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 كلمة العضو املنتدب
 

  وركااه،،،،السالم عليكم ورحمة هللا
 

عن نتائج السنة  السادس والثالثون نيابة عن مجلس إدارة شككة إسمنت ينبع، يسكني أن أضع بين أيديكم التقكيك السنوي 

 م.1022املالية 

 

م وذلك بدخول 1022بشكل عام وقطاع األسمنت بشكل خاص خالل العام  اإلقتصاد املحلي هارغم التحديات التي شهد

, فقد حافظت الشككة على حصتها السوقية. ويعود الفضل في ذلك هلل وانخفاض الطلب على االسمنتة طاقات انتاجية جديد

وهي بذلك هبرهن على نجاح خطط الشككة االستراهيجية في املحافظة على  الشككة ثم للجهود التي بذلتها وما زالت هبذلها إدارة

علن عنها التحديات املستقبلية ومواكبة  الحصة السوقية ورفع كفاءة األداء وخفض التكاليف ملواجهة
ُ
هوجهات الدولة كما أ

 . 1010في رؤية 

 

 ذين يولون ال )خادم الحكمين الشكيفين وولي عهده األمين وولي ولي العهد( ونتقدم بالشكك والتقديك لحكومتنا الكشيدة

عن نفس، ورالنيابة عن املساهمين بالشكك الصناعات الوطنية ما تستحق، من التشجيع والكعاية. كما يتقدم املجلس باألصالة 

والتقديك لجميع العاملين بالشككة من إداريين وفنيين على الجهود التي بذلوها وعلى قيامهم بأداء الواجب املطلوب منهم والذي 

 ملا في، الخير للجميع إن، علىاان من أهم األسباب في نجاح شككتكم
ً
 ال ش يء قديك. , ونسأل هللا تعالى أن يسدد خطانا جميعا

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وركااه،.

 

                                                                                                                 

 العضو املنتدب                                                                                                                  

 عبدالرؤوف محمد صالح أبو زناده                                                                                                       
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 تقرير جملس اإلدارة
 السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 

 

الثالثون و  السادسةجمعيتكم العامة العادية في يجدد اللقاء ويكحب بكم  جلس اإلدارة أنن من دواعي الفخك واإلعتزاز ملإ

 أنالعلي القديك  ونسأل هللا. م وهقكيك مكاجع الحسابات1022بين أيديكم ونتائج األعمال للعام  التقكيك السنوي  يضعيسكه أن و 

, كما يسكنا أن نتلقى أرائكم الصادقة والهادفة ملا في، رضاكمعلى  نتائجالأن هحوز ة علينا و املهمة امللقاوفقنا في نكون قد 

  .بإذن هللا تعالى وهللا ولي التوفيق مصلحة الشككة ومستقبلها الزاهك 
 
 

  التجاري النشاط 

العادي واألسمنت لبورهالندي ااألسمنت  بإنتاجوهقوم الشككة ب،  واالهجار  صناعة وإنتاج األسمنت األساس ي هو  الشككة نشاط

  .املقاوم لألمالح واألسمنت البوزوالني
 
 

 

 رؤية الشركة

 االختيار األول لشكاائنا.
ً
 أن نكون دائما

 
 رسالة الشركة

 محيطنا.في جودة في اإلنتاج وثقة في اإلمداد وعناية بالطبيعة واإلنسان 

 
 

 قيم الشركة

 مكاعاة قيم األداء. – 2

 مثالية. هوفير بيئة عمل – 1

 االلتزام باملعايير األخالقية. – 1

 العناية باملسؤولية االجتماعية. – 0

 احترام القيم البيئية. – 5

 دعم االبتكار واملبادرة. – 2
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 ملخص أداء العام

م 1022الي خالل العام امل% 9م ، مع انخفاض الطلب بنسبة 1025اان الرهفاع وهيرة حكب األسعار التي بدأت بنهاية العام        

األثك الواضح في انخفاض مبيعات الشككة عن العام املاض ي  باململكة وزيادة كمية املعكوض بدخول طاقات إنتاجية جديدة

% 12بنسبة  م1025انخفض الطلب مقارنة بنفس الفترة من العام  م1022ن، خالل الكبع الكابع من العام أكما  %،8.2بنسبة 

% 7بنسبة   م1025مقارنة بنفس الفترة من العام  م1022خالل الكبع الكابع من العام  ومع ذلك ارهفعت مبيعات الشككة

 . ووقف هكاكم املخزون من الكلنكك تحافظ على حصتها السوقيةل

 

 األداء التشغيلي:

ث بلغت ، حيرغم حالة الكاود التي يمك بها قطاع األسمنت بعام من األداء املتميز حظيت الشككة من حيث األداء التشغيلي 

%. وارهفعت 8.2م، بانخفاض نسبت، 1025طن أسمنت عام  7,008,225، مقارنة بنحو سمنتطن أ 2,019,570املبيعات 

  .م1025% عام 22 % مقارنة بنحو21لى إالحصة السوقية للشككة 
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 األداء املالي: 

اان للمنافسة الشديدة التي واجهتها الشككة للمحافظة على عمالئها وحصتها التسويقية األثك البالغ حيث أدى انخفاض      

% عن العام املالي 10-أي بنسبة  مليون ريال 117إليكادات بمبلغ متوسط سعك البيع  وهكاجع كمية املبيعات إلى هكاجع ا

 على أرراح العام الجاري  م1025
ً
  .%11بنسبة مما انعكس سلبا
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 األنشطة الرئيسية

  إنتاج الكلنكر

 مقابل  5.720.791م : 1022بفضل من هللا بلغ إنتاج الشككة من الكلنكك لهذا العام 
ً
طن النكك في عام  2.508.791طنا

 أي بنسبة  797.880قدره  بنقصم 1025
ً
الشككة معدالت عالية في  % من إنتاج اململكة, وقد حققت20ورنسبة   %21طنا

 ضبط عمليات اإلنتاج والجودة هضاهي أفضل املعدالت القياسية العاملية.

 
 

 

 مخزون الكلنكر 

 مقابل  1.015.708 م :1022مخزون الكلنكك في نهاية العام املالي  حجم بلغ
ً
 في نهاية عام  1.290.720طنا

ً
 بنقصم 1025طنا

% 10من الكلنكك ازداد بنسبة  باململكة مخزون الشكاات املحلية لكغم من أن إجماليوعلى ا .%5 بنسبةطن أي  255.001قدره 

 في نهاية العام  18.115.000 ليصل إلى
ً
أن  الجديك بالذكك ,إال أن الشككة استطاعت أن هخفض وهتحكم بمخزونها. م 1022طنا

م 1022املالي طن خالل العام  55.521.000 والبالغها % من إجمالي إنتاج52ما نسبت، يمثل  الشكاات من الكلنكك مخزون

 املطلوب حسب أفضل املمارسات الصناعية
ً
  .وذلك يفوق كثيرا
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 مبيعات األسمنت

 مقابل  2.019.570بلغ إجمالي الكميات املباعة من األسمنت خالل العام املالي للتقكيك 
ً
 خالل العام  7.008.225طنا

ً
طنا

بسبب ضعف الطلب وشدة املنافسة حيث هم الحفاظ على % وذلك 8ي بنسبة طن أ 529.220قدره  بإنخفاضم 1025

% وقد اان اإلنخفاض في مبيعات 21وضع الشككة التنافس ي من خالل املحافظة على حصتها السوقية والتي بلغت 

اسة البيع والجديك بالذكك أن سي .%20م والذي بلغ 1022الشككة أقل من اإلنخفاض على الطلب في اململكة خالل العام 

 أو مضمونة  بغطاء ائتماني )االضمان البنكي أو اإلعتماد 
ً
بالشككة منذ إنشائها هقتض ي أن هكون املبيعات إما نقدا

  املستندي(.
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    اسرتاتيجية الشركة
تطويك أدائها ، حيث هأخذ هؤمن إدارة الشككة بأن التخطيط االستراهيجي يشكل أهمية قصوى لتعزيز قدراتها وخطوة رائدة ل

