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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 المحتویات
 

 الصفحة الـــبـــیـــان الفقرة
 ۲ نشاط الشركة أوالً 
 ۲ اإلنتاج والمخـزون ثانیاً 
 ۲ المبیعاتالتسویق و ثالثاً 
 ٤ المركز الماليقائمة  رابعاً 
 ٥ قائمة الدخل خامساً 
 ٦ عالمة الجودة سادساً 
 ٦ وتوطین الوظائف)تنمیة الموارد البشریة (التدریب  سابعاً 
 ۷ البیئة واألمن والسالمة ثامناً 
 ۷ النشاط اإلستثماري تاسعاً 
 ۹ القروض عاشراً 

 ۱۰ إستراتیجیات الشركة حادي عشر
 ۱۰ والتوقعات المشاریع المستقبلیة ثاني عشر
 ۱۱ المخاطر ثالث عشر
 ۱۲ حوكمة الشركات رابع عشر

 ۱۲ نظام الشركة األساس خامس عشر
 ۱۲ التحول للمعاییر المحاسبة الدولیة  عشر سادس

 ۱٤ المدفوعات النظامیة المستحقة سابع عشر
 ۱٤ المسئولیة االجتماعیة ثامن عشر
 ۱٤ سیاسة توزیع األرباح والتوزیع المقترح تاسع عشر
 ۱۷ مجلس اإلدارة عشرون

 ۲۰ لجان مجلس اإلدارة عشرونحادي و
 ۲٤ الداخلیةإدارة المراجعة  عشرونثاني و
 ۲٥ إقرارات عشرونثالث و

 ۲٦ اقتراحات مجلس االدارة رابع وعشرون
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 

 
 
 
 
 الكرام      لى السادة مساھمي شركة اسمنت المنطقة الشرقیةإ
 

 ،وبعد السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

لحضور اجتماع الجمعیة العامة  ھن یرحب بكم ویشكركم على تلبیة دعوتأ دارةاإل یسر مجلس
نجازاتھا إعمال شركتكم وأعن  السنوي هیقدم لكم تقریر نأ هكما یسر الثامنةالعادیة غیر 

د جدّ وینتھز ھذه الفرصة لیُ  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في  عمالھا للعام المالي المنتھيأونتائج 
  .المشتركة للشركة والمساھمین وتحقیق المصلحة ھببذل كافة الجھود للقیام بمسئولیات ھلتزامإ
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 نشاط الشركة:  والً أ
قامة المصانع إتجار بھ وسمنت ومشتقاتھ واإلنتاج اإلإالرئیسي في صناعة ویتمثل نشاط الشركة 

ستیراد سمنت من مواد بناء وغیرھا، واإللة لصناعة اإلكمّ عات المتفرعة والمُ المتعلقة بالصنا
والمنتجات والمواد رسانة مسبقة الصنع خوالسمنت والتصدیر والمتاجرة في جمیع مواد البناء واإل

 المرتبطة بھا.
 

 اإلنتاج والمخـزون : ثانیاً 
 )األطنانآالف (األرقام ب                 

 نسبة التغیر م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ انــیــب
 )%۱۳٫۷( ۳،٤۷۰ ۲،۹۹۳ كمیة إنتاج الكلنكر

 )%۱٥٫٥( ۳،۱۲٤ ۲،٦٤۰ كمیة إنتاج اإلسمنت

 %۳۳٫۱ ۱،٥۰۸ ۲،۰۰۷ كمیة مخزون الكلنكر
 
 

 والمبیعات تسویقال : ثالثاً 
 سمنتالسوق المحلي لإل( أ ) 

 كمیة م حیث بلغت۲۰۱٦سمنت في السوق المحلي السعودي  خالل عام نخفض الطلب على اإلإ
تم بیعھا  تقریباً   ملیون طن ٦۱مقارنة بكمیة  ملیون طن تقریباً  ٥٥م ۲۰۱٦المبیعات المحلیة لعام 

إنخفاض أسعار بعدة عوامل من بینھا   %) متأثراً ۱۰( ھبإنخفاض بلغت نسبت م۲۰۱٥خالل عام 
الحكومیة وبعض  البترول الذي أدى لتباطؤ االقتصاد المحلي وإلغاء أو تأجیل بعض المشاریع 

  .وإستمرار وقف تصدیر اإلسمنت مشاریع القطاع الخاص،
رد للسنوات الماضیة حیث بلغ معدل النمو التراكمي طّ وقد حدث ھذا اإلنخفاض بعد نمو سنوي مُ 

التالي %) والرسم البیاني ۸٫۷٥( م۲۰۱٥وحتى  م۲۰۰۹لألعوام من  السنوي للطلب المحلي 
  م. ۲۰۱٦م وحتى ۲۰۰۹من  سمنت خالل الفترة محلي لإلیوضح النمو السنوي للطلب ال
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۳ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 
 
 
 

 مبیعات الشركة( ب ) 
 ) األطنان بآالف(      

 نسبة التغیر م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ بــیــان
 %)۱٥٫٤( ۳،۱۱۹ ۲،٦۳۸ مبیعات اإلسمنت

 
 

 یرادات الشركةجمالي إلتحلیل الجغرافي إلا( ج ) 
 ) الریاالت بآالف( 

 السنة
  مجموع سمنتإ

 مبیعات
 سمنتاإل

 المجموع  خرسانة مسبقة الصنع
  (*) محلي تصدیر (*)محلي  يــلــكــال

 ۹۳۹،۹٥۸ ۲۰۲،٦٤۸ ۷۳۷،۳۱۰ ۲۸،۱۹۱ ۷۰۹،۱۱۹ م۲۰۱٥

 ۸٥٦،٥۹۰ ۲٦۲،۰۳۷ ٥۹٤،٥٥۳ ۳۳،۰٤۳ ٥٦۱،٥۱۰ م۲۰۱٦
 

 .المبیعات المحلیة تتم في كافة أسواق المنطقة الشرقیة (*)
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ٤ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 المركز الماليقائمة  :اً رابع
 كما في نھایة السنوات المالیة الخمس األخیرة: مطلوباتھافیما یلي بیان بأصول الشركة و

 ) الریاالت بآالف(                             للسنوات المالیة الخمس األخیرة  المركز المالي ( أ ) قائمة
                                                                                                                                            

 م۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ البیان

 ۱،۰۰۰،۸۹۷ ۸٤۹،۳۲٤ ۹٤۸،۳٥٦ ۹٤۲،۹٤۳ ۱،۱۳۸،٥٥۸ المتداولة األصول

 ۱،۱۲۷،۷۷٥ ۱،۱۸۳،۳٥۲ ۱،۲٤۹،٦۷۰ ۱،۲۲٥،۲٦۲ ۱،۱٥۹،٦٦۹ الثابتة األصولصافي 

 ٤۰۳،۸٦٥ ٤۷٤،٥٦٤ ۳۳٥،٥۱٥ ٤۷۲،٤۷۸ ٥۰٤،۷۰۷ متداولةالغیر  األصول

 ۲۲۰،۲٤۲ ۱۷۷،۲۰٤ ۲۲۲،٥۷٤ ۲۳٥،۰٥٥ ۳٥۱،۳۱۹ المطلوبات المتداولة

 ٤٥،۸۱۳ ٤٦،۸٥۰ ٥۰،۰۷٥ ٥۳،٥۹٥ ۷۱،۳٦٤ متداولةال مطلوبات غیرال

 ۲،۲٦٦،٤۸۲ ۲،۲۸۳،۱۸٦ ۲،۲٦۰،۸۹۲ ۲،۳٥۲،۰۳۳ ۲،۳۸۰،۲٥۱ حقوق المساھمین

 
 ) الریاالت بآالف( مقارنة بالعام السابق        ۳۱/۱۲/۲۰۱٦( ب ) قائمة المركز المالي كما في 

نسبة  م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ البیان
 األسباب الرئیسیة للتغیر %التغیر 

 %۲۰٫۷ ۹٤۲،۹٤۳ ۱،۱۳۸،٥٥۸ المتداولة األصول
 االرتفاع یعود إلى ارتفاع أرصدة البنود: 
النقد وما ف�ي حكم�ھ، ذم�م مدین�ة تجاری�ة، 

 المخزون، مدفوعات مقدماً وأخرى.

