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 عشر الثانينجران إلى الجمعية العامة العادية إدارة شركة أسمنت تقرير مجلس 
 جدةالمنعقدة بمدينة 

 عن أداء وأنشطة الشركة
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http://www.najrancement.com/
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شركة مساهمة سعودية  –شركة أسمنت نجران   

المملكة العربية السعودية  –نجران   

كامل. للاير مدفوع با 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 

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية  لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها 
 .مكة المكرمةبمنطقة  جدةبمدينة م  والتي ستعقد بإذن اهلل 2016 المالي عاملل

 
  

http://www.najrancement.com/
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 يحفظه هللا  ال سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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 يحفظه هللا     وزير الداخلية  العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ولي  بن عبدالعزيز  محمد بن نايفاألمير صاحب السمو الملكي 
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النائب الثاني لرئيس مجلس  عبدالعزيز ولي ولي العهدبن  سلمانمحمد بن األمير صاحب السمو الملكي 

 يحفظه هللا                    الوزراء وزير الدفاع 
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 المحتويات

 رقم الصفحة البيان 
 8 نشاط الشركة  أولا 
 11-8  النتاج ثانياا 
 12 التوسعات ثالثاا 
 13 القروض رابعاا 

 13 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية  خامساا 
 14 المسؤولية الجتماعية  سادساا 
 14 السعودة سابعاا 
 15 أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة  ثامناا 

 15 ماتم تطبيقه من أحكام لئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك  تاسعاا 
 16 مجلس اإلدارة  عاشراا 

 17 لجان مجلس اإلدارة  الحادي عشر 
 18 نتائج المراجعة السنوية لألنشطة واإلجراءات لنظام المراجعة الداخلية  الثاني عشر 
 19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  الثالث عشر 
 20 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  الرابع عشر 

 20 وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد الخامس عشر 
 20 معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد األعضاء  السادس عشر 
 22-21 النتائج المالية  السابع عشر 
 23 ي النتائج التشغيلية الفروقات الجوهرية ف الثامن عشر 
 23 الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التاسع عشر 

 23 اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها  العشرون 
 23 األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  تفاصيل والعشرون الحادي

 24 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت  الثاني والعشرون 
 24 وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق الثالث والعشرون 
 24 وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم  الرابع والعشرون 

 24 بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح الخامس والعشرون 
 24 شركة بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي ال السادس والعشرون 
 24 تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية  السابع والعشرون 
 24 سياسة توزيع األرباح  الثامن والعشرون 
 25 إقرارات الشركة  التاسع والعشرون 

 25 توصيات ومقترحات مجلس الشركة  الثالثون 
 27 القوائم المالية  الحادي والثالثون 
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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 البابطينبن عبدالعزيز  سعودبن عبد الوهاب  3

 

 عضو عبد اهلل بن سالم بن وسيمر الوسيمر 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     السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
للجمعية العمومية  عشر احلاديحلضور االجتماع أن يرحب بكم ويشكركم جزيالً على تلبية دعوته  ركةالشدارة إيسر جملس 

امليزانية  م مع2016ديسمرب  31العادية ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال واجنازات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 
ا يعكس أداء الشركة يف تنمية حقوق مسامهيها ودعم صناعة األمسنت وتعزيز االقتصاد مبالعامة واحلسابات اخلتامية، و 

  . الوطين

 :نشاط الشركة أولا: 
 وهي:  االساسيةيتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تصنيع وانتاج األمسنت بأنواعه 

 OPC   األمسنت  البورتالندي العادي  -
 SRC  األمسنت البورتالندي املقاوم للكربيتات  -
لطواحني يف مارة منطقة جنران ، ووحدة امركز سلطانة التابعة إلاملصنع الرئيسي يف نشاطها من خالل موقعني مها بوتقوم 

  مارة منطقة جنران.مركز عاكفة التابعة إل
 :  النتاجثانياا: 

 الكلنكر: أ( 
 ألفوثالمثائة وأربعة ومخسون ماليني  ثالثة ( 3.354)  م  2016عام بلغ انتاج الشركة من مادة الكلنكر حبمد اهلل ، 

وذلك بسبب توفر  (% 10-)طن ما نسبته  ثالمثائة وسبعة وستون ألف( 367) أي أقل من العام السابق بكميةطن 
مليونان وتسعمائة وسبعة ( 2.977م ) 2016لدى الشركة بنهاية العام  بلغ رصيد الكلنكر خمزون كايف لدى الشركة حيث

  طن. ألف وسبعون

 مستخدمةغري ة يتصميملدى الشركة طاقة انتاجية  فيوجدونظرا لتوفر خمزون مرتفع من الكلنكر لتلبية الطلب على األمسنت ، 
  خزون حتسبا لتلبية اي طلب مستقبلي.اململ تستغل خالل العام ، والفائض يف االنتاج مت حتويله اىل  الكلنكر النتاج

 . م 2015 عام معمقارنة  م 2016احملققة خالل عام  االنتاجية الطاقة املستغلة والكفاءة التايليبني اجلدول 

  
 إنتاج الكلنكر

  

