يامهم بأعمات المراجعة .

واعتماد أ عمت خارج طاق أعمات المراجعة التي يكلفون بها أث اا

 -9دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القا و ي وابداا ملحوياتها عليها.

 -10دراسة (خطاب اإلدارة) المقدم من المحاسب القا و ي ومتابعة مالحياته والتوصية بشأ ها.

 -11دراسة القوائم المالية األولية الربعية والس وية بغرض إبالغ مجلس اإلدارة بما يتبين للج ة من أن القوائم
المالية ل تتضمن أية عبارات أو بيا ات غير عادلة وذات أهمية سبية .

 -12دراسة تقارير ومالحيات ديوان الم ار بة العامة عل أداا الشركة ومتابعة ت فيذ توصياته.
 -13اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لأل يمة والقوا ين السارية في المملكة.

 -14تقديم تقريرا في هاية الس ة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إل مجلس اإلدارة يتضمن تائج مرئياتها
ومالحياتها وتوصياتها لالرتقاا بمستوى األداا .

 -15متابعة أعمات المحاسبين القا و يين
بأعمات المراجعة .

واعتماد أ عمت خارج طاق المراجعة التي يكلفون بها أث اا يامهم
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 -16دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القا و ي من بت اللج ة إل رارها.

بيان اجتماعات لج ة المراجعة
م

السم

1

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت

2

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

اجتما 1

اجتما 2

اجتما 3

اجتما 4

العضوية

03/06

04/30

07/23

10/22

الجتماعات

رئيس









4

عضو









4

عضو









4









4









4

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

طبيعة

3

الدكتور  /عبداهلل بن اصر أبو ث ين

4

األستاذ  /م صور عبد العزيز الصغير

عضو

األستاذ  /أديب بن محمد أبا مي

عضو

5

ممثت المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

خارجي

إجمالي

د  -لج ة الترشيحات والمكافآت
وت حصر مهام اللج ة في:
 -1التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاا للسياسات والمعايير المعتمدة.

 -2المراجعة الس وية لالحتياجات المطلوبة من المهارات الم اسبة لعضوية مجلس اإلدارة واعداد وصف للقدرات
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الو ت الذ يلزم أن يخصصه العضو ألعمات

مجلس اإلدارة.

 -3مراجعة هيكت مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 -4تحديد جوا ب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وا تراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 -5مراعاة عدم ترشيح أ شخص سبق إدا ته بجريمة مخلة بالشرف واألما ة.

 -6التأكد بشكت س و من استقاللية األعضاا المستقلين وعدم وجود أ تعارض مصالح إذا كان العضو يشغت
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 -7وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاا مجلس اإلدارة وكبار الت فيذيين ويراع ع د وضع تلك
السياسات استخدام معايير ترتبط باألداا.

 -8المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األخرى بالشركة والتوصية للمجلس.
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 -9ا تراح مكافأة اإل تاج اإلجمالية للعاملين بالشركة وكذلك ا تراح المكافأة الس وية للرئيس الت فيذ
للمجلس.

وتقديمها

 -10القيام بأ مهام أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة

بيان اجتماعات لج ة الترشيحات والمكافآت
م

اجمالي

اجتما 1

اجتما 2

12/05

12/24

رئيس





2

2

سمو األمير  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد الرحمن آت سـعود

عضو

3

األستاذ  /مـحـمـد بن اصـر ال ـابـــت

عضو







2
2

4

المه دس  /لؤ محمد خالد ال اهض

عضو





2

الســـــــــم

1

طبيعة العضوية

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثت المؤسسة العامة للتقاعد

ممثت ص دوق الستثمارات العامة

الجتماعات

الخامس عشر – أ عقوبة أو تدبير احتراز أو يد احتياطي مفروض عل الشركة من الهيئة
أو أ جهة إشرافيه أو ت ييمية أو ضائية .
ل يوجد عل الشركة أ عقوبة أو تدبير احتراز أو يد احتياطي مفروض من الهيئة أو أ جهة إشرافيه أو

ت ييمية أو ضائية.