االنخف���اض بس���بب زی���ادة اإلس���تھالكات،  %)٥٫٤( ۱،۲۲٥،۲٦۲ ۱،۱٥۹،٦٦۹ الثابتة األصولصافي 
 الثابتة.وإنخفاض مشتریات األصول 

 %٦٫۸ ٤۷۲،٤۷۸ ٥۰٤،۷۰۷ متداولةالغیر  األصول
بسبب ارتف�اع رص�ید اإلس�تثمار االرتفاع 

في شركة المجموعة السعودیة لإلس�تثمار 
 الصناعي والشركة العربیة الیمنیة.

 %٤۹٫٥ ۲۳٥،۰٥٥ ۳٥۱،۳۱۹ المطلوبات المتداولة
 ارتفاع أرصدة البنود:االرتفاع بسبب 

ق��رض طوی��ل األج��ل، مس��تحق إل��ى ط��رف ذو 
 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى.وعالقة، 

 %۳۳٫۲ ٥۳،٥۹٥ ۷۱،۳٦٤ متداولةال مطلوبات غیرال
 ارتفاع أرصدة البنود:االرتفاع بسبب 

ق��رض طوی��ل األج��ل، مخص��ص مكاف��أة نھای��ة 
 الخدمة للموظفین.

 %۱٫۲ ۲،۳٥۲،۰۳۳ ۲،۳۸۰،۲٥۱ حقوق المساھمین
بس��بب ارتف��اع رص��ید األرب��اح المبق��اة تف��اع راال

واألرب��اح غی��ر المحقق��ة م��ن إس��تثمارات متاح��ة 
 للبیع.
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ٥ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 قائمة الدخل : اً خامس
ملیون  )۳۳۰(مقابل لایر ) ملیون ۲۲٤(تشغیلیة بلغت  م أرباحاً ۲۰۱٦حققت شركتكم خالل عام 

 .%)۳۲( ھبلغت نسبت بانخفاض م۲۰۱٥ للعام السابق لایر
%) عما كانت ۳۰بلغت نسبتھ ( إنخفاضبملیون لایر  )۲۳۳(كما بلغت األرباح الصافیة بعد الزكاة 

 .ملیون لایر )۳۳۳علـیھ في العـام السابق (
 

% من ۲۷ لایر) بنسبة ۲٫۷۱م (۲۰۱٦وبناءاً على ھذه النتائج فقد بلغ العائد على السھم خالل عام 
ق خالل العام السابق حقّ % عن عائد السھم المُ ۳۰ إنخفاضلایر) وبنسبة  ۱۰القیمة اإلسمیة للسھم (

 .لایر) ۳٫۸۷م (۲۰۱٥
 وفیما یلي بیان بنتائج أعمال الشركة في السنوات المالیة الخمس األخیرة:

 

 ) الریاالت بآالف(                        للسنوات المالیة الخمس األخیرة            قائمة الدخل( أ ) 
 

 م۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ البیان

 ۸٥٤،۸۷۷ ۸۲۸،۷۲۱ ۸٤٥،۱۱۸ ۹۳۹،۹٥۸ ۸٥٦،٥۹۰ صافي المبیعات

 )٤۳٤،۱۹٤( )٤۸۰،۳۸۰( )٤۹۲،٤۰۹( )٥٤٦،۰٥۹( )٥٦٤،۳٥۷( تكلفة المبیعات

 ٤۲۰،٦۸۳ ۳٤۸،۳٤۱ ۳٥۲،۷۰۹ ۳۹۳،۸۹۹ ۲۹۲،۲۳۳ الربح اإلجمالي

  التس�������ویق مص�������اریف البی�������ع و
 )٤٦،۲۳۲( )٥۰،٤۹٦( )٥۸،۳۳۸( )٦۳،۷۰٥( )٦۸،۰۹۱( واإلداریة والعمومیة

 ۳۷٤،٤٥۱ ۲۹۷،۸٤٥ ۲۹٤،۳۷۱ ۳۳۰،۱۹٤ ۲۲٤،۱٤۲ التشغیلربح 

 ص����افي إی����رادات (مص����روفات)
وحصة الش�ركة م�ن نت�ائج  أخرى

 الزمیلةالشركات 
۲۲،۹۹۳ ۱٤،۱۹٦ ۹۱،٦٦٦ ۲٤،٤۳۳ ۲۷،۷۹٥ 

 )۱٥،٥۸۷( )۱۳،۱۲۱( )۱۲،٤۸۷( )۱۱،٥۰۰( )۱۳،۹٥٦( الزكاة الشرعیة

 ۳۸٦،٦٥۹ ۳۰۹،۱٥۷ ۳۷۳،٥٥۰ ۳۳۲،۸۹۰ ۲۳۳،۱۷۹ الربح بعد الزكاة صافي
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ٦ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 ) الریاالت بآالف(         الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة)  ب( 
 

 األسباب الرئیسیة للتغیر نسبة التغیر % م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ البیان

%)۸٫۹( ۹۳۹،۹٥۸ ۸٥٦،٥۹۰ صافي المبیعات مبیع���ات  اإلنخف���اض بس���بب إنخف���اض 
 .سمنت والخرسانة مسبقة الصنعاإل

%۳٫٤ )٥٤٦،۰٥۹( )٥٦٤،۳٥۷( تكلفة المبیعات  
أس��عار الطاق��ة، زی��ادة س��بب الزی��ادة ب

زی���ادة اإلس���تھالكات، وزی���ادة تكلف���ة 
  .الصیانة

%)۲٥٫۸( ۳۹۳،۸۹۹ ۲۹۲،۲۳۳ الربح اإلجمالي   
 مبیع���ات انخف���اضبس���بب  االنخف���اض
وزی�����ادة تكلف�����ة مبیع�����ات  اإلس�����منت

  .اإلسمنت

%)۳۲٫۱( ۳۳۰،۱۹٤ ۲۲٤،۱٤۲ التشغیلربح  ال����ربح  انخف����اضبس����بب  االنخف����اض 
 اإلجمالي.

%)۳۰( ۳۳۲،۸۹۰ ۲۳۳،۱۷۹ صافي الربح بعد الزكاة انخف����اض رب����ح االنخف����اض بس����بب  
 .التشغیل

  
 عالمة الجودة : اً سادس

سمنت وتتبع في ذلك أفضل المعاییر وتستخدم بجودة منتجاتھا من اإل كبیراً  ماماً تولي الشركة اھت
االجھزة الرقابیة المتطورة بھدف الوصول لمنتجات عالیة الجودة ترضي طموحات المستھلك 
ونتیجة لذلك احتفظت الشركة بعالمة الجودة التي تمنحھا الھیئة العربیة السعودیة للمواصفات 

السعودیة المعتمدة باإلضافة إلى حصولھا  والمقاییس للشركات التي یتطابق إنتاجھا مع المواصفات
 من شركة تي. یو. في األلمانیة. ۲۰۰۸-۹۰۰۱یزو آعلى النسخة المجددة لشھادة الجودة العالمیة 

لتطبیق مواصفات المعھد في  (API) د األمریكي للبترولھمن المع شھادةكما حصلت الشركة على 
 .آبار البترولاسمنت إنتاج 

 
 یب وتوطین الوظائف)الموارد البشریة (التدرتنمیة  : اً سابع

أولت الشركة  لذا فقد الرامیة إلى توفیر بیئة عمل جاذبة للكوادر الوطنیة تواصل شركتكم خطتھا
ستراتیجیة الموارد البشریة بالشركة في األساس على إ وركزتلتوطین الوظائف  كبیراً  اھتماماً 

لیا مناصب عُ  من التدرج لشغل ملتمكینھتوظیف وتطویر القدرات العملیة للموظفین السعودیین 
 بالسلم الوظیفي في الھیكل التنظیمي للشركة.