م 6201   م 2015 
التغير 
خط إنتاج  السنوي

(1)  
خط إنتاج 

(2)  
خط إنتاج 

(3)  اإلجمالي 
خط إنتاج 

(1)  
خط إنتاج 

(2)  
خط إنتاج 

(3)  اإلجمالي 

الطاقة اإلنتاجية 
 المستغّلة

15%  97%  95%  65%  69%  37%  104%  77%  -12%  

لكفاءة اإلنتاجية ا
 المحققة

88%  95%  106%  97%  95%  95%  108%  100%  -3%  
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 م 2016إىل عام  م 2012سنوات من عام  اخلمسنكر خالل لويوضح الرسم البياين التايل تطور إنتاج الشركة من الك
 )األلف طن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األسمنت: ب(
(  4.460) طن مقابل  مليونان وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ( 2.922) م 2016للعام  بلغ إنتاج الشركة من األمسنت

ألف  ومخسمائة و مثانية وثالثونمليون  ( 1.538 قدره ) باخنفاض م 2015عام  ألف طن وستونماليني وأربعمائة  أربعة
بسبب اخنفاض الطلب على األمسنت لتباطؤ أنشطة البناء  االنتاجيعود سبب اخنفاض حجم ، و (%34-)مانسبته  طن

 .لقطاع االنشاءاتنتيجة الظروف االقتصادية والتشييد 
 . م 2016 إلى عام م  2012سنوات من عام  الخمسويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من األسمنت خالل 

 )األلف طن(
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 مخزون الكلنكر : ( ج
 مقابل طن( مليونان وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف 2.977)م  2016ديسمرب  31 كما هو يفالكلنكر    مادة خمزونبلغ 
 املخزونزيادة يف  السببويعود  . م 2015ديسمرب  31يف  كما  ألف طن وأربعمائة واثنان وثالثون(  مليونان 2.432)

وبالتايل مقابل االنتاج من الكلنكر نتيجة اخنفاض الطلب على األمسنت م  2016مبيعات األمسنت خالل عام اخنفاض إىل 
 خط االنتاج االول متاشيا مع الطلب. على الرغم من ختفيض انتاج  (%22بنسبة )ون ارتفاع املخز 

 التسويق والمبيعات :  (د
 بـ رنةامقألف طن من األمسنت  مليونان ومثامنائة وتسعة وتسعون ( 2.899 ) م 2016 عام يف مبيعات الشركة بلغت 

 ( 1.560 ) قدره باخنفاض أي م 2015 عام طن من األمسنت  أربعة ماليني وأربعمائة وتسعة ومخسون ألف(  4.459)
ت بسبب اخنفاض الطلب على ، ويعود سبب اخنفاض حجم املبيعا(%35-طن مانسبته )ألف  ومخسمائة وستونمليون 
 . األمسنت

وتعتمد على سياسة البيع  فقط السوق احمللي للملكةاحتياجات ومن اجلدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية 
علما ان الشركة تقدمت خالل العام بطلب احلصول على رخصة تصدير من مقام  واملستهلكني.واملوزعني املباشر للتجار 

 م.  2016وزارة التجارة واالستثمار و مل حتصل على الرخصة خالل العام 
 م 2016 عام إلى  م 2012 سنوات من عام  الخمسويوضح الرسم البياني التالي تطور مبيعات الشركة خالل  

 )ألف طن(
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 :  عهـ( اإليرادات حسب مناطق البي
منع التصدير من مبيعاهتا خارج اململكة تنفيذا لقرار  ر أي كميةَصد  السوق احمللي ومل ت  مجيع مبيعات الشركة متت داخل 

وزارة التجارة واالستثمار حاليا(، اجلدير بالذكر أنه مت الصناعة سابقا ) و م من مقام وزارة التجارة  2008الصادر يف يونيو 
، شريطة حصول الشركة على هـ13/06/1437( وتاريخ 28408رقم )ألمسنت بأمر السامي الكرمي رقم بتصدير االسماح 

    رخصة تصدير. 
 

 (ألف لاير)                   املبيعات حسب منطقة البيع إيرادات
 

 البيان
6201  5201  

 النسبة املئوية  اإليرادات النسبة املئوية  اإليرادات

 %21 228.138 %23 161.771 منطقة جنران

منطقة عسري 
 %24 257.179 %37 266.779 واملنطقة اجلنوبية

املنطقة الوسطى 
 واملنطقة الغربية

281.912 40% 601.332 55% 

 %100 1.086.649 %100 710،462 اإلمجايل



 

م 6201المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل                                                                                       ( 12( 
 

  :والخطط المستقبلية التوسعات: ثالثاا 
 المشاريع الرأسمالية :  (أ

 وهي كالتايل:  دراسة تفصيلية فنية/ماليةعدد من املشاريع املستقبلية اليت مازالت موضع  حاليا جملس اإلدارة يدرس
انشاء شركة تعدين ذات مسؤولية حمدودة هبدف االستثمار يف جمال التعدين يف معادن االساس مثل الزنك والنحاس  •

 واملعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. 
انشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية حمدودة هبدف نقل املواد الداخلة يف صناعة األمسنت لصاحل الشركة و  •

 ت لعمالئها.نقل منتجاهتا من األمسن
 ب( المخاطر التي تواجه أعمال الشركة: 

كبرية يف سبيل إرساء دعائم قوية ملساندة الشركة يف القيام بأعماهلا وتنمية مواردها والتوسع يف   اً يبذل جملس اإلدارة جهود
 للمراجعة اإلستقالليةأنشطتها، وعليه يتم االهتمام بنظام الرقابة والتأكد من املهام واملسؤوليات والقرارات وحتقيق أقصى درجات 