بعين االعتبار هحليل العوامل املؤثكة في بيئة العمل واملتغيرات التي هطكأ على السوق السعودي وما يشهده من ظكوف منافسة 

وهحديات متسارعة ، وفي مواجهة ذلك تعتمد إدارة الشككة على كفاءة الخطط االستراهيجية ومكونتها لضمان استمكار ونمو 

م في سبيل ذلك إلى هبني مجموعة من 1022وقد قامت الشككة خالل العام  .عاظم العائد على حقوق املستثمكينالشككة وت

 املبادرات التي هحقق أهداف استراهيجية الشككة وفيما يلي نورد بعض من هذه املبادرات : 
 

 لذلكيقاف خطوط االنتاج الثالثة القديمة إهم  -
ً
 .وهخفيض أعداد العمالة هبعا

 .لخطي االنتاج الكابع والخامسل الشككة جهودها في رفع القدرة االنتاجية هواص -

 .هخفيض التكاليف التشغيلية علىالعمل و  هحسين فعالية وكفاءة العمليات اإلنتاجيةاالستمكار في  -

 .صوصج ألفضل املمارسات في هذا الخبإستخدام بكاماالعتماد على كفاءة األداء وتعزيز القدرة التنافسية للشككة  -

 املحافظة على حصة الشككة بالسوق السعودي . -

بكنامج األهمتة مشكوع هحديث كملت الشككة ، وقد أصعدة في الشككة ويك على اافة األ استمكار دراسات التط -

 .خالل هذا العام وهطبيقاه،
 

 الجودة الشاملة :

لعمل بإدارة الجودة الشاملة لكافة إدارتها من منطلق استراهيجي أولت ادارة الشككة هككيزها واهتمامها لتحسين وهطويك ا

املجال التشغيلية واإلدارية وعلى مستوى جميع األنشطة، من خالل االستمكار في الحصول على الشهادات املختصة في هذا 

وعملت خالل    ISO 9001شهادة الجودة ، فقد اانت الشككة من أوائل الشكاات الحاصلة على والوفاء بمتطلبات هطبيقها

طبيق  تها بلسنوات املاضية على مواكبة التطورات املتالحقة في هذا النظام وهطبيق مستجداه، محافظة بذلك على التزاما

 لتلك االستراهيجية معايير ومتطلبات الشهادة
ً
من منطلق املسئولية البيئية ومسئوليتها في العناية والكعاية و ، واستمكارا

 بتطبيق املعايير الدولية للجودة من خالل :  بالسالمة والصحة املهنية قامت الشككة

  ادارة البيئة  نظامISO 14001:2004   

    نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية OHSAS 18001:2007  

 
ً
 .على دمج هذه املعايير مع بعضها للحصول على نظام الجودة الشامل واملتكامل والعمل جاري حاليا

 

 :البيئة والسالمة والصحة املهنية 

 منها على هوفير بيئة عمل صحية وآمنة من منطلق أخالقي 
ً
هولى الشككة أهمية بالغة ملتطلبات البيئة وإجكاءات السالمة حكصا

 ملحو هتبناه الشككة هجاه موظفيها العاملين باملصنع، مما نتج عن ذلك 
ً
 في نسبة الحوادث وإصابات العمل، وفي ظانخفاضا

ً
ا

 الخطط والبرامج الداعمة لهذا التوج، على النحو التالي : سبيل ذلك قامت الشك كة بتنفيذ

زيادة وسائل التوعية بإجكاءات السالمة بشكل مستمك بمساندة ودعم إدارة البيئة والسالمة بالشككة والحث على  .2

 االلتزام بتعليمات السالمة املهنية .

المة وهنفيذ العديد من ورش العمل لحاق العاملين باملصنع بمجموعة من البرامج املتخصصة في مجاالت السإ .1

 وراستخدام الوسائل واألساليب الحديثة .

 جهزة واألدوات الوقائية الشخصية وإلزام العاملين باستخدامها .هوفير األ  .1

 زيادة التدريب على الجاهزية والتدخل السكيع في حاالت الحكائق بتوفير أحدث معدات مكافحة الحكائق . .0
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 على سالمة البيئة وهحكص على  وعلى الصعيد البيئي هقوم
ً
الشككة بتطبيق اافة املقاييس واملعايير السعودية والعاملية حفاظا

رصاد وحماية البيئة شكاف ومتابعة الهيئة العامة لأل إساتها التشغيلية لعمليات التصنيع، هحت مكاعاة متطلبات البيئة في سيا

 حيث منحت الهيئة الشككة رخصة بيئية للتشغيل .

 

 ارد البشرية :املو 

ب، من بكامج سابقة ركزت إدارة الشككة جهودها في هنفيذ خططها لكفع كفاءة أداء مواردها البشكية مستكملة بذلك ما بدأت 

، فأخذت على عاهقها هطبيق منهج إدارة األداء ااستراهيجية لتحسين األداء الوظيفي ورفع معدالت االنتاجية في هذا الخصوص

 عن مكاقبة لصيقة لطكيقة هنفيذ األداء من قبل إداراتهم بهدف لدى املوظفين مع إلح
ً
اقهم ببرامج هدريبية متخصصة فضال

 على أداء اافة اإلدارات بالشككة وساهم في رفع درجة الوعي بأهمية األداء 
ً
هصحيح االنحكافات أول بأول مما انعكس إيجابا

 للوصول ملعدالت أعلى
ً
 . ومازال هطبيق االستراهيجية مستمكا

عد إيقاف خطوط االنتاج كما قامت الشككة بدراسة أعداد القوى العاملة الالزمة لتشغيل خطي االنتاج الكابع والخامس ب

 ونتيجة ذلك همكنت من هخفيض عدد العاملين بالشككة خالل العام القديمة )األول والثاني والثالث
ً
 100م بعدد 1022( نهائيا

 ا سينتج عن، رفع كفاءة األداء وخفض التكاليف .موظف من جميع اإلدارات واملصنع مم

 

 بيئة عمل محفزة :

 للممارسات التي هنتهجها إدارة الشككة في إيجاد بيئة عمل محفزة ومنافسة تساعد على شحذ همم املوظفين 
ً
استكماال

في فقد استمك العمل ت مجتمع املصنع خدماي فال زال العمل جاري في هحسين والحفاظ عليهم ورفع معدالت والئهم الوظيف

الحي السكني ضفاء الصبغة الجمالية على املنظك العام في هطويك الحدائق والطكق واملمكات إل هحسين منشآت الخدمة والترفي، و 

 واملكافق التابعة ل،
ً
دما

ُ
 استالم مشكوع سكن العزاب ليعطي داللة على عزيمة إدارة الشككة في ذهابها ق

ً
، كما استكمل مؤخكا

وعلى صعيد األنشطة االجتماعية قامت  باملوظفين السعوديين.ظيفي للموظف من خالل االهتمام ل على الكضا الو في الحصو 

ظهكت أالنسائي و  نشطة النسائية التي تهم سيدات املصنع من زوجات ورنات من خالل الناديإدارة الشككة بتنفيذ البرامج واأل

 على املوظفإهلك البرامج مما ينعكس اعلهم مع البرامج مشاراات كثير من السيدات وهف
ً
طالت العناية بمجتمع كما ، يجابا

 العناية بأطفال املوظفين في س
ً
 ألحاقهم بكوضة إن قبل املكحلة الدراسية من خالل املصنع أيضا

ً
لتطويك  نشأت خصيصا

باعتبار مكحلة رياض األطفال هي  دراكية والتعليمية اللغوية واالجتماعية والنفسية وكذلك البدنيةنموهم وتعزيز الجوانب اإل 

 مي .    يالحلقة األولى في التسلسل التعل

 

 التوظيف وبرامج السعودة :

تستكمل إدارة الشككة بكامجها في االعتماد على الكوادر الوطنية املؤهلة والقادرة على األداء فعمدت على همكين الشباب 