وفي سبیل ذلك یواصل مركز التدریب بالشركة الذي تم تطویره بأحدث األجھزة والمعدات 
 دربین المؤھلین األكفاء تقدیم أفضل خدمات التدریب والتطویر للشباب السعودي.والم
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۷ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظیمھا للعدید من الدورات التدریبیة داخل وخارج الشركة لتعزیز 
بالشركة بنھایة عام السعودیین وقد بلغ عدد العاملین  قدرات العاملین السعودیین وتطویر مھاراتھم

% من إجمالي ٤۸بنسبة  عامالً  )۷٤۲(من إجمالي عدد العاملین البالغ  عامالً  )۳٥۷(م ۲۰۱٦
 .العاملین

 
 البیئة واألمن والسالمة : اً ثامن

كبیرة لتحسین وتطویر وسائل  تتبع شركتكم أجود معاییر سالمة البیئة وتبذل باستمرار جھوداً 
 .الحفاظ على البیئة

 ودون انبعاثات تذكر للغبار. وفق المستویات المطلوبة عالمیاً  نتاج حالیاً تعمل خطوط اإلو
 باألمن والسالمة بمواقع العمل وفي سبیل ذلك قامت بالتالي: كبیراً  وتولي الشركة إھتماماً 

  زیادة وسائل التوعیة من خالل التدریب المتواصل للعاملین في المصنع على وسائل السالمة
 السالمة والصحة المھنیة.وحثھم على اإللتزام بتعلیمات 

  الشخصیة  الوقایة أدواتتوفیر أجھزة الوقایة الشخصیة وإلزام العاملین بالمصنع بإستخدام
 أثناء العمل.

 الحرائق. ء توفیر أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدریب بعض العاملین على كیفیة إطفا 
 .في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع ملحوظاً  اً ونتیجة لذلك فقد حدث انخفاض

 
 ستثماريالنشاط اإل : اً تاسع

  م من التالي:۲۰۱٦ستثمارات الشركة خالل عــام إكون تت
 

 :یةشرعستثمار في المرابحات الاإل -۱
 .یة المتوفرة لدى البنوك المحلیةشرعال ستثمار فائض السیولة في المرابحاتإواصلت الشركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۸ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 :على النحو التاليشركات أخرى  ستثمار فياإلـ ۲
 :شركة التصنیع وخدمات الطاقة ( أ )  

 لایر سعودي ٥،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ رأس مال الشركة
 لایر سعودي ۱۰، القیمة اإلسمیة للسھم سھم ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 سھم ۲۷،۱۸۷،٤۹٥ عدد األسھم المملوكة
 %٥،٤۳۷  ملكیةالنسبة 

 نشاط الشركة

والخدمات المتعلق�ة بالص�ناعات البترولی�ة والمعدنی�ة القیام بالصناعات 
وأعم����ال الجیوفیزیق����ا  والبتروكیماوی����ة والكھربائی����ة وتحلی����ة المی����اه

والمساحة وحفر آبار البترول والغاز وما یتعلق بھ�ا م�ن أوج�ھ النش�اط 
طری���ق إنش���اء  ال���الزم للتنقی���ب ع���ن الم���وارد الھیدروكربونی���ة ع���ن

 ة لتلك الصناعات والخدمات.وإستحواذ على شركات فرعیة متخصص
 المملكة العربیة السعودیة الدولة محل التأسیس

 المملكة العربیة السعودیة الدولة المحل الرئیس للعملیات
 ال توجد م۲۰۱٥عام  عناألرباح المستلمة 

 معلومات إضافیة

التص��نیع وخ��دمات لش��ركة الثالث��ة الجمعی��ة العام��ة غی��ر العادی��ة  وافق��ت
زی�ادة رأس�مالھا م�ن على  م۱۹/۱۱/۲۰۱٤المنعقدة في  "طاقة" طاقةال

وذل��ك بإص��دار أس��ھم ، ملی��ون لایر ٥،۰۰۰ملی��ون لایر إل��ى  ۲،۰۰۰
حق��وق أولی��ة بمق��دار الزی��ادة ف��ي رأس الم��ال عل��ى أن تك��ون بالقیم��ة 

 .اإلسمیة
الزی�ادة أسھم نصیبھا من  شراءب م۲۰۱٥ام ـالل عـخ تكمت شركـامـوق

س���عر الس���ھم عش���رة ری���االت وذل���ك  ،س���ھم ۱٦،۳۱۲،٤۹۷ددھا ـوع���
  .لایر ۱٦۳،۱۲٤،۹۷۰بلغ بتمویل ذاتي 

 
 :ستثمار الصناعيشركة المجموعة السعودیة لإل ( ب )  

 لایر سعودي ٤،٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ رأس مال الشركة
 لایر سعودي ۱۰، القیمة اإلسمیة للسھم سھم ٤٥۰،۰۰۰،۰۰۰

 سھم ۲،۳۰۰،۰۰۰ عدد األسھم المملوكة
 %۰٫٥۱۱ نسبة الملكیة 

 نشاط الشركة

تنمی��ة وتط��ویر القاع��دة الص��ناعیة ف��ي المملك��ة وعل��ى األخ��ص الص��ناعات 
فساح المجال إالبتروكیماویة وفتح مجاالت تصدیرھا الى األسواق الخارجیة و

لتنمی�ة ص�ناعات  س�تعمال منتج�ات الص�ناعة البتروكیماوی�ةإللقطاع الخ�اص ب
 .تحویلیة واعدة

 المملكة العربیة السعودیة الدولة محل التأسیس
 المملكة العربیة السعودیة الدولة المحل الرئیس للعملیات

 ال توجد م۲۰۱٥عام  عناألرباح المستلمة 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۹ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 
 :سمنت المحدودةالشركة العربیة الیمنیة لإل ( ج )  

 دوالر أمریكي ۱٤۲،٥۰۰،۰۰۰ رأس مال الشركة
 أمریكي دوالر ۱۰۰، القیمة اإلسمیة للحصة حصة ۰۰۰،٤۲٥،۱

 حصة ٤٥۰،۰۰۰ عدد األسھم المملوكة
 %۳۱،٥۸ نسبة الملكیة 

ن���دي الع���ادي والمق���اوم س���منت البورتالإنت���اج الكلنك���ر وتص���نیع وتس���ویق اإل نشاط الشركة
 للكبریتات وبشكل عام جمیع أنواع اإلسمنت.

 مدینة المكال – الجمھوریة الیمنیة الدولة محل التأسیس
 مدینة المكال – الجمھوریة الیمنیة للعملیاتالدولة المحل الرئیس 

 ال توجد م۲۰۱٥عام  عناألرباح المستلمة 
 
 شركة براینسا السعودیة للخرسانة مسبقة الصنع (فرع للشركة):( د )   

 لایر سعودي ٥٥،۰۰۰،۰۰۰ رأس مال الشركة
 لایر سعودي ۱،۰۰۰، القیمة اإلسمیة للحصة حصة ۰۰۰،٥٥

 حصة ٥٥،۰۰۰ عدد األسھم المملوكة
 %۱۰۰ نسبة الملكیة 
 إنتاج ونقل وتركیب المنتجات الخرسانیة مسبقة الصنع. نشاط الشركة

 المملكة العربیة السعودیة الدولة محل التأسیس
 المملكة العربیة السعودیة الدولة المحل الرئیس للعملیات

 األرباحنمو 

بلغت  م خسائر۲۰۱۳م وحتى ۲۰۱۱حققت الشركة خالل الفترة من 
ن أستطاعت ام ۲۰۱٤ عام منذلایر) و ملیون  ۲٦٫٦( في مجملھا

حولت  م۲۰۱٥وخالل عام ، رباحاً أتتجاوز مرحلة الخسائر محققة 
 ۲٤٫٤( م۲۰۱٥الشركة خسائرھا المجمعة البالغة في بدایة عام 

ملیون  ۱٥٫٥(م ۲۰۱٥لى أرباح مجمعة بلغت بنھایة عام إلایر)  ملیون 
م، ۲۰۱٦ملیون لایر) صافي أرباح عام  ٤۰كما حققت الشركة ( لایر)

ملیون لایر) كما في نھایة عام  ٥٥٫٥لتصبح األرباح المجمعة (
 م ۲۰۱٦

 معلومات إضافیة
حیث أن شركتكم تملك فرع شركة براینسا السعودیة للخرسانة 

% فقد تم دمج القوائم المالیة لفرع ۱۰۰مسبقة الصنع بنسبة 
 بنود القوائم المالیة لشركتكم.الشركة ضمن 

 
 قروضال :عاشراً 

، ق" مع البنك السعودي الفرنسيم اتفاقیة تمویل شرعي "تورّ ۰٦/۰٤/۲۰۱٦أبرمت الشركة في 
أشھر،  )۳ثالثة ( أقساط متساویة القیمة تستحق كل) ۸( ثمانیةسدد على ویُ  تبلغ مدة التمویل سنتین

 :وفیما یلي تفاصیل التمویل



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۰ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 