وتوفري التقييم املستمر للتأكد من سالمة ومحاية موجودات الشركة وعليه يؤكد الداخلية واخلارجية والتأكد من التعامل معها 
حسب املعلومات املتوفرة لديه أنه اليوجد لديه شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن اهلل وتويل الشركة جملس اإلدارة 

 ستقبلية واليت منها:باملخاطر احملتملة واليت قد تؤثر سلباً على حتقيق خطط الشركة امل ˝اهتماما
الذي يتم توفريه بشكل الثقيل و الوقود زيت  جات البرتولية مثلتيف اسعار بيع منتجات الطاقة واملن املستقبلية الزيادة •

 .(ارامكو السعوديةالزيت العربية السعودية ) حصري من شركة
نتيجة للتوسعات يف الطاقة اإلنتاجية يف الشركات القائمة ودخول شركات جديدة يف  املنافسة بني شركات األمسنت •

 اخنفاض الطلب احمللي على األمسنت.  ظل
  . وتباطوء الطلب عار البيع نتيجة ارتفاع خمزونات الكلنكراخنفاض متوسط اس •
 النقل. الشحن و أجور و ارتفاع تكاليف  •
 ارتفاع تكاليف و رسوم استقطاب العمالة األجنبية.  •
 ارتفاع رسوم تصدير األمسنت للخارج و البعد اجلغرايف عن املواينء.  •
 الظروف السياسية واألمنية يف منطقة جنران.  •
 خماطر سعر العموالت:  •

تنشأ خماطر أسعار العموالت من احتمال تأثري التغريات يف أسعار العموالت يف السوق على قيمة املوجودات اليت 
الشركة أن تتعرض على حنو جوهري ملخاطر أسعار  االدارة أن تكتسب عائد واملطلوبات احململة بالفائدة. التعتقد

ميكن أن ختتلف ولكن ليس بشكل ن املعدالت العموالت، والتعرض هلا فقط متعلق القروض والصكوك حيث أ
 جوهري. 

 خماطر السيولة:  •
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة املنشأة على تلبية صايف احتياجاهتا التمويلية. وميكن أن تنتج خماطر السيولة عن 

ىل جتفيف بعض اضطرابات يف السوق أو اخنفاض اآلئتمان أو عدم االلتزام بشروط بعض االتفاقيات، مما يؤدي إ
مصادر التمويل على الفور. والتقليل من هذه املخاطر، تراقب اإلدارة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية 
لضمان احلصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب احلاجة ال تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة ملخاطر السيولة 

 بشكل جوهري. 
  ر االئتمان:العمالت وخماط خماطر •

 خماطر العمالت: 
تنشأ خماطر العمالت من احتمال تأثري التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات 
املالية بالعمالت األجنبية، ال تعتقد اإلدارة أن خماطر العمالت جوهرية ألن معظم معامالت وأرصدة الشركة األساسية 

توجد بعض املعامالت كما   -سعر الصرف مثبت مع الريال السعودي -ودي أو الدوالر األمريكيهي بالريال السع
 باليورو ولكنها ليست جوهرية. 
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 خماطر االئتمان: 

تعزى خماطر االئتمان للشركة يف املقام األول إىل أمواهلا السائلة وذممها املدينة، مت إيداع النقد واالستثمارات لدى بنوك 
حملية كربى ذات تصنيف إئتماين مرتفع، هنالك عدد بسيط من العمالء يشكل جزءاً كبريًا من اإليرادات وأرصدة 

نات مالئمة تضمن سداد مديونياهتم، مجيع كبار العمالء ذوي مسعة جيدة قد قدم هؤالء العمالء ضماو الذمم املدينة، 
 إثبات متناجتة عن التعامل معهم،  داخل اململكة العربية السعودية وال يوجد ما يوحي إىل أنه سيكون هناك خسارة

دارة الشركة بناء على خربهتا، مة املركز املايل بصايف القيمة القابلة للتحصيل واليت تقدر من قبل إاملبالغ الظاهرة يف قائ
 عليه ال تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري ملخاطر االئتمان. 