السادس عشر – تائج المراجعة الس وية لفاعلية إجرااات الر ابة الداخلية بالشركة و أر لج ة
المراجعة في مدى كفاية يام الر ابة الداخلية في الشركة
تقوم لج ة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خالت مراجعة وتقييم إجرااات

وأ يمة الر ابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إل حماية أصوت الشركة عن طريق أخذ عي ات عشوائية
تخضع للفحص والتقييم حسب خطة س وية موضوعة من بت لج ة المراجعة بهدف الحصوت عل تأكيدات معقولة

عن فاعلية وكفااة إجرااات الر ابة المطبقة  .كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم يام اإلجرااات

الداخلية و الطال عل تقارير المراجعة الداخلية وأيضاا محاضر لج ة المراجعة ولم تيهر كت عمليات المراجعة
أ مالحيات جوهرية عل إجرااات الر ابة الداخلية .
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السابع عشر – تفاصيت المساهمات الجتماعية للشركة
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الجمعية الخيرية احاد المسارحة

(ي)
10.000

م
2

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء

20.000

3

تبرع للجمعية الخيرية ببيشة

20.000

4

جمعية البر الخيرية بالمجاراد

10.000

5

جمعية البر الخيرية بالقنفاد

10.000

6

جمعية البر الخيرية بالعرضيه الجنوبية

10.000

7

جمعية القرآن باحاد المسارحة

10.000

8

جمعية تحفيظ القرآن بعسير

10.000

9

جمعية تحفيظ القرآن بخميس مشيط

10.000

1

 10جمعية تحفيظ القرآن بجازان
 11جمعية تحفيظ القران ببيشة

10.000
10.000

 12لجنة اصادقاء المرضى ببيشة
 13ادعم صنادوق مجلس التنمية بجازان لعام 2018م
 14ادعم صنادوق مجلس التنمية بعسير لعام 2018م
اإلجــــــــــمــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي

10.000
500.000
500.000
1.140.000
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الثامن عشر– أصوت الشركة وخصومها و تائج أعمالها في الس وات الخمس األخيرة.
تتكون الموجودات المتداولة للشركة من ال قد وما في حكمة والـذمم المدي ـة والموجـودات األخـرى وتتكـون مطلوباتهـا

الماليــة مــن تســهيالت ب كيــة صــيرة األجــت والــذمم التجاريــة الدائ ــة واألربــاح يــد التوزيــع والمصــروفات المســتحقة
والمطلوبات األخرى.

ل تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا عن يمتها الدفترية.
مقار ة األصوت والخصوم (باأللف ي)
البيان

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

األصوت المتداولة

863.449

807.227

846.390

1.044.385

967.300

األصوت غير المتداولة

3.252.165

3.349.436

3.427.175

3.354.569

2.922.241

إجمالي األصوت

4.115.614

4.156.663

4.273.565

4.398.954

3.889.541

الخصوم المتداولة

395.963

530.711

613.098

632.868

325.915

الخصوم غير المتداولة

555.643

453.898

405.025

538.297

602.650

إجمالي الخصوم

951.606

984.610

1.018.123

1.171.165

928.565

(رسم بيا ي لمقار ة األصوت والخصوم صفحة )29
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4,500,000.00

4,000,000.00

3,500,000.00

3,000,000.00

2,500,000.00
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إجممعي اعخصو

2,000,000.00

صمفي اإلصول

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

2014

2015

2016
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2017

2018

مقار ة تائج أعمات الشركة (باأللف ي)
البيان

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

اإليرادات

887.724

1.063.817

1.776.055

20.47.274

1.878.346

تكاليف اإليرادات

()626.032

()640.113

()845.354

()937.915

()883.208

مجمت الربح

261.692

423.703

930.701

1.109.359

995.138

صافي الربح

201.954

371.610

875.386

10.38.612

1.045.419

التاسع عشر– الفرو ات الجوهرية في ال تائج التشغيلية عن تائج الس ة السابقة.
البيان

2018م

2017م

التغيرات ()-()+

سبة التغيير

اإليرادات

887.724

1.063.816

()176.092

()16.55

تكلفة اإليرادات

()626.032

()640.113

()14.081

()2.20

مجمت الربح

261.692

423.703

()162.011

()38.24

إيرادات تشغيلية أخرى

9.083

11.082

()1.999

()18.04

مصروفات تشغيلية أخرى

()47.075

()50.487

()3.412

()6.76

الربح التشغيلي

223.700

384.298

()160.598

()41.79

العشـــــرون– المعـــــايير المحاســـــبية المعتمـــــدة مـــــن الهيئـــــة الســـــعودية للمحاســـــبين

القا و يين.