 )الریاالت بآالف(
تاریخ الحصول 
 على مبلغ التمویل

 مبلغ 
 التمویل

تاریخ إستحقاق 
 القسط األول

تاریخ إستحقاق 
 القسط األخیر

األقساط المسددة 
 م۲۰۱٦خالل عام 

 الرصید في 
 م۳۱/۱۲/۲۰۱٦

 ۷۱،۸۷٥ ٤۳،۱۲٥ م۳۱/۰۳/۲۰۱۸ م۳۰/۰٦/۲۰۱٦ ۱۱٥،۰۰۰ م۲۰۱٦/۰۷/۰٤

 
 ستراتیجیات الشركةإ : عشرحادي 
 ستراتیجیة الشركة على العناصر التالیة:إترتكز 
 المعاییر  أفضل ل عملیات البحث والتطویر وتطبیقمن خال التطویر المستمر في جودة المنتجات

 .العالمیة
  ض التكالیف لتعزیز القدرة التنافسیة للشركةیخفتالعمل على. 
 داء أعلى  یجاباً إمما ینعكس  ستثمار طویل األجل في القوى العاملة خاصة السعودیة منھااإل

 .الشركة
 مزایا  من ستفادةباإل وذلك لزیادتھا والسعي المتواصل حصة الشركة بالسوق المحافظة على

الموقع  العمالء، والمتطورة مع الوطیدة العالقة جودة المنتج، الشركة التنافسیة المتمثلة في تطویر
 .الجغرافي والقرب من السوق

  اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجیة لزیادة الربحیةالتركیز على. 
 زیادة الربحیة بإنتاج وتسویق منتجات مختلفة. 
  للتقلیل من تكالیف التشغیلتطویر عالقات طویلة األمد مع الموردین. 
 لصناعة  واألفقي الرأسي التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاریع التوسع

  .والمشاریع األخرى المرتبطة بالصناعةاألسمنت 
 

 والتوقعات المشاریع المستقبلیة : ي عشرثان
 

 :المشاریع المستقبلیة) أ  (
  ال تزال الجھود مستمرة إلنشاء خط إنتاج جدید بمنطقة النجیبیة بطاقة إنتاجیة قدرھا

  .) عشرة آالف طن من الكلنكر۱۰،۰۰۰(
  ًمن شأنھا زیادة قدرة والتي تركیب مطحنة لإلسمنت مشروع في  ال زال العمل مستمرا

 م.۲۰۱۷من عام  األول النصفلمطحنة خالل ل التجاري تشغیلالالطحن وُیتوقع أن یبدأ 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۱ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 :م۲۰۱۷التوقعات لعام )  ب( 
من بینھا إستمرار  م ۲۰۱۷على  معدالت ربحیة الشركة خالل عام  ھنالك عدة عوامل قد تؤثر سلباً 

بسبب دخول طاقات  زیادة حدة المنافسة سمنت،لإل رھا على الطلب المحلي الظروف اإلقتصادیة وأث
 .أسعار الطاقة وزیادة الكلنكر،ة ماد زیادة حجم المخزون من  إنخفاض أسعار البترول، ،جدیدة

اإلستمرار في من خالل للتخفیف من حدة آثار ھذه العوامل السلبیة وتسعى إدارة الشركة جاھدة 
 .إیجابیةم وحقق نتائج ۲۰۱٦الذي بدأ منذ بدایة عام  تنفیذ برنامج ترشید التكالیف

 
 المخاطر : عشر لثاث

 المنافسة: ) أ( 
 سمنتإلاشركات بعض اإلنتاجیة لالطاقة بعد توسعات زیادة المنافسة في السوق المحلي لألسمنت 

  على سیضغط سلباً  نمو في الطلب المحلي ذلك ذا لم یصحبإجدد ودخول منافسین  القائمة المحلیة
 .للشركة الربحیة ھامش ومستوى على ؤثر سلباً ی قدمما السوق الشركة في كمیات بیع حصة 

 
 ) األنظمة والقرارات الحكومیة:ب(
 زیادة أسعار الطاقة: -

م، ومن المتوقع أن یزداد ۲۰۱٦أثرت سلباً على أرباح الشركة لعام زیادة أسعار الطاقة إن 
 ھذا األثر على أرباح الشركة مستقبالً مع زیادة أسعار الطاقة.

 
 :سمنت والكلنكرتصدیر اإل إرتفاع رسوم -

لایر   ۱۳۳و  ۸٥تم ربط السماح بتصدیر اإلسمنت بإستیفاء رسوم دعم الطاقة والمحددة بین 
في ظل زیادة المنافسة في تمنع كثیر من الشركات من التصدیر و ةللطن وھي رسوم مرتفع

 الكلنكر ویؤثر سلباً  مخزون لى زیادةإالتصدیر سیؤدي  توقفستمرار إالسوق المحلي فإن 
 .على أرباح الشركة

 
 :اإلستثمار في الشركة العربیة الیمنیة لإلسمنت المحدودة) ج(

قتصاد الآثار سلبیة على الھا الیمنیة  الجمھوریةھا بالتي تمر السیاسیة واألمنیة الحالیة  الظروفإن 
مستقبلیة للشركة العربیة الیمنیة، وقد یكون لھذه اآلثار انعكاسات سلبیة على النتائج ال، الیمني

منیة وحرصاً من شركتكم على مكتسبات مساھمیھا تقوم بالتنسیق مع إدارة الشركة العربیة الی
 .بالمتابعة الدقیقة المستمرة لألوضاع وآثارھا على أعمال الشركة

) ۹۰۷،۹۲۹ت (مبیعات بلغم ۲۰۱٦العربیة الیمنیة لإلسمنت المحدودة خالل عام حققت الشركة  لقد
كما إستمرت العملیات ) دوالر أمریكي ۱۷،۸٦۷،۰٥۱طن كما حققت أرباحاً صافیة بلغت (

 .حتى تاریخ إعداد ھذا التقریراإلنتاجیة والبیعیة بانتظام 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۲ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 بالحدجھھا ومن ثم تتخذ اإلجراءات الكفیلة الشركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد توا إدارة وتقوم
 .، بما في ذلك دراسة تقییم الھبوط في قیمة ھذا اإلستثمارمن آثارھا

 
 حوكمة الشركات : عشر رابع

المبادئ الھامة التي ینبغي تفعیلھا لحمایة حقوق  تعتبر األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات من
المساھمین وأصحاب المصالح وللمحافظة على حقوق ومكتسبات الشركة وتقوم الشركة بتطبیق 

 .سترشادیة الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیةاألحكام اإل
 ھمأومن متطلبات ھیئة السوق المالیة تتفق مع لشركة لحوكمة  الئحةعداد إ تم م۲۰۱۳وخالل عام 
وإجراءات تعیین عضو مجلس ومعاییر سیاسات  الئحة تنظیم تعارض المصالح، ما ورد فیھا

سیاسات  الئحة لجنة الترشیحات والمكافآت، الئحة لجنة المراجعة، سیاسة توزیع األرباح، اإلدارة،
 .السوق المالیة لھیئةتم إرسال نسخة من الالئحة و اإلفصاح والشفافیة

 
 عدا البند الموضح أدناه: اتوقد قامت الشركة بتطبیق كافة المواد الواردة بالئحة حوكمة الشرك

 

 أسباب عدم التطبیق البند

 الباب الثاني
 (ب) المادة السادسة

 التصویت التراكمي

ھ�ـ ۲۸/۰۱/۱٤۳۷وت�اریخ  ۳بالمرسوم الملكي رق�م م/ نظام الشركات الصادرنصَّ 
والتس���عین عل���ى وج���وب إس���تخدام  ف���ي مادت���ھ الخامس���ةم ۱۰/۱۱/۲۰۱٥المواف���ق 

ف�إن الش�ركة س�وف وعلیھ  ،نتخاب اعضاء مجلس اإلدارةإ عندالتصویت التراكمي 
 عضاء مجلس اإلدارة.االنتخاب  تلتزم بذلك اعتباراً من الدورة القادمة

 
 

 نظام الشركة األساس : عشر خامس
وتاریخ  ۳بالمرسوم الملكي رقم م/ الصادرنظام الشركات األساس وفقاً ل قامت الشركة بتعدیل نظامھا

وھو معروض على حضراتكم للتصویت علیھ في الجمعیة العامة  م۱۰/۱۱/۲۰۱٥ھـ الموافق ۲۸/۰۱/۱٤۳۷
 غیر العادیة.

