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لجنة المراجعة  -2

تتكّون لجنة المراجعة من ) 4 ( أربعة أعضاء، ) 3 ( ثاثة منهم أعضاء في مجلس اإدارة، وواحد من خارجه وهو اأستاذ/ 
سعد بن ابراهيم المشوح، يعينهم مجلس اإدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث ا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس 

اإدارة.

أعضاء اللجنة

اأستاذ/ عبده بن علي العجاجي ) رئيس اللجنة(.  .1
اأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح.  .2

اأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد.  .3
اأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري.  .4

مهام ومسؤوليات اللجنة

دراسة القوائم المالية اأولية و السنويــة قبل عرضهــا على مجلس اإدارة وإبداء الرأي والتوصيــة في شأنهــا،   •
  بغرض تبليغ مجلس اإدارة في حالة وجود أخطاء جوهرية، ويجوز أن تتم دراسة القوائم المالية اأولية بعد نشرها 

  إذا لم يتسن للجنة دراستها قبل الموعد المحدد للنشر. 
دراسة ملحوظـات المحاسب القانوني على القوائـم الماليـة ومتابعـة ما تم في شأنهـا ، وكذلك ملحوظـات الجهات   •

  الرقابيـة الخارجيـة، مثل ديوان المراقبة العامـة ومصلحـة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق 
  المال، وغيرها من الجهات ذات العاقة.

التوصية لمجلس اإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهـم وتحديـد أتعابهـم، ويراعى عند التوصيـة بالتعيين   •
  التأكد من إستقاليتهم.

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفــون بها أثناء قيامهم   •
  بأعمال المراجعة.

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.  •
اإستعانــة كلما دعت الحاجة بالمراجع الداخلي أو بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة   •

  على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
اإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، من أجل التحقق من مـدى فاعليتهـا فى تنفيذ اأعمال والمهمات   •

  التي حددها لها مجلس اإدارة.
دراسـة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ اإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  •

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة رئيس المراجعـة الداخلية فى الشركــة، والمكافآت والبدات والمزايا   •
  اأخري المخصصــة له، وترشيح الشخص اأكثر مائمــة، مع بيان اأسباب، والنظــر في إنهــاء عمــل رئيس 
  المراجعــة الداخلية سواء بسبب اإستقالة أو العجز أو اإعفاء، ورفع ما يتوصل إليه من توصيات في هذا الشأن 

  إلي مجلس اإدارة.
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها فى شأنه.   •

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإدارة فى شأنها.  •
تعتمد اللجنة خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر.  •

تراقب اللجنة تطبيق الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.  •
تراقب اللجنة المخاطر بالشركة.  •

رقم  المجلس  قرار  وفق  سنوية،  الربع  المالية  التقارير  ونشر  اعتماد  المراجعة  لجنة  اإدارة  مجلس  فَوض  )ماحظة: 
2008/147/47م بتاريخ 1430/01/03هـ الموافق 2008/12/31م(

لجنة الترشيحات والمكافآت  -3
هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ) 3 ( ثاثة أعضاء يعينهم مجلس اإدارة، ويحدد مدة 

عضويتهم بحيث ا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس اإدارة.
أعضاء اللجنة

المهندس/ عبده بن عبداللطيف السيف )رئيس اللجنة(.  .1
الدكتور / عبده بن عبدالرحمن البريدي.  .2

اأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل.  .3
مهام ومسؤوليات اللجنة

التوصية لمجلس اإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم   •
ترشيح 

  أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واأمانة. 
المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإدارة، وإعداد وصف   •

للقدرات 
  والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإدارة، بمــا في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو أعمال 

  مجلس اإدارة. 
مراجعة هيكل مجلس اإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  •

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.   •
التأكد بشكل سنوي من استقالية اأعضــاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالـح، إذا كان العضــو   •

يشغل 
  عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإدارة وكبـار التنفيذيين، ويراعى عنــد وضع   •
تلك 

  السياسات استخدام معايير ترتبط باأداء. 

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2015م
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تقوم اللجنة بمراجعة خطة التعويضات ومدى مناسبتها مع ظروف ومتطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة خطـة   •
  تهيئة الصف الثاني من موظفي الشركة ليكونوا قادرين على تسيير أمور الشركة في حالة ترك أحد كبار التنفيذيين 

  للعمل والموافقة عليها.
تقوم اللجنة باإطاع على السير الذاتية للموظفين المراد تعيينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة   •

  على تعيينهم. 
تقوم اللجنة بمراجعــة التغييرات في سياسات المـوارد البشرية، والمكافآت السنوية، وتقديــم التوصيــة الازمــة   •

  للمجلس من أجل إعتمادها.
جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2015م

تشكيل مجلس اإدارة الجديد عن الفترة من 2016/01/01م حتى 2018/12/31م 

عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثاثين في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة 

عصر يوم الخميس 13 ربيع ااول 1437 الموافق 24 ديسمبر 2015 بمقر فندق موفنبيك – بريدة، برئاسة المهندس/ 

عبد ه بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس اإدارة، حيث أقرت الجمعية بند جدول اأعمال التالي:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة، والتي تبدأ بتاريخ 21 ربيع ااول 1437هـ الموافق 

1 يناير 2016م، لمدة 3 سنوات حتى تاريخ 23 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م، وفيما يلي اسماء 

المرشحين الذين تم انتخابهم:

)1( المهندس / عبد ه بن عبد اللطيف السيف

)2( المهندس / عبد المجيد بن ابراهيم السلطان

)3( المهندس / عمر بن عبد ه العمر

)4( الدكتور / عبد ه بن عبد الرحمن البريدي ) صندوق ااستثمارات العامة (

)5( ااستاذ / عبد ه بن علي العجاجي ) المؤسسة العامة للتقاعد (

)6( ااستاذ / عبد العزيز بن سيف السيف ) المؤسسة العامة للتأمينات ااجتماعية (

)7( المهندس / عبد العزيز بن عبد ه الزيد

)8( الدكتور / أحمد بن عبد ه الكبير

)9( ااستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح 

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، 
وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس واأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من 

أسهم الشركة:
ملكية اأعضاء   -1

                                                               هـام: ا توجد أدوات دين على الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
ملكية زوجات اأعضاء وأوادهم القصر  -2

ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأوادهم القصر  -3
ا توجد أي ملكية لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأوادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعاه.

