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 اإلدارة مجلس تقريــر

 
  الموقرين     تبوك أسمنت شركة مساهمي الكرام السادة 
 

 ،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 

الغير عة التاس العمومية الجمعية اجتماع لحضور دعوته تلبية على ويشكركم بكم يرحب أن الشركة إدارة مجلس يسر

  .م 2016 ديسمبر شهر نهاية حتىم  2016 يناير أول من الفترة عن العشرون و ثانيةال المالية للسنة ، عادية الثالثة

 خالل أعمال من إنجازه تم اعم والعشرون ثانيال السنوي تقريره لحضرتكم يقدم أن المجلس يسر المقام هذا وفي

 حسابات مراقب وتقرير الختامية المالية  القوائم مع هـ 02/04/1438  الموافق م 31/12/2016 في المنتهية السنة

 :يلي كما الشركة

 

 التكوين والنشاط - 1

إن شركة إسمنت تبوك )" الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار 

م ( وبموجب السجل التجاري رقم 1994يناير  19هــ ) الموافق 1414شعبان  7بتاريخ  889الوزاري رقم 

 م (.1994أغسطس  2هــ ) الموافق 1415صفر  25بتاريخ  3550012690

مليون سهم متساوية  90مليون لاير سعودي، مقسم إلى  900إن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ 

 عادية ونقدية. اسميةلاير سعودي. وجميعها أسهم  10يمة كل منها القيمة، ق

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع اإلسمنت العادي والبورتالندي المقاوم للكبريتات ولألغراض الصناعية 

بتلك المنتجات والقيام بجميع األعمال المتعلقة والمتممة لهذا الغرض،  واالتجارومشتقات اإلسمنت وتوابعه 

بموجب الترخيص واستيراد وتصدير اإلسمنت ومنتجاته وتملك العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات 

 هـ1432شعبان  26ص( بتاريخ /6309)ص( والذي تم أخر تعديل عليه بموجب ترخيص رقم /227) الصناعي رقم 

 (.  م 2011يوليو  27الموافق  )

 

الشركة بدعم المجتمع المحلي حيث  مو تقو ضباء ، محافظةالل مصنعها الواقع في تزاول الشركة نشاطها من خ

  و مساجد و غيرها مبلغ و قدره أنشطةخيرية و  جمعياتبلغت قيمة التبرعات لدعم المجتمع المحلي من 

 .م 2016 ل عام خال (ألف لاير 389.7 )
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  :والمبيعات اإلنتاج  :أولا 
 

  :اإلنتاج •
 :الكلنكر إنتـــاج •

 
م   2015بــعام  مقارنة طن (1,312,034) م  2016  عام خالل المنتجة الكلنكر كمية بلغت
 .  %( 0.19وقدره ) رتفاعبا  طن (1,309,549)

 

. 
 

 
  :األسمنت إنتاج •

 
م  2015 بعام مقارنة طن ( 1,345,496 ) م 2016 عام خالل المنتجة األسمنت كمية بلغت
 . % (2.2) مقداره بارتفاعطن  (1,316,557)
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 :المبيعات •
 

 2015 بعام مقارنة طن (1,339,990) م 2016 عام خالل االسمنت من للشركة اإلجمالية المبيعات كمية بلغت

م  2016 عام في المبيعات قيمة بلغت وقد%(  2.86) قدره بارتفاع وبنسبة طن (1,302,724) م

 ( ،  %9.49) قدره انخفاض بنسبة لاير( 272,411,733 ) م2015 عام بمبيعات مقارنة  لاير( 246,529,989)

 

  :المخزون •
 
 طن، (886,690) م 2015 عام بمخزون مقارنة طن( 1,044,792) م  2016 عام نهاية في الكلنكر مخزون بلغ

 .طن( 53,500) م2015 عام مخزون مقابل طن (56,576) م 2016 عام نهاية في األسمنت مخزون بلغ كما

 

 :)بالريال السعودي( طالنشا نتائج :ثانياا 

      نتائج النشاط 

 2016/2015  2015 2016   البيان

 -0.28  113,956,291 81,610,798   مجمل الربح

 -0.02  21,058,785 20,634,798   إجمالي المصروفات التسويقية و االدارية 

  0.01  1,334,918 1,341,639   اإليرادات األخرى

 -0.34  94,232,424 62,317,639   صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

 -0.02  4,399,897 4,306,251   الزكاة الشرعية

 -0.35  89,832,527 58,011,388   صافي دخل العام

 -0.02  1,202,414,822 1,178,053,210   إجمالي حقوق المساهمين

 
 

 :الستثمارات :ثالثاا 
 شركة في األجل طويلة تاستثمارا فيمتمثلة  (لاير 169,348,750) مبلغ م 2016 عام في الشركة استثمارات بلغت

  . ةالطاق وخدمات التصنيع

  :المشاريع مجال في   :رابعاا 
  

 ما يلي :م  2016الشركة خالل عام  تأهم انجازا

 : لخط االنتاج الثاني و الذي يتكون من  بدء تجارب التشغيلتم  .1

 .شركة ) سي دي آي ( نفذته خط إنتاج كلنكر 1-1

 .شركة )كاتربلر( نفذتهامحطة كهرباء جديدة  2-1

 (.ياشركة )فيول  نفذتهامحطة تحليه جديدة  3-1

ل إلنتاج التجاري خالالثاني الخدمة و ااإلنتاج خط أن يدخل و من المتوقع والخط حاليا تحت تجارب التشغيل 