 : : القروضرابعاا 
الرصيد في  الجهة المقرضة

 م1/1/2016
اإلضافات خالل 

 م2016
المسدد خالل 

 م31/12/2016الرصيد في  م2016

 300.000 100.000 0 400.000 البنك السعودي الفرنسي

 400.000 0 0 400.000 إصدار صكوك إسالمية

 700.000 100.000 0 800.000 المجمـــــــــــــوع

 
 للجهات الحكومية:  المستحقة النظامية : المدفوعاتخامساا 

 بيان املدفوعات
 خالل العام املدفوع

 م2016
 )ألف لاير(

 م2015
 )ألف لاير(

 22.154 13.500 الزكاة الشرعية

 3.307 4.200 العامة للتأمينات االجتماعيةاملؤسسة 

 1.219 1.368 تكاليف تأشريات وجوازات

 25.723 15.594 استغالل احملاجر –تكاليف أخرى 

 52.403 34.662 العام اجملموع
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: المسؤولية الجتماعية: سادساا   
هم  منإضافة إىل اهتمام الشركة بسالمة البيئة وصحة  ،يف اجملتمع الذي تعمل فيه ومن خالله بالدور اإلجيايبتؤمن الشركة 
تساهم أيضًا يف اخلدمات االجتماعية واألعمال اخلريية يف منطقة جنران حيث قدمت تربعات  كذلكعملياهتا  يف حميط 
  : املرخص هلا من قبل الدولة على سبيل املثال لعدد من اجلمعيات اخلريية والنشاطات االجتماعيةوعينية نقدية 
 . و مدينة جنرانتربعات وإعانات شهرية لبعض األسر بقرية املندفن  •
 . السعوديني للموظفني زواج إعانة مبادرة •
 .الرياضي جنران نادي •
 .(أمل مشعة) بنجران اخلاصة اإلحتياجات لذوي مشعل األمري مجعية •
 .بنجران اإلجتماعية للخدمات اخلريية اجلمعية •
 .جنران منطقة إمارة - السجناء أسر جلنة •
 .بنجران السياحية التنمية صندوق •
 .هـ 1437 لعام جنران صيف مهرجان يف املشاركة والفعاليات األنشطة دعم •
 .هـ1438 لعام والثالثني الواحدة دورته يف والثقافة للرتاث الوطين املهرجان دعم •
 مبنطقة جنران. ثارواآل السياحة هيئة •
 .املندفن قريةب وتأثيث املدرسة االبتدائية وصيانة ترميم •
 املناطق اجملاورة للمصنع ووحدة الطواحني.  وطالب برنامج احلقيبة املدرسية والكسوة الشتوية لسكان •
 : السعودة:سابعاا 

توظيف السعوديني أقصى جهودها لزيادة  الشركة تعترب سعودة الوظائف من أهم أهداف الشركة ويف سبيل حتقيق ذلك تبذل
، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على الوظائف الفنية واإلدارية من أبناء املنطقة على خمتلف

 لسعوديني. لالعملي توفري التدريب 
 النظاق البالتيينحيث حظيت الشركة بالتمتع مبزايا  %44.62 م  2016ديسمرب  31يف كما نسبة السعودة   بلغت

العام تلو اآلخر والتوطني بالشركة زيادة نسبة السعودة على تعمل الشركة ، و والتنمية االجتماعية  وزارة العملاملمنوح من قبل 
  خططها اإلسرتاتيجية. وتعترب ذلك من

تبنت الشركة من ضمن سياستها الرامية لتوطني الوظائف عدد من الربامج التدريبية والتعليمية الداخلية واخلارجية للكادر 
الفين واالداري يف الشركة وذلك من ضمن برنامج ) جدارات( والذي يعتمد على تقليل الفجوه بني مهارات العامل و 

 الشركة التشغيلية تدرجييا. متطلبات الوظيفة وجتهيز خطة احالل لعمليات 
عدد من الكفاءات الوطنية لتويل دور اكرب يف لتدريب و تطوير للتدرج الوظيفي وذلك اعداد خطة يف الشركة  عملتكما 

 . السنوي االداء و املهارات تقييماملستقبل عرب برامج تدريب خاصة و خطة حمددة بناء على 
يف معاهد متخصصة  احلاسب األيل للموظفنيبرامج  داخليا و خارجيا وكما تستثمر الشركة يف برامج تعليم اللغة االجنليزية 

تلفة ، كما تستفيد الشركة من برامج صندوق تنمية املوارد البشرية " هدف" املخ يف منطقة جنران مما يدعم عمليات الشركة
 اكهم يف برامج الشهادات املهنية املتخصصة حسب طبيعة عملهم. لتأهيل املوظفني السعوديني عرب اشر 
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قضائية أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو : ثامناا 
 أخرى: 
 سابقا ) وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة املعدنية حاليا( للثروة املعدنيةوالثروة املعدنية  وزارة البرتولوكالة قامت  (1

مارسة النشاط التعديين باستغالل خام )اجلبس( قبل احلصول على الرخصة قيام الشركة مببشأن  غرامتني ماليةقاع يبإ
 الالزمة ووفقاً ألحكام نظام االستثمار التعديين قررت وكالة الوزارة التايل:

( عشرون ألف لاير لقيامها بأعمال الكشف عن خام اجلبس من موقع عروق 20.000تغرمي الشركة مبلغ ) (أ
 املندفن مبحافظة يدمة بدون احلصول على رخصة.

 املخالف باستغالل خام اجلبس ( مائة ألف لاير ملمارستها النشاط التعديين100.000تغرمي الشركة مبلغ ) (ب
 بدون رخصة. 
رخصة  و استكمال اجراءات احلصول على املطلوبةيح الوضع و سداد رسوم االستغالل بتصحوقامت الشركة 

  موافقة اجلهات املعنية الصدار الرخصة. جر مواد خام الستغالل خام اجلبس و يف انتظار حم
من  ( مائة ألف لاير ملخالفة الشركة الفقرة )ج(100.000) اقامت هيئة السوق املالية بإيقاع غرامة مالية قدره (2

قرة )ب( من املادة التاسعة واخلمسني من نظام فاملادة اخلامسة واألربعني من نظام السوق املالية ، استناداً إىل ال
( اربعمائة مليون لاير الحد 400خبصوص تسرب خرب اصدار الشركة لصكوك اسالمية بقيمة ) السوق املالية

 السوق املالية السعودية ) تداول(. املنتديات االقتصادية قبل نشر الشركة اخلرب على موقع 
 

  ماتم تطبيقه من أحكام لئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك: : تاسعاا 
 الوضع الحالي لحوكمة الشركة 
ومن أمهها سياسة عدم  ات الصادرة عن هيئة السوق املالية الئحة حوكمة الشرك منقامت الشركة بتطبيق املواد الواردة 
 .جملس اإلدارة. وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املاليةتعارض املصاحل واليت سبق أن أقرها 

