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 مجلس اإلدارة كلمة

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  السادة المساهمين

شدذيسيع اسشع للسون ررررل ل ست ليلس إداسشإل شلكسيسررررلس إداسة شلكس ررررل اسشسرررر ن سشدي ل اسهمسي   سد سررررل  ي س

يسشدتيستل سشسررررتلشتيإيت لة شلكسشد ررررل اسعدفستن يذسستؤ  وسس ،2016شد ررررل اسشد لدياسوشدت ررررليدياسة لسشدسررررناسشد لدياس

وفقس لست سشعت ل هسفيسة ت لسشالسررتلشتيإيا،سوتؤ مسة شلكسشد ررل اسوق ستل ز سن ررل ل سشد ررل اس،سةدفسن وس سررت ي 

وتسعفسشد ل اسإل  كسفيسهمست ومس لي ًلسس2030وتح يقسلؤياسسبلنل جسشدتحولسشدو نيسشد  لعسشدةلصسفيب ولس

  ذهسشدلؤيا.س   ًلسدتح يقسه  شف

س
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 تقرير مجلس اإلدارة
س

 : نشاط الشركةأولا 

عمس ليقس صررررررنع لسسشدت رررررر يبل  سهسرررررر ن ،سشد  لو سدأل  حس،شدعل ي)سسرررررر ن شالسع كسهنوشعس مست و سشد ررررررل اسب نتل 
سشد لئمسفيس  يناسشدليلض،سوت و سبلالتإللسفي سوتسوي  س شةلسشد  د ا.

 س ديومس مس6.25ب لسيعل لس) دن لس س ديومس مس5.95)سحلديلًسشدسرررررررررنوياسدألفلشمسسشدتصررررررررر ي ياسإلنتلإياوتبدغسشد لقاسش
%س مس ل لسشد لقاسشإلنتلإياسدة و سس97س مسهمستنتجس لسنسبت س 2016وشست لع سشد ل اس ذشسشدعل سسس ن سسنويلًسش

س س ديومس مسشس ن سفيسشدسنا.6.12 ذشسشدعل سهيس لسيعل لس)س دن ل ديومس مس س5.83)سةنتل ،سحيثست سشإلنتل 

  : نتائج أعمال الشركةاا نيثا

 مبيعات وأرباح الشركة: .1
س

س 2015 ديومس مسددعل س س5.825)  لبلسس 2016ددعل سس س ديومس م5.357س ن س)بدل سشد  ياسشد بلعاس مسشال
 س ديومس مس56)سبدغس 2016س ن سفيسعل سوتإ لسشإل للكسةدفسهمسشست  كسشد  د اس مسشالس% 8ق لهس)سبن ص

س% .9)سق لهسبن صس 2015ددعل سس ن سش س ديومس مس61س ن س  لبلس)ش

س 2015فيسعل سس ديومسلايرس 736  لبرلس)سلاير س ديومس473)س 2016عل سس ذشسوق سبدل سشأللبلحسشإلإ لدياسفي
دعل سسلايرس ديومس 673  لبلس)لايرسس س ديوم414)س 2016 س  لسبدل سشأللبلحسشدت ليدياسدعل س%36)ق لهسسبن ص
ن صسشد  ياسسةدفسفيسشأللبلحسشإلإ لدياسوشأللبلحسشدت ليدياسشالنة لضس سويعزىسسبب39%)ق لهسسبن صس 2015

نتيإاس،سةضلفاسشدفسزيل كسش  كسشألصولسشدثلبتاسسشد حديسهسعللسشدوقو ولفعسد بلعاس،سوشنة لضسقي اسشد بيعل ،سش
 س ديومسلايرسفيس615 س ديومسلايرس  لبلس)366 بدغس)س 2016  لسبدل سشأللبلحسشدصلفياسدعل سس،د لشلسن لسشد صنع

سةدفسب  لسهسلسي س2016يعزيسسببسشالنة لضسفيسصلفيسشأللبلحسدعل س سوس%س41)ن صسق لهس،سب 2015عل س
،سةضلفاسشدفسزيل كسش  كسشألصولسسشد حديسشدوقو لفعسهسعللسوس,ن صسشد  ياسشد بلعاس،سوشنة لضسقي اسشد بيعل س،

سشنة لضسشإليلش ش سشد تح  اس مسشالستث للش سشألةلى.س،س عنتيإاسد لشلسن لسشد صنع شدثلبتا

س

س

س

س

س
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س

إلى عام  م2012 من عام سححنوات خمس خالل األرباحالمبيعات وصححا ت  قيمةويوضححا الرسححم البيانت التالت  
   (:)بماليين الريالت م2016
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صلفيسشأللبلح شد بيعل 

س
 اإلنتاج: .2

سإلنتل سشدتص ي ياسشد لقا مس%س98س)و يست ثلس 2016عل سلس ة س ديومس مس5,836)مسشد دن لس شد صنعسبدغسةنتل س

س.شدصيلناسشد ولياسشد إ وداسويعو سسببسشدن صسةدفس% 1)سهق لسسن صبس 2015عل سسة لس م س ديومس5,873)س  لبلس شألفلشم

شدفسلق سس1 سةي لفسة و سشإلنتل سشد  ي اس مسلق س2017-01-19شد وشفقسسشدة يايو سعد ًلسبأمس إداسة شلكسشد ل اسقللس
سس5 سةنتلإيا سس5,600وب لقا سدظلوفسشدسوقسشدحلديا سنظلًش س ؤقتا سشد دن لسوذدكسبص ا س مس ل ك دسوقسشالس ن س مسيو يًل

وشنة لضسشد دبسشدحلديسوشدتيسه  سةدفسشلت لعس ةزومسشد دن لسدد ل ل ،سعد ًلسبلناسالسي ومسد ذشسشد لشلسهيسهثلسعدفسوفلءس
سشد ل اسبلدتزش لت لستإلهسشدليل.

س. 2015سة لسعل س ديومس مس 5,831)س  لبلس 2016ة لسعل سس مس ديوم س5,376)سس ن وق سبدغسةنتل سشال
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ةدفسعل سس 2012سررررررنوش س مسعل سسة اة لسشد دن لسويوضررررررمسشدلسرررررر سشدبيلنيسشدتلديست ولسةنتل سشد ررررررل اس مس
س :)بلألردفس مس 2016
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 :التوزيع الجغرا ت إليرادات الشركة .3

هيسإزءسود ست  سشد ل اسبتص يلسس،شد  د اسشدعلبياسشدسعو يافيسشد ن  اسشدوس فس مسسإ يعس بيعل سشد ل است  
س. مس بيعلت لسةلل سشد  د ا

س

 ويوضا الجدول التالت بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:
س)شد  ياسبآالفسشأل نلم 

    

 

 

 

س 2015شد بيعل سفيس  ياسس 2016شد بيعل سفيسس  ياسشدبيلم

 5,825س5,357سشد بيعل سشد حديا

س____س____سشد بيعل سشدةللإيا

 5,825 5,357سشد إ وع
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 ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية         

 لصناعة السمنت  ت الشركة اليمنية السعودية الستثمار  
 س2010ة لسشدلبعسشألولس مسشدعل سسبأمسشد رررررل اسق سقل  "س 2012شدسرررررلبقسددعل س شلكست ليلس إداسشإلفيسس ةديس  لسسررررربقسشإل رررررللكسسسس

سرررعو ي سوبذدكست ومسحصررراسسلاير ديومسس375 ديومس والل)س100اسشدسرررعو ياسشدبلدغسني%س مسلهاس للسشد رررل اسشدي 20ب رررلشءسنسرررباس
،سوي عسبلتياسس ن ش صنعسس،سوت تدكسشد ل اسشدي نياسشدسعو ياد ل ادسعو يست ست ويد لس مسشدت ف ل سشدن  ياسسلاير ديومسس75شد ل اس
بأمسسشإلحل ا عس،سسنويلًسسس ن شس ديومس مس1.4اسدد صنعسيع مسوتبدغسشد لقاسشدتص ي سبلد لبس مس  ينابيمسهسافيس حلفظ شد صنع

ناسشدتيسشدلش شدظلوفسلسست لشالوس،س 2012شدت ليلسشدتإلليسهوشةلسعل س لمس مسشد توقعسب شياسوسس،شد صنعسفيسب شياسشدت ليلسشدتإليبي
قل  سشد ررل اسس عديوسس،وإلليس تلبعاسشدوضررعس نلكسعمس ثبس تلليةفيسشدت ررليلسشدتإليبيسسف  ستعذلإ  ولياسشدي مسشد رر ي است لسب لس