المدفوعات أعضاء مجلس اإدارة وكبار التنفيذيين  -4
تدفع الشركة أعضاء مجلس اإدارة مصاريف وبدات حضور جلسات ومكافآت مالية في 

إطار ما نص عليه النظام، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة أعضاء مجلس اإدارة 
وكبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية(.
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يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفّرة لديه وبناًء على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات 
السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

أن سجات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.  .1
أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونُِفذَ بفاعلية.  .2

أنه ا يوجد أي شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  .3
اتوجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة   .4

    إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  .5

شركة اسمنت القصيم كانت تمتلك حصة من رأس المال في شركة الصناعــات اإسمنتيـــة المحدودة نسبتهـــا   .6
     99,998٪، وكانت هي الشركة التابعة الوحيـدة، وكان يملك رئيس مجلس اإدارة المهنـدس/ عبد ه بن عبد 
    اللطيف السيف حصة من رأس مالها نسبتها 0,002٪، وكان المهندس/ عمر بن عبده العمر الرئيس التنفيذي 
    وعضو مجلس اإدارة يشغل منصب عضو مجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات اإسمنتية 
   )الشركة التابعة( وقد قامت أسمنت القصيم ببيع كامل حصتها في شركة الصناعات اإسمنتية المحدودة وفقا لما 
   تم اإعان عنه في تداول بتاريخ 2015/05/03م. كما يشغل اأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميــد عضو 

   مجلس اادارة في شركة اسمنت القصيم أيضاً عضوية في مجلس ادارة شركة دراية المالية، وتقوم شركة أسمنت 
   القصيم باستثمار جزء من سيولتها النقدية لدى شركة دراية المالية في صورة استثمار بغرض ااتجار )صندوق 

   دراية للمرابحة(.
ا توجد أى مصلحة فى فئة اأسهم ذات اأحقيـــة فى التصويت تعود أشخاص )عدا أعضــاء مجلس اإدارة   .7

     وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خال العام 2015م.
ا توجـد أي مصلحـة وأوراق ماليـة تعاقدية وحقـوق اكتتاب تعود أعضــاء مجلس اإدارة وكبــار التنفيذيين   .8

     وأقربائهـم في أسهم أو أدوات دين الشركـــة أو شركتهـا التابعة، سوى ما ورد في الفقرة ) 6 ( أعاه، والفقرة 
    ) 2 ( من البند ثالثا.

ا توجد أى أدوات دين قابلة للتحويل وأى أوراق ماليــة تعاقدية أو مذكــرات حق اكتتاب أو حقــوق مشابهــة   .9
     أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية 2015م. 

ا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركـة طرفاً فيها، وفيها أو كان فيها مصلحة أحد أعضاء مجلس اإدارة أو   .10
       الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أى شخص ذى عاقة بأي منهم، عدا ما ذكر في الفقرة ) 6 ( أعاه.

ا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   .11
       إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ايوجد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة أي أدوات دين قابلة لإسترداد.  .12
ا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن   .13

       أي راتب أو تعويض.
ا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في اأرباح.  .14

ا توجد أي استثمارات أو احتياطيـات أخـرى تم إنشـاؤها لمصلحــة موظفي الشركــة، ما عدا برنامج تملك   .15
       السيارات لموظفي الشركة و المعتمد منذ العام 2013م، حيث بلغت القيمـة اإجماليـة المنصرفـة حتى نهاية 

      العام 2015م مبلغ 3,280,000 ل سعودي.
اتوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركة التابعة.  .16

ا يوجد على الشركة أي قروض.  .17
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إستمر العمل وفقاً إستراتيجية الشركة المعتمدة فيما يخص العام 2015م، حيث شهد هذا العام نقات نوعية في مجاات 
عدة، حيث إستمرت أسمنت القصيم في بناء سجلها نحو تأسيس إرث صناعي حديث يعتمد على التاريخ العريق للشركة 

الذي يمتد أكثر من ثاثة عقود، حيث إنصب التركيز هذا العام على بناء ثقافة اإبتكار والتحسين على مختلف اأصعدة، 
تأكيداً إلتزامنا في أسمنت القصيم بأن النجاح الحقيقي ا يكمن بالمحافظة على مؤشراتنا المالية فقط، بل في اابتكار 

والتحسين في جميع المجاات التي تمس حياة جميع ااطراف التي تتعامل مع أسمنت القصيم، ويقدم هذا التقرير شرحاً 
موجزاً على ما تحقق في هذا العام.
مبادرات التحسين الداخلية

قامت الشركة خال العام 2015م بالعديد من المبادارات والمشاريع الداخلية لتحسين كفاءة اأداء من الناحية الفنية، حيث 
قامت الشركة بعمل دراسة فنية شاملة لخطي اانتاج ااول والثاني، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية بهدف تقييم 

استهاك الطاقة الحرارية والكهربائية ومعرفة مكامن التحسين والتطوير، وسيتم اانتهاء من الدراسة خال الربع اأول 
من العام 2016م، كما عملت على تحسين إنتاجية خطوط اإنتاج اعتماداً على خبرات موظفيها مما أدى إلى خفض 

التكاليف، وخاصة تكاليف الصيانة وغيرها، كما عملت على إستخدام طرق علمية مبتكرة لترشيد إستهاك الطاقة لرفع 
أداء الشركة المالي و للحفاظ على البيئة وإظهار دور الشركة المتميز نحو البيئة والمجتمع، حيث تعمل الشركة بشكل 

مستمر على مشاريع بيئية مختلفة لمنع إنبعاث الغبار.
وترسيخا لمبدأ العناية بالجودة وحرصا على ثبات مستواها، فقد أولت الشركة عناية كبيرة بالتحكم بجودة المواد الخام 

الداخلة في عملية تصنيع الكلنكر وذلك عن طريق تركيب اجهزة التحليل المباشر، في مرحلة الطحن اأولية مما كان له 
دور واضح على المحافظة على تطور مستوى الجودة.

وفي سبيل تحسين الوضع المالي فقد قامت الشركة خال العام 2015م باستحداث آلية متطورة للتحكم بمخزون قطع الغيار 
وتحديث البيانات الخاصه به وتصنيفه بالشكل الصحيح، والذي سيقود إلى تخفيض كمية القطع المخزنة وقيمتها المالية، 

لتتوافق مع المعايير والمؤشرات المتبعة في مجال تخزين قطع الغيار.
أما من الناحية اإدارية فقد أطلقت الشركة مبادرة QCC2020، والتي تهدف الى تطوير ثقافة اابداع واابتكار لرسم 

مامح التطوير والنمو للسنوات القادمه، حيث تؤمن أسمنت القصيم بأن اابتكار واابداع هو ترجمة أفكار منسوبيها الى 
أفعال ذات قيمة لخلق أجواء من المشاركة بغض النظر عن التدرج الوظيفي والمهام المنوطة بكل وظيفة، حيث تختص 
هذة المبادرة بدراسة وتحليل كافة اأفكار التطويرية سواء كانت فنية او إدارية، وذلك من خال جو من المشاركة بين 

أسمنت القصيم ومنسوبيها، للعمل سوياً نحو تطوير اأداء وإزالة أي عوائق قد تعترض تقدمنا بما يتوافق مع رؤية الشركة 
ورسالتها وقيمها الجوهرية.