 
 م وأسباب عدم التطبيق : 2016يبني اجلدول أدناه األحكام اليت مل تطبق حىت هناية العام و 

 المادة
 الفقرة

التطبيقأسباب عدم  متطلبات المادة  

 د 6
االفصاح عن سياسة التصويت اخلاص باملستثمرين 
ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

 غريهم

الشركة ليس لديها الصفة القانونية اللزام املستثمرين من األشخاص ذوي 
مثل صناديق  –صرفون نيابة عن غريهم الصفة االعتبارية الذين يت

سياستهم بالتصويتباالفصاح عن -االستثمار  

 ط 12
االفصاح عن سياسة التعيني وتكوين جملس االدارة 

من قبل االشخاص ذوي الصفة االعتبارية والتصويت 
 على اختيار االعضاء األخرين

عدم وجود مادة يف النظام األساسي للشركة تعطي احلق ألي شخصية 
اعتبارية بتعيني ممثلني هلا يف جملس االدارة أو حتديد أي عدد من 

األعضاء تعينهم شخصية اعتبارية ، و مجيع األعضاء يتم تعيينهم من 
 قبل اجلمعية العامة بالتصويت دون استثناء. 
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 : :مجلس اإلدارة عاشراا 

 : تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف اعضائه أ(
 انتخابم ومت 09/08/2016للدورة اجلديدة واليت بدأت يف  ينتخبالشنيفي ومل تركي بن علي  /االستاذانتهت عضوية 

( أعضاء وقد 9يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتكون من )السيد/ علي بن حسني بن برمان اليامي للدورة اجلديدة ، و 
إدارة شركات مسامهة  جمالسضويتهم يف بيان عوفيما يلي  م6201( اجتماعات خالل عام 6دارة )عقد جملس اإل

: أخرى  

 التصنيف المنصب السم م
بيان بالشركات المساهمة )مدرجةو غير مدرجة( 
التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس 

 إدارة شركة أسمنت نجران
مانع أبا العالبن حممد  1 جملس اإلدارة رئيس    غري مدرجة ) شركة املصانع الكربى للتعدين(  غري تنفيذي 
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  مدرجة ) شركة مكة لإلنشاء والتعمري(  مستقل نائب رئيس جملس اإلدارة 
 غري مدرجة ) شركة املصانع الكربى للتعدين(  تنفيذي  عضو أمين بن عبدالرمحن الشبل  3
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  ال يوجد غري تنفيذى عضو 
 ال يوجد مستقل  عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
 ال يوجد مستقل  عضو عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
(القابضةاملوسى  بن عبداهلل غري مدرجة ) شركة عبدالرمحن  مستقل عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى  7  
بامعروف أمحد حممد  بن وليد 8 ( مدرجة ) شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات مستقل  عضو    
 ال يوجد  مستقل  عضو   علي بن حسني بن برمان اليامي 9
 
 م: 2016( حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس خالل عام ب

 اجتماعات مجلس اإلدارة  السم م
23/02/2016  11/05/2016  18/07/2016  10/08/2016  02/10/2016  06/12/2016  

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
       وليد أمحد حممد بامعروف  8
     تركي بن علي الشنيفي  9
      الياميعلي بن حسني برمان  10
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   :لجان مجلس اإلدارة:عشر الحادي

لجنة المراجعة:  أ(  
وميكن تلخيص مهامهم يف العمل واعضاء من خارج الشركة تتكون جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني 

مع اإلدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية واملالية وأنظمة الرقابة واملراجعة الداخلية 
وقد عينت الشركة جهة  سة فعالية األنظمة واإلجراءات والتوصية باختيار مراجعي احلسابات.ومراجعة القوائم املالية ودرا

 إىل جلنة املراجعة.  اتقاريره ورفعقوم باملراجعة الداخلية وتقييم األداء لإلدارات املختلفة لت استشارية
 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
أمحد بامعروف  بن وليد  5 الرئيس  
عبدالرمحن املوسىبن وليد   4 عضو  

 2 عضو تركي بن علي الشنيفي 
عبداهلل الدرييب*بن عبدالسالم   1 عضو 
صر احلروره*ناعبداإلله بن   1 عضو 

 

( من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واالستثمار خبصوص تشكيل جلنة مراجعة من غري 101إشارة إىل املادة )* 
أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني سواء من املسامهني أو من غريهم قررت اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها بتاريخ 

هامها وضوابط عملها ومكافآت راجعة وحتديد مجلنة املتشكيل م على 02/10/2016هـ املوافق 01/01/1438
وقد مت تعيني السيد/ عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب  م،09/08/2016واليت بدأت بتاريخ  ها للدورة اجلديدةأعضائ

 ناصر احلروره كعضوين من خارج الشركة. بن والسيد/ عبداإلله 
 

 :اللجنة التنفيذية (ت
اتيجيات والسياسات واألهداف العامة للشركة بالتنسيق مع جملس اإلدارة، ومراجعة من أهم مهام اللجنة رسم االسرت 

 امليزانيات التقديرية والتقارير الدورية املقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات اجمللس.
  