حيثسبدغسلصررري سشد ةصرررصسفيسن لياسس حت لسفيسقي اسشالسرررتث للسشنة لضبت ويمس ةصرررصسد بو سشالسرررتث للسوذدكسد وشإ اسهيس
س%س مسقي اسشالستث لل.100س لسيعل ل ديومسلايرسو وسس75 س بدغس2016شدعل س

 
 إنشاء مصنع اليمامة الجديد  

  سح ظ سشهللسبلعلياس لي اس مسه يلس ن  اسشدليلضسصلحبسشدس وسشد د يسشأل يلسفيصلسبمسبن لسبمسعب شدعزيزسآلسسعو
هدفس مسس20 ست ستوقيعسع  سةن لءسة يسةنتل سب لقاسةنتلإياس24/11/2015بتلليخسسبولياسلوِغ سشألد لنيسشدس يلوبحضولس

 مسقبلسصلحبسشدس وسسوق ست سشدتوقيعسشد  لدياس"س  للس لقس حلفظاسشدةل شدح لسوذدكسب ن   سس مس ل كسشد دن لسيو يلًس
شأل يلستل يسبمس ح  سبمسعب شدعزيزسبمستل يسلئياس إداسشإل شلكسوصلحبسشدس وسشأل يلسسد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيلس

 . ديومسلايرس2,700سيحوشدسب بدغس لنياستيسمس لوبسددحدولسشدصنلعيانلئبسشدلئياسوشدعضوسشد نت بس عسشد ل اسشألد
 و ذدكست ستوقيعسس 27/06/2016وذدكسبتلليخسس ديومس480حوشديسب بدغسوشلتسي  عس ل استوقيعس  لوعس ح اسشد  لبلءست سس

  لليعسوسيدحقسذدكسبأذمسشهللس س12/10/2016وذدكسبتلليخسس ديومسلايرس280سب بدغسشدللزسشدعلبياع  سش  ش سشدوقو س عس ل  س
،سو مسشد توقعسهمسيت سسعو ي ديللسليرللسس4.2لياسحوشديس،سوتبدغست د اسشد  لوعسشإلإ لدياسشدت  يوشدة  ل شد  يناسشدس نياس

 .2019شإلنت لءس مس ل لسشد  لوعسوشست  اسفيس  لس ليوس
  باإلجراءات التالية: نتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة 

 س مسشدزيل كس2016صولسفيسشد صنعسشدحلديسوت ست  يلس لسيةصسعل سةعل كست يي سشدع لسشالفتلشضيسوشد ي اسشدت  يلياسدأل 
  ديومسلايرسوت سشدتأثيلسعدفسشد صلليفسبذدك.س89فيس صلليفسشالست  كسب ي اس

 في لسيةصسق عسشدليللسشدةلصاسبلد صنعسشدحلديست و سة شلكسشد ل اس)وب لسيت قس عسشد علييلسشد حلسبياسشدسعو يا س نذسع كس
 ديومسلايرسسنويًلس  ةصصسدت ل  سق عسشدليللسوتح يلس ذشسشد بدغسعدفسقلئ اسشد ةلسد لسعل سس5سنوش سبلحتسلبس بدغس

 ديومسلايرسونتيإاسد لشلسن لسشد صنعسشدذيس مسشد توقعسس46 س بدغس2016-12-31لصي س ذشسشد ةصصسبتلليخسسبدغحتفس
سشد ل اسبت ويمسدإناس2019ة لسشدعل س سقل  سة شلك سدد وقعسشدإ ي ، سن د ل  سوهمس نلكسبعضسق عسشدليللسشدتيسدمسيت 

ش سشدتيس تةصصاسد حصسإ يعسق عسشدليللسشد وإو كسبلد ةزمسو  ىس  ئ ت لسدد صنعسشدإ ي سوسوفست ومسشإلإلشء
 -سوفستتةذس)وب لسيتوشفقس عسشد علييلسشد حلسبياسشدسعو يا س لدتلديس:

 قي اسق عسشدليللسشدتيسسوفستن لسدد صنعسشدإ ي .ستح ي  -
وشتةلذسشد علدإاسشد حلسبياسشد ز اسشدتيستتوشفقس عسشد ي اسشدسوقياسد  عسشدليللسشدتيسدمستن لسدد وقعسشدإ ي سست  يل -

 شدسعو يا.شد علييلسشد حلسبياس
 س256/6 تلس لبعسوشد  دو اسدد ل اسبصكس د ياسلق سس4,816,250 لسيةصسشلضسشد صنعسشدحلديسوشدبلدغس سلحت لس

 ياستو سه شلكسشد ل اسهمستعدمسبأن لس دتز اسب لستنصسعدياسشد علييلسشد حلسبياسشدسعوسس ب ومسقي ا) رس1387-05-15وتلليخس
 .شد فتلياتة ش سشد ي استيستنصسعدفسشسو ذدكسشد علييلسشد ودياسشد

س

س
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س

  :المحاسب القانونت-  

 ست و سش شلكسشد ل اس12 س مسشاليضلحسلق س)12/2  لس وس ذ ولسفيس)"سص لست ليلسشد حلسبسشد لنونيس  ت ً سعدفسشدتح ظسشدتلديس
س279تبدغسصلفيسقي ت لسشد فتلياسشدتيس دد صنعسشدحلديسشدعلئ كحلديلسب لشساس ل داسحولسشد ي اسشدعل داسد  عسغيللسشآلال سوشالفلشمس

 يدومسلايرسسعو ي.سبلإلضلفاسشدفسذدك،سد سنت  مس مسع لسشإلشءش س لشإعاسب يداسوبلدتلديسد سنت  مس مستح ي سشد ي اسشدعل داسددنظلس
ع يلسشدلصي سفيسوإو سهيسشنة لضسإو ليسفيسشد ي اسشد فتلياسدلصي سق عسغيللسشآلال سوشألفلشمسوتح ي س لسةذشس لمس نلكسضلولكسدت

  لسل سفيست ليلسس".2016 يس بلسس31شدظل لسفيسشدبن سشد وإو ش سشدثلبتاسو ةصصسشالنة لضسفيسقلئ اسشد ةلسددسناسشد نت ياس
أن إدارة الشركة لم تقم بتعيين مقيم مستقل لتحديد القيمة العادلة ألرض المصنع الحالي  -أ"سشد حلسبسشد لنونيسد  سشالنتبلهسشدتلديس

تلك القيمة العادلة في القوائم المالية وذلك على الرغم من انه غير   م واإلفصاح عن2019المتوقع ايقاف تشغيله في عام الذي من 

متطلب بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية إال أن المراجع الخارجي يعتقد أن هذه المعلومة سيكون 

ها اثر جوهري بالغ االهمية فيما اذا قررت الشركة لها تأثير جوهري على مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات، حيث ان ل

 ."التصرف باألرض و كذلك رسوم االراضي البيضاء الذي قد تتحملها الشركة باإلضافة الى االثر المتعلق بالمعالجة الزكوية مستقبال

دم احتساب مخصصات، ايرادات وذلك لع 2015ديسمبر  31تم تعديل القوائم المالية لسنة المنتهية  28 إشارة الى اإليضاح رقم -ب

 وبنود اخرى.