 
 ة الدولیةیمعاییر المحاسبلل التحول : عشر سساد

 م۱۸/۰۷/۲۰۱۳ فيمجلس إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في اجتماعھ المنعقد  رَّ ــأق
تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة دفعة واحدة بعـد استكمال اعتمادھا من الھیئة السعودیة للمحاسبین 

بالنسبة  أو بعده  م۰۱/۰۱/۲۰۱۷القانونیین على القوائم المالیة المعدة عن فترات مالیة تبدأ في 
 للشركات المدرجة في السوق المالیة.



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۳ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 خطة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بالشركة:
قبل ولضمان الجاھزیة قبل الوقت المحدد من  تطبیق المعاییر الدولیةستعداد المبكر لانطالقاً من اإل

بیوت أحد مع  عاقدللتقد تم توجیھ اإلدارة التنفیذیة للشركة ف السعودیة للمحاسبین القانونیین ھیئةال
 :على النحو التالي الخبرة المختصة في المجال المحاسبي والمالي لمساعدة اإلدارة في تنفیذ الخطة

 
 

 مراجعة كافة السیاسات المحاسبیة المطبقة في الشركة حالیاً. ■
 لمحاسبیة السعودیة وبیان أوجھ االختالف بینھما.مقارنة المعاییر المحاسبیة الدولیة بالمعاییر ا ■
 تغییرھا. الواجبوجھ التطبیقات المحاسبیة المخالفة للمعاییر الدولیة أتحدید كافة  ■
 على القوائم المالیة نتیجة تطبیق المعاییر الدولیة. أثار المالیة التي قد تطرتحدید اآل ■
 السلبیة عند تطبیق المعاییر الدولیة. ثارقل اآلأتقدیم المشورة المناسبة بما یحقق  ■
 وضع الخطة الزمنیة الالزمة للتحول. ■
 بالقوائم المالیة. ن المعنیینموظفیلل الالزم تدریبتقدیم ال ■
 

 المعاییر المحاسبیة الدولیة بالشركة:خطة تطبیق مراحل 
 مرحلة إجراء تحلیل لإلختالفات بین المعاییر الدولیة والمعاییر السعودیة: -۱

 م)۳۱/۰۳/۲۰۱٦ –م ۰۱/۰۱/۲۰۱٦(من 
  شركة وبین التحدید أوجھ االختالف بین السیاسات المحاسبیة وسیاسة التقاریر المطبقة من قبل

 السیاسات حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة.
  المناسبة للشركةاختیار السیاسات المحاسبیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة. 
  وإعداد خطة عمل تشمل اآلتي:إجراء تحلیل الوضع الحالي 

 خطة التدریب حسب المعاییر الدولیة. •
 الحصول على المعلومات اإلضافیة المطلوبة. •
 تصمیم خطة التحول. •

 مرحلة تصمیم خطة التحول: -۲
 م)۳۱/۰۷/۲۰۱٦ –م ۰۱/۰٤/۲۰۱٦(من 
 السیاسات المحاسبیة الدولیة وتحدید التعدیالت والمطابقات المختلفة الالزمة للتطبیق. اختیار 
 .اقتراح الدلیل المحاسبي الالزم 
 .تقییم تقني لخطة التحول 
  ساعة لموظفي اإلدارة المالیة للتعرف بشكل كامل على المعاییر  ٦۰تنفیذ خطة تدریبیة لمدة

 المحاسبیة الدولیة.
 یق لتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة كلغة تقاریر مبدئیة.تصمیم خارطة الطر 

 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱٤ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 مرحلة التطبیق: -۳
 م)۳۱/۱۲/۲۰۱٦ –م ۰۱/۰۸/۲۰۱٦(من 
 اعتماد السیاسات المحاسبیة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة.تم إعداد و 
  إعداد دلیل محاسبي یتماشى مع المعاییر المحاسبیة الدولیة.تم 
  م۰۱/۰۱/۲۰۱٦حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة كما في وقوائم مالیة إعداد میزان مراجعة تم. 
  م.۲۰۱٦حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة لعام  للثالثة أرباع األولىإعداد القوائم المالیة تم 

 
 

 مدى إستعداد الشركة لتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة:
لتطبیق المعاییر المحاسبیة  جاھزیتھاتؤكد الشركة  وعلى ما تم من مراحل إنجاز وبناءاً على ما تقدم
 م.۰۱/۰۱/۲۰۱۷الدولیة اعتباراً من 

 
 فوعات النظامیة المستحقةالمد : عشر سابع

 م:۳۱/۱۲/۲۰۱٦فیما یلي بیان بالمدفوعات النظامیة المستحقة كما في 
 ) الریاالت بآالف( 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ انـــیـــبـــال
 ۱۹،۰۰٤ ۱٥،۸۱۰ والطفلالحجر الجیري تعدین رسوم 

 ۱۱،٥۰۰ ۱۳،۹٥٦ الشرعیة المستحقة الزكاة

 ۷٥۱ ۷٤۸ للعاملین بالشركة لتأمینات االجتماعیةا

 
 المسئولیة االجتماعیة : عشر ثامن

الشركة في مجاالت متعددة وذلك بدعم  تساھم هفرادأالمجتمع و هبالمسئولیة االجتماعیة تجا لتزاماً إ
 .المؤسسات التربویة واالجتماعیة وغیرھا من الجھات الجدیرة بالدعم

 
 توزیع األرباح والتوزیع المقترح سیاسة : عشر تاسع

مقدار صافي األرباح وعلى  ما ورد بالنظام األساسي للشركة تعتمد سیاسة الشركة في توزیع األرباح على
ستثمارات المستقبلیة اإلالخطط التوسعیة و لتنفیذ وال وحاجة الشركة لرأس المالـفر األمتوّ و القابلة للتوزیع

 ستثمار مساھمي الشركة.إقیمة  فيسیاسة توزیع األرباح الى التحسین المستمر  وتھدف
وقد درجت الشركة منذ تأسیسھا على توزیع أرباح للمساھمین بموجب قرار یصدر من الجمعیة العامة 

 على توصیة مجلس إدارة الشركة.  للشركة بناءاً 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱٥ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 : كالتاليیتم توزیع األرباح ) من النظام األساسي للشركة ٤۱( وحسب المادة
خرى بما المصروفات العمومیة والتكالیف األرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع أتوزع 

 على الوجھ التالى: المفروضة شرعاً فیھا الزكاة 
للجمعیة العامة العادیة وقف  ویجوز يلتكوین احتیاطى نظام ةرباح الصافی% من األ۱۰ بجنّ یُ  -۱

منذ (وقد تم ایقاف ھذا التجنیب  المال رأس نصف االحتیاطى المذكور ھذا التجنیب متى بلغ
 .س المال المدفوع)أ% من ر٥۰اإلحتیاطي النظامي  حیث بلغ رصید م۲۰۰۹بدایة عام 

 
 .% من رأس المال المدفوع٥دفعة للمساھمین تعادل  یوزع من الباقى بعد ذلك -۲
 .دارةمجلس اإل% من الباقى كمكافأة ل۱۰تقدم  ص بعد ماخصّ یُ   -۳
 .رباحضافیة من األإالباقى بعد ذلك على المساھمین كحصة  عوزّ یُ  -٤

 
ام في بدایة عرصید األرباح القابلة للتوزیع و م۲۰۱٦النتائج المالیة المحققة خالل عام  على وبناءاً 

 دارة یقترح على جمعیتكم الموقرةفإن مجلس اإلتوفر السیولة، عامل مع األخذ في االعتبار  م۲۰۱٦
 :رباح على النحو التاليأتوزیع 

 
 
 

 ) الریاالت بآالف(                                                                        
 البــــــیان المبلغ

 بعد خصم مخصص الزكاة الشرعیة األرباحصافي  ۲۳۳،۱۷۹
 المرحلة من العام السابق األرباحرصید  :یضاف ٤۲۷،۱۷٥
 القابلة للتوزیع األرباحرصید  ٦٦۰،۳٥٤

 % من رأس المال المدفوع٥یخصم: دفعة أولى للمساھمین تعادل  )٤۳،۰۰۰(
  ألف لایر لكل عضو) ۲۰۰( یخصم: مكافأة ألعضاء مجلس االدارة )٦۰۰،۱(

 الباقي ۷٥٤،٦۱٥
 % من رأس المال المدفوع)۱۰ یخصم: حصة إضافیة للمساھمین (بواقع )۰۰۰،۸٦(