 م عند توفر الوقود الالزم للتشغيل. 2017من عام  الربع الثاني

 م. 2016سة تم تنفيذها على خط اإلنتاج األول خالل عام ال يوجد أنشطة رئي .2
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  :والسعودة التدريب مجال في  :خامساا 

 (%.41,57) نسبة السعودة في الشركة بلغت

كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها و غالبيتهم من السعوديين لدورات تدريبيه متنوعة ومختلفة  
باللغتين العربية أخطار البيئة داد دورة في السالمة المهنية و ، كما قامت الشركة بإع وخارجهاداخل المملكة 
والمعتمدة من قبل الرئاسة  إحدى الشركات المتخصصة الشركة بالشراكة مع  مقر والتي عقدت فيواالنجليزية 

موظف تجاوز عدد السعوديين فيها العدد  100أيام و حضرها ما يتجاوز  4على مدار  العامة لألرصاد وحماية البيئة
 . %12 بنسبة المطلوب للتدريب

 
  :الجودة عالمة  :سادساا 

 
 نتيجة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة  تمنحها التي الجودة بعالمة الشركة احتفظت •

  .الجودة مستويات أعلى على المحافظة
 نتيجة م23/4/2004 تاريخ منذ 9001 األيزو شهادة على بالحصول الجودة نظام تطبيق على الشركة حافظت •

 . الجودة نظام بتطبيق التزامها
 

  : الحوكمة  :سابعاا 

 حوكمة الشركة

 تبوكشركة اسمنت  حوكمة نظام

 بتـاريخ االسترشـادية الشـركات حوكمـة الئحـة صـدور بهـا بعـدوضعت شركة اسمنت تبـوك نظـام الحوكمـة الخـاص 

 مـن اعتمادهـا تـم ثـم ومـن بهـا المرفقة السياسات وكذلك بها خاصة حوكمة الئحة بمراجعة قامت و م12/11/2006

تهـد  لوضـع القواعـد والمعـايير المنظمـة لضـمان  والتـي م(30/12/2012 وتـاريخ(( 97) رقـم باجتماعه اإلدارة مجلس

 شـركة االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المسـاهمين وأصـحاب المصـالح، وبموجبـه تلتـزم

اسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو األداة المهمة في تنمية ثـروات 

ق هـذا النظـام مـع التـزام الشـركة بـالجودة فـي كافـة عملياتهـا وأنشـطتها فـين على المـدى الطويـل، ويتالمساهم

ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات واإلجراءات الواردة فـي هـذا النظـام ملزمـة لكـل أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة 

 النظام إال بقرار من مجلس إدارة الشركة. التنفيذية والمديرين و الموظفين في الشركة، وال يجوز تعديل هذا

اسمنت تبوك الحوكمة بأنه النظام األمثل الذي يـتم مـن خاللـه توجيـه الشـركة ورقابتهـا، شركة وُيعرّ  نظام حوكمة 

ويوضح هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة، كمجلس اإلدارة والمديرين 

صحاب المصالح األخرى، ويوضح القواعد واإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شـؤون الشـركة، ويـوفر والمساهمين وأ

الهيكل الذي يوضح أهدا  الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة األداء ويكون مجلس اإلدارة مسئوالً عـن نظـام الحوكمـة 

 اسمنت تبوك.شركة ب

للشركة وتوفير القيـادة التـي تعمـل علـى تنفيـذها،  إلستراتيجيةاوتتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في وضع األهدا  

واإلشرا  على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس اإلدارة لألنظمة 

شـركة واللوائح ونظام الشركة األساسي ولرقابة المساهمين فـي الجمعيـة العامـة للشـركة. كمـا أن نظـام حوكمـة 

اسمنت تبوك تم إعداده بما ال يتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئـة السـوق الماليـة، 

ووفقاً للمعايير العالمية المتعار  عليها في حوكمة الشركات، ويجب النظر إليه باعتبـاره أسـاس نظـام الحوكمـة فـي 

 المستويات اإلدارية بالشركة، ويتعين األخذ به ضمن : الشركة وليس كبديل لسياسات اإلدارة السليمة لكافة

  /التنفيذية. لوائحه هـ و 1424–06 –02وتاريخ  30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 
  /الصـادرة  وتعديالته. والقرارات والتعـاميم هـ1385-03-22  وتاريخ 6نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 من وزارة التجارة والصناعة.
 .النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك 
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ويجوز لمجلس اإلدارة تعديل هذا النظام من حين آلخر عند الحاجة لـذلك، بمـا يتوافـق مـع تعليمـات ومتطلبـات هيئـة 

 لشـركات حوكمـة ا يتعـارض مـع أحكـام الئحـة السوق المالية، واحتياجات العمل ومقتضى اإلدارة السـليمة، وبمـا ال

 لصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.ا

اسمنت تبوك تم تطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ما شركة  وبنظام حوكمة
يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتباريـة “عدا الفقرة )د( من المادة السادسة والتي تنص على 

اإلفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي فـي  –مثل صناديق االستثمار  –يتصرفون نيابة عن غيرهم الذين 
تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقـوق 

شركة اسمنت تبوك ليس لديها الصفة القانونية ويرجع سبب عدم التطبيق إلى أن ”. األساسية الخاصة باستثماراتهم
 –مثل صناديق االسـتثمار  –إللزام المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم 

 .اإلفصاح عن سياستهم بالتصويت
 

 