  تطبيق المعايير الدوليةIFRSس 
دد ل ل سسبلدنسباسIFRSبت بيقس علييلسشد حلسباسشد ودياسسSOCPAعدفسقلشلس إداسة شلكسشد يئاسشدسعو ياسدد حلسبيمسشد لنونييمسسبنلء

د علييلس ب لسس 2016 س عسةص شلسشد وشئ سشد لدياسشدةلصاسددعل سشد لديس01/01/2017شد سل  اسشد  لإاسفيسشدسوقسشد لدياسشعتبللشس مس
 شدتلدي: وعدي سف  سقل  سشد ل اسبع ل .سشد  للناشد ودياسدللضسسشد حلسبا

 شد وديا.ددتحولسدد علييلسس لست لليت ستعييمس  تبسشدةلش يس حلسبومسقلنونيومس -1
سشإل شلك.ت ستع يلسشدسيلسل سوشإلإلشءش سب لسيت ل فس عسشد علييلسشد ودياسوت سشعت ل  لس مس إداسس -2
س.إو ليسعدفسشد وشئ سشد لدياسعن سشدتحولسهثلد ستوشإ سشد ل اسهيسصعوبل س مسع ديل سشدتحولسوالسيوإ سس -3
 لنا.شد  ل سحسبسشد علييلسشد ودياسألغلشضس2016ت سشع ش سشد وشئ سشد لدياسددعل سس -4

 التعامل مع األطراف ذات العالقة رابعاا:

 طرف ذو عالقة نوع المعامالت طبيعة العالقة صاحب العالقة
مدة 

 العقد

 الرصيد  ت

 م31/12/2015

قيمة معامالت 

2016 

 الرصيد  ت

 م31/12/2016

شححححركة منتجات صححححناعة -1
 "بجدة" سمنتال

سشدررر يررر رررررررل ررررررراستررر رررتررردرررررررك
سلهاس33.33 %س ررررم
سشد لل

 لشءسه يلاس
شدولقسشدةلصاس

سبلدتعبئا
س1,443س 43)س1,486س  توحسررررررررررررررررررررر

شحححححححححركة الدرع العربت  – 2
ستأ يمس- (1) التعاونتللتأمين 

شدعضرررررررررررروسشد نت بسسرررررررررررر وسس–نلئبسلئياس إداسشإل شلكس
شأل يل/سسررد لمسبمس ح  سبمسسررعو سشد بيلسوشدذيسي ررللس

س نصبسلئياس إداسة شلكس ل اسشد لعسشدعلبي
س2,863س 3,142)س6,005سسنوي

 )شد ي اسبآالفسشدليلال  
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د عل   سشدد ل اسويت ستح ي سقي استدكسسشالعتيل يت و سشد ل اسة لسشدعل سبلدتعل لس عسشأل لشفسذش سشدع قاسفيسن لقسشدع لس
س :دإ ولسشدتلديسيبيمس ذهسشدتعل   بلد ي اسشدعل داسوش

 س.ددتأ يمسشد بيسوتأ يمسشد  تد ل س ل اسشد لعسشدعلبيسددتأ يمسشدتعلونيسشةتيللةإلشءس نلفساسبيمسبعضس مس ل ل سشدتأ يمسوبع س  لضداسعلوض  سشد نياسوشد لدياست ست س  1)
بعضسسشد لشءس معمس ليقسسشالس يابلد ي اسسوذدك ديومس والل سس100)سلاير ديومسس375شدبلدغسلهس لد لسسس ن شدسعو ياسد سفيسشد ل اسشدي نياسلاير ديومسس75ب ي اسس%20سحصاسء لشت سس  2)

 س،سحيثستشد نت بسنلئبسلئياس إداسشإل شلكسوشدعضس–شد بيلسسبمسسعو سس وسشأل يل/سسد لمسبمس ح   مست سشد لشءس ن سس مسض موسعمسإزءس مسحصص  سسوشدسعو ييمسشد ل لءسشدي نييم
 .)والسيوإ س لو سعدفس ذشسشدتعل ل سلاير ديومسس15%س مسحصاسشد ل اسب ي اس4س   شله لسس لشء

شدبنوكسعمس ليقس نلفسرراسعل اس،سوت سشسررت  س بدغسهح س مسة لسسسررنوش ، ديومسلايرسد  كسة اسس50 سشالسررتث للسفيسصرر وكس صرر لكس مسقبلس ررل اسشد لشعيسب بدغس2013ت سة لسشدعل س  3)
  .2016شدفسلايرسة لسعل سس1,179

 الشركة استثمارات: خامساا 
سد تإللشد لبداسسوشد حلفظسو ذدكسبعضسشدصنل يقسشدع للياسوشدص وك ،فيسبعضسشد ل ل شدي ل اسسس ن شتستث لس ل اس

س )القيمة بآلف الريالتسسسس. 31/12/2016  لس يسفيسسشالستث للش  ذهسسقي اسوشدإ ولسشدتلديسيبيم

شركة السمنت اليمنية  – 3
 (2) السعودية

%س20سشدي ررل ررات تدرركس
ستحوي  س لدياسشد لل مسلهاس

شدعضرررررررررررروسشد نت بسسرررررررررررر وسس–نلئبسلئياس إداسشإل شلكس
س20,627س402س20,225س  توحسشأل يل/سسد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيل

 (3) المراعتشركة  – 4
شسررررتث للسفيسصرررر وكس
 صررررررررر لكس مس رررررررررل اس

سشد لشعي
سشستث لل

شدعضوسشد نت بسس وسس–نلئبسلئياس إداسشإل شلكس -1
 شأل يل/سسد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيل

س5سة شلكس ل اسشد لشعيوشدذيسي للس نصبسلئياس إداس
س50,000س-س50,000سسنوش 

شأل يل/سنليفسبمسسشإل شلك،سسرررررررررررر وعضرررررررررررروس إداس -2
 سد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيل

سشد لشعيسة شلكس ل اوشدذيسي للس نصبسعضوس إداس

اليمامة حصة  اسم الشركة
)%( 

  ت الستثمارقيمة 

 م31/12/2016

س31,568س%33.33سس 1)"بإ ك"سس ن  ل اس نتإل سصنلعاسشال  1
س281,249س%5.625س س1)س   دا  ل اس سل  اس) ل اسشدتصنيعسوة  ل سشد لقاس  2
س6س%0.0625سس 3 )1)س   دا  ل اس سل  اس) ل اسشد يلمسددبتلو ي لويل س  3
س71,760س%6.12سس 2)سعل ا  ل اس سل  اس)سس ن سحلئلش ل اس  4
س60س%20سس 4 )1)س)صلفي سس ن شد ل اسشدي نياسشدسعو ياسد   5

 384,643  الستثمارات  ت الشركاتإجمالت 

 -استثمارات  ت صكوك وصناديق مختلفة: 

س50,000سسشستث للسفيسص وك  6
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 .دد ي اسشد فتلياسلًسشالستث للس ب ت ستح ي سقي اس  1)
 . 31/12/2016دسوقياسددس  سبتلليخست ستح ي سقي اسشالستث للش سفيسشد ل ل سشد سل  اسشدعل اسوف ًلسدد ي اسش  2)
 ت  سشد وشف اسعدفستص ياسشد ل اسوت ستعييمس ص فسدد ل ا.س15/5/2013وف ًلسد لشلسشدإ عياسشدع و ياسغيلسشدعل ياسد ل اسشد يلمسبتلليخس  3)
 %س مسحإ سشالستث لل.100 ديومسلايرسوب لسي ثلسس75 ديومسلايرسديصبمسةإ لديسشد ةصصسس15ت ست ويمس ةصصس بو سشستث للسةضلفيسعمسشدعل سشدحلديسب بدغس  4)
 س.ودياشألسوصن وقسشال لوحل ت ستسييلس ل لسشد ح ظاسشالستث للياس  5)
س

  : القحروضسادساا 
 

 ديومسلاير.سس900ت ستوقيعسع  ست ويلسإزئيسإلن ررلءس صررنعسشد ررل اسشدإ ي ،سب بدغسسصححندوق التنمية الصححناعية السححعودية:-
 لسسنوش سوتس  سشألقسل سس9وتبدغس  كسشد لضسس بلدغسشدت ويلسبلست   سود سيت سشدب ءسفعديًلس2016 يس بلسس20سوذدكسبتلليخ

س. ض لمسدد لضسإل لشدفسسن سسبلإلضلفاوت سل مس ع ش سشد صنعسشدإ ي سسعدفس فعل سغيلس تسلوياسه  لس6

 ل اسشدإ ي ،سب بدغس ديللسإلن لءس صنعسشدس 2017ينليلسس02بتلليخسسبن ياسإزئيا:ست ستوقيعسع  ستس ي  سالبنوك التجارية-
لايرسس ديومس750 عسشدبنكسشأل ديسشدتإلليسب بدغسسرررنوش ستسررر  سبن لياس  كسشدتسررر ي  سس3  كسشد لضس.سوت صررريد لس لدتلديسلاير

وت سس ءسفعديًلسبلست  س بلدغسشدت ويليت سشدبس،سود  شدتس ي فتلكسسبن لياتس  سسلايرس ديومس250و عس إ وعاسسل بلسشد لدياسب بدغس
س. ض لمسدد لضسإل لسن ش ست  ي س

المانحة  الجهة

 للقرض

مدة 

 القرض

أصل القرض 

 الممنوح

قساط ألا

 المسددة

 رصيد القرض  ت

 م01/01/2016

المسدد خالل 

 م2016العام 

الرصيد نهاية 

 م2016

صحححححححححنححححدوق التنميححححة 
 ة السعوديةالصناعي

س-س-س-س-س900س9

س. سبأقسل سنصفسسنوياسغيلس تسلويا2020-10-02 رسشد وشفقس1442-02-15 مسسشد لضسشبت شءًسعد ًلسبأمسسوفسيب هسس ش سهقسل س