مهام وظيفية أعلى يبهم وهأهيلهم بزيادة حجم املسئولية لديهم وهكليفهم بالسعودي من القيام بدورهم واالعتماد عليهم بعد هدر 

 إكفين وفنيين سعوديين قادرين على ، مما أوجد قيادات ومشأو أكثر هخصصية
ً
كما قامت إدارة  .كمال مسيرة الشككة مستقبال

، وقد هحصلت الشككة مقابل موظف 219تعاقدين خالل العام بلغ الشككة في املقابل باالستغناء عن عدد من املوظفين امل

         م على مبالغ من صندوق املوارد البشكية قدرها 1022م حتى أكتورك 1022هنفيذها لبرامج السعودة والتوطين عن العام 

 ( نتيجة جهودها في بكامج السعودة .ريال 228.258)
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 التدريب والتطوير :

إمداد املوظفين بمهارات موظفيها املتصلة بطبيعة وظائفهم فقامت أولت إدارة الشككة أهمية قصوى لتعزيز قدرات و 

كسابهم الخبرات إن هحقق هنمية إهجاهاتهم وقدراتهم املتصلة بأعمالهم وإلى أباملعلومات واملهارات الضكورية التي من شأنها 

عدد امللتحقين بالتدريب خالل عام بلغ وقد نجاز أعمالهم وذلك من خالل إلحاقهم بمجموعة من البرامج التدريبية الالزمة إل 

 موظف2118م )1022
ً
والصحة املهنية  ( عقدت لهم بكامج هدريبية في مختلف التخصصات منها الفنية وركامج السالمة والبيئةا

 ركامج التطويك الوظيفي واملنهي .و نجليزية وركامج اللغة اإل 

 

 برنامج التسوية املبكر للموظفين السعوديين :

ارة الشككة هنفيذ بكنامج التسوية املبكك للموظفين السعوديين ووضعت ل، سياسات وشكوط وآليات هطبيق اعتمد مجلس إد

 موظف211ريال، وقد هقدم للبرنامج عدد  11.000.000بتكلفة بلغت 
ً
سعودي منهم لاللتحاق بالبرنامج موظف  80هم اعتماد  ا

 نطباق الشكوط عليهم .إل 

 

 ارية :أتمتة العمليات اإلنتاجية واالد

نتاجية ء لعملياتها اإل التكنولوجيا الحديثة كأحد أدوات هحسين األداو حققت الشككة نقلة نوعية باالعتماد على التقنية 

اافة العمليات اإلنتاجية واإلدارية بالشككة  ةألهمت ORACLE- ERPآخك إصدارات ، وقد قامت الشككة بتنفيذ مشكوع داريةواإل 

  من، وجاري اختبار التطبيق واملكاجعة . األولىستالم املكحلة إداء بشكل عام وقد هم ملا ل، من أثك على هحسين األ 

 

 املسئولية االجتماعية :

 ضمن سلم اهتمامات الشككة ، وتسعى إدارة الشككة جاهد
ً
 متقدما

ً
 يحّتل مفهوم املسؤولية االجتماعية موقعا

ً
إلى هكسيخ  ة

 يعكس معاني االنتماء والوالء لهذا الوطن وأبنائ،هذا املفهوم باعتباره قاعدة رئيسية من قواع
ً
 هاما

ً
 .د هميز الشككة، ومصدرا

على مجموعة من القيم واألراان  جاه املجتمع املحيط بها بشكل خاصوهكهكز فلسفة الشككة وخطواتها للوفاء بالتزاماتها ه

ل هلك القيم منظومة مت
ّ
فقد  ,يضالع للعمل الجاد واإلنجاز النوعكاملة األ الكاسخة التي هحكم مبادراتها في هذا اإلطار. وتشك

م بتقديم بكامج املساهمات والكعاية لعدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية نذكك 1022قامت الشككة خالل العام 

 بعض منها على النحو التالي :

التكفل بالتأمين الطبي لألطفال بكنامج دعم جمعية األطفال املعاقين باملدينة املنورة من خالل هذا البرنامج ب .2

 طفل . 127املنتسبين للجمعية لعدد 

 بكنامج دعم مككز التميز لطب وجكاحة فلب األطفال بمستشفى جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. .1

بكنامج دعم جمعية البر الخيرية بالكويضات من خالل هذا البرنامج بدعم مشكوع هوزيع السالت الغذائية الكمضانية  .1

 ة الكهكرائية .واألجهز 

فطار صائم ومشكوع هحجيج املسلمين إبكنامج دعم املكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بشكق جدة من خالل مشكوع  .0

 الجدد .

 ن في منطقة املدينة املنورة .آد والجمعيات الخيرية لتحفيظ القك بكنامج دعم عيني لالسمنت لبعض املساج .5

 كومية بمحافظة ينبع بمنطقة املدينة املنورة .دعم السنوي لفعاليات الجهات الحالبكامج  .2

 دعم السنوي للتدريب التعاوني ألبناء الوطن .البكامج  .7
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  (IFRSالتحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية )

وجوب اعتماد  عن واالستجابة ملتطلبات الجهات الكقابية ذات العالقة  بناًء على إعالن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

م قامت الشككة 1027الشكاات املساهمة على املعايير الدولية إلعداد التقاريك املالية في اململكة العكرية السعودية خالل عام 

 رنست ويونغ لدراسة التحول الى هطبيق املعايير الدولية واالشكاف عليها .إبالتعاقد مع شككة 
 

 :وقد هضمنت خطة هنفيذ املشكوع خمس مكاحل 

 .املكحلة األولى : السياسات املحاسبية وتشخيص اإليضاحات 

 .املكحلة الثانية : هقييم األثك املحاسبي واألعمال 

 .املكحلة الثالثة : التنفيذ 

 .املكحلة الكابعة : التدريب على املعايير الدولية للتقاريك املالية 

 .املكحلة الخامسة : هحديث دليل السياسات املحاسبية 

 

فإن ككة أنها لم هواج، أي معوقات هؤثك في مقدرتها على إعداد قوائمها املالية وفق معايير املحاسبة الدولية ، ورذلك وهؤكد الش

 للمعايير املحاسبية الدولية ابتداًء من االشككة هود أن تعلن عن جاهزيتها إلعداد القوائم املالية وف
ً
لكبع األول من عام قا

 ية املحددة .م وذلك خالل الفترة النظام1027
 

 

 

 



Page 11 of 26 

 

 

 : النتائج التشغيلية
 

 م )األصول والخصوم(1026 –م 1021قائمة املركز املالي املوحدة )بآالف الرياالت( للشركة خالل األعوام 

 1021 1022 1022 1022 1026 البيان

 2.199.211 2.021.262 2.021.216 2.060.221 262.001 املوجودات املتداولة

 (220.222) (212.261) (221.661) (126.222) (110.112) ةاملطلوبات املتداول

 129.211 202.991 609.229 202.092 291.119 رأس املال العامل

 2.296.121 2.120.112 2.221.226 2.206.212 2.262.210 األصول الثابتة )صافي(

 2.696.622 2.221.222 2.122.221 2.266.202 2.012.211 إجمالي املوجودات

 220.222 212.261 221.661 126.222 110.112 لوبات املتداولةاملط

 161.222 201.261 262.121 202.229 222.120 قروض طويلة األجل

 22.912 61.292 62.611 12.229 22.911 املطلوبات األخرى 

 2.262.219 991.912 622.226 222.611 262.922 إجمالي املطلوبات

 2.020.000 2.212.000 2.212.000 2.212.000 2.212.000 رأس املال املدفوع

 1.122.921 2.106.022 2.922.212 1.212.202 2.921.922 االحتياطيات واألرباح املدورة

 22.222 22.911 22.102 22.121 22.226 حقوق األقلية

 2.222.122 2.222.929 2.261.116 2.122.226 2.229.292 حقوق املساهمين

 2.696.622 2.221.222 2.122.221 2.266.202 2.012.211 املساهمينإجمالي الخصوم وحقوق 

 م.1022م لتتالئم مع طكيقة عكض أرقام العام 1025هم إعادة التبويب أرقام املقارنة للعام 