وقد أثمرت هذا المبادرة، عن العديد من اأفكار اإبداعية التي لمسنا ثمارها خال العام 2015م، كما سنستمر في تنمية 
هذة المبادرات خال اأعوام القادمة نحو تعزيز الشراكة مع مجتمعنا ومنسوبينا وعمائنا وموردينا ومساهمينا، كمنظومة 
متكاملة في تنمية اأعمال واأهداف المشتركة والتي تهدف إلى تنمية وتطوير ااقتصاد الوطنى وتحقيق التحول التنموي 

المثمر في المجتمع.
التوقعات المستقبلية

بالرغم من تقلبات اأحداث ااقتصادية والسياسية بالمنطقة، وزيادة حدة المنافسة بين شركات اأسمنت بالمملكة، إا أنه 
من المتوقع ثبات الطلب على المنتج خال العام 2016م. وستستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها ومبادرات تحسين فعالية 

العمليات اإنتاجية التي تقضي برفع كفاءة اإنتاج وترشيد التكاليف لتخفيف اأثر المالي المتوقع لزيادة أسعار الطاقة.

إنتاج الكلنكر
حققت الشركة - بحمد ه - رقماً قياسياً جديداً فى إنتاج الكلنكر حيث إرتفع إنتاج الشركة من الكلنكر للعام 2015م إلى 
)3,714,461( طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام 2014م )3,664,660( طن، وذلك بنسبة إرتفاع قدرها )٪1,36(.

إنتاج اأسمنت
إرتفع إنتاج اأسمنت بنهاية العام 2015م إلى )4,415,960( طن بنسبة إرتفاع قدرها )13,43٪( مقارنة بعام 2014م 
حيث كان اإنتاج )3,893,250( طن، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر واأسمنت خال اأعوام الخمسة 

السابقة.

رسم بياني يوضح حجم انتاج الكلنكر واأسمنت خال اأعوام الخمسة الماضية
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باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة 
مكتب الدكتور محمد العَمري وشركاه محاسبون قانونيون، يتضح ما يلي: 

اأصول والخصوم خال الخمسة أعوام اأخيرة )ألف ل(  -1

نتائج اأعمال خال الخمسة أعوام اأخيرة )ألف ل(  -2

صافي الربح بعد الزكاة )ألف ل(

النتائج التشغيلية للعام 2015م مقارنة مع العام 2014م )ألف ل(  -3

وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، يتَضح ما يلي:

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها 1,023 مليون ل في العام المالي 2015م تحققت بالكامل في اأسواق 
المحلية، وقد أنهت الشركة العام المالي 2015م بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها 6,45٪ مقارنة بالعام 

2014م، وارتفع صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام 2015م إلى )586,4( مليون ل، مقارنة بـــ)563,6( 
مليون ل للعام 2014م مسجلة نسبة إرتفاع قدرها 4,05٪ بسبب زيادة كمية وقيمة المبيعات وانخفاض 

المصروفات العمومية واإدارية وارتفاع اإيرادات اأخرى، على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة، أما اأرباح 
التشغيلية من العمليات للعام 2015م فقد سجلت مبلغ وقدره )601,4( مليون ل مقارنة بمبلغ )575,5( مليون 
ل للعام 2014م، بنسبة إرتفاع قدرها 4,49٪، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام 2015م 

)6,52( ل مقارنة بـــ)6,26( ل لعام 2014م، بنسبة إرتفاع بلغت ٪4,15.
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كمية المبيعات
بلغ حجم تسليمات الشركة للعام 2015م كمية )4,448,953( طن بنسبة إرتفاع قدرها 13,57٪ مقارنة 

بالعام 2014م، والرسم البياني التالي يوضح حجم المبيعات المحلية الفعلية خال الخمس أعوام السابقة.

مبيعات اأسمنت بالطن

وفيما يخص التصدير فلم تصدر الشركة أي كميات من إنتاجها منذ صدور قرار حظر التصدير الذي 
أصدرته وزارة التجارة والصناعة في منتصف العام 2008م.

المدفوعات النظامية المستحقة  -4
رسوم المحاجر  •

تخضع الشركة لنظام اإستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/47 بتاريخ 
1425/8/20هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة البترول والثروة المعدنية في السنة 

الاحقة.
الزكاة  •

تخضع الشركة أنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة 
وفقاً أساس ااستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام 2014م وحصلت على شهادة 

مقيّدة لحين الحصول على الربط النهائي.
التأمينات ااجتماعية  •

تخضع الشركة لنظام التأمينات اإجتماعية، ويتم تسجيل إشتراكات التأمينات اإجتماعية وفقاً أساس 
اإستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

الجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام 2015م مقارنة مع 
الرصيد المستحق بنهاية العام السابق 2014م:



2726

إنطاقاً من واجبها المهني واأخاقي، تعمل الشركة على توفير بيئة صحية آمنة لموظفيها ولكل من يتواجد داخل حدودها. ومن 
الجانب اآخر تولي الشركة أهمية بالغة للسامة فيما يتعلق بمقومات إستمرارية العملية اإنتاجية والمحافظة عليها، لذلك تحرص 
الشركه على أن يكون شعارها »السامة أواً«، وأن يكون أحد أهدافها »ا حوادث«، أن الحوادث أثناء العمل لها أثر سلبي على 

عناصر اإنتاج وعلى بيئة العمل، ومن هذا المنطلق حرصت شركة أسمنت القصيم على توفير بيئة عمل آمنة تساهم في الحفاظ 
على عوامل اإنتاج والوقاية من حوادث العمل، من خال وضع اإجراءات والضوابط التي تكفل - بإذن ه - سامة العاملين مع 

توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة بها، وقد وضعت 
هذه اإجراءات طبقاً للمعايير العالمية فى مجال السامة.