 سابعاا: الشركات التابعة

رأس مال  النشاط الرئيست اسم الشركة
محل  الدولة الشركة

 نسبة اليمامة العمليات

ه يلاسةنتل سوبيعس "بجدة" سمنتشركة منتجات صناعة ال
سهولشقسشالس ن 

سشدسعو ياس ديومسلايرس18
س–سشدليلض
سإ ك

%س مسلهاس33.33
س للسشد ل ا

 

س138,531سسشستث للسفيسصنل يقسع لليا  7

س281,289سسشستث للسفيسصنل يقس تلإلك  8

س-سس 5)سشستث للسفيس ح ظاسهولشقس لدياسقلبداسدإلتإلل  9

س-سس 5)شستث للسفيسصن وقسدأل لوحل سشألودياس  10

 469,820   ت الصكوك والصناديقالستثمارات إجمالت 

 854,463  إجمالت الستثمارات
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 : المد وعات النظامية للجهات الحكوميةاا ثامن

س)شد ي اسبآالفسشدليلال  

 م2015 م2016 البيان

 5,484 1,708 الرسوم الجمركية

 39,822 32,776 *الزكاة

 10,881 12,813 اشتراكات التأمينات الجتماعية

 1,352 431 رسوم تأشيرات

 36,313 36,211 رسوم استغالل محاجر

 7,460 7,460 إيجارات سكة الحديد

 101,312 91,399 المجموع
شدز لكسشد سرتح اسعدي لسحتفسسبسر ش ،س  لسقل  سشد رل اس سوحصرد سعدفس ر ل كسبذدك2009سحتفسعل سلشدز لكسوشد ةشد يئاسشدعل اس*قل  سشد رل اسبلدحصرولسعدفسلب سن لئيس مس

سشدز لكسوشد ةل.سشد يئاسشدعل ا مسس 2015شدعل س

 وخدمة المجتمع الجتماعيةلية ؤو : المساا تاسع

 :الجتماعيةالتبرعات والمساهمات  (أ)

س س ع ستدبيسسشد ل اسشستلشتيإياشنسإل ًل سشدتي سشد ست ش ا سشدتن يا سب  فستح يز سشدو نيا سددبلش ج سوشدلشعيا شد شع ا
عبلسشد سل  اسفيستن يذسشدع ي س مسبلش جسشد سؤودياسسدة  اسشد إت عإ و  لسسشد ل اشحتيلإل سشد إت ع،س ث  س

شد ل اسس ليقسبنلءس لش ل س عسشد ؤسسل سشدو نيا.س ذشسوتةصصسشد بل لكسوعمشالإت لعياسوذدكس مسة لس
هس ن سشدي ل اسفيس إللسشد سؤودياسشالإت لعياس ل اسوتتبدولسهن  اسسد ع سبلش جسشد سؤودياسشالإت لعيا بدغسسنويس

س-و ي:سض مسهلبعاس إلال سلئيسياس
 شدعدو سوشدت ليبسسس .1
 شد ع سشدةيلي .2
 شدبيئاسسسسسسسسس .3
 فعلديل سشد إت ع .4

س

س

س

س



 
11 / 24 

  
 2016التقرير السنوي 

 التحديث()تحت  :م 2016التبرعات للعام الدعم و  تفاصيل

 . شلكسشد لولة .1
 شدإ عياسشدةيلياسدتح يظسشد لآمسشد لي سب ن  اسشدليلضس ل زسغلبسشدليلض. .2
  إداسشدللفسشدسعو ياس)لعلياسشد ؤت لسشدسعو يسددةلسلنا . .3
 شد يئاسشدعديلسدت ويلس ن  اسحلئل. .4
 إ عياسشد   وفيمسشدةيليا. .5
 إ عياسصو س ت ز اس شوم. .6
 شد لضفس"عنليا".سشدإ عياسشدةيلياسشدصحياسدلعليا .7
 ش لناس ن  اسشدليلضسد حت لال سعي سشد  ل. .8
 شددإناسشدو نياسدد ل ل سشد سل  ا .)شدسعو ياس إداسشدللفس .9

  ل اسشد ضباسشدسعو ياسإلقل اسوتنظي سشد عللض. .10
  ل اسهعلديسشدت نيا. .11
 إ عياسشأل  للسشد علقيم. .12
  ل اسلوفللسشدعلد يا. .13
 إل عاسشد يصل. .14
 ليا.إ عياسشد   وفيمسشدةي .15
 حيسشد يصديا .)بلدليلضسإ عياسشدبلس .16
 شدإ عياسشدةيلياسدلعلياسشاليتل س"شنسلم"سب ن  اسشدليلض. .17
ستبلعسإل شلكسشدتوعياسشإلس  ياسبوزشلكسشدتلبياسوشدتعدي . .18

 )تحت التحديث( السالمة والصحة والبيئة: (ب)

 تدتز سشد ل اسبت بيقس لفاسشد  ليياسوشد علييلسشدسعو ياسوشدعلد ياسددح لظسعدفسشدبيئاستح سسشدبيئا،عدفسس إللسشد حلفظاوفيس
وتلشعيس لفاسشد ت دبل سض مسشد بل ئسشألسلسياسشدتيسسشد  د ا،ة لشفسو تلبعاسشدلئلساسشدعل اسدأللصل سوح لياسشدبيئاسفيس

شدتيست و سبتن ياسسشد ولياسدد  تلوس  اسهع للسشدصيلناسس وتلشقبسشنتظلوتحلصسس صلنع ل،تتبنل لسفيسسيلست لسشدت ليدياسفيس
سشد وشءسشد نبعثس مسة و س

 شإلنتل سفيس لس لشفقسشد صنعسب  لءكستل است وقس ثيلًشسشد ت دبل سشد ح  كس مسقبلسشدلئلساسشدعل اسدأللصل سوح لياسشدبيئاسفيس
  ل كس  لب اسس-:   SGSياسعلد ياسدد حصسوشد لشقباود  سحصد سشد ل اسعدفسشد  ل ش سشدتلدياس مس ل اسسويسلسسشد  د ا،

س)وتعتبلسشد ل اس مسشد ل ل سشألوشئلسشدتيسحصد سعدفس ذهسشد  ل كسفيسشد  د ا .سISO14001نظل سشإل شلكسشدبيئياس

قل  سشد ل اسبلدتعلق س عس  تبس تةصصسدد لشسل سشدبيئياسدت يي سشدوضعسشدبيئيسسحلصًلس مسشد ل اسعدفسس  اسشدبيئاسسسسسس
دد صنعسوذدكستح سة لشفسشدلئلساسشدعل اسدأللصل سوح لياسشدبيئاسو لن سنتلئجسشد لشساسق سهثبت سشدتزش س ل اسشس ن سشدي ل اس

 لئجسددلئلسا.سبلد علييلسشد  دوباسوت سلفعسشدنت
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 سشدتيستع لس شةلسن لقسشدي ل اسشد ل اسسوشًءس لنوشس وظ يمسهوس مسع للسشد ل ليسوح لظًلسعدفسس  اسشدعل ديمسفسسسس**
س  تد لت ل.سف مسشد ل است بقسشد علييلسشدعلد ياسددس  اسوق سحصد سعدف:س ذدكوس

 اس يسهولس ل اسسعو ياستحصلسعدفس ذهسشد  ل كس)وتعتبلسشد لسسOHSAS18001  ل كسة شلكسشدس  اسوشدصحاسشد  نياسس*
 فيسق لعسشالس ن  .