 

 م  )النتائج التشغيلية(1026 –م 1021قائمة الدخل املوحدة )بآالف الرياالت( للشركة للسنوات 
 1021 0221 1022 1022 1026 البيان

 2.296.292 2.610.162 2.229.290 2.621.912 2.126.191 املبيعات

 (102.222) (122.222) (106.212) (122.222) (612.222) تكاليف املبيعات

 191.022 222.202 222.126 212.262 622.262 إجمالي الدخل

 2.226 1.122 12.922 2.222 1.221 اإليرادات األخرى 

 196.261 291.262 212.260 212.011 612.192 إجمالي اإليرادات

 (22.221) (22.212) (20.292) (22.191) (21.122) املصاريف اإلدارية والتسويقية 

 0 - - -  اإلستهالكات

 0 - - - (12.222) تكلفة برنامج التسوية املبكر

 (21.011) (26.212) (22.091) (1.612) (6.292) املصاريف األخرى 

 (22.619) (22.622) (22.226) (22.262) (12.922) صاريفإجمالي امل

 122.922 221.121 212.612 212.229 (229.229) صافي الدخل قبل الزكاة

 (12.220) (26.226) (12.121) (22.212) (22.222) الزكاة 

 110.222 212.196 202.922 206.022 222.202 صافي الدخل

 162.219 221.261 602.222 112.010 121.222 رصيد األرباح املبقاة أول الفترة

 0 22.610 0 0 - املحول إلى اإلحتياطات

 212.000 620.000 620.000 121.200 211.200 األرباح النقدية املقترح توزيعها

 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 التوزيعات األخرى 

 221.261 602.222 112.010 121.222 222.112 رصيد األرباح املبقاة آخر الفترة
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   التغيرات في قائمة الدخل )بآالف الرياالت( 
 األسباب التغيرات 1022 1026 البيان

 النسبة املئوية املبلغ

 هكاجع كمية وقيمة املبيعات %  10.15 ( 112282)  2.221.978 2.182.191 املبيعات

 انخفاض كمية املبيعات (% 9.00) ( 29281)  (702.520) (272.812) هكلفة املبيعات

 انخفاض كمية املبيعات وقيمتها (% 12.50) ( 157001)  872.020 220.022 إجمالي ررح التشغيل

 قيمة التكاليف % 7.75 ( 1552)  (05.791) (01.102) مصكوفات األعمال الكئيسية

 إيكاد املبيعات انخفاض (% 10.70) (  151051)  815.271 571.110 الكرح التشغيلي

 انخفاض القكوض (% 20) (  2072)  (7.272) (2.595) مصكوفات غير تشغيلية

 هحسين عمليات التشغيل % 200 (  11228)  ----------- (11.228) هكلفة بكنامج التسوية املبكك

 ............................................................................................ % 202 1770 1.558 7.111 اإليكادات األخكى 

 ............................................................................................ % 7.15 2217 (25.075) (20.118) الزااة الشكعية

 انخفاض إيكاد املبيعات % 11.5 ( 170581)  802.080 515.502 صافي الكرح

 

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العكرية السعودية شرح للمعيار املحاسبي املطبق : 
ً
عد القوائم املالية وفقا

ُ
ت

 والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 

 

 الشركة التابعة  
حدودة( وقد هأسست وهمارس نشاطها باململكة الشككة التابعة هي )شككة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية امل

من رأس مالها وشككة  %20, وهمتلك شككة أسمنت ينبع ونشاطها الكئيس ي صناعة أكياس اإلسمنت الورقية العكرية السعودية

م.  وهمارس 12/21/1022ريال خمسون مليون ريال( في  50.000.000)رأس مال الشككة   %00الكويت  –الشعيبة الصناعية 

 خمسون بطاقة إنتاجية هصل إلى مائة و شككة إسمنت ينبع لها بإدارة سعودية بمنطقة رأس بكيدي بينبع بجوار مصنع عم

 لكي تغطي إحتياجات شككة أسمنت ينبع بصفة أساسية ثم يوج، الباقي إلحتياجات شكاات األسمنت 
ً
مليون كيس سنويا

 ورياناتها االتالي : املحلية األخكى كما ويتم هصديك الفائض للسوق الخارجي ,
 

 % 05 أسمنت ينبع

 % 52 شكاات األسمنت السعودية

 %0 التصديك الخارجي
 

 ويؤكد املجلس على عدم وجود أسهم أو أدوات دين أصدرتها الشككة التابعة.
 

 

 بيان أرباح الشركة التابعة

 1,159,021 أرراح الشككة التابعة

 2,155,278 (%20حصة الشككة األم )

 % 0.15 ملساهمة في أرراح الشككة األمنسبة ا
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  التحليل الجغرافي لإليرادات 

 ورصورة رئيسية في إجميع  بيعيتم 
ً
. وتعتمد سياسة املبيعات في الشككة على البيع املباشك ة الغكريةنطقاملنتاج الشككة محليا

كم شمال مدينة ينبع البحك وليس لدى 70بكيدي  لعمالئها من هجار وشكاات ومستهلكين أفكاد من مصنعها الكائن في رأس

    ولم هقم الشككة بتصديك أي كمية من مبيعاتها خارج اململكة. ,الشككة أي منافذ بيع أخكى 
 

 التحليل الجغكافي إليكادات شككة أسمنت ينبع وشككتها التابعة       )ألف ريال سعودي( 

 

 املجموع التصدير السعودية اإليرادات السنة

1022 

 2.108.821 ------------- 2.108.821 اإلسمنت

 12.190 ------------- 12.190 الكلنكك

 02.082 1,051 01.211 أكياس الورق

1025 

 2.522.580 - 2.522.580 اإلسمنت

 12.008 - 12.008 الكلنكك

 10.990 0.121 10.277 أكياس الورق
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   سياسة توزيع األرباح

 للمادة 
ً
من النظام األساس ي للشككة يتم هوزيع األرراح الصافية بعد خصم جميع املصكوفات العمومية والتكاليف  01طبقا

 األخكى على الوج، التالي :

 هجنيب الزااة الشكعية. -2

% من األرراح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما 20هجنيب  -1

 اطي املذاور نصف رأس املال .بلغ االحتي

 من رأس املال املدفوع. %5يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  -1

 مجلس اإلدارة بواقع مئتا ألف ريال للعضو .أعضاء يخصم مكافأة  -0

 يوزع الباقي كحصة إضافية للمساهمين . -5
 

للسهم وذلك من صافي األرراح السنوية بعد خصم  رياال  0.5من رأس املال أي بواقع  %0.5م بواقع 1025هم هوزيع أرراح عام  

من  % 20ريال للسهم الواحد بنسبة  2م مقدارها 1022الزااة الشكعية كما قامت الشككة بتوزيع أرراح نصف سنوية للعام 

% حصة  10همثل ريال للسهم الواحد   1  م . ويقترح مجلس اإلدارة هوزيع أرراح مقدرها02/08/1022رأس املال وذلك بتاريخ 

 % من رأس املال املدفوع. 10 م ليصبح إجمالي املوزع1022إضافية عن أرراح 
 

 

 إقرارات جملس اإلدارة 

 : يؤكد مجلس اإلدارة ويقك أن،
 

 م.1022ورأي مصلحة خالل عام  في التصويت بإبالغ الشككة بنسبة هملك،لم يقم أي شخص ذو األحقية  -

 شركات املساهمة األخرى :الوبيان عضويتهم في مجلس إدارة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  -
 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 عدد األسهم والنسبة

 م02/02/1026في 

صافي التغير خالل عام 

 م1026

 إجمالي األسهم ونسبة التملك

 م22/21/1026

 العضوية في الشركات األخرى 

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 صاحب السمو امللكي

 األمير مشعل بن عبدالعزيز

1.087.500 1.12 % ____ ____ 1.087.500 1.12 % 
 شركة أسمنت املدينة

 )نادك( الشركة الوطنية للتنمية الزراعية % 0.58 925.700 ____ ____ % 0.58 925.700 الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صالح الكاجحي