 الرصید ویرحل للعام القادم ۷٥٤،٥۲٦
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱٦ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 
 
 
 
 
 

 لفترة خمس سنوات ةح الموزعاربح واألاربن صافي األییب التالي الرسم البیانيو
 م)۲۰۱٦م وحتى ۲۰۱۲(من 
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 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۷ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 مجلس اإلدارة : ونعشر
 :األخرى المساھمةشركات الرات ادإفي مجالس  المجلسعضاء االتكوین والتصنیف وعضویة  - ۱

عضاء ویوضح الجدول التالي التكوین، اى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانیة یتولّ 
 عضاء:مجالس إدارات الشركات األخرى لأل التصنیف، وعضویة

 

 دارات إعضویتھ في مجالس  التصنیف المنصب مـــــاالس
 الشركات المساھمة األخرى

صاحب السمو الملكي األمیر/ تركي بن 
 محمد بن فھد بن عبدالعزیز

 رئیس
 میانتیت العربیة السعودیةإشركة  مستقل مجلس اإلدارة

 نائب رئیس الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرویشد
 ال یوجد مستقل مجلس اإلدارة

 مستقل عضو المھندس/ سعد بن إبراھیم المعجل
 شركة الخزف السعودي - ۱
 الشركة العربیة لألنابیب - ۲
 الحدیدیة شركة الیمامة للصناعات - ۳

 ال یوجد غیر تنفیذي عضو براھیم بن سالم الرویسإاألستاذ/ 

 ال یوجد غیر تنفیذي عضو المھندس/ محمد بن سعد الشثري

 ال یوجد مستقل عضو المھندس/ محمد بن وصل هللا الحربي

 شركة التصنیع وخدمات الطاقة غیر تنفیذي عضو زامل بن عبدالرحمن المقرن الدكتور/

 ال یوجد مستقل عضو األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۸ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 :دارةمجلس اإل الجتماعاتسجل الحضور  - ۲
 ة اجتماعات على النحو التالي:ست م۲۰۱٦عقد مجلس اإلدارة خالل عام 

 

 مــــاالس
مجموع  رقم االجتماع وتاریخھ

مرات 
 )۱( الحضور

۲۲/۰۲/۲۰۱٦ 
)۲( 

۲۹/۰۳/۲۰۱٦ 
)۳( 

۱۳/۰٦/۲۰۱٦ 
)٤( 

۱۸/۱۰/۲۰۱٦ 
)٥( 

۰۸/۱۱/۲۰۱٦ 
)٦( 

۱۳/۱۲/۲۰۱٦ 

صاحب السمو الملكي األمیر/ تركي 
 ٥       بن محمد بن فھد بن عبدالعزیز

 ٤       الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرویشد

 ٥       المھندس/ سعد بن إبراھیم المعجل

 ٦       األستاذ/ ابراھیم بن سالم الرویس

 ٦       المھندس/ محمد بن سعد الشثري

 ٦       المھندس/ محمد بن وصل هللا الحـربي

 ٥       الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

 ٦       األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۱۹ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 :القصر وزوجاتھم وأوالدھم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذییناألسھم  - ۳
 

 المنصب االســـم

 أسھم اعضاء مجلس اإلدارة 
 أسھم الزوجة واألوالد القصر لتنفیذیینا وكبار

 م۳۱/۱۲/۲۰۱٥ م۳۱/۱۲/۲۰۱٦ م۳۱/۱۲/۲۰۱٥ م۳۱/۱۲/۲۰۱٦

 % العدد % العدد % العدد % العدد

صاحب السمو الملكي األمیر/ ترك�ي 
 ،۰۳٥ ۳۰،۰۰۰ ،۰۳٥ ۳۰،۰۰۰ ،۰٥۳ ٤٦،۰۰۰ ،۰٥۳ ٤٦،۰۰۰ الرئیس بن محمد بن فھد بن عبد العزیز 

 نائب الدكتور/عبد المحسن بن سعد الرویشد
 - - - - ،۰۰۳ ۲،٦٦٦ ،۰۰۳ ۲،٦٦٦ الرئیس

 - - - - ،۰۰۸ ٦،٦٦٥ ،۰۰۸ ٦،٦٦٥ عضو المھندس / سعد بن إبراھیم المعجل 

 - - - - ،۰۲٦ ۲۲،۰۰۰ ،۰۲٦ ۲۲،۰۰۰ عضو األستاذ/ ابراھیم بن سالم الرویس

 - - - - - - - - عضو الشثري محمد بن سعد المھندس/

 - - - - ،۰۰۲ ۲،۰۰۰ ،۰۰۲ ۲،۰۰۰ عضو المھندس/ محمد بن وصل هللا الحربي

 - - - - ،۰۰۲ ۲،۰۰۰ ،۰۰۲ ۲،۰۰۰ عضو الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

 - - - - - - - - عضو األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

الرئیس  المھندس/ فھد بن راشد العتیبي
 - - - - - - - - التنفیذي

نائب الرئیس  * األستاذ/ ناصر بن عمر الزین
 - - - - - - - - التنفیذي

مدیر  األستاذ/ الفضل بن عباس العومي
 - - - - - - - - المبیعات

 المدیر السر عثمان محمد الحسناألستاذ/ 
 - - - - - - - - المالي

 مدیر المھندس/ علي بن یحیى الزیلعي
 - - - - - - - - المصنع

مدیر إدارة  األستاذ/ یاسر بن خلیل العیسى
 - - - - - - - - الموارد البشریة

 

 م۳۱/۰۳/۲۰۱٦* استقال في 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲۰ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

  :م۲۰۱٦والتعویضات المدفوعة العضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین لعام  المكافآت - ٤
 

 ) الریاالت بآالف(                                                                                    

 البـیان
خمسة من كبار  عضاء مجلس اإلدارة ا

التنفیذیین بما فیھم 
 الرئیس التنفیذي
 والمدیر المالي

 المجموع
 م۲۰۱٦

 المجموع
 غیر  م۲۰۱٥

 المستقلین التنفیذیین التنفیذیین

 واألج����������ورالروات����������ب 
 ۳،٥٦۳ ٤،۷٦۸ ٤،۷٦۸  ـ ـ ـ وما في حكمھا والبدالت

 ۳،۸۷۷ ۲،۲۷۰ ٦۷۰ ۱،۰۰۰ - ٦۰۰ المكافآت السنویة

 ٤۱۰ ٤۸۰ ۷۰ ۳٤۰ ـ ۷۰ مكافأة اللجنة التنفیذیة 

 ۸۰ ۸۰ - ٤۰ ـ ٤۰ المراجعةمكافأة لجنة 

 ٦٤ ۹۰ - ٥٦ - ۳٤ االجتماعات بدل حضور

 ۷،۹۹٤ ۷،٦۸۸ ٥،٥۰۸ ۱،٤۳٦ - ۷٤٤ المجموع

 
 لجان مجلس اإلدارة :عشرون حادي و

 لجنة المراجعة: -أ 
 :م۲۰۱٦خالل عام المنعقدة اجتماعات االعضاء  وسجل حضور التكوین 

 المنصب مــــاالس
 مجموع  رقم االجتماع وتاریخھ

 مرات 
 الحضور

)۱( 
۱۸/۰۱/۲۰۱٦ 

)۲( 
۲۲/۰۲/۲۰۱ 

)۳( 
۲۰/۰٤/۲۰۱٦ 

)٤( 
۲٦/۰۷/۲۰۱٦ 

)٥( 
۱۸/۱۰/۲۰۱٦ 

)٦( 
۰٦/۱۲/۲۰۱٦ 

)۷( 
۲٦/۱۲/۲۰۱٦ 

المھن��دس/ محم��د ب��ن 
        ۷ رئیس سعد الشثري

األس����تاذ/ ع����الء ب����ن 
        ۷ عضو عبدهللا الفدى

خال�����د ب�����ن / األس�����تاذ
 ٦        عضو * الصلیعمحمد 

 .من خارج أعضاء مجلس اإلدارة مختص بالشئون المالیة والمحاسبیة *



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲۱ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

  مھام ومسئولیات لجنة المراجعة:
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر 

في سبیل أداء مھامھا حق اإلطالع على المالیة وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وللجنة  والقوائم 
  الشركة ووثائقھا. سجالت 