كما تعمل الشركة على وضع خطط تدريب وتوعية بإجراءات السامة بشكل مستمر، وذلك بإتباع أحدث اأساليب و المنهجيات 
العالمية وبمساندة ودعم قسم السامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب الازم، حيث أصبح موظفو قسم 

السامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حاات الطوارئ والكوارث الطبيعية - اقدر ه - 
باأساليب الفعالة، حيث يتم إبتعاث كوادرنا الوطنية بشكل دوري إلى ورش العمل والدورات المتخصصة في السامة سواء داخل 

المملكة أو خارجها، ليواكبوا أحدث التطبيقات المتبعة في مجال البيئة والصحة والسامة.
وقد آتت هذه الجهود أُكلها، حيث لم يسجل في عام 2015م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر ذلك 

انجازا وفق المقاييس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاَ تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات والتي  قد 
ينتج منها خطوره على اافراد وعلى البيئة.

وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً مايين الرياات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير برامج 
اإصحاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر أساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، والحرص على 

إستمرارية عمل اأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفاتر الكيسيه لها، وهي أحدث 
تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن  اافضل في ااسواق فيما 

يتعلق باأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آاف اأكياس للفاتر والتي تم استيرادها من الشركات 
الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خال أجهزة متطورة، تعمل على إدامتها 

بإستمرار، واأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار  ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات العالميه بل تضاهي 
كما تعمل الشركة على وضع خطط تدريب وتوعية بإجراءات السامة بشكل مستمر، وذلك بإتباع أحدث اأساليب و المنهجيات 

العالمية وبمساندة ودعم قسم السامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب الازم، حيث أصبح موظفو قسم 
السامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حاات الطوارئ والكوارث الطبيعية - اقدر ه - 

باأساليب الفعالة، حيث يتم إبتعاث كوادرنا الوطنية بشكل دوري إلى ورش العمل والدورات المتخصصة في السامة سواء داخل 
المملكة أو خارجها، ليواكبوا أحدث التطبيقات المتبعة في مجال البيئة والصحة والسامة.

وقد آتت هذه الجهود أُكلها، حيث لم يسجل في عام 2015م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر ذلك 
انجازا وفق المقاييس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاَ تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات والتي  قد 

ينتج منها خطوره على اافراد وعلى البيئة.
وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً مايين الرياات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير برامج 
اإصحاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر أساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، والحرص على 

إستمرارية عمل اأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفاتر الكيسيه لها، وهي أحدث 
تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن  اافضل في ااسواق فيما 

يتعلق باأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آاف اأكياس للفاتر والتي تم استيرادها من الشركات 
الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خال أجهزة متطورة، تعمل على إدامتها 

بإستمرار، واأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار  ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات العالميه بل تضاهي ما هو متحقق 
في الدول المتقدمه. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد من دقة اأجهزه المستخدمه في 

المصنع، كما أن الشركة تعتبر رائدة فى مجال مراقبة الهواء المحيط، عن طريق أجهزة حديثة تقوم بقياس الغبار العالق بالهواء، 
وسجات الشركة فى هذا المجال تبين أن النتائج المتحققة تضاهي ماتحقق عالمياً. 

رابعا : البيئة و الصحة و السامة  ما هو متحقق في الدول المتقدمه. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد 
من دقة اأجهزه المستخدمه في المصنع، كما أن الشركة تعتبر رائدة فى مجال مراقبة الهواء المحيط، عن 
طريق أجهزة حديثة تقوم بقياس الغبار العالق بالهواء، وسجات الشركة فى هذا المجال تبين أن النتائج 

المتحققة تضاهي ماتحقق عالمياً. 
تم في هذا العام مراجعة التعامل مع المخلفات، حيث تمت مراجعة ااجراءات والتعليمات المتعلقة بذلك 
بحيث نصل إلى صفر مخلفات، حيث تم تصنيف المخلفات الى مواد يمكن تدويرها داخل خطوط اإنتاج، 
ومواد يمكن بيعها كمواد خردة، ومواد يمكن نقلها الى مكب البلدية مثل المخلفات المنزلية وبعض المواد 

المستهلكة بعد الصيانة، وبهذا ا تبقى اي مخلفات داخل المصنع بتاتا.

تعمل شركة أسمنت القصيم في مجال المسؤولية اإجتماعية وفق استراتيجية واضحة، ترتكز على محاور 
ثاثة وهي النمو اإقتصادي والتقدم اإجتماعي وحماية البيئة، وذلك لتقديم تحواً تنموياً مستداماً في هذه 
البقعة المباركة من أرض وطننا المعطاء، حيث ذهبنا خال العام 2015م إلى أبعد الحدود لتطوير صناعة 
اأسمنت عموماً كأحد الركائز اأساسية للتنمية الوطنية والذي نسهم من خالها في بناء وطننا وخلق المزيد 
أبناء  التدريب والتطوير المستمر لصقل مواهب وقدرات  من الفرص الوظيفية لمواطنينا وتوفير فرص 

وطننا الغالي ورفع قدراتهم وإنتاجيتهم.
و يمكن إختصار رحلة أسمنت القصيم في مجال المسؤولية اإجتماعية، ببناء صناعة مربحة توازن من 
الدين والوطن والبيئة والمجتمع، فقد  المالية لمساهميها ومنسوبيها ومسؤولياتها تجاه  العوائد  خالها بين 
المجتمع  في  وجيرانها  لموظفيها  واأمان  والسامة  الصحة  متطلبات  لتلبية  قدراتها  من  الشركة  طورت 
عن طريق تقديم برامج متعددة تسعى الى التمكين واإنماء المجتمعي عبر حزمة إستثمارات في مجاات 
عدة تعمل وفق أفضل الممارسات، وتتميز بنمو مستدام، حيث تدرك الشركة أنها جزء أساسي من النسيج 
حدود  داخل  وعائاتهم  لمنسوبيها  المعيشية  الظروف  تحسين  من  إبتداء  عنه،  بمعزل  وليست  المجتمعي 
الشركة ومجمعاتها السكنية والترفيهية والثقافية والرياضية، وإنتهاًء بالمجتمع الذي تعمل به بكل شرائحه 
ومكوناته، مع التركيز على إخواننا من ذوي اإحتياجات الخاصة، حيث تسعى أسمنت القصيم الى اإرتقاء 
بمستوى الصحة العامة والعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية النبيلة سواء في تحسين البيئة المحيطة 
من خال برامج الشركة في محاربة التلوث البيئي والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق أعلى المعايير البيئية 
المعتمدة عالمياً، ولعل أصدق برهان لذلك، التصنيف المتقدم للشركة من كافة مراقبي صناعة اأسمنت 