 ____ % 2.27 2.850.000 ____ ____ % 2.27 2.850.000 د صالح أبوزنادةاألستاذ/ عبدالكؤوف محم

 صاحب السمو امللكي

 األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

99.050 0.02 % ____ ____ 99.050 0.02 % 
 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 ____ % 0.0021 1.000 ____ ____ % 0.0021 1.000 األستاذ/ صالح  سالم أحمد بن محفوظ

 مصرف الراجحي / الصحراء للبتروكيماويات  % 0.071 221.750 % 9.9 21.500 % 0.08 212.150 األستاذ/ سعيد عمك قاسم العيسائي

 ____ % 0.0095 25.000 ____ ____ % 0.0095 25.000 الدكتور/ محمد سليمان عبدالعزيز الكاجحي

 مجموعة صافوال / شركة املراعي % 0.0057 9.000 % 20 2.000 % 0.002 20.000 األستاذ/ إبكاهيم محمد إبكاهيم العيس ى

 ____ % 0.002 9.218 ____ ____ % 0.002 9.218 األستاذ/ محمد عبدهللا عبدالككيم الخكيجي

 ____ % 21.17 29.091.172 ____ ____ % 21.17 29.091.172 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 ____ % 2.7 1.272.080 ____ ____ % 2.7 1.272.080 املؤسسة العامة للتقاعد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 15 of 26 

 

 ملكية كبار التنفيذيين : -

 االسم

عدد األسهم 

 م02/02/1026

 النسبة

 م02/02/1026

صافي التغير 

 م1026

 نسبة التغير %

 م1026

 إجمالي األسهم

 م22/21/1026

إجمالي نسبة 

 التملك

 م22/21/1026

 %0.0095 25.000 % 50 5.000 %0.0021 20.000 املديك العام –الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل 
 

 

 

 ملكية الزوجات واألوالد  القصر ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : -

 االسم

عدد األسهم 

 م02/02/1026

 النسبة

 م02/02/1026

صافي التغير 

 م1026

 نسبة التغير %

 م1026

 جمالي األسهمإ

 م22/21/1026

إجمالي نسبة 

 التملك

 م22/21/1026

 السيدة/ حصة بنت عبدالعزيز علي الدريبي

 زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

911.072 0.59% _____ _____ 911.072 0.59% 

 السيدة/ حصة بنت إبكاهيم عبدالعزيز القبيس ي

 زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

820.000 0.52% _____ _____ 820.000 0.52% 

 
 

 

ال هوجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصك  -

 في أسهم أو أدوات دين الشككة أو الشككة التابعة.

 : القروض  -

 م :1026والسداد خالل عام وحركة اإلضافة الشركة يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها 
 

 

اإلضافة خالل  م2/2/1026الرصيد في  البنك الشركة

 م1026

الرصيد في  م1026املسدد خالل 

 م22/21/1026

صندوق التنمية الصناعية السعودي  * شركـــــــــــــة أسمنت ينبع
2

 225.000.000 ____________ 20.000.000 205.000.000 

 األهلي التجاري  
 1

 ____________ 220.709.000 ____________ ____________ 

 ألحكام الشكيعة اإلسالمية )هيسير هجاري إسالمي(*)
ً
 ( جميع التسهيالت البنكية لعمليات الشككة وفقا

املشكوع( بغكض همويل مشكوع إنتاج الخط الخامس من  )مقابل رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات صندوق التنمية الصناعية السعوديعلى قكض  م1020يونيو  7بتاريخ   حصلت الشككة( 2)

 من وعلى أن يتم السداد  مليون ريال سعودي 100إجمالي تسهيل البالغ 
ً
  .هـ على أقساط نصف سنوية غير متساوية25/01/2010خالل ستة سنوات ابتداءا

مليون ريال سعودي لتغطية همويل مشكوع هوليد الكهكراء من الطاقة الحكارية املهدرة  150التجاري بمبلغ  بنكية جديدة مع البنك األهليم, أبكمت الشككة عقودت تسهيالت 1025خالل سنة  (1)

 .م1011مايو  12م وسيتم سداد أول قسط بعد سنتين من هاريخ القكض وهاريخ استحقاق آخك قسط 1022ديسمبر  12مليون ريال سعودي من، كما في  220,7بدون ضمان. هم إستخدام مبلغ 

 

ال هوجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال هوجد حقوق خيار أو مذككات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها            -

 م .1022أو منحتها الشككة خالل عام 

ال يوجد حقوق هحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذككات حق اكتتاب  -

 م أصدرتها الشككة.1022حقوق مشابهة خالل عام  أو 

م )ال هوجد 1022ال يوجد أي استرداد أو شكاء أو إلغاء من جانب الشككة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد في عام  -

 أدوات دين أصدرتها الشككة(.

ملديك املالي أو أي شخص في ال هوجد عقود مصلحة لدى الشككة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو املديك العام أو ا -

 اإلدارة التنفيذية.

 ال يوجد أي هكهيبات أو اهفاق هنازل عن تعويضات أو مكافآت من قبل أعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين. -

 ال يوجد أي هكهيبات أو اهفاق بين الشككة وأحد مساهميها في التنازل عن حصت، في األرراح. -

 ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وال ضمانات ألي قكض لألعضاء مع الغير.ال هوجد قكوض من الشككة  -

 ال هوجد أي استثمارات أو احتياطيات هم إنشائها ملصلحة املوظفين بالشككة. -
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 م:1025م و 1022املدفوعات النظامية املستحقة واملسددة عن عامي  -
 

 

 شركة أسمنت ينبع البيان

 م1022 م1026 

 9.958.090 2.059.202 مككيةالكسوم الج

 27.512.210 27.551.708 الزااة الشكعية

 20.017.077 20.819.079 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 1.182.179 2.190.200 هكاليف التأشيرات والجوازات

 08.809.222 09,050,110 رسوم استغالل خامات التعدين واالمتياز

 000.000 000.000 أخكى 

 89.021.982 85,592,011 مالي املدفوعاتإج
 

 

 

 

 

 كما يؤكد املجلس ويقك ما يلي :
أن، هم إعداد السجالت املحاسبية بالشكل الصحيح حسب املعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة  -

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 إن نظام الكقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وهم هنفيذه بفعالية. -

املككز املالي ونتائج أعمال الشككة هؤكدان على قدرة الشككة بمواصلة االستمكار في نشاط الشككة  -

 بمشيئة هللا.

 لم يتضمن هقكيك املحاسب القانوني هحفظات حول القوائم املالية. -

 بأن -
ً
يخ الجمعية العامة والتي عقدت بتار  لم يتم استبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء املدة. علما

  KPMGهـ قامت باملوافقة على تعيين السادة/ اي بي إم جي الفوزان والسدحان 15/02/2017
ً
مكاجعا

 على هوصية لجنة املكاجعة وذلك ملدة عام.
ً
 للحسابات بناءا
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  إجتماعات مجلس إدارة الشركة : -

 للمادة 
ً
 تعينهم  22جلس إدارة مكون من من الباب الكابع للنظام األساس ي للشككة يتولى اإلدارة م 22طبقا

ً
عضوا

الجمعية العامة العادية ويبين الجدول التالي أعضاء املجلس وهصنيفهم وسجل الحضور لكل عضو , حيث بلغت 

 م :1022( إجتماعات خالل عام 5إجتماعاتهم عدد )
 

 

 

 التصنيف الوصف االسم 

  سجل حضور االجتماعات

 اجمالي امسالخ الكابع الثالث الثاني األول 

 28/00/2017 الحضور 

18/02/1022 

15/02/2017 

01/00/1022 

27/09/2017 

11/02/1022 

05/02/2018 

02/20/1022 

11/01/2018 

11/21/1022 

 - - - - - - غير هنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز 

 5 حضك حضك حضك حضك حضك غير هنفيذي  ب رئيس مجلس اإلدارةنائ الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الكاجحي