تم إعداد القوائم المالية وفق ا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لج ة تفسير المعايير الدولية
للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القا و يين و د بدأت الشركة في تطبيق المعايير الدولية

من 2017/1/1م

المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من بت الشركة خالت عام 2018
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امت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (  ) 15والمعيار الدولي للتقرير المالي (  )9ألوت مرة .وفي ما

يلي بيان طبيعة وأثر التغيرات تيجة تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي  : 15اإليرادات من العقود مع العمالا

يحت هذا المعيار محت معيار المحاسبة الدولي (  (11عقود ال شاا "ومعيار المحاسبة الدولي (  ) 18اإليرادات "
والتفسيرات ذات العال ة ويطبق مع استث ااات محدودة عل كافة اإليرادات ال اتجة عن العقود المبرمة مع العمالا .

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي(  )15طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات ال اتجة عن

العقود المبرمة مع العمالا ويتطلب إثبات اإليرادات بالمبلغ الذ يعكس العوض الذ

يتو ع أن تستحقها الم شأة

مقابت تحويت البضاعة أو الخدمات للعميت .بتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي( )15من الم شآت ممارسة األحكام

مع األخذ في العتبار كافة الحقائق واليروف ذات العال ة ع د تطبيق كافة خطوات الطريقة عل العقود المبرمة مع

العمالا .كما يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصوت عل العقد والتكاليف المتعلقة مباشرة بالوفاا
بالعقد .إضافة إل ذلك يتطلب المعيار تقديم إفصاحات مكثفة.

امت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي(  )15ل يوجد لهذا المعيار أ

المالية.

أثر جوهر عل

القوائم

المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية
يحت المعيار الدولي للتقرير المالي (  ( 9األدوات المالية محت معيار المحاسبة الدولي )  ) 39األدوات المالية :

ال ثبات والقياس ويسر عل الفترات الس وية التي تبدأ في أو بعد  1ي اير 2018

ويجمع بين كافة ال واحي

الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية :التص يف والقياس وال خفاض في القيمة ومحاسبة تغطية
المخاطر.

امت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي بتاري التطبيق األولي له في ي اير 2018

وتعديت بيا ات المقار ة للفترة التي تبدأ في  1ي اير 2017ل يوجد لهذا المعيار أثر جوهر عل القوائم المالية
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الواحد والعشرون – توزيع األرباح.
طبقاا للمادة  50من ال يام األساس توز أرباح الشركة الصافية الس وية عل الوجه ارتي:
 .1يج ــب ( )٪ 10مــن صــافي األربــاح لتكــوين الحتيــاطي ال يــامي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة
العادية و ف هذا التج يب مت بلغ الحتياطي المذكور ( )٪ 30من رأس المات المدفو .

 .2للجمعيـة العامـة العاديـة ب ــاا علـ ا تـراح مجلــس اإلدارة أن تج ـب سـبة معي ـة مــن صـافي األربـاح لتكــوين
احتياطي اتفا ي يخصص لغرض او اغراض معي ة.

 .3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذ يحقق مصلحة الشركة أو يكفت
توزيع أرباح ثابتة در اإلمكان عل المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح

مبالغ إل شاا مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاو ة ما يكون ائما من هذل المؤسسات.
 .4يوز من البا ي بعد ذلك عل المساهمين سبة تمثت ( )٪ 5من رأسمات الشركة المدفو .

 .5مع مراعاة األحكام المقررة فـي المـادة (الثالثـة والعشـرون) مـن هـذا ال يـام والمـادة السادسـة والسـبعين مـن
يــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم ســبة( )٪ 10مــن البــا ي لمكافــأة مجلــس اإلدارة علــ أن يكــون

استحقاق هذل المكافأة مت اسب ا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 .6يوز البا ي بعد ذلك عل المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 .7يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية عل مساهميها بشكت صف س و او ربع س و
مجلس اإلدارة بذلك بموجب رار يجدد م ها س وي ا .

وللجمعية أن تفوض

وحســب معــايير المحاســبة الدوليــة التــي تطبــق فــي الشــركة فــإن مكافــآت أعضــاا مجلــس اإلدارة تكــون مــن ضــمن
المصروفات اإلدارية والعمومية
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ريــــــــــــات

الــبــــيــــــــان
صــــافــي الــربــح بعـــد الزكــــــاة

201.954.214

يخصم ٪ 5 :حصة أول للمساهمين عل رأس المات المدفو

()70.000.000

يضاف :أربـاح مرحلــة من العام السابق

1.002.052.825

()210.000.000

يخصم ٪ 15 :حصة إضافية للمساهمين عل رأس المات المدفو
الرصــيـد المرحــت للعـــام القــادم

بيان

924.007.039

األرباح التي تم توزيعها عن

األرباح المقترح توزيعها عن

إجمالي األرباح عن عام

ال صف األوت من عام 2018م

ال صف الثا ي من عام 2018

2018م

المبلغ

140.000.000

140.000.000

280.000.000

ال سبة

٪10

٪10

٪20
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الثا ي والعشرون – التمويت اإلسالمي.