الدوليين واإقليميين والذين باتوا يستخدمون أسمنت القصيم كمعيار يستدل به في هذا المجال.
كما أن الخطوات التي إتخذتها أسمنت القصيم خال عام 2015م تُظهر بوضوح رؤيتها في ترسيخ مفهوم 

المواطنة والشراكة المجتمعية في المنطقة ككل.
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بيئة وسياسة العمل  .1
إن رؤية أسمنت القصيم وأهدافها ا تتحقق دون إستراتيجية فاعلة ومنظومة عمل قادرة على إنجاز 
وتطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع، وأحد أهم ركائز هذه المنظومة هو بناء وتطوير قدرات رأس 
المال البشري ومجموعة المواهب التي حبانا ه بها، عن طريق توفير بيئة عمل محفزة تدعم اإبتكار 
واإبداع في كافة المجاات للحفاظ على وتطوير مستويات اأداء اإنتاجية الغير مسبوقة والتي تحققت 

خال عام 2015م وه الحمد. 
حيث قادت أسمنت القصيم بالشراكة مع أحد أكبر بيوت ااستشارات المتخصصة في العالم أهم مشروع 
في تاريخ صناعة اأسمنت على مستوى المملكة وذلك بتكليف من اللجنة الوطنية لشركات صناعة 
اأسمنت السعودية، حيث كانت أسمنت القصيم الرائدة كما تعودت دائماً في طرح الفكرة على جميع 
منتجي اأسمنت في السعودية، ومن ثم قيادة هذا المشروع الطموح لدراسة وتحليل سياسات المزايا 
والتعويضات لمنتجي اأسمنت، ومن ثم مقارنتها مع القطاع الصناعي السعودي للخروج بالتوصيات 
شركات  تشكر  القصيم  وأسمنت  العالمية،  الممارسات  أفضل  وفقاً  القطاع،  بهذا  للنهوض  الازمة 

اأسمنت الزميلة على دعمها للمبادرة ومشاركتها في إنجاحها.
وإستكمااً للمشروع التحولي لرأس المال البشري في أسمنت القصيم الذي بدأته العام الماضي، فقد تم 

اإنتهاء من المرحلة اأخيرة والتي شملت نتائجها:
.)Competency Framework( إعداد إطار الجدارات والمهارات لجميع الوظائف  •

إعداد برامج تخطيط المسار الوظيفي وتطوير الكفاءات الداخلية وتدشين برنامج إعداد القادة.  •
إطاق خطط وبرامج التدريب والتعلم والتطوير فى أسمنت القصيم وفقاً أفضل الممارسات   •

العالمية في قطاع اأسمنت.
إطاق النظام المطور إدارة وتقييم اآداء.  •

كما قامت الشركة بإطاق العديد من البرامج الفريدة، والمبادرات الهادفة لتحقيق التوازن المنشود بين 
العمل والحياة الشخصية لمنسوبيها، وذلك إيماناً منها بضرورة توفير جميع متطلبات الراحة لمنسوبيها 
لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية، ومن ثم ضمان وائهم وتفانيهم في تحقيق أهداف أسمنت 

القصيم، والتي كان من ضمنها:
إجراء التعديات الازمة على أوقات العمل مما يتيح للموظفين الحصول على أكبر قدر ممكن   •

من الوقت لتغطية إحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
بإستخدام  مثالية  عمل  بيئة  إلى  للوصول  واإدارات  الموظفين  لخدمة  اآلية  اأنظمة  تحسين   •

أفضل الحلول التكنولوجية.
الممارسات  تطوير برامج إستقطاب حديثي التخرج لمواكبة إحتياجات العمل وتطبيق أفضل   •

لبناء القدرات والمواهب.
والقطاع  اأسمنت  قطاع  في  الممارسات  أفضل  وفقاً  والتعويضات،  المزايا  نظام  تحسين   •

الصناعي السعودي.

التوظيف وإستقطاب الكفاءات   .2
تحقيقاً للهدف اإستراتيجي لتوطين الوظائف ونقل المعرفة، تقوم أسمنت القصيم سنوياً بإضافة 
الكفاءة  عالي  محترف  عمل  فريق  بناء  تضمن  والتي  الوطنية  الكوادر  من  المستهدفة  النسبة 
للسير قدماً لتحقيق رؤيتها وأهدافها بالنمو ونقل المعرفة والخبرات، تماشياً مع اأوامر الملكية 

واأنظمة والقوانين في المملكة.

التعلم والتطوير  .3
التعلم  إحتياجات  تحليل  مبادرة  القصيم  أسمنت  للتحسين، دشنت  دائماً  المستمرة  العملية  لدعم 
والتطوير والتي أنتجت خطة تعلم وتدريب وتطوير متكاملة لجميع إحتياجات الشركة للسنوات 
الخمس القادمة لضمان توفر المعرفة والقدرات والمهارات والمؤهات الازمة، وفقاً إحتياجات 
الشركة وبما يضمن تأهيل رأس مالها البشري، حيث قامت الشركة بتحقيق أهدافها كاملة فيما 
المجدولة  برامجها  من خال  لعام 2015م  السنوية  والتدريب  والتطوير  التعلم  يخص خطط 
داخل وخارج المملكة لضمان الهدف اأسمى نحو المضي قدماً في بناء ثقافة اأداء والتميز 
واإرتقاء بكوادرنا نحو الكمال من خال عدم التوقف عن عملية التحسين على جميع اأصعدة.
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قطعت أسمنت القصيم شوطاً كبيراً في توظيف أحدث معطيات التقنية لتطوير بيئة العمل وخدمة عمائها وكافة منسوبيها في 
العديد من المجاات، ومن أهم ما تم إنجازه خال هذا العام ما يلي: 

أتـمتة اأنظمة التالية: أنظمة الشراء المباشر و أنظمة متابعة أوامر الشراء وأنظمة طلب الخدمات الفنية وأنظمة   •
تدفق العمليات استام المواد وإدخالها في المخزون مع تسجيل اأثر المالي لكل عملية وأنظمة التفويض اإداري وأنظمة 
تقييم أداء الموظفين وطلبات الخدمات اإدارية وأنظمة التحكم والسيطرة لمحطات الوقود لمراقبة عمليات ااستهاك.  وقد 