 5 حضك حضك حضك حضك حضك غير هنفيذي  العضو املنتدب األستاذ/ عبدالكؤوف محمد صالح أبوزنادة

 - - - - - - غير هنفيذي عضو صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن مشعل 

 5 حضك حضك حضك حضك ضكح مستقل عضو األستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ

 5 حضك حضك حضك حضك حضك مستقل عضو األستاذ/ إبكاهيم محمد إبكاهيم العيس ى

 5 حضك حضك حضك حضك حضك مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمك قاسم العيسائي

 5 حضك حضك حضك حضك حضك غير هنفيذي عضو الدكتور/ محمد سليمان الكاجحي

 5 حضك حضك حضك حضك حضك مستقل عضو الخكيجي األستاذ/ محمد عبدهللا عبدالككيم 

 / فهد بن صالح العجالناألستاذ
 )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( 

 0 - حضك حضك حضك حضك غير هنفيذي عضو

 األستاذ/ أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي 

 )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 
 5 كحض حضك حضك حضك حضك غير هنفيذي عضو

 

 

 : ومن أهم الوظائف األساسية للمجلس

 .اعتماد التوجيهات االستراهيجية واألهداف الكئيسية للشككة واالشكاف على هنفيذها 

 وضع أنظمة وضوابط للكقابة الداخلية واالشكاف العام عليها.  

 .وضع نظام حوكمة للشككة 

  .وضع سياسات واجكاءات ومعايير واضحة ومحددة للعضوية 

 سة واضحة هنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حماية وحفظ حقوقهم.وضع سيا 

 وضع السياسات واالجكاءات التي هضمن احترام الشككة لألنظمة واللوائح للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح اآلخكين 

 .وذلك عبر عدة لجان
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 سنوات هبدأ من هاريخ بدء ال دورة من دورات مجلس اإلدارة( )مدة عضوية اللجان ال هتجاوز ثالث جلان جملس اإلدارة
 
 

 

: اللجنة التنفيذية
ً
  أوال

 هتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء املجلس : 
 غير هنفيذي رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الكؤوف محمد صالح أبوزنادة

 مستقل عضو األستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ

 مستقل عضو اهيم العيس ىاألستاذ/ إبكاهيم محمد إبك 

 مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمك قاسم العيسائي

 غير هنفيذي عضو الدكتور/ محمد سليمان الكاجحي

 غير هنفيذي عضو السنيديعبدالعزيز األستاذ/ أمين عبدهللا 
 

بين الخطط االستراهيجية همارس هذه اللجنة جميع السلطات وهتحمل واجبات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق      

للشككة واألهداف التشغيلية وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة وذلك من حيث األولويات التشغيلية والتخطيط املالي واإلداري 

 اللجنة التنفيذية  وعقدت والتسويقي مع رفع هقاريك دورية عن ممارساتها للصالحيات املفوض، ملجلس اإلدارة.
ً
 واحدا

ً
 إجتماعا

 .م1022العام خالل 

 

: لجنة املراجعة 
ً
 ثانيا

( 7هتكون لجنة املكاجعة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة )من غير األعضاء التنفيذيين( ورلغت إجتماعاتهم عدد )   

 م :1022إجتماعات خالل عام 
 مستقل الكئيس األستاذ/ محمد عبدهللا عبدالككيم الخكيجي

 عضو  األستاذ/ فهد بن صالح العجالن
ً
 غير هنفيذي ا

  األستاذ/ أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي
ً
 غير هنفيذي عضوا

 

 وهتلخص مهام ومسئوليات اللجنة فيما يلي :

  اإلشكاف الكامل على إدارة املكاجعة الداخلية في الشككة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في هنفيذ األعمال واملهام

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة.

 نظام الكقابة الداخلية. دراسة 

 .دراسة هقاريك املكاجعة الداخلية ومتابعة هنفيذها 

 .التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسب القانوني وفصل، وهحديد األتعاب 

 .متابعة أعمال املحاسب القانوني واعتماد أي عمل خارج نطاق املكاجعة 

 ى مجلس اإلدارة.دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عكضها عل 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وابداء الكأي والتوصية ملجلس اإلدارة 

 .دراسة خطة املكاجعة مع املحاسب القانوني ودراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية إن وجدت 
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: لجنة الترشيحات واملكافآت 
ً
 ثالثا

 إجتماعلجنة الترشيحات واملكافآت  تعقدوقد جنة الترشيحات واملكافآت من أعضاء املجلس , هتكون ل
ً
 واحد ا

ً
خالل العام  ا

 : م1022
 غير هنفيذي رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الكؤوف محمد صالح أبوزنادة

  األستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ
ً
 مستقل عضوا

  األستاذ/ فهد بن صالح العجالن
ً
 هنفيذي غير  عضوا

 

 وهتلخص مهامها فيما يلي :

 .للسياسات واملعايير املعتمدة 
ً
 التوصية بترشيحات العضوية ملجلس اإلدارة واملؤهالت املطلورة للعضوية وفقا

  القيام بمكاجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات مع املكاجعة السنوية لإلحتياجات املطلورة

 اسبة لعضوية املجلس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلورة لعضوية املجلس.من املهارات املن

 .التأكد من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح 

 .هحديد جوانب القوة والضعف ملجلس اإلدارة واقتراح املعالجات بما يتفق مع مصلحة الشككة 

 ء للتعويضات واملكافآت لكبار التنفيذيين.وضع السياسات الواضحة واملكهبطة باألدا 
 

 

 
: لجنة املسئولية اإلجتماعية 

ً
 رابعا

 إجتماعلجنة املسئولية االجتماعية  تعقد قدو  ,هتكون لجنة املسئولية االجتماعية من أعضاء املجلس 
ً
 واحد ا

ً
خالل العام  ا

 : م1022
 مستقل رئيس اللجنة األستاذ/ محمد عبدهللا عبدالككيم الخكيجي

  األستاذ/ فهد بن صالح العجالن
ً
 غير هنفيذي عضوا

  األستاذ/ أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي
ً
 غير هنفيذي عضوا

 
 

 وهتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

 .دعم التنسيق بين الشككة واملجلس حول أهداف املسئولية االجتماعية 

 تمل على عمليات الشككة التجارية أو سمعة الشككة.استعكاض االهجاهات التي يمكن أن هكون لها هأثير مح 

 .استعكاض مقترحات املساهمين التي هنطوي على شئون املسئولية االجتماعية للشككة 

 .إعداد هقكيك منتظم وموافاة مجلس اإلدارة بما يتعلق بأنشطة اللجنة 

 نشطتها ذات الصلة باملسئولية هقديم هوصية/هوصيات مناسبة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة الشككة أل

 اإلجتماعية ومتابعة بكامج املسئولية املعتمدة من قبل املجلس.
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 مكافأة مجلس اإلدارة 
يؤكد مجلس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء املجلس ال يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات مالية غير املنصوص عليها في قكار وزارة 

هـ. كما يؤكد املجلس بأن العضو املنتدب مازال يتنازل ويقدم خدماه، للشككة بدون مقابل ول، 2021وهاريخ  2072التجارة رقم 

 منا ومنكم الشكك والتقديك.
 