م بتحدیث الئحتھا بھدف موافقتھا للمعاییر المھنیة ۲۰۱٦وقد قامت لجنة المراجعة خالل عام 
) ۳تضمنھ نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم (م/ وما 

ستثمار فیما یتعلق بلجان المراجعة وسوف یتم ھـ من وزارة التجارة واإل۱۸/۰۱/۱٤۳۷  وتاریخ 
  على الجمعیة العامة إلقرارھا. عرضھا 

 
  عمال من أھمھا:وتقوم لجنة المراجعة بالعدید من األ

  فیما یخص التقاریر المالیة:: أوالً 
مراجعة القوائم المالیة األولیة والسنویة وكذلك البیانات المالیة للشركة وإعالناتھا  -۱

بأدائھا المالي قبل عرضھا على مجلس اإلدارة، لضمان نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا  المتعلقة 
تتضمن المعلومات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم المركز أو الوضع المالي  وأنھا 

  وأدائھا ونموذج عملھا واستیراتیجیتھا، وإبداء رأیھا. للشركة 
تتضمنھا التقاریر المالیة والحسابات، والبحث بدقة دراسة أیة مسائل مھمة أو غیر مألوفة  -۲

لتزام في أیة مسائل یثیرھا المدیر المالي للشركة أو من یتولى مھامھ أو مسئول اإل في 
  مراجع الحسابات. الشركة أو 

  التحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الواردة في التقاریر المالیة. -۳
المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة  اسبیةدراسة السیاسات المح -٤

  شأنھا. في 
 

  فیما یخص نظام الرقابة الداخلیة:: ثانیاً 
توصیات  تعمل لجنة المراجعة على التحقق من كفایة نظام الرقابة الداخلیة وتنفیذه بفاعلیة وتقدیم أي 

  الشركة.من شأنھا تفعیل النظام وتطویره بما یحقق أھداف 
 

  فیما یخص المراجعة الداخلیة:: ثالثاً 
الرقابة واإلشراف على أداء أنشطة وإدارة المراجعة الداخلیة، للتحقق من توافر الموارد  -۱

  وفعالیتھا في أداء األعمال والمھام المنوطة بھا وإستقاللیتھا عن اإلدارة التنفیذیة. الالزمة 
عة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتاب -۲

  فیھا.
  إعتماد دلیل عمل إدارة المراجعة الداخلیة. -۳



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲۲ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

  إعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلیة السنویة. -٤
  إعتماد الموازنة التقدیریة إلدارة المراجعة الداخلیة. -٥
  تقییم أداؤه السنوي وترقیتھ.تعیین وإنھاء خدمات مدیر إدارة المراجعة الداخلیة، وإعتماد  -٦

 
  الحسابات: جعفیما یخص مرا: رابعاً 
التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مراجعي الحسابات وعزلھم وتحدید أتعابھم وتقییم أدائھم،  -۱

أال یتجاوز مجموع مده تعیینھ خمس سنوات متصلة، ویجوز لمن إستنفذ ھذه المدة أن  على 
  تاریخ إنتھائھا.تعیینھ بعد مضي سنتین من  یعاد 

التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعیتھ، ومدى فعالیة أعمال المراجعة،  -۲
من عدم تقدیمھ أعماالً فنیة أو إداریة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة مع األخذ في  والتحقق 
  القواعد والمعاییر ذات الصلة. اإلعتبار 

  بداء مرئیاتھا حیال ذلك.دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، وإ -۳
  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -٤
دراسة تقاریر مراجع الحسابات ومالحظاتھ على القوائم المالیة ومتابعة ما اتخذ بشأنھا،  -٥

  بالتوصیات لمجلس اإلدارة. والرفع 
 

  فیما یخص ضمان االلتزام:: خامساً 
الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات مراجعة نتائج تقاریر الجھات االشرافیة و -۱

  بشأنھا. الالزمة 
  التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة. -۲
الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا،  -۳

  توصیاتھا بالخطوات التي یلزم إتخاذھا. وإبداء 
 

 نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة:
ناقشْت لجنة المراجعة التقاریر التي رفعتھا إدارة المراجعة الداخلیة والمتعلقة بفحص نظام الرقابة 

معالجة نقاط الضعف،  م، وقّدمت اللجنة توصیاتھا إلدارة الشركة بغرض۲۰۱٦الداخلیة لعام 
بفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة للشركة حیث لم یتضح وجود ضعف جوھري في وتوصلْت لقناعة 

 نظام الرقابة الداخلیة.
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲۳ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 اللجنة التنفیذیة: -ب 
 م:۲۰۱٦االجتماعات المنعقدة خالل عام  وسجل حضور التكوین 
 

 المنصب مــــاالس
مجموع  وتاریخھ االجتماعرقم 

مرات 
 رالحضو

)۱( 
۲۲/۰۲/۲۰۱٦ 

)۲( 
۲۲/۰۸/۲۰۱٦ 

)۳( 
۱۳/۱۲/۲۰۱٦ 

صاحب السمو الملكي األمیر/ تركي 
    ۳ رئیس بن محمد بن فھد بن عبدالعزیز

    ۳ عضو األستاذ/ إبراھیم بن سالم الرویس

    ۲ عضو المھندس/ محمد بن وصل هللا الحربي

  ۱   عضو * المھندس/ فھد بن راشد العتیبي

 
 .م۱۸/۱۰/۲۰۱٦ُعّین عضواً في اللجنة التنفیذیة بتاریخ * 
 
 

 :المھام والمسئولیات
 تتلخص مھام اللجنة ومسئولیاتھا في ما یلي:

 متابعة تنفیذ سیاسات ولوائح الشركة المالیة واإلداریة واقتراح التعدیل علیھا لمجلس اإلدارة. -۱
والقصیرة األجل وتحدیثھا ومراجعتھا متابعة خطط الشركة اإلستراتیجیة الطویلة والمتوسطة  -۲

 من حین آلخر.
متابعة تنفیذ الموازنات التقدیریة للشركة وتحلیل أسباب اإلنحرافات إن وجدت وتقدیم  -۳

 التوصیات بشأنھا.
التوصیة بالدخول في مشاریع إستثماریة وصناعیة جدیدة بما في ذلك تنمیة وتطویر  -٤

 النشاطات الحالیة رأسیاً وأفقیاً.
ومراجعة جمیع المسائل الھامة التي تتعلق بالقضایا المرفوعة أمام القضاء والقضایا  متابعة -٥

 الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظھر في البیانات المحاسبیة.
 ترشیح كبار موظفي الشركة التنفیذیین. -٦
 اختیار وتكلیف جھات إستشاریة حسب ما تراه لمصلحة العمل. -۷
 میة واإلعالنیة الموحدة للشركة.تحدید أھداف الحمالت اإلعال -۸
 أي مھام أخرى یوكلھا مجلس اإلدارة للجنة. -۹



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ٤۲ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 لجنة الترشیحات والمكافآت: -ج 
 م:۲۰۱٦االجتماعات المنعقدة خالل عام  وسجل حضور التكوین 
 

 فئة العضویة مــــاالس
مجموع مرات  وتاریخھ االجتماعرقم 

 )۱( رالحضو
۲۹/۰۳/۲۰۱٦ 

األمیر/ تركي بن محمد بن صاحب السمو الملكي 
  ۱ رئیس فھد بن عبدالعزیز

   عضو الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرویشد

  ۱ عضو المھندس/ سعد بن ابراھیم المعجل

 
 :مسئولیاتالمھام وال

 اللجنة في:تتلخص مھام ومسئولیات 
◄ 

 
◄ 

 
 

◄ 
 
 

◄ 
 

◄ 

 المعتمدة مع للسیاسات والمعاییر التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً 
 .بالشرف واألمانة بجریمة مخلة ھي شخص سبقت إدانتأمراعاة عدم ترشیح 

 اإلدارة وإعدادس المراجعة السنویة لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجل
 الذيفي ذلك تحدید الوقت  وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة بما

 .ن یخصصھ العضو ألعمال مجلس اإلدارةأیلزم 
 .جراؤھاإ مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات بشأن التغییرات التي یمكن

 مصلحة تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتھا بما یتفق مع
 .الشركة

 مصالح إذا كان وجود أي تعارضالتأكد بشكل سنوي من إستقاللیة األعضاء المستقلین وعدم 
 .العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى

 التنفیذیین، عضاء مجلس اإلدارة وكباراوضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت 
 .عند وضع تلك السیاسات إستخدام معاییر ترتبط باألداء راعىویُ 

 
 إدارة المراجعة الداخلیة :وعشرون  يثان

على  تعمل إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة على اعطاء تأكید ودور إستشاري موضوعي مستقل 
أھداف  لى تحسین وإضافة قیمة لعملیات الشركة وتساعد المراجعة الداخلیة في تحقیق إنحو یؤدي 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲٥ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

األداء  علیھا الشركة من خالل تقویم وتحسین فاعلیة إدارة المخاطر والرقابة والعملیات التي ینطوي 
  الرقابي.