بيان

مصدر التمويت

إعادة جدولة القـرض فـي الربـع

الب ك األهلي

 8س وات

األوت

تسهيالت ب كية صيرة األجت
المحوت من رض طويـت األجـت

إل

رض صير األجت

ب ك الرياض

-

الب ك األهلي

المسدد خالت عام 2018م

الب ك األهلي

الرصيد في 2018/12/31م

الب ك األهلي

األجت

األجت

ريـــــات

ريـــــات

المـدة

 5س وات

(الرصيد في ()2018/1/1

رصيد رض صير

رصيد رض طويت

ب ك الرياض

-

195.619.259

352.776.733

اإلجمالي

ريـــــات
548.395.992

40.000.000

508.395.992

548.395.992

7.016.595

-

7.016.595

50.000.000

()50.000.000

-

47.466.595

0

47.466.595

49.550.000

458.395.992

507.945.992

بلغ رصيد التمويت اإلسالمي من الب ك األهلي في 2018/12/31م مبلغ  507.945.992ي تتمثت في تسهيالت

ب كيـــة طويلـــة األجـــت بمبلـــغ  458.395.992ي وتســـهيالت ب كيـــة صيـــــــرة األجــــــت بمبلـــغ  49.550.000ي

تســتحق خــالت األع ـوام مــن  2018حت ـ 2025م علم ـ ا بــأن الســداد بــدأ مــن  15مــارس 2018م وي تهــي فــي 31

ديسمبر 2025م (أ ساط ربع س وية).و د حصلت الشركة عل تسهيالت ب كية من ب ك الرياض خالت عام 2018م
بقيمة  7.016.595ي لتغطية اعتماد مست د لشركة وارتسيال مقاوت محطـة الطا ـة بمصـ ع أسـم ت بيشـة وتـم

سدادها بالكامت خالت العام كما تقوم الشركة بتحويت الجزا المستحق السـداد خـالت العـام مـن حسـاب القـرض طويـت
األجت إل حساب القرض صير األجت وييهر من ضمن المطلوبات المتداولة في ائمة المركز المالي.
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الثالث والعشرون – عدد طلبات الشركة لسجت المساهمين وتواري الطلبات وأسبابها.
عدد طلبات الشركة لسجت المساهمين

تاري الطلب

أسباب الطلب

1

2018/4/9م

الجمعية العامة

2018/1/30م

3

إجرااات الشركة

2018/4/12م

2018/12/12م
2018/4/19م

2

ملف األرباح

2018/10/2م

1

أخرى

2018/8/14م

الرابع والعشرون – عقود ذو العال ة مع الشركة ب هاية عام 2018م
تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود ألعضـاا مجلـس اإلدارة وممثلـيهم وكبـار المـويفين الت فيـذيين وذو العال ـة بـأ
م هم مع الشركة خالت عام 2018م.

الخامس والعشرون – المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية ب هاية عام 2018م
2018م
الـبيــــــان

المستحق حت
المسدد

هاية الفترة

وصف موجز لها

بيان السبب

المالية ولم يسدد
بعد

الهيئة العامة للزكاة والدخـت

9.697.391

6.216.212

الزكاة المستحقة

المؤسسة العامة للتأمي ات الجتماعية

16.702.358

1.323.008

التأمي ات الجتماعية

تتم التسوية الشهر الالحق

36.857.117

رسوم الستغالت لعام

يتم السداد 2019

وزارة الطا ة والص اعة والثروة المعد ية
اإلجـمــــــــــالــــي

34.742.028
61.141.777

44.396.337
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2018

يتم السداد 2019

السادس والعشرون – ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
تطبيقــاا للمــادة التســعون مــن لئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة والتــي تقتضــي أن

يتضمن تقرير مجلس اإلدارة تقري ارا عما تم تطبيقه من أحكام الالئحة وما لم يتم وأسباب ذلك.