 حقوق المساهمين والجمعية العامة

للمسـاهمين جميـع الحقـوق المتصـلة  حوكمتها علـى أن تُثبـتسمنت تبوك ونظام لشركة ا يكفل النظام األساسي

بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصـيب 

من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضـور جمعيـات المسـاهمين، واالشـتراك فـي مـداوالتها والتصـويت علـى 

التصر  في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس،  قراراتها، وحق

وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

عيـة العامـة، وتحـرص علـى اختيـار الوقـت وتُمكن وتتيح الشركة مشاركة أكبر عدد من مساهميها فـي اجتمـاع الجم

والمكان المالئمين لعقدها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصـويت عـن بعـد لُتسـهل علـى مسـاهميها ممارسـة حـق 

التصويت. كما ينص النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على األحكام المتعلقـة بالجمعيـة العامـة 

اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة لضــمان ممارســة جميــع المســاهمين لحقــوقهم  للمســاهمين التــي تشــتمل علــى

النظامية. وتُعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة األعلى في الشركة، ولها صالحيات حصرية تشمل تعيين 

جلـس اإلدارة، أعضاء مجلس اإلدارة وإعفائهم، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعـوى المسـؤولية علـى أعضـاء م

وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديـد أتعابـه، وإقـرار توزيـع األربـاح الموصـى بهـا مـن قبـل 

الشركة أو تخفيضه، وتعديل النظام األساسـي للشـركة. علمـاً بـأن شـركة اسـمنت مجلس اإلدارة، وزيادة رأس مال 

تبوك تمكن مساهميها من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وتقوم بتزويد هيئـة السـوق الماليـة بنسـخة 

 منه خالل )عشرة( أيام من تاريخ انعقادها.

 ووظائفه تكوينه اإلدارة مجلس

تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضـاء بمجلـس اإلدارة عـن طريـق التصـويت العـادي، وذلـك مـن بـين المتقـدمين 

إلـى مجلـس اإلدارة، وفقـاً للضـوابط  تآلعضوية المجلس، الذين تم التوصية بهم مـن قبـل لجنـة الترشـيحات والمكافـ

لسوق المالية ونظام الشـركة األساسـي، لمـدة ال تزيـد وهيئة ا واالستثمارواإلجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة 

اسـمنت تبـوك يوجـب أن تكـون أغلبيـة أعضـاء  شركة . علماً بأن نظام حوكمةانتخابهمعن ثالث سنوات، ويجوز إعادة 

المجلس من غير التنفيذيين. ومجلس اإلدارة هو الكيان اإلداري األعلى في الشركة، والذي يمثلها ويحمي مصالحها. 

عن قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المسـتمرة ألدائهـا، ويمـارس هـذه المسـؤولية  مسئولجلس والم

باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومسـاندة إداراتهـا فـي أداء مهامهـا وفـق معـايير محـددة. وتقـع علـى المجلـس 

 وإسـتراتيجيةملهـا، ويشـمل ذلـك تحديـد ر يـة مسؤولية توجيه اإلدارة التنفيذية وضبطها، ووضع الضوابط المناسبة لع

واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصالحيات لإلدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل فـي حـدودها. 

وإضافة إلى االختصاصات والصالحيات الواردة بالنظام األساسي للشـركة يمـارس مجلـس اإلدارة الوظـائف األساسـية 

 التالية:

 واألهدا  الرئيسية للشركة واإلشرا  على تنفيذها، ومن ذلك: اإلستراتيجيةجهات اعتماد التو 
o  الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. اإلستراتيجيةوضع 
o سنوية.تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات ال 
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o .اإلشرا  على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصر  بها 
o .وضع أهدا  األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة 
o .المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها 

 
  عليها، ومن ذلك:وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشرا  العام 

o  وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلـس اإلدارة
إسـاءة منـع إسـاءة اسـتخدام أصـول الشـركة ومرافقهـا، ومنـع واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلـك 

 التصر  الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
o .التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 
o  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية إلدارة المخاطر، وذلك من خـالل تحديـد التصـور العـام عـن المخـاطر التـي قـد

 تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
o  الرقابة الداخلية في الشركة.المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات 

 
  وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئـة السـوق الماليـة

 واإلشرا  العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
 عها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعيـة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووض

 العامة لها.
  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح مـن أجـل حمـايتهم وحفـو حقـوقهم، ويجـب أن تغطـي هـذه

 السياسة بوجه خاص اآلتي:
o .آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود 
o ة الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.آليات تسوي 
o .آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم 
o  قواعد السـلوك المهنـي للمـديرين والعـاملين فـي الشـركة بحيـث تتوافـق مـع المعـايير المهنيـة واألخالقيـة

السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبـة تطبيـق هـذه 
 القواعد وااللتزام بها.

o .مساهمة الشركة االجتماعية 
 

  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح، والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهريـة
 اهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.للمس

 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
              ينص نظام حوكمة شركة اسـمنت تبـوك علـى أن تكـون أغلبيـة أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن األعضـاء غيـر التنفيـذيين.