كان لهذه اأنظمة دورها الفاعل في التحول من النظام الورقي وتحسين مراقبة العمليات ورفع كفاءة اأداء.
تطوير منظومة اإتصاات: حيث وظفت الشركة أحدث اأنظمة لتوفير خيارات متكاملة لإتصاات والتواصل بين   •
جميع مراكز العمليات داخلياً وخارجياً من أي مكان في العالم من خال إستخدام البنية التحتية لشبكة اإنترنت، مع إتخاذ كافة 
ن موظفي أسمنت القصيم من إجراء  إحتياطات اأمن المعلوماتي للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات، هذا النظام سيَمّكِ
ااتصاات الازمة مع عماء الشركة وكافة مورديها و منسوبيها من أي مكان وبكفاءة عالية، مع تقليل تكاليف ااتصاات 
بشكل كبير، مما سيكون له اأثر اإيجابي على إنتاجية الموظف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة من كافة إدارات الشركة.  
أداء وظائفها وتحقيق  إدارة اأمن في  لمساعدة  التقنية  العام توظيف أحدث معطيات  تم خال هذا  أنظمة اأمن:    •

أهدافها، وتم في هذا المجال تنفيذ نظامين للسيطرة والتحكم والمراقبة:
الازم  العدد  المشروع تصميم وتركيب  تم خال هذا  الشركة:  التحكم اآلي لجميع مداخل ومخارج منشآت  نظام   -
 RFID من البوابات للمركبات والمعدات والمشاة مع نظام للتحكم بجميع البوابات من خال تقنية التعرف بموجات الراديو

  .Technology
أنظمة المراقبة من خال أحدث أنظمة التسجيل الرقمي: حيث تم تغطية جميع المنشآت الرئيسية وجميع البوابات   -
من  العديد  تتبعها  أولى  مرحلة  ذلك  ويعتبر  المتفجرات،  و  الخطرة  المواد  ومستودعات  الخام،  والزيت  الوقود  ومحطات 

المراحل احقاً.
تتيح هذه اأنظمة إدارة اأمن السيطرة الكاملة والتحكم بجميع عمليات الدخول والخروج من كافة مناطق المصنع حسب 

حاجات العمل، كما تمكن إدارة اأمن من إجراء المراقبة الازمة واتخاذ اإجراءات المناسبة بناء على معطيات واضحة.
باإضافة إلى ذلك تم خال العام الحالي تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات في المجاات التالية:  •

الشبكة الاسلكية: حيث تم توسيع الشبكة الاسلكية لتشمل العديد من المناطق خارج المباني حسب متطلبات العمل،   -
بهدف توفير جميع الخدمات التقنية لمنسوبينا لتمكينهم من إنجاز مهامهم.

و  اأساليب  أحدث  بإتباع  وذلك  مستمر،  بشكل  السامة  بإجراءات  وتوعية  تدريب  خطط  وضع  على  الشركة  تعمل  كما 
المنهجيات العالمية وبمساندة ودعم قسم السامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب الازم، حيث 
أصبح موظفو قسم السامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حاات الطوارئ والكوارث 
والدورات  العمل  ورش  إلى  دوري  بشكل  الوطنية  كوادرنا  إبتعاث  يتم  حيث  الفعالة،  باأساليب   - ه  اقدر   - الطبيعية 
المتخصصة في السامة سواء داخل المملكة أو خارجها، ليواكبوا أحدث التطبيقات المتبعة في مجال البيئة والصحة والسامة.
وقد آتت هذه الجهود أُكلها، حيث لم يسجل في عام 2015م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر 
ذلك انجازا وفق المقاييس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاَ تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات 

والتي  قد ينتج منها خطوره على اافراد وعلى البيئة.
وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً مايين الرياات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير 
المجال،  التكنولوجيا فى هذا  إليه  ما توصلت  آخر  يواكب  بما  المستمر أساليبها  بالتطوير  البيئي، وذلك  برامج اإصحاح 
والحرص على إستمرارية عمل اأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفاتر 
الكيسيه لها، وهي أحدث تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن  
اافضل في ااسواق فيما يتعلق باأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آاف اأكياس للفاتر والتي 
تم استيرادها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خال أجهزة 
متطورة، تعمل على إدامتها بإستمرار، واأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار  ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات 
العالميه بل تضاهي ما هو متحقق في الدول المتقدمه. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد 
من دقة اأجهزه المستخدمه في المصنع، كما أن الشركة تعتبر رائدة فى مجال مراقبة الهواء المحيط، عن طريق أجهزة 
حديثة تقوم بقياس الغبار العالق بالهواء، وسجات الشركة فى هذا المجال تبين أن النتائج المتحققة تضاهي ماتحقق عالمياً. 

تحسين مستوى إعتماديــة الشبكة: حيث تم إضافة مقسم رئيسي آخــر للشبكة لتوزيع اأحمــال على أكثر من مقسم    -

  ولضمان استمرار العمل في حالة تعطل أي من المقاسم المستخدمة حالياً، كما تم تحديث أنظمة مراقبة أداء الشبكــة 

  ونظام التبليغ اآلي لأعطال الفنية.  

تحسين مستوى اأمن المعلوماتي: زيادة اأمن المعلوماتي والتقني أمر مستمر ومتجدد، ويتطلب تحديثات مستمرة حماية لبيانات 

الشركة من الجرائم التقنية التي ا تتوقف عن تطوير أساليبها. وقد تم خال هذا العام تنفيد عدد من المشاريع من أهمها؛ 

تحسين أمن شبكة تقنية المعلومات بمراقبة كل ااتصاات الواردة والصادرة عن طريق أفضل أنظمة الحماية )أنظمة   -

  منع ااختراقات وأنظمة التعرف على ااختراقات(.

مشروع تحسين أمن أنظمة البريد اإلكتروني للتعامل الصحيح مع اي بريد وارد بصيغة تدعو للشك أو من مصادر   -

  غير موثوقة، كما تم إضافة جدر نارية إحتياطية للتأكد من وجود القدر المطوب من الحماية بشكل دائم.
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اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في 1433/3/26هـ 

الموافق 2012/2/18م، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة مشروع التوافق مع 

معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، وسيتم ذلك على مدى فترة تمتد لخمس سنوات، حيث ستتم الترجمة والموائمة 

بين معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة الدولية. وفي اجتماع مجلس 

إدارة الهيئة السابع للدورة السابعة والمنعقد يوم الخميس 1434/09/10هـ الموافق 2013/07/18م، وافق على تطبيق 

معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة، وذلك بعد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يكون أقرب تاريخ للتطبيق هو على 

القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1م، وذلك بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية.