وعليه فإن الشركة تطبق جميع األحكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

السابع والعشرون  -إ ـ اررات
 تقر إدارة الشركة أن إعداد السجالت المحاسبية تم بالشكت الصحيح. تقر إدارة الشركة أن يام الر ابة الداخلية أعد عل أسس سليمة وتم ت فيذل بفعالية. تقر إدارة الشركة بأ ه ل توجد أ شكوك بشأن درة الشركة عل مواصلة شاطها. تقــر إدارة الشــركة أ ــه ل يوجــد أ اخــتالف عــن المعــايير المحاســبية الدوليــة الصــادرة بق ـرار هيئــة الســوق الماليــةالسعودية.

الثامن والعشرون  -اإلفصـاح في تقرير المجلس
يقر مجلس اإلدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس اإلدارة عن المتطلبات التي ت طبق عليها وأن الب ود

التاليـة ل ت طبق عل الشركة ويلتزم باإلفصاح ع ها في حات حدوثها:
 -1اسم الشركات التابعة و شاطها الرئيسي.

 -2تفاصيت األسهم وأدوات الدين الصادرة لكت شركة تابعة.

 -3وصف أل مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.

 -4وصف أل مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعـود ألعضاا مجلس اإلدارة.
 -5وصف الفئات واعداد أ أدوات ابلة للتحويت إل أسهم.

 -6وصف أل حقوق تحويت أو اكتتاب بموجب أدوات دين ابلة للتحويت إل أسهم.
 -7وصف أل استرداد أو شراا أو إلغاا أل أدوات دين ابلة لالسترداد.

 -8معلومات تتعلق بأ عقد يكون المصدر طرف فيه وتوجد أو كا ت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد
أعضاا مجلس اإلدارة أو للرئيس الت فيذ أو للمدير المالي وأل شخص ذ عال ة بأ م هم.

 -9بيان أل ترتيبات أو اتفاق ت ازت أحد أعضاا مجلس اإلدارة أو أحد كبار الت فيذيين عن أ راتب
أو تعويض.

 -10بيان أل ترتيبات أو اتفاق ت ازت بموجبه أحد المساهمين عن أ حقوق في األرباح.
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 -11احتياطيات أو استثمارات لمصلحة المويفين.

 -12ل يوجد تحفيات من المحاسب القا و ي عل القوائم الماليـة.
 -13استبدات المحاسب القا و ي بت ا تهاا ثالث س وات متتالية.

 -14لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم العتراض عل جدوت األعمات.

التاسع والعشرون – مقترحات مجلس اإلادار
أول :التصويت عل تقرير مجلس اإلدارة عن الس ة الم تهية في 2018/12/31م.
ثا يا :التصويت عل القوائم المالية عن الس ة الم تهية في 2018/12/31م.
ثالثا :التصويت عل تقرير مراجع حسابات الشركة عن الس ة الم تهية في 2018/12/31م
رابع ا :التصويت عل

رار مجلس الدارة بما تم توزيعه من أرباح قدية عل المساهمين عن ال صف األوت

لعام 2018م بوا ع ( )1ريـات وب سبة ( )٪10من أرس المات وبمبلغ اجمالي و درل ( )140مليون ريـات.

خامس ـ ا :التصــويت عل ـ توزيــع أربــاح عل ـ المســاهمين عــن ال صــف الثــا ي للس ـ ة الماليــة الم تهيــة فــي
2018/12/31م بوا ـــع ( )1ريــــات وب ســـبة ( )٪10مـــن رأس المـــات علـــ أن تكـــون أحقيـــة األربـــاح
لمساهمي الشركة المالكين لألسهم ب هاية يوم ا عقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سوف يتم العـالن عـن
موعدها فور ال تهاا من أخـذ الموافقـة مـن الجهـات المع يـة والمقيـدين فـي سـجت مسـاهمي الشـركة لـدى
مركز اإليدا في هاية ثا ي يوم تداوت يلي تاري الستحقاق.

سادس ا :التصويت عل تعيين مراجع الحسابات للشركة من بـين المرشـحين مـن بـت لج ـة المراجعـة وذلـك
لفحص ومراجعة وتـد يق القـوائم الماليـة والربـع سـ وية والسـ وية للسـ ة الماليـة 2019م والربـع األوت مـن

عام 2020م وتحديد أتعابه.

ســابعا :التصــويت علـ تفــويض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح قديــه مرحليــه عل ـ المســاهمين عــن الس ـ ة

المالية 2019م مع تحديد تواري األحقية والتوزيع وفقا للضوابط واإلجرااات الت ييمية الصادرة من هيئـة

السوق المالية.
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