  الموارد البشرية عاشراا: 

 :ةي لنًلس مسة شلكسشد ررررل اسبأ  ياستو يمسشألي يسشدعل داسشدو نياسف  ست ستح يقسنسررررباستو يمستصررررلسشدفسساليد العاملة
  سوتعتبلس ذهسشدنسباس مسهعدفسنسبسشدتو يمسفيس ل ل سشالس ن .2016%سدعل س56

 :يسشدوظلئفسشد نياس سبلسرررررررررت  لبسشد وش لسشد ؤ داسوذويسشدةبلش سف2016ة لسشدعل سسة شلكسشد وشل سشدب رررررررررلياقل  سسالتوظيف
بلست  لبسشد  لءش سسهيضلًس  لسقل  سسشألةلى،وشدتةصصياسو  لسسلع سعدفسذدكسبيئاسشدي ل اسو  لنت لسبيمس ل ل سشالس ن س

شسرررررتنل ًشسةدفس ي لسشدإ شلش سشألسرررررلسرررررياسدد رررررل اسوشدتيستعتبلسشدإ ي كس مسشدإل عل سبع سةع ش سشدة  سشدت ليبياسشد ت يزكس
 فسوشالةتيللسوشدت ويلسدد وش لسشدب لياسهسلسًلسدع دياسشدتوظي

 :تؤ مسشدي ل اسبأمسشدعنصررررررررررررلسشدب ررررررررررررليسيع سه  سه  شف لسشد لعدا،سحيثسقل  سة شلكسشد وشل سشدب ررررررررررررلياسدعل سسالتدريب والتطوير
ي لنلس مسشد رررل اسهيضرررلسفيسة  اسشد إت عسف  ست ستن يذسع س424 سبتن يذس2016  س ولكست ليبياسدد وظ يمسعدفسلهاسشدع ل،سوش 

 ولكست ليبي سة لسشدصيفسألبنلءس وظ يسشد ل اسفيس لش زسشددلاسشالنإديزياسو عل  سشدحلسبسشآلديس مسن اسشدعل .س  لسس97
شد وشل سشدب ررررررررررررلياسحلديًلسب ع ش سة شلكس  لست و سسشدعل ،ددع لسفيسن اسسشنضررررررررررررر وش وظفسفيسشدبلنل جسشدتعلي يس  مسس33ت سشدحلقس

 وظفسسعو يس  مس  سعدفسلهاسشدع لسعدفسوظلئفستةصصياسفيسشقسل سشدصيلناسب  فسلفعسس60شدبلش جسشدتأسيسياسوشدتأ يدياسدع  س
 نسبسشدتو يم.س

س

 بيئة العمل 
 :نوياست  فست نمسد مسيسرررررر  سفيست ويلسهع للسشد ررررررل اسعدفس لفاسشألصررررررع كسو يس  لفأكس لدياسو عسمكا أة التميز

ةدفست يئاسبيئاسوث لفاسع لس ح زهسعدفسلوحسشالبت للسوشإلب شعسحيثسهضح سنتلئإ لسوهللسشدح  س د وساسعدفسشدع لس
 وشدعل ديمسة لسشد تلكسشد لضيا.

 :سرررررررعيًلس مسشد رررررررل اسفيست يئاسبيئاسع لس نلسرررررررباستلشعيسظلوفسشد وظفسف  سهقل س)قلضسشدز لدا سسقرض الزمالة
ب  فس سرررررررررررلع ت سدتل ياسشحتيلإلت سشد للئاسحيثسشعت  س إداسشإل شلكسس   وعسي نمسدد وظفسو وسعبللكسعمس بدغ

  س بدلًلسوق لكس2016 ،سوق سبدغس لست سصلف سدعل س1985 رسشد وشفقس1405 ذهسشد لوضسشعتبللًشس مسعل س
  س وظف.378ف  سستاس ديومسو لئاسوث ثاسوهلبعومسآدفسوث لن لئاسوشثنلمسوع لومسلايرسدع  س)س 6,143,822)

 : المخاطرحادي عشر

 المخاطر التشغيلية والتسويقية (1

توسررررررررررعل سشدبلد ةررررررررررل لسشد حت دررررررررراس ررررررررررمسإرررررررررلشءسشد نلفسرررررررررراسشد توقعررررررررراس حديررررررررررًلسنتيإررررررررراسسش ت ل رررررررررلًستررررررررروديسشد ررررررررررل اس
 رررررررررررل اسة شلكسشدوت رررررررررررو س،سشد رررررررررررل ل سشألةرررررررررررلىوسد رررررررررررل ل سشالسررررررررررر ن سبلد ن  ررررررررررراسشدوسررررررررررر فسسدد لقررررررررررراسشإلنتلإيرررررررررررا

س. ولياسد ذهسشد ةل لسووضعسشإلإلشءش سشد نلسباسددتلدبسعدي لس  لشإعب لشقب سوس
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 الئتمان:مخاطر  (2

تت ثررررررررررلس ةررررررررررل لسشالئت ررررررررررلمسفرررررررررريسعرررررررررر  س  رررررررررر لكس ررررررررررلفسعدررررررررررفسشدوفررررررررررلءسبلدتزش لترررررررررر س  ررررررررررلسيررررررررررؤ يسةدررررررررررفست برررررررررر س
 لديرررررررررراسو ررررررررررمس ررررررررررذشسشد   ررررررررررو سفرررررررررر مسشد ررررررررررل اسالسيوإرررررررررر سدرررررررررر ي لس ةررررررررررل لسشئت لنيرررررررررراسشد ررررررررررلفسشآلةررررررررررلسدةسررررررررررللكس

إو ليرررررررررراسحيررررررررررثستتعل ررررررررررلسشد ررررررررررل اسبصررررررررررولكسلئيسررررررررررياس ررررررررررعسع رررررررررر ءسبلدسرررررررررروقسشد حدرررررررررريسيت يررررررررررزومسب صرررررررررر شقياس
فررررررررررريسشدتعل رررررررررررلس رررررررررررعسوإرررررررررررو سشدضررررررررررر لنل سشد لفيررررررررررراسدررررررررررر ىسشد رررررررررررل اس  رررررررررررلسي درررررررررررلس رررررررررررمسشد ةرررررررررررل لسشد لتب ررررررررررراس

 سشد ررررررررر يونيل سشد سرررررررررتح اسعدرررررررررفسشدع ررررررررر ءسبلد ي ررررررررراسشد لبدررررررررراسبلالئت رررررررررلمسةدرررررررررفسشدحررررررررر و سشدررررررررر نيلس  رررررررررلسهن رررررررررلستثبررررررررر
سددتح ق.

  ررررررررررررلسهمسشد ررررررررررررل است دررررررررررررلسشد ةررررررررررررل لسشد لتب رررررررررررراسبلدتعررررررررررررل   سشدبن يرررررررررررراسةدررررررررررررفسشدحرررررررررررر سشأل نررررررررررررفس ررررررررررررمسةرررررررررررر لس
سشدتعل لس عسشدبنوكسشدتيستت تعسبس عاسحسنا.

 مخاطر سعر الفائدة: (3

بسببسشدتليلسفيسهسعللسشد لئ كسشدإللياسفيسشدسوقسوتت ثلسفيسشد ةل لسشد لتب اسبلدتليلسفيسقي اسشأل وش سشد لدياس
عدفسشد ل زسشد لديسوشدت ف ل سشدن  ياسدد ل اسود سي مسد ىسشد ل اسهصولسذش سقي اسإو لياستح لسب وشئ سة لسشدعل س

س.شدحلديسو ذدكسة لسشدعل سشدسلبق

 السيولة:مخاطر  (4

تزش لت سقصيلكسشألإلسوشد تعد اسبلأل وش سشد لدياسوتت ثلسفيسشد ةل لسشد لتب اسفيسع  س   لكس لفسعدفسشدوفلءسشد
وت يلسشد ل اسشد ةل لسشد لتب اسبلدسيوداس مسة لسشالحت لظسبألص كسن  ياسد ىسشدبنوكسيتنلسبس عسحإ سشدتزش لت لس

سقصيلكسشألإلسوب  لس ست ل.

 مخاطر العملة: (5

شدتليلسفيسهسعللسشدع   سشدتيستستة   لسشد ل اسفيسوتت ثلسفيسشد ةل لسشد لتب اسبلدتليلسفيسقي اسشأل وش سشد لدياسبسببس

تعل  ت لسشد لدياسوتتل زس عل   سشد ل اسبصولكسهسلسياسفيسشدتعل لسبلدلايرسشدسعو يسوشد واللسشأل لي يسوشديولوسوت يلسشد ل اس

ب سشدثلب س  لسهن لسشستة ش سشدع   سذش سشدسعلسشدثلب سهوس عللسشدع   س مسة لسشدتل يزسعدفسشد ةل لسشد لتب اسبأس

ستلشقبست دبل س ع ال سشدع   سوتعت  سهمس ةل لسشدع داسغيلسإو ليا.