لذا فقد أعدت الشركة خطة لعملية التحول المشار إليها تفاصيلها كالتالي: 

1- التقارير المالية:
توقن الشركة إن أهم اأمور في مشروع التحّول إلى معايير المحاسبة الدولية، ستكون التغيرات التي تطرأ على التقارير 

المالية، حيث أن متطلبات اإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية أوسع من متطلبات اإفصاح في معايير المحاسبة 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد يتجاوز الفرق في حجم البيانات الـ50٪ بالزيادة، ومن اأمثلة على 

ذلك مايلي:

تتطلب معايير المحاسبة الدولية عرض أعمار الديون ضمن إيضاحات القوائم المالية، في حين ا تتطلب معايير   -

المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ذلك اإفصاح.

تتطلب معايير المحاسبة الدولية اإفصاح عن تفاصيل ااستثمارات الشرعية وغيرها، وهو ُمتطلب أضافته الهيئة   -

السعودية للمحاسبين القانونيين في ضوء بيئة اأعمال في المملكة العربية السعودية والطابع اإسامي للدولة.

لذا فان نوعية وحجم التقارير ستكون هي أهم اأمور في عملية التحّول.
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2- السياسات المحاسبية وإجراءات العمل:
تتوقع الشركة وجود حاجة إلى تعديل جوهري في بعض السياسات المحاسبية.

3- خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عام 2017م:
بدأت الشركة بالتخطيط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عام 2017م منذ عام 2014م، حيث ناقشت لجنة 

المراجعة تصوراً مبدئياً وخطة تنفيذية تحوي اإجراءات الازمة لإنتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في عام 2017م 
وإعتمدت الخطة، وأوصت إلى مجلس اإدارة بإعتمادها، وبشكل موجز فقد تناولت الخطة التي سيتم تنفيذها مايلي:

يتم عمل تحليل للفجوة بين المعايـير الدوليـة للتقريـر المالي ومعايير المحاسبــة الصــادرة عن الهيئة   -
السعوديــة 

  للمحاسبين القانونيين »Gap Analysis«، عن طريق جهــة مهنية محايــده، حيث تلقت الشركــة مجموعــة من 
 العروض الفنية والمالية وجاري دراستها اختيار اأنسب من بينها.

 ،»Gap Analysis»يتم تحديد التقارير والبيانات غير الموجودة في أنظمة الشركة الحالية بناًء على نتيجة الـ  -
ويتم 

  عمل خطة استكمال ذلك.
تحديث نظام JDE خال عام 2016م بما يتناسب مع متطلبات تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.  -
إخضاع الممارسين أو منفذي التقارير الماليـة، والمشرفـين على ذلك، والمراجعيـن إلى تدريـب مائم   -

للمعاييــر 
  الدولية للتقرير المالي، وباأخص معيار العرض واإفصاح، وفيما يلي خطة التدريب؛

بيانات الفترة المالية المقارنة، يجب أن تُطبق المعايير الدولية للتقرير المالي من بداية عام 2017م، وتُلزم   -
الهيئة 

  السعوديــة للمحاسبين القانونيين الشركــة بااستمرار بإستخـدام معايير المحاسبـة الصادرة عن الهيئـة السعوديـة 
  للمحاسبين القانونيين حتى نهايـــة عام 2016م، لذا سوف يكون هناك تطبيق متوازي لكل الميعارين خــال عام 

  2016م، بهدف الحصول على بيانات مقارنة للتقارير المالية في القوائم المالية لعام 2017م بإذن ه.
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تلتزم أسمنت القصيم بائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد إعتمدت الجمعية 
العامة في إجتماعها الثاني والثاثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على ائحة حوكمة الشركات، وإمتداداً 
لذلك، اعتمد مجلس اإدارة جميع السياسات المنبثقة من ائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف 

الشركة من تطبيق ائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية: 

موقف الشركة من تطبيق ائحة حوكمة الشركات:

إعتمد مجلس اإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر نشاط المراجعة الداخلية في الشركة التي تم دراستها خال 
عام 2010م، حيث إحتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر وتحديد المخاطر وعمل سجل تفصيلي للمخاطر 
ومقترحات لمعالجة المخاطر أو تقليص أثرها وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثاث سنوات معتمدة 
لجنة  من  مباشر  إشراف  تحت  مستمر  بشكل  المخاطر  تقييم  تحديث  على  الداخلية  المراجعة  وتشرف  المخاطر،  على 
المراجعة، وبالتالي تقوم الشركة بتحديث سجل المخاطر لديها وفق واقع تلك المخاطر ويتم عرض المخاطر ذات اأثر 
المرتفع على مجلس اإدارة بنهاية كل عام، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة 

المستقبلية ما يلي:
مخاطر متعلقة بمحدودية الطاقة اإنتاجية، مما يحد من نمو المبيعات وبالتالي فقد فرص سوقية.  -
مخاطر متعلقة بإمداد الوقود، والذي يتم توفيره بشكل حصري من قبل شركة أرامكو السعودية.  -

مخاطر متعلقة بتقادم أجزاء أساسية من الخطوط اانتاجية، مما قد يعرض الشركة لمشاكل عند حدوث عطل فيها.  -
مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصانع جديده وتوسع المصانع ااخرى بزيادة خطوطها اإنتاجية.  -

مخاطر متعلقة بسقف اأسعار الثابتة المفروضة التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.   -
مخاطر متعلقة بانتظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.  -

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي: 
مخاطر اإئتمان: تتمثل مخاطر اإئتمان في إخفاق أحد اأطراف في آداة مالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب في   -

تكبد الشركة خسارة مالية.
إن  اأدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم 
الشركة سياسة  لدى  إئتمانية عالية كما أن  أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة  بإيداع  الشركة  تقوم  العماء. 
بخصوص حجم اأموال المودعة في كل مصرف واتتوقع اإدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ا تتوقع 
اإدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العماء نظراً أن لديها قاعدة عريضة من العماء التي تعمل في 

أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً.
مخاطر سعر الصرف اأجنبي: تنتج مخاطر سعر الصرف اأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة اأدوات   -

المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمات اأجنبية.
لم تقم الشركة بأية عمليات ذات اهمية نسبية بالعمات عدا الريال السعودي، الدوار اأمريكي واليورو. وحيث أن سعر 
صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوار اامريكي، فإن اأرصدة بالدوار اأمريكي اتمثل مخاطر عمات هامة، 
وبالنسبة للعمليات بعملة اليورو تستخدم إدارة الشركة عقود تغطية مخاطر تغيرات سعر سعر صرف الريال السعودي 