 وبعد،  أيهما أكثرأو ثلث أعضاء المجلس، كما ينص على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، 
 الئحـة بمراجعـة قامـت تبـوك أسـمنت شـركة فـإن م12/11/2006 بتاريخ االسترشادية الشركات حوكمة الئحة صدور
 تـاريخو( 97) رقم باجتماعه اإلدارة مجلس من اعتمادها تم ثم ومن بها المرفقة السياسات وكذلك بها خاصة حوكمة
 .م 30/12/2012
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 الشركات: حوكمة لئحة مواد من تطبيقه تم ما يوضح جدولا  يلي وفيما •

 جزئياً  طبق بالكامل طبق الموضوع المادة
 لـــم
 يطبق

ـــــــباب  األس
 والتفاصيل

    طبق بالسهم المتصلة المساهمين حقوق 1

2 
 لحقـوقهم المسـاهمين ممارسـة تسـهيل
 المعلومات على وحصولهم

    طبق

3 
 باجتمـاع المتصـلة المسـاهمين حقـوق
 .العامة الجمعية

    طبق

 التصويت حقوق 4
بمــا يتوافــق  طبــق

 مع الشركة
   

)حســـب اإليضـــاح 
 باألسفل(

    طبق األرباح في المساهمين حقوق 5

   الفقرة )د(  باإلفصاح المتعلقة واإلجراءات السياسات 6

    طبق اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح 7

    طبق اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف 8

    طبق اإلدارة مجلس مسئوليات 9

    طبق اإلدارة مجلس تكوين 10

    طبق واستقالليتها اإلدارة مجلس لجان 11

    طبق المراجعة لجنة 12

    طبق والمكافآت الترشيحات لجنة 13

    طبق األعمال وجدول اإلدارة مجلس اجتماعات 14

    طبق اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت 15

      طبق  اإلدارة مجلس في المصالح تعارض 16

 

تطبيقـه فـي انتخابـات  تم تعديل النظام األساسي للشـركة بنـاء علـى ذلـك زسـيتمبالنسبة للتصويت التراكمي 
الــدورة القادمــة لمجلــس اإلدارة حيــث أن انتخــاب اعضــاء الــدورة الحاليــة كــان قبــل إلــزام الشــركات بتعــديل أنظمتهــا 

 األساسية بإتباع التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة
يجـب علـى “لـى والتـي تـنص ع مـن لئحـة حوكمـة الشـركات مـن المـادة السادسـة لفقـرة )د(بالنسـبة ل

 –مثـل صـناديق االسـتثمار  –المستثمرين من األشخاص ذوي الصـفة االعتباريـة الـذين يتصـرفون نيابـة عـن غيـرهم 
اإلفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي 

ويرجع سبب عدم التطبيق  ”.األساسية الخاصة باستثماراتهم تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق
المسـتثمرين مـن األشـخاص ذوي الصـفة االعتباريـة الـذين  إلى أن اسمنت تبوك ليس لديها الصـفة القانونيـة إللـزام

  .اإلفصاح عن سياستهم بالتصويت –مثل صناديق االستثمار  –يتصرفون نيابة عن غيرهم 
لعدم وجود  ال تنطبق على الشركة حوكمة الشركات مادة الثانية عشرة من لئحةلفقرة )ط( من البالنسبة ل

 يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة . األعضاءوجميع  اإلدارةفي مجلس  أعضاءمن يحق له ان يعين 

 

 م 6201عام  عقدها خالل الجمعيات التي تم

 فندق فيم 2016-04-28 الموافقهـ 1437-07-21 بتاريخ الثاني ( االجتماع27رقم ) العادية العمومية الجمعية عقد تم
وتم نشر إعالناتها فـي صـحيفة  م 2015 عام عن المنتهية األعمال لمناقشة وذلك تبوك بمدينة ن تبوكإ هيلتون جارد
 م.2016ابريل  17الموافق  هـ 1437رجب 10وتاريخ  18131رقم  عكاظ بالعدد

 فيفي مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك تم عقد الجمعية العمومية الثامنة والعشرون االجتماع الثاني 
، وذلك للنظر في جدول األعمال م 2017-01-26 الموافقهـ 1438-04-28 مساء يوم الخميس بتاريخ6:30تمام الساعة

 -:التالي
أوالً:التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة هللا تعالى من تاريخ انعقاد 
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ولمدة ثالث سنوات ميالدية وذلك باستخدام أسلوب  -االجتماع الثاني-الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون 
 . التراكمي التصويت

 
 لتأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة مالذ للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /ثانياً:التصويت على عقدي ا

د بن علي العماري مصلحة بها والترخيص بها لعام قادم ، والذي يخص عقدي التأمين الموقع مع شركة مالذ ـمحم
( ثالثة مليون ومائتان 3,275,488األول لتوفير خدمة التأمين الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره ) -للتأمين 

شهراً تبدأ من تاريخ يوم أنعقاد الجمعية العامة العادية  12وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون لاير ولمدة 
( سبعمائة وثالثة وأربعون الف 743,718، والثاني لتقديم خدمة التأمين العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ وقدره )

شهراً تبدأ من تاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة العادية , حيث أن مقدم الخدمة  12ة عشر لاير ولمدة وسبعمائة وثماني
 .لم يمنح أي مزايا تفضيلية وال يوجد أي شروط للتعامل

 
 م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة2016-12-31ثالثاً:أجازة أعمال المجلس التي تنتهي دورته بتاريخ 