 عدد االجتماعات املنصب االسم
 4 الرئيس   ضيف اهلل بن عمر الغامدي 
 4 عضو  فهد بن عبداهلل الراجحي 

 4 عضو  عبدالرمحن املوسىبن وليد 
 2 عضو علي بن حسني بن برمان اليامي 

 

  



 

م 6201المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل                                                                                       ( 18( 
 

  :( لجنة الترشيحات والمكافآتج
من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة وتقييم أداءه واقرتاح مكافآت وتعويضات أعضاء 

 اجمللس وكبار التنفيذيني ودراسة أنظمة املوارد البشرية املقرتحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأهنا للمجلس. 
 عدد االجتماعات املنصب االسم

سعود البابطنيعبدالوهاب بن   2 الرئيس 
 2 عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر 

أمحد بامعروف بن وليد   2 عضو 
 1 عضو علي بن حسني بن برمان اليامي

 
 ( لجنة الحوكمة والمسؤولية الجتماعية: د

لمجلس بالســـــــــياســـــــــات اليت حتاف  على قوة والتوجية لجلنة احلوكمة واملســـــــــؤولية االجتماعية توجيه النصـــــــــح من أهم مهام 
املنصـــوص عليه يف الدســـتور واليت تضـــمن إدارة احلوكمة واالمتثال يف تلبية املســـؤوليات القانونية على النحو  الشـــركةوفعالية 

كة وكما هو مطلوب من قبل هيئات التمويل اخلاصـــة بالشـــركة، هذا وتقدم جلنة إدارة احلوكمة واملســـئولية االجتماعية بالشـــر 
 املشورة والتوصيات على اجمللس من أجل تنفيذ مهمتها يف توجيه اجمللس إىل احلكم بفعالية. 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
 2 الرئيس أمين بن عبدالرمحن الشبل 

أمحد بامعروف  بن وليد  2 عضو 
 0 عضو تركي بن علي الشنيفي

 1 عضو  وليد بن عبدالرمحن املوسى
 

:نتائج المراجعة السنوية لألنشطة واإلجراءات لنظام المراجعة الداخليةعشر :  الثاني  
يقوم املراجع الداخلي للشركة بتقدمي التقارير الدورية للجنة املراجعة حول العمليات التشغيلية واإلدارية واملالية  •

يف نظام املراقبة الداخلية جوهري الداخلية حيث مل تظهر التقارير الدورية أي ضعف الرقابة للتحقق من فعالية 
 للشركة. 

الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث مت السماح هلم  الرقابةيقوم املراجع اخلارجي بتقييم إجراءات  •
 وتقارير املراجعة الداخلية. جملس االدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس باإلطالع على مجيع حماضر إجتماعات 
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 :وكبار التنفيذيين مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة  عشر: الثالث
 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة: أ(  

سهما يف بداية السنة  21.135،468* أصالة عن نفسه وممثالً عن والده عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي والذي ميلك 
 سهما يف هناية السنة. 21.135.468و 

سهما يف بداية  5.394.913* * أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة عبداللطيف سعود البابطني وأخوانه واليت متلك 
 يف هناية السنة.  سهما 5.394،913 السنة و 

سهما  21.700واليت متتلك  للتجارة واملقاوالت *** أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة علي حسني اليامي وشريكه
 يف هناية السنة. 

الشركة طرفاا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس تكون ليوجد أي عقود 
 التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 
 ( حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة : ب  

 صلة القرابة  املصلحةاسم من تعود له  م
 زوجة ـ ابن ـ ابنه

 هناية العام بداية العام 
نسبة  صايف التغيري

 التغيري
 عدد األسهم عدد األسهم

 %27 40.527( -) 108.663 149.190 زوجة/ فهد عبداهلل الراجحي هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي 1

 اسم من تعود له املصلحة م
 هناية العام بداية العام 

 نسبة التغيري صايف التغيري
 عدد األسهم عدد األسهم

مانع أبا العالبن حممد  1  8.164.000 80.000 (- )8.084.000 99% 

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  039.1  039.1  -- -- 

000.3 أمين بن عبدالرمحن الشبل  3  000.3  -- -- 

*عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  719.3  719.3  -- -- 

 %9 130.563( -) 1.367.220 1.497.783 عبداهلل بن سامل الوسيمر  5

 -- -- 739 739 عبدالوهاب بن سعود البابطني ** 6

000.1 وليد بن عبدالرمحن املوسى  7  000.1  -- -- 

000.1 وليد بن أمحد بامعروف  8  000.1  -- -- 

*** علي بن حسني برمان اليامي 9  000.10  000.10  -- -- 
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   :وكبار التنفيذيينمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  عشر: الرابع

 م2016عام التنفيذيني خالل يبني اجلدول التايل مكافآت ومصاريف اعضاء جملس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار 
 )ألف لاير(

 البيان
أعضاء جملس اإلدارة 

 التنفيذيني
أعضاء جملس اإلدارة غري 
 التنفيذيني / املستقلني

مخسة من كبار التنفيذيني من ضمنهم 
 *الرئيس التنفيذي واملدير املايل

 3.719 - 360 الرواتب

 977 200 - البدالت والتعويضات 

 708 1.600 200 املكافآت الدورية والسنوية 

 - 734 24 بدل ومصاريف حضور اجللسات 

 672 - - مكافأة هناية اخلدمة والتقاعد 

 6.076 2.534 584 اإلمجايل 

 
 البيانات أعاله تشمل رواتب وبدالت وتعويضات ومكافآت دورية وسنوية ومكافآت هناية اخلدمة لكل من: * 
 م.01/07/2016( نائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعات حيث انتهت خدمته بتاريخ 1
 م.01/06/2016بتاريخ  انتهت خدمته( مدير عام املوارد البشرية واخلدمات املساندة حيث 2