 

 جدول املكافآت السنوية والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم
املكافأة 

 السنوية

التعويضات 

 األخرى 
 االجمالي

 000100. - 000100. عبدالعزيز صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن

 150.110 10.150 000100. الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الكاجحي

 150.120 20.150 000100. األستاذ/ عبدالكؤوف محمد صالح أبوزنادة

 000100. - 000100. صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

 005.112 12.500 000100.  لخكيجيا األستاذ/ محمد عبدهللا عبدالككيم

 150.120 20.150 000100. األستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ

 150.120 20.150 000100. األستاذ/ سعيد عمك قاسم العيسائي

 150.110 10.150 000100. الدكتور/ محمد سليمان الكاجحي

 150.120 20.150 000100. األستاذ/ إبكاهيم محمد إبكاهيم العيس ى

 050.108 08.050 000100. األستاذ/ فهد بن صالح العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 250.152 52.250 000100. األستاذ/ أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(
 

 بثقة عن، .التعويضات األخكى همثل بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان املن 

 

 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين 

 البيان

 خمسة من كبار التنفيذيين 

 ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 

 من ضمنهم املدير العام واملدير املالي

 م(1026)

 خمسة من كبار التنفيذيين 

 ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 

 من ضمنهم املدير العام واملدير املالي

 م(1022)

 1.129.200  1.250.202  الكواهب 

 907.021  2.008.001  البدالت

 1.829.000  2.921.707  املكافآت السنوية

 ---  --------------  الخطط التحفيزية

 ---  --------------  أي تعويضات أو مزايا عينية أخكى هدفع بشكل شهكي أو سنوي 

 7.212.021  2.221.795  املجموع
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  عام إفصاح
 

 العقوبات والجزاءات 

لم هفكض أي عقورة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشككة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشكافية أو هنظيمية أو 

 قضائية أخكى.

 

   املخاطرإدارة 

 مع خالل هذه اإلدارة هقوم الشككة بمجموعة إجكاءات احترازية ملواجهة األخطار الناهجة عن عم من
ً
لياتها املختلفة هماشيا

سياسة الشككة في  هطبيق نظام حوكمة الشكاات ، حيث قامت إدارة املخاطك بالشككة بتحديد هلك املخاطك والتعكف عليها 

 وهصيف درجة خطورتها على الشككة من خالل اآلليات التالية :

جية للشككة وهحليلها للوقوف على طبيعة ة الداخلية والخار ئالحصول على البيانات واملعلومات الضكورية عن البي .2

 املخاطك التي هواجهها الشككة .

 فكزها التحليل وهصنيفها والتعكف على العالقات فيما بينها .أطك املختلفة التي حصك وهوصيف املخا .1

وثها حتمالية حدإحة لقياس الخطك ودرجة التوقع في هحديد مستويات هلك املخاطك باستخدام الوسائل العلمية املتا .1

 ودرجة هأثيرها على عمليات الشككة املختلفة .

 التنسيق مع اإلدارات املعنية باملخاطك لوضع خطط وركامج مواجهة املخاطك . .0

 هحديد اإلجكاءات التنفيذية ملواجهة هلك املخاطك . .5
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 مخاطر أسعار الفائدة 

هذبذب أسعار الفائدة على الكرحية املستقبلية. إن املجموعة معكضة ملخاطك  ما يؤثك هنشأ مخاطك أسعار الفائدة من إحتمال 

والتسهيالت البنكية. تعمل اإلدارة ة الدائنك و أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوراتها التي هدفع عليها فائدة بما في ذلك البن

 على الحد من مخاطك أسعار الفائدة عن طكيق مكاقبة هذبذب أسعار الفائدة.

 

 مخاطر السيولة

هتمثل مخاطك السيولة في عدم قدرة املجموعة على مقابلة إلتزاماتها املتعلقة باملطلورات املالية حال إستحقاقها. هتم مكاقبة 

 أساس شهكي وتعمل اإلدارة على التأكد من هوفك أموال اافية ملقابلة أي إلتزامات حال نشوئها.إحتياجات السيولة على 
 

التسهيالت البنكية وذمم هجارية دائنة وأرراح قيد التوزيع ن هتكون املطلورات املالية املتداولة للمجموعة من الجزء املتداول م

 21حية العملية أن يتم سداد جميع هذه املطلورات املالية خالل ومصكوفات مستحقة ومطلورات أخكى. من املتوقع من النا

 من هاريخ قائمة املككز املالي املوحدة وهتوقع املجموعة أن يكون لديها سيولة اافية للقيام بذلك.
ً
 شهكا
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 مخاطر اإلئتمان

 ية. أرصدة النقد وما في حكم،هي عدم مقدرة طكف ما على الوفاء بإلتزاماه، مما يؤدي إلى هكبد الطكف اآلخك لخسارة مال

ئتماني جيد. تستحق الذمم املدينة االقائمة لدى املجموعة في هاريخ املككز املالي مودعة لدى بنوك محلية ذات هصنيف 

% من الذمم املدينة التجارية 29، وهتركز وأطكاف ذات عالقة التجارية واألخكى بشكل رئيس ي من عمالء في السوق املحلية

عمالء(. وقد هم إظهار الذمم املدينة بقيمتها القابلة  5م: 1025عمالء رئيسيين ) 5( املستحقة للمجموعة طكف %81م: 1025)

 لإلسترداد املقدرة.

 

 مخاطر العملة

هتمثل مخاطك العملة في هذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صكف العمالت األجنبية. إن املجموعة غير معكضة 

 ألن تعامالت املجموعة الجوهكية خالل لتقلبات أسعار 
ً
همت  السنةصكف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، نظكا

بالكيال السعودي والدوالر األمكيكي، وحيث أن سعك صكف الكيال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمكيكي فإن، ليست هناك 

 لدوالر األمكيكي.رصدة املقيمة بامخاطك هامة مكهبطة بالتعامالت واأل 

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم ب، مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة هتم بين طكفين بعلمهما وملء إرادتهما وعلى 

ألخكى وهتكون أساس هجاري. هتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما في حكم، والذمم املدينة واملوجودات ا

مطلوراتها املالية من التسهيالت البنكية والذمم التجارية الدائنة واألرراح قيد التوزيع واملصكوفات املستحقة واملطلورات 

 عن قيمتها الدفترية.
ً
 األخكى. ال هختلف القيمة العادلة لألدوات املالية جوهكيا

 

 
 بة الداخلية  نتائج املراجعة السنوية لفاعلية واجراءات نظام الرقا

 إ
ً
 بتمن مجلس االدارة  لتزاما

ً
في لجنة املكاجعة فقد هم التعاقد مع شككة ارنست ويونغ للقيام بمهام  حمل مسئولياه، ممثال

 
ً
ملجلس االدارة ) لجنة املكاجعة (  املكاجعة الداخلية وذلك باملشاركة مع فكيق املكاجعة الداخلية في الشككة والذي يتبع وظيفيا

كيدية واستشارية لعمليات الشككة املختلفة التي هضمنتها خطة املكاجعة الداخلية املبنية على املخاطك أيم خدمات هوذلك لتقد

على نتائج املكاجعة الداخلية والتقاريك املكفوعة  ن، بناءً أو  م21/1022/ 12واملعتمدة من لجنة املكاجعة للسنة املالية املنتهية في 

مور هجعل، أية أن، لم يسترعي انتباه، أن املجلس يؤكد إو الداخلي فأة  سواء من املكاجع الخارجي لى مجلس االدار إبهذا الشان 

ن هناك قصور جوهكي يقتض ي االفصاح عن، فيما يخص سالمة االنظمة املالية واالدارية وما ل، صلة بإعداد القوائم أيعتقد 

 أوالتقاريك املالية ويؤكد املجلس 
ً
ن جميع املالحظات والتوصيات التي رفعت أة تعمل بكفاءة وفاعلية و ن االنظمة الكقابيأ يضا

 لي، قد هم اهخاذ الالزم حيالها.إ
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 الئحة الحوكمة 

هلتزم أسمنت ينبع بالئحة حوكمة الشكاات لحماية مصالح الشككة واافة األطكاف ذات العالقة وقد أعدت الشككة الئحة 

م 1021مارس  10ه املوافق 2010جمادى األولى  21إلدارة في إجتماع، املنعقد بتاريخ حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس ا

 بتطبيق جميع بنود الئحة الحوكمة بإستثناء املواد املذاورة أدناه:
ً
 وهقوم الشككة حاليا

 

 لالئحة حوكمة الشركات أسباب عدم التطبيق
ً
 م رقم املادة والفقرة وفقا

راكمي في سيتم هطبيق طكيقة التصويت الت

انتخابات الجمعية العمومية القادمة 

السادسة والثالثون والتي ستنعقد في يوم 

 م10/00/1027الخميس املوافق 

"يجب إهباع أسلوب التصويت التراكمي عند  املادة السادسة الفقكة )ب(

 التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة".