 .(والعشرون )االجتماع الثاني

 -:وقد تم انتخاب كل من 

 األستاذ : سعود بن سليمان الجهني )المؤسسة العامة للتقاعد(. .1
 المهندس : رياض بن محمد الناصر . .2
 األستاذ : عمر بن عبدالعزيز الشثري . .3
 األستاذ : عبدالعزيز بن صالح الشثري . .4
 سليمان بن صالح الصرا  .األستاذ :  .5
 األستاذ : طارق بن خالد العنقري . .6
 الدكتور : سعيد بن سعيد عبيد . .7

 
 :للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس تشكيل •

 الشـثري ، صـالح بـن خالـد  /األسـتاذ سـعادة عدا ما مستقلون جميعهم أعضاء ، 7 من اإلدارة مجلس يتكون
 األنظمـة و بـاللوائح األعضـاء جميـع تزويـد تم وقد انتنفيذي فهما ليساواألستاذ / سعود بن سليمان الجهني 

 .السعودية العربية المملكة في بها المعمول و بالشركة المتعلقة
 

 فئة العضوية اســـم العضو
الشركات المساهمة األخـر  التـي يشـارك فـي 

 عضوية مجالس إدارتها 

 غير تنفيذي خالد بن صالح الشثري
 رئيس مجلس إدارة الشركة المتطورة

 

 ال يوجد مستقل سعيد بن سعيد عبيدد . 

 مستقل محمد بن علي العماري

 شركة مالذ للتأمين.

 شركة اسماك تبوك)مساهمة مقفلة(.

 شركة وطن لالستثمار.
 شركة معرفة

 شركة تبوك للتنمية الزراعية مستقل سليمان بن صالح الصرا 

 مستقل حمود بن عبد هللا التويجري م.

 

 مجلس إدارة التعاونية للتامينعضو 
 عضو مجلس إدارة شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(

 غير تنفيذي سعود بن سليمان الجهني
 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية

 التجاري  مجلس إدارة البنك األهلي عضو 

 دال يوج مستقل عبد العزيز بن صالح الشثري
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 :هي ثالثة اجتماعات واجتماعين بالتمرير  اإلدارة التي تمت اجتماعات مجلس
 

 اإلسم
 تمرير الرياض 119 تبوك 118 الرياض 117 تمرير

01-1-2016 11-2-2016 28-04-2016 10-11-2016 29-12-2016 

 يالتمرير لم يحضر لم يحضر حضر بالتمرير خالد بن صالح الشثري

 بالتمرير حضر حضر حضر يالتمرير د.سعيد بن سعيد عبيد

 بالتمرير لم يحضر حضر حضر بالتمرير محمد بن علي العماري

 يالتمرير حضر حضر حضر بالتمرير سليمان بن صالح الصرا 

 يالتمرير حضر حضر حضر يالتمرير سعود بن سليمان الجهني

 بالتمرير حضر حضر حضر بالتمرير عبدالعزيز بن صالح الشثري

 بالتمرير لم يحضر حضر حضر بالتمرير التويجريم.حمود بن عبدهللا 

 
 
 
 اإلدارة مجلس أعضاء حقوق ج(
 

 ســـماإل
 م2016األسهم في نهاية عام  التغير خالل الفترة   2016األسهم في بداية العام  

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 %12.7 11,421,574 0 0 %12.7 11,421,574 الشثري نعبد الرحمخالد صالح 

 %5.0 4,500,009 0 0 %5.00 4,500,009 المؤسسة العامة للتقاعد

 %0.007 6,006 0 0 %0.007 6,006 سعيد سعيد محمد عبيد

 %0.001 1,000 0 0 %0.001 1,000 سليمان صالح سلمان الصرا 

 %0.001 1,000 0 0 %0.001 1,000 محمد علي حميدان العماري

 %0.021 18,504 0 0 %0.021 18,504 مقحم التويجري عبد هللاحمود 

 %0.001 1,000 0 0 %0.001 1,000 الشثري نعبد الرحمصالح  زعبد العزي

 
 
 
 اإلدارة مجلس ألعضاء القصر واألبناء زوجات حقوق (د
 

 اســـم العضو
صلة 

 القرابة

األسهم في بداية 

 العام
 المتغير النسبة

األسهم في نهاية 

 العام
 النسبة

 %0.0005 405 ---- %0.0005 405 زوجة خالد بن صالح الشثري

 %0.0017 1500 ---- %0.0017 1500 زوجة مقحم التويجري عبد هللاحمود 

 
 المجلس أعضاء مكافآت(هـ

 
 في عليها المنصوص غير مالية امتيازات أوئات مكاف أي يتقاضون ال المجلس وأعضاء رئيس بأن اإلدارة مجلس يؤكد
 وأعضاء رئيس يتقاضى حيث .للشركة األساسي النظام في يقابله وما االستثمارو  التجارة وزارة من الصادر النظام
 بلغ و قد عضو ، لكل ( لاير200,000) بواقع سنوية تئامكاف (فقط لاير (1,400,000) إجمالي مبلغ اإلدارة مجلس
 قيمة تمثل لاير( وهي 345,469م ) 2016المالي  العام خالل عنه المنبثقة واللجان المجلس أعضاء تعويضات إجمالي
 مقر خارج المقيمين لألعضاء السفر وتذاكر اإلقامة ومصاريف عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس جلسات حضور بدل

 .اجتماعات (5)عدد  م 2016 عام خالل المجلس عقد و قد االجتماعات
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  : التنفيذيين كبار وتعويضات مكافآت (و
 

 – المالي المدير – والمبيعات التسويق مدير  –العام  المدير وهم التنفيذيين كبار منأربعة  رواتب و تئامكاف بلغت
 لاير (. 1,358,651) فقط :اإلدارة كالتاليسكرتير مجلس 