ليس هناك أي ترتيب أو إتفاقية أخرى يتنازل مبوجبها أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني عن حقه يف الرواتب 
مل تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء جملس إدارهتا كما أهنا مل تضمن أي قرض يعقده واحد و والتعويضات، 
 .منهم مع الغري

 الوقت م نظري2016ألف لاير عن العام املايل  200إضافية  مببلغ  مكافأةس جملس اإلدارة رئي قرر جملس اإلدارة منح 
 .اإلضايف الذي يبذله للشركة واجملهود

: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد: عشر الخامس  
لدى الشركة  أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.  اليوجد  

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

. م 6201التوجد أية عقود بني الشركة وطرف ذي عالقة أبرمت خالل العام املايل   
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 :: النتائج المالية  عشر السابع
 :  م 2016إىل م  2012يما يلي ملخصاً للنتائج املالية عن الفرتة من نعرض ف

 : ف الريالت () بآل قائمة المركز المالي (أ
 

م 2016 البيان م 2015  م 4201  م 2013  م2012   
907.543 املوجودات املتداولة   638.259 547,759 373,625 637,486 

تداولة املري املوجودات غ  295.325.2  2.435.013 2,533,443 2,539,394 2,111,465 
202.869.2 جمموع املوجودات  3.073.272 3,081,202 2,913,019 2,748,951 
617.187 املطلوبات املتداولة   230.104 377,047 483,232 277,719 

تداولة املغري  املطلوبات  415.617  714.808 642,419 609,247 651,268 
032.805  املطلوبات جمموع   944.912 1,019,466 1,092,479 928,987 

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

069.103 االحتياطي القانوين   90.588 65,026 40,706 20,892 
101.261 األرباح املبقاة   337.772 296,710 79,834 99,072 

170.064.2 جمموع حقوق املسامهني   2.128.360 2,061,736 1,820,540 1,819,964 
حقوق املسامهني املطلوبات و   202.869.2  3.073.272 3,081,202 2,913,019 2,748,951 

 
 : م 2016إىل عام  م 2012ويوضح الرسم البياين التايل تطور األصول وحقوق امللكية خالل مخس سنوات من عام 

 (باالف الرياالت) م 2016إىل  م  2012األصول وحقوق امللكية من 
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 ب( قائمة الدخل ) بآلف الريالت(: 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البيان

 613.352 631.639 827.885 1.086.649 710.462 اإليرادات 

 (335.871) (372.424) (028,429) (565.052) (425.808)  اإليرادات تكلفة 

 277.481 259.215 398.857 521.597 284.654  الدخلجممل 

 جمموع املصاريف اإلدارية والتسويقية
 والعامة والتمويلية 

(153.968) (241.198) (143.590) (44.309) (56.283) 

 -- 1.811 (71) 5.364 2.529 )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصايف

 (10.000) (18.575) (12.000) (30.139) (8.505) الزكاة الشرعية 

 202.236 198.142 243.196 255.624 124.710 صايف دخل السنة 

 1.33 1.17 1.43 1.5 0.73 رحبية السهم 

 

 : م 2016إىل عام  م  2012ويوضح الرسم البياين التايل تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من عام 
 )بآالف الرياالت( م 2016إىل  م 2012صايف املبيعات وصايف األرباح من 
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: م 6201وعام  م  5201وقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي الفر  عشر: الثامن  

 البيان
2016 
 )ألف لاير(

2015 
 )ألف لاير(

 التغيري
 )ألف لاير(

 نسبة التغيري
% 

 %35 376.187( -) 1.086.649 710.462 املبيعات
 %25 139.244( -) (052,565) (425.808) تكلفة املبيعات

 %45 236.943( -) 521.597 284.654 إمجايل الربح التشغيلي
 %41 87.786( -) (212.331) (124.545) مصروفات العمليات الرئيسية
 %48 149.157( -) 309.266 160.109 الربح من العمليات الرئيسية

 %14 3.391 (23.503) (26.894) اإليرادات / )املصروفات( األخرى
 %72 21.634( -) (30.139) (8.505) الزكاة

 %51 130.914( -) 255624 124.710 صايف الربح

 

اخنفاض حجم املبيعات بسبب  م إىل2015م مقارنة بالعام املايل 2016صايف الربح خالل العام املايل  اخنفاضيعود سبب 
على الرغم من  اخنفاض الطلب على األمسنت لتباطؤ أنشطة البناء والتشييد ، و تأثري إرتفاع أسعار بيع منتجات الطاقة

 . االرتفاع يف متوسط سعر البيع و اخنفاض مصروفات البيع والتوزيع وخمصص الزكاة

: الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: التاسع عشر  
على التحول لتطبيق معايري احملاسبة الدولية من قبل مجيع الشركات  SOCPAاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني قررت 

خارجي لتقدمي خدمات إستشاري مكتب  ،حيث تعاقدت شركة أمسنت جنران معم  2017يناير  1املدرجة إعتبارًا من 
 فيما يلي: فرتة املشروع نطاق عملهم  واحنصر(، IFRSمعايري احملاسبة الدولية )