  المصنع: نقلمخاطر   6

س. د وساس مسن لسشد صنعسالستوإ س ةل ل
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 ثانت عشر: حوكمة الشركة

 الوضع الحالت لحوكمة الشركة (أ)

شدصل لكس مس يئاسشدسوقسشد لدياس لسسبت بيقسإ يعسشد وش سشدوشل كسفيسالئحاسحو  اسشد ل اسشس ن سشدي ل اقل  س
سوشدتيستنصسعدف سشدسل سا س مسشد ل ك س)   سشد  لك يإبسعدفسشد ستث ليمس مسشأل ةلصسذويسشدص اس"سشن سع ش

س سغيل   سعم سنيلبا سيتصلفوم سشدذيم سشالعتبلليا سشالستث لل– ثل سبلدتصوي سس-صنل يق سسيلست   سعم شإلفصلح
ذدكسشإلفصلحسعمس ي ياسشدتعل لس عسهيستضللبسإو ليسدد صلدمسق سوتصويت  سشد عديسفيست لليل  سشدسنويا،سو 

سشد ل اسق لكويعو سع  ست بيقس ذهسشد  لكسةدفسع  سس.يؤثلسعدفس  للساسشدح وقسشألسلسياسشدةلصاسبلستث للشت  "
سسب دزش  س ثل سغيل   سعم سنيلبا سيتصلفوم سشدذيم سشالعتبلليا سشدص ا سشأل ةلصسذوي س م صنل يقسس–شد ستث ليم

س.شإلفصلحسعمسسيلست  سبلدتصوي س-شالستث لل

 لجان مجلس اإلدارة: (ب)
 لجنة المراجعة: .1

ت و سدإناسشد لشإعاسبلإل لشفسعدفسة شلكسشد لشإعاسشد شةدياسفيسشد ل اس مسهإلسشدتح قس مس  ىسفلعدياسنظل سشدلقلباسشد شةدياس
ب لشساسشدت لليلسشدةلصاسبنظل سددعل سشد لديسشدإ ي سوسبلعت ل سة اسشد لشإعاسعدفس تفسإوشنبسهع للسشد ل ا،سوت و سشددإناس

،سو تلبعاست بيقسنظل سشاليزوسفيسشدلقلباسشد شةدياسوت لليلسشد لشإعاسشدسنوياسو تلبعاستن يذسشإلإلشءش سشدتصحيحياسشدوشل كسفي ل
دتوصياسدد إداسد عت ل سوذدكسفيس،سو لشساسشدت لليلسوشد وشئ سشد لدياسشألوديا،سولبعسسنويا،سوشدةتل يا،سوشدلفعسبل9001شد ل اس

وت و سشددإناسبلالستعلناسبلدإ ل سشدةللإياسوبيو سشدةبلكسدتن يذسبعضسشد  ل سوشدتيست عسفيسن لقسس.شألوقل سشدنظل ياسشد ح  ك
س،شددإناسبلدتوصياسد إداسشإل شلكسبتعييمسشد حلسبسشد لنونيسدد ل است و سهع لد لسوشدتيستت دبسةبلش سو  للش سةلصا.س  ل

شددإناسعدفسة اسشد لشإعاسدد حلسبسشد لنونيسةضلفاسد لشساس  حظل سشد حلسبسشد لنونيسعدفسشد وشئ سشد لدياسو تلبعاسستً دعوس
س لست سفيس أن ل.س

 وتتكون لجنة المراجعة من:  ( اجتماعات6) م2016المراجعة خالل عام  هذا وقد بلحغ عدد اجتماعات لجنة

 السحححححم

سسس
1 2 3 4 5 6 
17/01 21/03 19/04 20/07 16/10 11/12 

رئيس  مبارك بن جابر المحيميد /ستاذاأل
 اللجنة

      

       عضو  هد بن ثنيان الثنيان /ستاذاأل

       عضو براهيم بن عبد العزيز المهناإ /المهندس

       عضو سطام بن عامر الحربتاألستاذ/ 
       عضو عبداهلل بن عبدالرحمن آل الشيخاألستاذ/ 

  وسيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة  ت الجمعية العمومية القادمة حسب نظام  م14/04/2015تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ

 الشركات. 

  عضوا  ت لجنة المراجعة )عضو من خارج مجلس اإلدارة(آل الشيخ عبد الرحمنبن  عبد اهلل /األستاذبتعيين  م19/10/2015 ت اجتماعه بتاريخ  اإلدارةأقر مجلس ، 

 .م01/01/6201من  ابتداء
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 لجنة الترشيحات والمكا آت: .2

لش سيهعضلئ ،سولفعسشدتوصيل سفيس أمسشدتليسه شء لشإعاس ي لس إداسشإل شلكسوفعلدياسوسسشدتل يحل سوشد  لفآ ستتودفسدإنا
وشدتوصرررياسسوع  ستوشإ ستعللضس صرررلدمسددعضرررو،سشسرررت  دياشدتيسي  مسةإلشؤ ل،سوتح ي سإوشنبسشدضرررعفسوشد وكسوشدتأ  س مس

تبسو لشإعاسشد  لفآ سوشدتعويضرررررررل سددإلمسشد إداسوشدعضررررررروسشد نت بسولوشس،شد  دوباسشالحتيلإل وفقسسدتل ررررررريمسشدعضرررررررو
سشإل شلكسشدعديلسونسبسشدسعو ك.

وتتكون لجنة  اجتماع واحد، م2016الترشيحات والمكا آت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بلحغ عدد 
 -من: الترشيحات والمكا آت 

 السحححححم
1 
س25-01

  رئيس اللجنة األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
  عضو المهندس/  يصل بن سليمان الراجحت

  عضو األستاذ/  هد بن ثنيان الثنيان
  عضو )المدير العام( األستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

  لمدة ثالث سنوات. م14/04/2015تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ 

 

 :الستثمارلجنة  .3
شد توفلكسسشدن  يابحيثسي ومسع د لسشدلئيسيست  ي سشدتوصيل سب أمسة شلكسشد بلدغسست ويمسدإناسشالستث لل إداسشإل شلكسهقلس

س.شإل شلكوحسبسشدضوشب سشد عت  كس مس إداسسشد تلحاسستث للياشالفيسشد إلال سسشد ل اد ىس

وتتكححححون لجنححححة السححححتثمار  اجتمححححاع واحححححد م2016خححححالل عححححام  لسححححتثمارا لجنححححة اجتماعححححاتهححححذا وقححححد بلحححححغ عححححدد 
  -من: 

 السحححححم
1 
س17-10

س رئيس اللجنة المهندس/  يصل بن سليمان الراجحت
س عضو المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا

س عضو سطام بن عامر الحربت األستاذ/
  لمدة ثالث سنوات. م14/04/2015تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ 

 

 

 اإلدارةمجلس  (ج)
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ة لسعل سسشإت لعل  س4،سوق سع  س إداسشإل شلكس)ةح ىسع لسعضوشًسيتودفسة شلكسشد ل اس إداسة شلكس  ومس مس
سسيوضم وشدإ ولسشدتلديس ،2016 سسشإت لعل حضولسهعضلءس إداسشإل شلك وبيلمسس 2016شد إداسة لسعل 

س: ل ل س سل  اسهةلىسة شلش عضويت  سفيس إداس

س
  م.20/07/2016والثانت  ت تاريخ  17/01/2016األول  ت تاريخ  تمرير،محاضر  2تم توقيع 

  لمدة ثالث سنوات. م29/03/2015وذلك ابتداء من تاريخ  م23/02/2015بتاريخ  49تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  ت الجمعية العمومية العادية رقم 

 م.20/04/2016 عن حضور الجلسة األولى وتم قبول استقالته  ت الجلسة الثانية عضو مجلس اإلدارة األستاذ راشد المريشيداعتذار  تم* 

 

 

 

 

 التصنيف السحححححم
 الشركات المساهمة مجلس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 التت يشارك  ت عضويتها
25-01 20-04 17-10 28-11 

سشأل يل/ستل يسبمس ح  سبمسعب سشدعزيزسبمستل ي
سلئياس إداسشإل شلك

   س س مستقل
 

سشأل يل/سسد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيل
 س س س س تنفيذيسنلئبسلئياس إداسشإل شلكسوشدعضوسشد نت ب

 شركة المراعت
شركة الدرع العربت للتأمين 

 التعاونت

  س س س س تنفيذيسشأل يل/سةلد سبمس ح  سبمسعب سشدعزيزسبمستل ي

غير سسد لمسبمس ح  سبمسسعو سشد بيلنليفسبمسشأل يل/س
 شركة المراعت س س س س تنفيذي

 شركة زين السعودية

  - - -  مستقلس*شد لي  لش  سشد بللكسشألستلذ/س

  س س س س مستقلسشد  ن ا/سفيصلسبمسسدي لمسشدلشإحي

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  س س س س مستقلسشألستلذ/سف  سبمسثنيلمسشدثنيلم
  )نادك(