 
 الفترة  الوظيفة  السم 

 2016من يناير حتى ديسمبر   المدير العام  المهندس/ علي بن محميها االسمري

 2016من يناير حتى ديسمبر   مدير المبيعات  السيد/ محمد عبدهللا الجلوي

 2016من يناير حتى مايو    المدير المالى المكلف   السيد/ حاتم بكر اسماعيل 

 2016من يونيو حتى ديسمبر  المدير المالي  السيد / اشر  صبحي محمد سليم

 2016من يناير حتى ديسمبر   سكرتير مجلس االدارة  السيد/ عبد المحسن العتيبي

   

 الجمالي  المكافاة اجمالى الراواتب 

1,358,651.0 0.0 1,358,651.0 

 
 .تنفيذيين فقط أربعةبأن عدد كبار التنفيذيين بالشركة هم  علما ً
 
 الشركة مع العالقة ذوي عقود (ز
 
األول لتوفير  م(08/11/2016هـ الموافق)08/02/1438شركة مالذ للتأمين وذلك بتاريخ  معتأمين  يعقد توقيع تم

وسبعون ألف  مائتان وخمسةمليون و ثالثة (3,275,488) خدمة التأمين الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره

والثاني لتقديم خدمة  العادية العامة الجمعية انعقاد يوم تاريخ من تبدأشهراً  12ون لاير ولمدة ثمانو مائة وثمانيةاربع

سبعمائة وثالثة واربعون ألف وسبعمائة وثمانية عشر  (743,718)التأمين العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ وقدره 

د بن ـلعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محم و،  العادية العامة الجمعية انعقاد يوم تاريخ من تبدأشهراً  12لاير ولمدة 

علي العماري مصلحة مباشرة بالوثيقتين باعتباره نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة مالذ للتأمين، كما تؤكد 

 ،  للتعامل شروط أي يوجد وال الشركة بأن مقدم العروض لم يمنح أي مزايا تفضيلية

 :اإلدارة مجلس انجل ( ح
 
  :المراجعة لجنة •

 :يلي كما المراجعة لجنة ومسئوليات مهام اإلدارة مجلس اعتمد
 في فاعليتها مدى من التحقق و الشركة، في النظامية الرقابة وإدارة الداخلي التدقيق إدارة على اإلشرا  •

 .اإلدارة مجلس لها حددها التي والمهمات األعمال تنفيذ
 هذين شأن في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير وضع و الداخلية الرقابة ونظام الداخلي التدقيق نظام دراسة •

 .النظامين
 .فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة النظامية والرقابة الداخلي التدقيق تقارير دراسة •
 عند ويراعى لهم، التجديد بعدم أو أتعابهم وتحديد القانونيين المحاسبين بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية •

 .استقالليتهم من التأكد بالتعيين التوصية
 بها يكلفون التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي اعتماد و ، للشركة الخارجي المراجع أعمال متابعة •

  .المراجعة بأعمال قيامهم أثناء
 .عليها مالحظات أي ومناقشة الخارجي الحسابات مدقق مع المراجعة خطة دراسة •
 .شأنها في تم ما ومتابعة المالية القوائم على الخارجي الحسابات مدقق مالحظات دراسة •
 مطابقتها وضمان شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية السياسات دراسة •

 .السعودية المحاسبية للمعايير
 األسهم سوق إقفال بعد اللجنة تجتمع أن على تداول موقع على اعتمادها فور األولية المالية القوائم نشر •

 ثم ومن التداول فترة انتهاء حتى االنتظار أو بساعتين التداول فترة بداية قبل القوائم وتنشر السعودية
 .النتائج نشر باعتماد ُيفوضه من أو اإلدارة مجلس رئيس ُيفوض اللجنة، اجتماع تعذر حالة إعالنه،وفي

 .شأنها في والتوصية الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل السنوية المالية القوائم دراسة •
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 :من المراجعة لجنة وتتكون    
 

 المسمى السم الصفة

 نائب رئيس مجلس االدارة عيد بن سعيد بن عبيدس د. اللجنة رئيس

 اإلدارة مجلس عضو الشثري صالح بن عبدالعزيز عضو

 الشركة خارج من مستقل عضو الخليفة علي بن عبدهللا عضو

 الشركة خارج من مستقل عضو العايد سليمان بن علي عضو

 
 لتنفيذ م2016 ديسمبر 31 ولغاية م 2016 يناير 1 من الفترة خالل تماعات( اج 3 ) المراجعة لجنة عقدت وقد

  .بها المناط المهام
 
 :التنفيذية اللجنة(  ط

 :يلي كما التنفيذية اللجنة ومسئوليات مهام اإلدارة مجلس اعتمد
 اإلستراتيجية الخطط مثل مختلفة بأمور متعلقة بتوصيات اإلدارة مجلس إلى والرفع مراجعة عن مسئولة اللجنة تكون
 وضع بمهمة اللجنة وتقوم اإلدارة مجلس من الممنوحة التنفيذية الصالحيات بعض للجنة أن كما ، العمل وخطط

 أداء مراقبة وكذلك الخصوص بهذا الصادرة واألنظمة اللوائح مع تماشياً  للشركة االستثمار وخطط إستراتيجية
 .الشركة استثمارات