مقابل اليورو. تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمات وتعتقد أن مخاطر العمات غير جوهرية.
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مخاطر أسعار العموات: تظهر مخاطر العموات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدات العموات   -
التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة لأدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموات وتعتقد أن 

تأثير مخاطر أسعار العموات ليس جوهرياً. 
مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية   -

حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة 
أي إلتزامات عند استحقاقها.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد 
من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيات بنكية، باإضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة 

العماء وفترات سداد أرصدة الموردين واأرصدة الدائنة اأخرى.
مخاطر القيمة العادلة: القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف   -
مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط تعامل عادلة. ا تعتقد اإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

الخاصة بالشركة تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

يسعى مجلس إدارة الشركة الى مراجعة وتطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، من خال تفعيل 
أدوار اللجان والتواصل المستمر مع اإدارة التنفيذية، حيث تقوم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناًء على خطة 

المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف 
عمليات المراجعة الى تقييم نظام المراقبة والضبط الداخلي، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة 
الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة أي ضعف جوهري فى نظام الرقابة 

والضبط الداخلي.
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توزع الشركة أرباحـا يستحقهـا المساهمون المسجلون في سجـل المساهمين لـدى تداول في نهايـة يـوم تاريخ   )1
    اأحقية الذي يتم تحديده واإعان عنه.

يعتمد توزيع اأرباح على عوامل عدة منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ اإقتصادي   )2
    العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص اإستثمارية وإحتياجات الشركـة في إعــادة اإستثمــار، والمتطلبات 
    النقدية والرأسماليـة، باإضافـة إلى اإعتبارات القانونية والنظامية اأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع 

    بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في اإعتبار 
    قواعد توزيع اأرباح المتعارف عليها في الشركـات السعوديـة والشركات العاملـة في دول الخليج والشركـات 

    الدولية العاملة في مجال اأسمنت.
بناء على توصية مجلس اإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع اأرباح على المساهمين ويتم اإعان   )3

    عنه في تداول والصحف المحلية.
4(  توزع إدارة الشركة اأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة.

1(  تقوم الشركة ببعض اإجراءات لضمان صرف اأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها: 
اإعان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع اأرباح وتاريخ    •

اأحقية وتاريخ التوزيع.
•  دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.

•  حث المساهمين بشكل دوري إستام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق اإعان في موقع تداول إضافة إلى نشر 
اأسماء في موقع الشركة االكتروني.

تصرف اأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خال البنوك باإيداع في محافظهم ااستثمارية في المواعيد   )2
التي يحددها مجلس اإدارة.

توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب اإجراءات اآتية:  )3
يجنب 10٪ )عشرة بالمائة( من اأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف   •

هذا التجنيب متى بلغ ااحتياطي المذكور نصف رأس المال.
فإذا كانت  المدفوع.  المال  بالمائة من رأس  تعادل 5٪ خمسة  للمساهمين  أولى  بعد ذلك دفعة  الباقي  •  يوزع من 

اأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة ا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
يخصص 10٪ )عشرة بالمائة( من الباقي لمكافأة مجلس اإدارة المنصوص عليها في الفقرة اأولى من المادة   •

)20( من النظام اأساسي، بما ا يتعارض مع اأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

 
 

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من اأرباح أو تستعمل لتكوين احتياطي إضافي للشركة ومواجهة   •
الطوارئ المختلفة أو لكفالة توزيع أرباح ثابتة بقدر اإمكان على المساهمين، وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة العادية 

للمساهمين.

قامت الشركة بتوزيع )6( ل للسهم عن العام 2014م، بمبلغ إجمالي )540( مليون ل بواقع )60٪( من رأس المال 
كما وزعت )4,5( ل للسهم للربع اأول والثاني والثالث من العام 2015م بمبلغ إجمالي بلغ )405( مليون ريااً بواقع 

)45٪( من رأس المال. 

طبقاً للمادتين )42( و)43( من النظام اأساسي للشركة، فإن مجلس اإدارة يقترح للجمعية العامة العادية توزيع اأرباح 
على النحو التالي:

ويسرنا أن نوضح للسادة المساهمين بأنه سيتم - بمشيئة ه - صرف اأرباح التي يتم الموافقة عليها، عن طريق التحويل 
المباشر لحسابات المساهمين طبقاً للبيانات التي ترد للشركة من تداول، تماشياً مع تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 

)3995/981/222( بتاريخ 1417/08/03هـ، إعتباراً من يوم 1437/06/06هـ الموافق 2016/03/15م، علماً بأنه 
تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 1437/05/16هـ الموافق 2016/02/25م تاريخاً أحقية اأرباح وهو موعد انعقاد 

الجمعية العامة.
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طبقاً للمادتين )42( و )43( من النظام اأساسي للشركة، فإن مجلس اإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة 
خال السنة المنتهية في 2015/12/31م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: 

الموافقة على تقرير مجلس اإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.  .1
التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.  .2

الموافقة على اقتراح مجلس اإدارة بشأن توزيع اأرباح لسنة 2015م . بواقع )562,5( مليون ل   .3
بنسبة )62,5٪( من القيمة اأسمية للسهم وتفاصيلها كما يلي:

405 مليون ل بواقع )4,50( ل للسهم تم توزيعها عن الثاثة أرباع اأولى من عام 2015م.     أ . 
157,5 مليون ل بواقع )1,75( ل للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية      ب . 
          العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات اأرباح للربع الرابع لعام 2015م، حيث تم تحديد نهاية تدوال يوم 

          الخميس 1437/05/16هـ الموافق 2016/02/25م تاريخاً إستحقاق اأرباح كما أنه تحدد تاريخ التوزيع 
         يوم الثاثاء 1437/06/06هـ الموافق 2016/03/15م.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإدارة.   .4
اعتماد التعامات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة دراية المالية لعام 2015م.  .5

الموافقة على صرف 1,8 مليون ل مكافأة أعضاء مجلس اإدارة بواقع 200,000 ل لكل عضو   .6
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

الموافقة على تفويض مجلس اإدارة بااستمرار في توزيع اارباح بشكل ربع سنوي.  .7
الموافقة علـى اختيــار مراجـع حسابــات الشركــــــة مـن بيـن المرشحين مـن قِبـل   .8

)لجنة المراجعة(  لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع اأول من عام 2017م، وكذلك فحص 
التقارير المالية اأولية وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض 

أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.