  س  س س مستقلسبلش ي سبمسعب سشدعزيزسشد  نلةشد  ن ا/س

سشألستلذس/س بللكسبمسإلبلسشد حي ي 
س  ثلس)شد ؤسساسشدعل اسددت لع  

غير 
  س س س س تنفيذي

سس ل سبمسعل لسشدحلبيشألستلذ/س
س  ثلس)شد ؤسساسشدعل اسددتأ ينل سشالإت لعيا 

 شركة الغاز والتصنيع األهلية س س س س مستقل

سشألستلذ/سإ ل سبمسعب سشدعزيزسشدل ي 
س)شد  يلسشدعل  

 ت مجلس إدارة ممثل الشركة  س س س س تنفيذي
 شركة اسمنت حائل
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   :م2016خالل عام  وكبار التنفيذيين اإلدارةمجلس  ألعضاء المد وعة المكا آتبيان  (د)
 

س)شد ي اسبآالفسشدليلال  سسسس

أعضاء المجلس  البيان
 التنفيذيين

المجلس  أعضاء
 غير التنفيذيين

أعضاء المجلس 
 المستقلين

 (2) كبار التنفيذيين

س6,455س-س- 1,074سشدلوشتبسوشدتعويضل سوشدب ال 

س1,944س1,266س672س(1)س642سشد  لفآ سشد ولياسوشدسنويا

س-س-س-س-سشدة  سشدتح يزيا

تعويضل سهوس زشيلسعينياسهةلىس
ست فعس  ليًلسهوسسنويلًس

س-س-س-س-

س8,399س1,266س672س1,716 المجموع

س
ست  لسشد  لفآ سدث ثاسهعضلءس إداسة شلكستن يذييم.س 1)

س .دب ليا،س  يلسشد لشإعاسشد شةديا،س  يلسشد وشل سشمسشدتإلليا،س  يلسشد صنع  يلسعل سشد ئوسسشد عدو ل ،نظ س  يلسعل سشد لدياسوسسشدعل ،ي  لس بللسشدتن يذييمس  س مس)شد  يلسس س2)

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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أو أي من شركاتها  أو أدوات دين الشركة أسهم ت واإلدارة التنفيذية  حقوق أعضاء مجلس اإلدارةمصلحة و  (أ)
 بنائهم القصر.أوكذلك زوجاتهم و التابعة 

 

  ذهسشألس  س دكسشد ؤسساسشدعل اسددت لع سوالسي دكسشألستلذ/س بللكسشد حي ي سهيسهس  س مسهس  سشد ل ا.  1)
 هس  س مسهس  سشد ل ا.شدحلبيسهيسسبمسعل ل ذهسشألس  س دكسشد ؤسساسشدعل اسددتأ ينل سشالإت لعياسوالسي دكسشألستلذ/سس ل س  2)

س*سسالستوإ سه وش س يمسألعضلءس إداسشإل شلك.سسسسسس
 
 
 
 
 
 
 

 السحححححم
 التغير خالل العام األسهم  ت نهاية العام األسهم  ت بداية العام

 النسبة األسهمعدد  النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

س0س0س%0.0170س34,500س%0.0170س34,500 األمير/ تركت بن محمد بن عبد العزيز بن تركت

س0س0س9.8938%س20,034,967س9.8938%س20,034,967 األمير/ سحححلطان بن محمد بن سعود الكحبير

س0س0س0.0007%س1,500س0.0007%س1,500 األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركت

س0س0س0.0005% 1,000س0.0005% 1,000 سحححلطان بن محمد بن سعود الكحبير نايف بن األمير/

 0س0س%0.1089س220,500س%0.1089س220,500 األستاذ/ راشد المبارك المريشيد

س(99,8%)س(519,912)س0.0005% 1,000س%0.2572 520,912 بن سحليمان الراجححححت يصل  /المهندس

س0س0س%0.0007س1,500س%0.0007س1,500 ثنيحححان الثنيحححاناألستاذ/  هحححد بن 

%0.0148س30,000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم المهندس/ %0.0148س30,000  س0س0 

 المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها 
 (1) المحيميداألستاذ/ مبارك بن جابر 

س0س0 5.5385% 11,215,493 5.5385% 11,215,493

 للتأمينات الجتماعية ويمثلهاالمؤسسة العامة 
 (2)سطام بن عامر الحربت األستاذ/ 

 (99,99%) (13,785,587)س0.0005% 1,000س6.8082% 13,786,587

 ستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيدألا
 المدير العام وعضو مجلس اإلدارة()

س0س0س0.00168%س34,000س0.00168%س34,000

 محمد أحمد العمودي /األستاذ
 المعلومات( وأنظمة)مدير عام المالية 

س0س0س0.0001%س150س0.0001%س150
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 عشر: إقرارات الشركة ثالث

سبلآلتي:سشد ل ات لسة شلكس

سع  سبلد  لسشدصحيم.همسسإ  سشدحسلبل سه س .1
 .ب علدياسن َ ذوسهمسنظل سشدلقلباسشد شةدياسه ع سعدفسهساسسدي اس .2
 .لن ل  عدفس وشصداسسشد ل اق لكسسفي كسيذ لسسهيهن سالسيوإ س .3
 شإل شلكسشدتن يذيا.سالسيوإ سهيسع  سفي س صدحاسإو لياسألح سهعضلءس إداسشإل شلكسهو .4
  ...سةدخس  سشد وظ يمس...هس-سشد لوضس–سشال ةللد وظ يمس ثللس)ن لئ لسدصلدمسشةشستث للش سهوسشحتيل يل ست سسهياوإ ستالس .5
 إزشءش س  لوضاسعدفسشد ل اسفيسشد ست بلسشد ليبسهوسشدبعي .سهوالستوإ سهياسع وبل س .6

جراءات نظام الرقابة الداخلية رابع  عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وا 

وف لسدة اسشد لشإعاسشد عت  كس مسقبلسدإناسشد لشإعاست و سة شلكسشد لشإعاسشد شةدياسبلفعست لليلس ولياسةدفسدإناسشد لشإعاسعمس

لشإعاسشدت ليدياسوشإل شلياسوشد لدياسشدتيست و سب لسبص اس ست لكسددتح قس مسفلعدياسنظل سشدلقلباسشد شةدياسفيسح لياسع ديل سشد 

سشدتصحيحياس سشإلإلشءش  سدتن يذ سد تلبعت ل سةضلفا سشأل شء، سو  ليا س  لءك س  ى سوقيلا سشدع ل س ةل ل سوت يي  سشد ل ا هصول

غ قسشد  حظل سشد سإداسعدفسدد  حظل سشدتيست ستسإيد ل،سوت   سبذدكست للس يلس تلبعاسشد  فس ن لسشدع لسعدفسةن لءسوش 

ت لليلسع ديل سشد لشإعاسشد  للسةدي لسضع ًلسإو ليًلسفيسنظل سشدضب سشد شةديسدد ل ا،س وح ش سشدع لسبلد ل ا،سود ستظ ل

لسشد  حظل ستصبسب  لسلئيسيسفيس إلال ستحسيمسشأل شءسوت عيلسشد وشئلسشدت ليدس و لن ياسولفعس  لءت لسوتنسيقسع قل سإ 

ت ل دياسبيمس ذهسشألإ زك،سوشست  للستوثيقسةإلشءشت لسوذدكسب  فسةض لءس زي س مسشد وكسعدفسنظل سشدضب سشد شةديسفيسشد ل اس

وشستل لسشد وشل سشد تلحاسهفضلسشستل ل،س  لسي و س لشقبسشدحسلبل سشدةللإيسبع دياست وي سد ذشسشدنظل سض مس   اس لشإعت س

عدفس لفاس حلضلسدإناسشد لشإعاسوت لليلسة شلكسشد لشإعاسشد شةدياسدد تلكسسشال  عددبيلنل سشد لدياسشدةتل ياسدد ل اسوت  ين س مس

 شد لدياس حلسشد حص.