خطة  وقد قامت إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة بالعدید من عملیات المراجعة الداخلیة من خالل 
العالیة للعمل  عملھا التي أقرتھا لجنة المراجعة مع التركیز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر 

عن أنشطة الشركة  قاریرھا الدوریة على رفع فاعلیة وكفاءة وربحیة عملیات الشركة وتقوم برفع ت
  تنفیذھا.  إلى لجنة المراجعة لمناقشتھا وإتخاذ التوصیات المناسبة حیالھا ومتابعة 

 
 قراراتإ : ونعشرو لثثا

انطالقاً من توجھات مجلس إدارة الشركة لتحقیق أعلى مستویات الشفافیة واإلفصاح یقر 
  م:۲۰۱٦بالنسبة لعام إدارة الشركة بالنقاط التالیة  مجلس 
  القانونیین. أُعّدت القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  
 .أنَّ سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحیح  
  .أنَّ نظام الرقابة الداخلیة أُعّد على أُسس سلیمة وُنفّذ بفاعلیة  
  ُیذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.أنھ ال یوجد أي شك  
 .لم تمنْح الشركة قروض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة  
  صلة  لم تدخل الشركة في معامالت أسھم تخص أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو من تربطھم بھم

  قرابة مباشرة.
 .لم یتم ترسیة أیة عقود على أیة جھة ذات عالقة  
  الشركة أي ترتیبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد لیس لدى

  التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض. كبار 
 .ال توجد أي ترتیبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في األرباح  
 تنظیمیة أو  ن ھیئة السوق المالیة أو أي جھة لم یتم توقیع أیة عقوبة أو قید احتیاطي على الشركة م

  إشرافیة أو قضائیة أخرى.
  ًالعمل السعودي لم تقم الشركة بأیة إستثمارات أو  لنظاممـا عـدا مـا ھو مطلوب وفقا

  احتیاطیات لمصلحة موظفیھا. تكوین 
  اإلدارة أو لم یتم تنفیذ أعمال أو توقیع عقود كانت فیھا مصلحة ألحد اعضاء مجلس

  التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم.  للرئیس 
  حقوق خیار  ال یوجد بالشركة أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحویل إلى أسھم أو

  م.۲۰۱٦عام  أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل 
  َّم ۳۱/۱۲/۲۰۱٦  المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأیھ على القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  أن

  دون تحفظ.
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲٦ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 اقتراحات مجلس االدارة : عشرونو رابع
 یقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما یلي:

۱- 
۲- 
 
۳- 
٤- 
 
 
 
٥- 
 
٦- 
 
 
 
 
 
۷- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۸- 
 
۹- 

۱۰- 
 

  م.۲۰۱٦   /۳۱/۱۲  تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في التصویت على ما ورد في 
م وتقریر مراجع ۲۰۱٦  /۳۱/۱۲التصویت على مصادقة القوائم المالیة للشركة عن السنة المنتھیة في 

  الحسابات.
  م.۳۱/۱۲/۲۰۱٦المنتھیة في  ة نالتصـویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھم خالل السـ

المالیة المنتھیة في  ویت على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزیع أرباح على المساھمین عن السنة التص
رأس المال على أن تكون أحقیة األرباح  %) من ۱٥) لایر وبنسبة (۱٫٥بواقع ( ۳۱/۱۲/۲۰۱٦

إنعقاد  وراق المالیة (مركز االیداع) بنھایة تداول یوملدى شركة مركز ایداع األللمساھمین المقیدین 
  سوف یتم اإلعالن عن تاریخ توزیع األرباح الحقاً. ، كما الجمعیة العامة الذي سیتم اإلعالن عنھ الحقاً 

المراجعة، وذلك لمراجعة  التصویت على اختیار مراجع الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة 
  أتعابھ. سنویة وتحدید م والبیانات السنویة والربع ۲۰۱۷حسابات الشركة للعام 

عملھا ومكافآت أعضائھا  التصویت على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا وضوابط عملھا وضوابط 
  م علماً بأن األعضاء ھم:۲۸/۰۱/۲۰۱۸  إلكمال الدورة الحالیة والتي تنتھي بتاریخ 

  عضو مجلس اإلدارة غیر تنفیذي. -( أ ) المھندس/ محمد بن سعد الشثري  
  عضو مجلس اإلدارة مستقل. -األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى (ب)  
بالشئون المالیة  من خارج أعضاء مجلس اإلدارة مختص  -(ج) األستاذ/ خالد بن محمد الصلیع  

  والمحاسبیة. 
تتمثل في مبالغ نقدیة  التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وأطراف ذو عالقة وھي 

ملیون  ٤۳رصیدھا  المحدودة (شركة زمیلة) بلغ  الشركة من الشركة العربیة الیمنیة لإلسمنت استلمتھا 
بغرض  م) وذلك ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  ملیون لایر سعودي كما في  ۱۷م (۳۱/۱۲/۲۰۱٦لایر سعودي كما في 

الصعوبات في تنفیذ تحویالت  الشركة بعض  تحویلھا إلى موردي الشركة الزمیلة حیث تواجھ تلك 
أفصح مراجع الحسابات عن ھذه المعاملة في االیضاح  وقد  صرفیة من وإلى خارج الجمھوریة الیمنیة، م

وتنوه إدارة الشركة أن  إلى طرف ذو عالقة)  (مستحق  من االیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة ۱۱رقم 
  األساتذة:

  زامل بن عبدالرحمن المقرن.الدكتور/ ( أ )  
  اھیم بن سالم الرویس.إبراألستاذ/ (ب)  
  محمد بن سعد الشثري.المھندس/ (ج)  

مباشرة أو غیر  ھم اعضاء مشتركین في مجالس إدارة كال الشركتین ولیس لھم أي مصلحة سواءاً كانت 
  مباشرة في ھذه األعمال والعقود.

 ۳لملكي رقم م/الصادر بالمرسوم االتصویت على النظام األساس الجدید للشركة وفقاً لنظام الشركات 
  .م۱۰/۱۱/۲۰۱٥ھـ الموافق ۲۸/۰۱/۱٤۳۷وتاریخ 

  التصویت على تفویض مجلس اإلدارة إلعتماد الئحة الحوكمة.
) ۲۰۰،۰۰۰بواقع () لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ۱،۲۰۰،۰۰۰التصویت على صرف مبلغ (

  م.۳۱/۱۲/۲۰۱٦السنة المالیة المنتھیة في  عن لایر لكل عضو 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 شركة إسمنت المنطقة الشرقية

 ۲۷ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ت

 ةتلبی السادة مساھمي الشركة یشكر الثامنةالعادیة  غیر ومجلس اإلدارة إذ یختتم تقریره للجمعیة العامة
یحفظ لبالدنا العزیزة عاھلھا المفدى ن أویدعو المولى عز وجل ھذه الدعوة وعلى الثقة التي أولیتموھا إیاه 

بن عبدالعزیز وولي عھده األمین صاحب السمو  سلمانوقائد مسیرتھا خادم الحرمین الشریفین الملك 
وولي ولي العھد صاحب السمو الملكي األمیر محمد بن  محمد بن نایف بن عبدالعزیزالملكي األمیر 

وأن یوفقھم إلى ما فیھ خیر الوطن والمواطنین ویتقدم بالشكر  وحكومتنا الرشیدة بن عبدالعزیزسلمان 
 بن عبدالعزیز أمیر المنطقة الشرقیة لمساندتھسعود بن نایف میر والتقدیر إلى صاحب السمو الملكي األ

المستمر للشركة كما یسر المجلس أن یشكر جمیع العاملین بالشركة على العمل الدؤوب  الفعالة ودعمھ
 والجھد المخلص في تحقیق تقدم الشركة واستمرارھا.
 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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