 حتليل وحتديد الفرق بني السياسات واملمارسات احلالية ومتطلبات معايري احملاسبة الدولية.  .أ
  اسبة الدولية على نظم املعلومات ونظام ادارة موارد املنشأة. حتديد أثر معايري احمل .ب
 الالزمة لذلك.  التدريبةحتديد إحتياج اإلدارة من املهارات وعقد الدورات  .ت
 معايري احملاسبة الدولية.  التوافق معحتديد املسائل املالية الرئيسية اليت تتطلب  .ث
 ملعايري احملاسبة الدولية.  ت اجلديدةااإلدارة مع املتطلبلية اليت تقوم بإعدادها مراجعة امليزانية والقوائم املا .ج
 امة للقوائم املالية واإليضاحات اخلاصة هبا. تقدمي أمثلة ع .ح

كما اعلنت م.   2016ديسمرب  31م وحىت  2015اكتوبر  1مدة املشروع مخسة عشر شهر ميالديا و بدأت يف  بلغت
 ملالية السعودية ) تداول( بشكل دوري عن مراحل سري املشروع. الشركة على موقع السوق ا

المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:و : اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي العشرون  
 الينطبق
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: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: العشرونو  الحادي  
أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة. ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتايل اليوجد   

 

: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء لعشروناو  الثاني
لك الحقوق:كة بتهم القصر( قاموا بإبالغ الشر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولد  

 الينطبق

 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات : والعشرون الثالث
: اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها  

مليون لاير  400غري مصنفة ائتمانياً بقيمة مسجلة و  ا، أصدرت الشركة صكوكم  2015من العام يونيو  ل شهرخال
م. مت حتديد العائد على الصكوك هبامش ربح قدره 2020سعودي ملدة مخس سنوات وتستحق الدفع يف شهر يونيو 

استخدام املتحصالت من  متمضافة إىل معدل األساس ) سايبور( لفرتة الثالثة أشهر )تستحق ربع سنوياً(.  1.4%
  د جزء من املديونية القائمة على الشركة. إصدار الصكوك يف سدا

 

: للتحويل إلى أسهموصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة : والعشرون الرابع  

. اليوجد لدى الشركة أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم  

 

بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح: : والعشرون الخامس   
 مل يقم أي من مسامهي الشركة بالتنازل عن أي حقوق يف األرباح. 

 

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة: والعشرون:  السادس  
 الينطبق

 

على القوائم المالية:  مراقب الحسابات الخارجي: تحفظات والعشرون السابع  
. م31/12/6201رأيا غري متحف  حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  مراقب احلسابات اخلارجيلقد أصدر   
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سياسة توزيع األرباح:  :والعشرون الثامن  
مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة املفروضة توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم 

 شرعاً على النحو التايل:
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ  %10( جينب 1

. رأس املال من %30ي املذكور االحتياط  
من األرباح الصافية  %10( جيوز بقرار من اجلمعية العامة العادية للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة جتنيب 2

 %30لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص مبا يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور 
 من رأس املال.

 من رأس املال املدفوع. %5وىل للمسامهني تعادل ( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أ3
للعضو،  لايرألف  مخسمائةمن الباقي كمكافأة أخرى ألعضاء جملس اإلدارة حبد أقصى  %10( وخيصص بعد ما تقدم 4

 إذا ما مت توزيع حصة إضافية من األرباح على املسامهني.
ألرباح أو يرحل إىل األعوام القادمة على النحو الذي توافق ( يوزع الباقي ـ بعد ذلك ـ على املسامهني كحصة إضافية من ا5

 عليه اجلمعية العامة. 
 دفع أرباح حصص المساهمين : 

ليمات اليت تدفع حصص األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتع
 السوق املالية.االستثمار وهيئة التجارة و تصدرها وزارة 

 : إقرارات الشركة:التاسع والعشرون
 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح . (1
 بفاعلية.  ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  (2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  (3

 :الشركة إدارة توصيات ومقترحات مجلس الثالثون: 

 املسامهني الكراماألخوة 

الثانية معكم اجنازات شركتكم يسره أن يتقدم حلضراتكم يف مجعيتكم العامة العادية إن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض 

  بالتوصيات واملقرتحات التالية: عشر
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 م. 31/12/2016املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (1
 م.31/12/2016مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف املوافقة على تقرير  (2
 م.31/12/2016املوافقة على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  (3
 .م 2016إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل  (4
ئم املالية ربع السنوية والسنوية املوافقة على توصية جلنة املراجعة بشأن اختيار مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعة القوا (5

 . م 2017للشركة وحتديد أتعابه للسنة املالية 
( 200( مليون ومثامنائة ألف لاير سعودي كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع )1.800املوافقة على صرف مبلغ ) (6

 م.31/12/2016مائيت ألف لاير سعودي لكل عضو عن السنة املالية املنتهية يف 
( 102.000م مبا مت توزيعه من أرباح نقدية مرحلية قدرها ) 11/5/2016املوافقة على قرار جملس االدارة بتاريخ  ا (7

 12م للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركة كما يف 2016لاير سعودي عن النصف األول من السنة املالية 
من قيمة السهم  %6لواحد، ومبا يعادل لاير للسهم ا 0.60م بواقع  2016مايو  19هـ املوافق  1437شعبان 

م مبلغ 2016ديسمرب31األمسية ، وبذلك يصبح إمجايل األرباح املوزعة للسهم الواحد للسنة املالية املنتهية يف 
 من قيمة السهم األمسية. %6لاير للسهم الواحد، ومبا يعادل 0.60مليون لاير سعودي، بواقع  102وقدره 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 لعالحمد بن مانع أبام. م