 

 

 

 

 

 

 



 
20 / 24 

  
 2016التقرير السنوي 

 النتائج المالية: عشر خامس

س: 2016سعل سةدفس 2012عل سنعلضسفي لسيديس دةصًلسددنتلئجسشد لدياسعمسشد تلكس مس
 األصول والخصوم وحقوق الملكية )قائمة المركز المالت(قائمة  .1

س)شد ي اسبآالفسشدليلال  
 م2012 م2013 م2014 (1)م2015 م2016 بيححان

 1,674,709 1,838,837 1,881,207 1,404,265 1,400,156 أصول متداولة

 2,330,609 2,423,808 2,198,280 2,576,664 2,573,748 أصول غير متداولة

 4,005,318 4,262,645 4,079,487 3,980,929 3,973,904 األصولمجموع 

 312,739 293,773 280,676 233,887 179,121 خصوم متداولة

 31,134 10,378 - - - قروض طويلة األجل

 62,414 65,136 66,893 66,282 68,747 خصوم غير متداولة

 406,287 369,287 347,569 300,169 247,868 مجموع الخصوم

      حقوق المساهمين

 2,025,000* 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 رأس المال

 796,947 883,970 1,038,078 1,169,356 1,270,185 احتياطيات

مكاسب غير محققة من 
 الستثمارات

11,760 26,885 75,385 136,372 101,867 

 675,217 848,016 593,455 459,519 419,091 مبقاهأرباح 

 3,599,031 3,893,358 3,731,918 3,680,760 3,726,036 مجموع حقوق المساهمين

حقوق المساهمين 
 والمطلوبات

3,973,904 3,980,929 4,079,487 4,262,645 4,005,318 

 
س.28وذدكسحسبسةيضلحسشد حلسبسشد لنونيسلق سس2015 ست ستع يلسشد وشئ سشد لدياسشد  للناسددعل س1)

اسشدع و ياسغيلسس  سوشح سد لسس  يمسب وإبسقلشلسشدإ عيسو نم ديومسس675زيل كسلهاسشد للسعمس ليقستحويلسشالحتيل يسشدعل سب بدغسست س..*
س .26/02/2012 سبتلليخس14شدعل ياسلق س)

س

س

س
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س

إلى عام  م2012سنوات من عام  خمسويوضا الرسم البيانت التالت تطور األصول وحقوق الملكية خالل 
 (:)بماليين الريالت م2016

 3,20 0

 3,30 0

 3,40 0

 3,50 0

 3,60 0

 3,70 0

 3,80 0

 3,90 0

 4,00 0

 4,10 0

 4,20 0

 4,30 0

2012 2013 2014 2015 2016

4,005 

4,263 

4,079 

3,981 3,974 

3,599 

3,893 

3,732 
3,681 

3,726 

ل ألصو ش د  ك ش ح وقس

س

 
 قائمة الدخل .2

 )شد ي اسبآالفسشدليلال  
 م2012 م2013 م2014 (1)م2015 م2016 بيححان

 1,575,843 1,541,857 1,328,872 1,311,065 1,125,011 صا ت المبيعات

 (661,762)  660,825)  616,660)  574,620)  652,179) تكلفة المبيعات

 914,081 881,032 712,211 736,445 472,832 مجمل الربا

مجموع المصاريف اإلدارية 
 والتسويقية والعامة.

(73,487  (79,526  (71,502  (70,973  (73,096) 

 24,571 86,174 70,135  5,205)  7,494) إيرادات أخرى

 (48,000)  26,000)  40,000)  36,500)  25,500) الزكاة الشرعية

 817,556 870,233 670,844 615,214 366,351 صا ت دخل السنة

 4.04 4.30 3.31 3.17 1.81 ربحية السهم

س.28وذدكسحسبسةيضلحسشد حلسبسشد لنونيسلق سس2015 ست ستع يلسشد وشئ سشد لدياسشد  للناسددعل س1)

س

س

س
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  سياسة الشركة  ت توزيع األرباح: عشر سساد

شدسيوداسشد ز استعت  سسيلساسشد ل اسفيستوزيعسهلبلح لسشدصلفياسشدسنوياسعدفس لسول سبلدنظل سشألسلسيسدد ل اسو  ىستوفلس

سدد ل ا،سحيثسيت ستوزيعسشأللبلحسعدفسشدنحوسشدتلدي:سشالستلشتيإياوشد  لوعل سسشالستث للش ددوفلءسبس ش س

س. تفسبدغسشالحتيل يسنصفسلهاسشد لل سويإوزسةي لف نظل يس)سشحتيل ي مسصلفيسشدلبمسدت ويمسس%10بسيإنًس .1

 %س مسلهاسشد للس فعاسهودفسدد سل  يم.5يوزعس .2

 يةص س مسشدبلقيس  لفأكسهعضلءس إداسشإل شلكسحسبسشدنظل سوشدتعدي ل سب أن ل. .3

 ياسعدفسذدك.و وشف اسشدإ عياسشدع و ساس إداسشإل شلكضلفياس مسشدبلقيسعدفسشد سل  يمسبنلءسعدفستوصيةيإوزستوزيعسحصاس .4

ضلفيسهوسشحتيل يل سهةلىسبلد  لسشد نلسبسة إداسشإل شلكسيإوزسددإ عياسشدعل است ويمسشحتيل يسساعدفستوصيسبنلءًس .5

  ل ز لسشد لديسوي  لسد لستوزيعسهلبلحس نلسباسوثلبتاسعدفس سل  ي ل.سد ل ادشدذيسيح ظس

س
س
س
س
س
س
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 م2016اقتراح توزيع األرباح لعام 
س لايربلد)شد ي اس

 صا ت الربا بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية 366,351,237

 %س مسصلفيسشدلبمسشحتيل يسنظل ي10سيخصم: (36,635,124)

 شدبلقي 329,716,113

 %س مسقي اسلهاسشد لل5حصاسهودفسدد سل  يمسبوشقعسسيخصم: (101,250,000)

 شدبلقي 228,466,113

 شإل شلكسحسبسشدنظل   لفآ سهعضلءس إداس يخصم: (2,200,000)

 شدبلقي 226,266,113

 %س مسصلفيسشدلبمسشحتيل يسةضلفي10سيخصم: (36,635,124)

 شأللبلحسشد لحداس مسشدعل سشد لضيسبع سشدتوزيعل سيضاف: 241,250,095

 المجموع: 430,881,084

 %س مسقي اسلهاسشد لل5سحصاسةضلفياسدد سل  يمسبوشقعسيخصم: (101,250,000)

 ويلحلسةدفسشدعل سشد ل  سالرصيد: 329,631,084
  

س
 

باإلشحارة إلى قرار الجمعية العامة التاسحعة واألربعون بتفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ربع سحنوية للمسحاهمين  قد تم 
 :كالتالت م2016 عامخالل التوزيع 

س

ستلليخسشدتوزيعسةإ لديسشد بدغسشد وزعس)لاير سشدوشح س)لاير سشدس  سحصاسشد تلك
س2016-03-14س151,875,000س0.75 2015الربع الرابع 
س2016-05-22س101,250,000س0.50 2016الربع األول 

س2016-09-25س50,625,000س0.25 2016ربع الثانت ال
س--س--س-- 2016الربع الثالث 
سسيح  سالح لًسس50,625,000س0.25 2016الربع الرابع 

س 354,375,000 1.75 اإلجمالت
س
س
س
س
س
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و إداسشإل شلكسةذسي  ل  سعدفسشدث اسشدللدياسشدتيسهوديت وهسةيل لسوشدتيسي  ل لسويعتزسب ل،سيتوإ سةدفسشهللسشدعديسشد  يلسبةلدصس

ةل  سشدحل يمسشد لي يمسشد دكسسد لمسبمسعب شدعزيز،سووديسع  هسشأل يمسشد علءسهمسيح ظسد ذهسشدب  سقلئ س سيلت لسول زسن ضت لس

لئياس إداسشدوزلشءسوزيلسشد شةدياسصلحبسشدس وسشد د يسشأل يلس ح  سبمسنليفسبمسعب شدعزيز،سوس وسوديسوديسشدع  سشدنلئبسنلئبس

وهمسيوف   سوح و تنلسشدل ي كس،سشدثلنيسدلئياس إداسشدوزلشءسوزيلسشد فلعسصلحبسشدس وسشد د يسشأل يلس ح  سبمسسد لمسبمسعب شدعزيز

وشد وش نيم.س  لسن عوهسإلس أن سهمسيح ظس ذهسشدب  سويإنب لس لس  لوهسوهمسي ي سعدي لسنع اسشأل مسةدفس لسفي سةيلس ذشسشدو مس

سوشأل لمسوشدس  .

سبلد  لسوشدت  يلسةد سيتوإ س إداسشإل شلك ة صسفيسسبيلسسف  ل سوش  س مسع لسإل  سبذدوه سعدفس ل سشدعل ديمسبلد ل ا إ يع
سوت    ل.شد حلفظاسعدفسشست لشلسشز  للسشد ل اس

س

 .واهلل ولت التو يق

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهو 

 مجلس اإلدارة   