2 

 مع عد
ً
م وجود آلية عدم إلزاميتها نظاما

 للتنفيذ حتى اآلن.

"يجب على املستثمكين من األشخاص ذوي  املادة السادسة الفقكة )د(

مثل صناديق  –الصفة اإلعتبارية الذين يتصكفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وهصويتهم الفعلي في  –االستثمار 

التعامل مع أي هضارب هقاريكهم السنوية, وكذلك اإلفصاح عن كيفية 

جوهكي للمصالح قد يؤثك على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 بإستثماراتهم".

1 
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 توزيع األرباح واقتراحملركز املالي للشركة ا
 

 املركز املالي للشركة

ها من قبل مكاجعي والتي همت مكاجعتها وفحص م1022من دراسة امليزانية العمومية وريان األرراح والخسائك للعام املالي 

 -يتضح لجمعيتكم ما يلي : كي بي إم جي الفوزان والسدحانالحسابات شككة    
 

م 1025في عام ريال  0.222.808.108ريال مقابل  0.018.171.000مبلغ م12/21/1022بلغت موجودات الشككة في  -2

 وهتكون مما يلي :

في عام ريال  2.020.012.851ريال مقابل   821.001.000مبلغ م12/21/1022املوجودات املتداولة للشككة في  -أ 

 %.29ريال بنسبة  297.010.851قدره  بنقصم وذلك 1025

ريال مقابل  1.225.170.000 م مبلغ12/21/1022املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املتراكم في  -ب 

 .% 1 يال بنسبةر   58.998.200 اقدره بزيادةوذلك  م1025في عام ريال  1.202.172.152

م 1025في عام ريال  152.100.198ريال مقابل  170.170.000 م مبلغ12/21/1022بلغت أرصدة املطلورات املتداولة في  -1

 %. 5ريال أي بنسبة قدرها   21.919.701:  اقدره بزيادةوذلك 

أي  م1025في عام  ريال 1.715.212.227ريال مقابل  1.559.192.000م مبلغ  12/21/1022في  حقوق املساهمين بلغت -1

 % .  5  بنسبةريال   275.705.227 قدره بنقص

ريال بعد استقطاع الزااة الشكعية وحقوق  515.502.000م مبلغ 12/21/1022بتوفيق من هللا بلغت أرراح شككتكم في  -0

%  11 حوالي               أي  ريال  170.581.808 قدره بنقصم وذلك 1025في عام ريال   802.081.808  األقلية مقابل

. 
 

 توزيع األرباح  اقتراح

م والتي بلغت 12/21/1022يقترح مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع األرراح الصافية التي حققتها الشككة في     

خصم املصكوفات وهجنيب من النظام األساس ي للشككة يتم هوزيع األرراح بعد  01و  01ريال وحسب املادهين  515,502,000

 الزااة الشكعية على النحو التالي :
 

 ريال سعودي هوزيع األرراح

 515.502.180 الكرح الصافي للسنة بعد خصم الزااة الشكعية                            

 (000.750.78) % من رأس املال املدفوع5هخصم حصة أولى للمساهمين بواقع 

 052.752.180 الكصيد

 (000010.1.) م مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةهخص

 050.552.180 الكصيد

 022.050.787 هضاف األرراح املدورة     

 2.101.005.195 الكصيد 

 (750.000191.) % من رأس املال املدفوع       15هخصم حصة إضافية بواقع 

 808.155.195 الكصيد يكحل للعام القادم
 

  م1026ألرباح  بيان التوزيع

 اإلجمالي )ريال/سهم( املبلغ النسبة البند

 257.500.000 2 %20 النصف األول 

 125.000.000 1 %10 النصف الثاني

 071.500.000 1 %10 اإلجمالي
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 مقترحات مجلس اإلدارة :

أيديكم  السادة األخوة املساهمين الككام إن مجلس اإلدارة وبعد أن استعكض معكم انجازات شككتكم ووضع النتائج بين

 -باملقترحات التالية : الثامنةالعادية غير العامة جمعيتكم يطيب ل، أن يتقدم لحضكاهكم في 

 م.12/21/1022التصويت على هقكيك مجلس اإلدارة كما في  (2

 م.1022ديسمبر  12التصويت على امليزانية الختامية للشككة وعلى حساب األرراح والخسائك عن العام املــالي املنتهي في  (1

% من رأس املال على 10ريال للسهم ورنسبة  1م بواقع  1022التصويت على صكف األرراح املقترحة عن النصف الثاني لعـام  (1

أن هكـون أحـقية األرراح للمساهمين املسجلين في سجالت الشككـة في نهاية هداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الكصيد 

 بأن، قد هم صكف )ويكحل للعام القادم وسوف يت
ً
 علما

ً
% أرراح 20( ريال ورنسبة 2م اإلعالن عن هاريخ هوزيع األرراح الحقا

 ريال. 257.500.000م بإجمالي مبلغ 02/08/1022م بتاريخ 1022نصف سنوية عن النصف األول لعام 

 م.12/21/1022التصويت على إبكاء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة كما في  (0

 م .12/21/1022كيك مكاقب الحسابات حول القوائم املالية للعام املالي املنتهي في التصويت على هق (5

التصويت على تعيين مكاقب الحسابات من بين املكشحين من قبل لجنة املكاجعة ملكاجعة حسابات الشككة للعام املالي  (2

 م والبيانات املالية الكبع سنوية وهحديد أتعاب،.1027

( مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن العام املالي املنتهي في 1.100.000مبلغ ) التصويت على صكف (7

 ( مائتا ألف ريال لكل عضو .100.000م بواقع )12/21/1022

 م.1027التصويت على هفويض املجلس بصكف أرراح مكحلية عن العام  (8

 لنظام الشكاات الجديد الصادر من وزارة التجارة واالستثمار التصويت على تعديل النظام األساس للشككة وف (9
ً
 2017/1025قا

 )مكفق النظام األساس املعدل(.

التصويت على انتخاب السادة أعضاء مجلس اإلدارة من بين املتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لحلول  (20

 ه.2018رمضان  15ملوافق م ا1027يونيو  10انتهاء دورة املجلس الحالي في 

لجنة املكاجعة وهحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي هنتهي في  استمكار التصويت على  (22

أ. فهد بن صالح  -م وهم السادة التالية أسمائهم: أ. محمد بن عبدهللا عبدالككيم الخكيجي )رئيس اللجنة(10/02/1027

أ. أمين بن عبدهللا السنيدي )عضو اللجنة( واملوافقة على إعادة تعيينهم في حال إنتخابهم لدورة  -للجنة(العجالن )عضو ا

 ه وملدة ثالث سنوات. 12/09/2018م املوافق 12/02/1027مجلس اإلدارة الجديدة والتي هبدأ في 
      

ي هذا االجتماع وعلى الثقة التي أوليتموها إياه والتي ه ومجلس اإلدارة إذ يتقدم إليكم بالشكك على هلبية الدعوة لحضور        

 
ً
ملا يحقق املصلحة العامة لشككتكم وساعدها في الوصول إلى النتائج املكضية والتقدم في ظل  الحافز الحقيقي ل، للمض ي قدما

األمير محمد بن نايف لكي وصاحب السمو املالعزيز  بن عبد سلمانرائد النهضة وقائد املسيرة خادم الحكمين الشكيفين امللك 

–واألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ووزيك الداخلية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –بن عبد العزيز آل سعود 

وندعو هللا أن يمدهم بعون من عنده وأن يحقق على أيديهم اآلمال التي تعلقها عليهم األمة , النائب الثاني ووزيك الداخلية 

 واإلسالمية.العكرية 
      

               
ً
 ملا في، الخير للجميع إن، على ال ش يء قديك. ونسأل هللا تعالى أن يسدد خطانا جميعا

 

 

 مجلس اإلدارة                                                                                                                  