 
 :والتوصيات المراجعة

 .االستثمار سياسة •
 .للشركة التنفيذية اإلدارة من الُمقدمة العمل وخطط االستراتيجيات •
 .الشركة في العمل بسير المتعلقة واألنظمة اللوائح •
 .الشركة بأعمال والمتعلقة الهامة والعقبات األمور •
 

 :الصالحيات
 الموظفين وشؤون الفنية، المالية، باألمور والمتعلقة للجنة اإلدارة مجلس من الممنوحة الصالحيات •

 .الُمعتمدة اللوائح في الممنوحة والمبالغ الحدود بحسب والمشتريات
 .المجلس ُيصدرها قرارات على بناءً  للجنة منحها المجلس يرى أخرى صالحيات أي •
 :تشمل والتي الالزمة الخطط ووضع االستثمار أهدا  تحديد •

 .الصادرة واللوائح التشريعات مع المتوافقة و المرحلية االستثمار وسياسة خطط تطوير •
 إدارة وخيارات العمالت، تنويع األصول، تنويع الخطر، مستويات وتشمل المدى طويلة وخطط أهدا  •

 .والخارجي الداخلي االستثمار
 .االستثمارات أداء ومراقبة متابعة ومدة طريقة •

 .دوري بشكل أدائهم وتقييم االستثمارات مدراء تعيين •
 :ذلك في بما اإلدارة، لمجلس الالزمة التقارير وتقديم دوري بشكل االستثمارات نتائج تقييم •

 .التنفيذية اإلدارة توصيات مراجعة •
 .والمستقبلية الحالية االستثمارية المحفظة مكونات مراجعة •
 .االستثمارية بالسياسة األموال إدارة على القائمين التزام من التأكد •
 .والبيع الشراء قرارات مراجعة •

 :من التنفيذية اللجنة وتتكون    
 المسمى االسم الصفة

 اإلدارة مجلس عضو سعود بن سليمان الجهني اللجنة رئيس

 اإلدارة مجلس عضو محمد بن علي العماري  عضو

 اإلدارة مجلس عضو م.حمود بن عبدهللا التويجري عضو

 المهام لتنفيذ م2016 ديسمبر 31 ولغاية م2016 يناير 1 من الفترة خالل اجتماعات (6) التنفيذية اللجنة عقدت وقد
 .بها المناط
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 :تئاوالمكاف الترشيحات لجنة (ي

 مهام( م04/04/2010 الموافق. هـ 19/04/1431 وتاريخ عشر التاسع اجتماعها فيالعمومية ) الجمعية اعتمدت
 :يلي كما اللجنة ومسئوليات

 عدم مراعاة مع المعتمدة والمعايير للسياسات وفقاً  المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية •
 .واألمانة بالشر  مخلة بجريمة إدانته سبق شخص أي ترشيح

 للقدرات وصف وإعداد اإلدارة مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة لالحتياجات السنوية المراجعة •
 ألعمال العضو يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك في بما اإلدارة، مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت
 .اإلدارة مجلس

 .إجرا ها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل مراجعة •
 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد •
 العضو كان إذا مصالح مع تعارض أي وجود وعدم المستقلين، األعضاء استقاللية من سنوي بشكل التأكد •

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل
 تلك وضع عند ويراعى التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات وضع •

 .باألداء ترتبط معايير استخدام السياسات
 
 

 :من والمكافآت الترشيحات لجنة وتتكون

 المسمى االسم الصفة

 اإلدارة مجلس عضو الصرا  صالح بن سليمان اللجنة رئيس

 اإلدارة مجلس عضو بن سليمان الجهني سعود عضو

 اإلدارة مجلس عضو حمود بن عبدهللا التويجريم. عضو

 
 . م2016  عام خالل اثنين يناجتماع اللجنة وعقدت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :م 6201  إلى م 2201 من للفترة المالية النتائج ملخص :ثامناا 
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    قائمة المركز المالي  

 البيــــــــــــان
2012 2013 2014 2015 2016 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

           المتداولة:األصول 

 النقد لدى البنوك
           
35,218,826  

           
19,561,043  

            
13,862,208  

           
88,775,527  

           
12,135,881  

 االستثمارات قصيرة األجل
           
50,000,000  

         
106,000,000  

            
63,000,000  

                            
-  

                            
-  

 اشهر ( 3ودائع الجل )استثمارات الكثر من 
         
160,000,000  

                            
-  

                              
-  

  
                            

-  

 بالصافي  -الذمم المدينة 
           
15,658,726  

           
17,331,843  

            
15,399,234  

           
16,782,063  

           
20,686,278  

 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 
           
23,755,043  

           
20,236,585  

            
16,447,298  

           
15,302,228  

           
11,935,619  

     األرصدة المدينة األخرى
                              

-  
    

 المخزون
         
131,794,503  

         
177,036,064  

          
191,163,832  

         
215,674,214  

         
234,274,975  

 إجمالي األصول المتداولة
         
416,427,098  

         
340,165,535  

          
299,872,572  

         
336,534,032  

         
279,032,753  

           األصول غير المتداولة:

 االستثمارات طويلة األجل
           
67,499,990  

           
67,499,990  

            
67,499,990  

         
169,348,750  

         
169,348,750  

 صافي قيمة األصول الثابتة
         
537,904,257  

         
493,300,227  

          
492,953,504  

         
502,841,859  

         
678,714,649  

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
         
344,112,520  

         
481,402,015  

          
939,848,219  

         
998,495,729  

         
780,512,516  

 صافي المصروفات المؤجلة
             

2,701,337  
             

6,880,245  
            
18,886,566  

           
24,211,924  

           
20,022,498  

 إجمالي األصول غير المتداولة
         
952,218,104  

     
1,049,082,477  

       
1,519,188,279  

     
1,694,898,262  

     
1,648,598,413  

 إجمالي األصول
     

1,368,645,202  
     

1,389,248,012  
       

1,819,060,851  
     

2,031,432,294  
     

1,927,631,166  

           الخصوم وحقوق المساهمين:

           الخصوم المتداولة:

       قروض قصيرة االجل 
            

78,150,000 
         
126,123,636  

 الذمم الدائنة
           
24,953,282  

           
21,750,179  

            
18,728,665  

           
24,240,739  

           
15,845,427  

 األرصدة الدائنة األخرى
           
29,160,405  

           
28,880,062  

          
108,476,314  

           
92,625,999  

           
91,408,955  

 التوزيعات المستحقة للمساهمين
         
115,588,298  

         
118,555,860  

          
122,590,284  

         
123,330,997  

         
125,742,258  

   على المساهمينأرباح مقترح توزيعها 
                            

-  
                              

-  
  
- 

                            
-  

 مخصص الزكاة الشرعية
           
16,149,513  

           
15,796,213  

              
9,378,723  

             
9,599,366  

             
9,505,720  

 إجمالي الخصوم المتداولة
         
185,851,498  

         
184,982,314  

          
259,173,986  

         
327,947,101  

         
368,625,996  

           الخصوم غير المتداولة:

 قرض طويل األجل
                            

-  
                            

-  
          
379,680,427  

         
477,996,176  

         
357,753,217  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
           
17,016,653  

           
19,432,847  

            
21,197,143  

           
23,047,195  

           
23,198,743  

 إجمالي الخصوم غير المتداولة
           
17,016,653  

           
19,432,847  

          
400,877,570  

         
501,043,371  

         
380,951,960  

           حقوق المساهمين:

 رأس المال
         
900,000,000  

         
900,000,000  

          
900,000,000  

         
900,000,000  

         
900,000,000  

 االحتياطي النظامي
         
176,700,452  

         
194,046,032  

          
207,803,677  

         
216,786,930  

         
222,588,069  

 األرباح المبقاة
           
89,076,599  

           
90,786,818  

            
51,205,618  

           
85,654,892  

           
55,465,141  

 إجمالي حقوق المساهمين
     

1,165,777,051  
     

1,184,832,850  
       

1,159,009,295  
     

1,202,441,822  
     

1,178,053,210  

 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
     

1,368,645,202  
     

1,389,248,011  
       

1,819,060,851  
     

2,031,432,294  
     

1,927,631,166  
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 قائمة الدخل
2012 2013 2014 2015 2016 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

 صافي المبيعات
         
391,768,346  

         
355,587,341  

          
322,290,896  

         
272,411,733  

         
246,529,989  

           ناقصاً:

 تكلفة المبيعات
         
173,812,767  

         
162,482,878  

          
161,938,603  

         
158,455,442  

         
164,919,191  

 مجمل الربح
      

217,955,579  
      

193,104,463  
        
160,352,293  

      
113,956,291  

         
81,610,798  

           ناقصا ً:

 المصروفات البيعية والتسويقية
             

2,644,435  
             

2,987,351  
              

3,122,224  
             

3,283,926  
             

3,539,820  

 المصروفات العمومية واإلدارية
           
15,890,219  

           
16,069,395  

            
16,266,788  

           
16,644,859  

           
13,669,458  

       مصروفات التمويل
             

1,130,000  
 

3,425,520  

 مجموع المصروفات
         
18,534,654  

         
19,056,746  

          
19,389,012  

         
21,058,785  

         
20,634,798  

 صافي دخل النشاط الرئيسي
      

199,420,925  
      

174,047,717  
        
140,963,281  

         
92,897,506  

         
60,976,000  

     شروع الخرسانةممخصص م 
              

6,500,000- 
    

   ايرادات اخرى ،صافي 
             

6,635,377  
              

7,368,106  
             

1,334,918  
             

1,341,639  

 األخرى )صافي ( 
             

6,063,868  
             

6,635,377  
                  

868,106  
             

1,334,918  
             

1,341,639  

 مخصص الزكاة صافي دخل العام قبل
      

205,484,793  
      

180,683,094  
        
141,831,387  

         
94,232,424  

         
62,317,639  

           ناقصاً:

 مخصص الزكاة الشرعية
           
16,530,587  

             
7,227,295  

              
4,254,942  

             
4,399,897  

             
4,306,251  

 صافي الدخل
      

188,954,206  
      

173,455,799  
        
137,576,445  

         
89,832,527  

         
58,011,388  

      

 0.64 1.00 1.53 1.93 2.10 ربح السهم / صافي الدخل

      

 0.68 1.03 1.57 1.93 2.22 ربح السهم /النشاط

 
 

 .التقرير في الموضحة النتائج في يتمثل أثره و االسمنت، بيع و إنتاج هو الرئيسي الشركة نشاط : تاسعاا 
 
 

   المخاطر  :عاشراا 
 .الحالية واإلشتراطات للظرو  طبقا الخارجية األسواق في والمنافسة للتصدير اسواق فتح صعوبة .1
 .  المنافسة شدة و االسمنت من المعروض ارتفاع إلى أدى المشاريع حركة بطء .2
 . المنطقة نفس في اسمنت شركات بدخول المنافسة .3
 الجهات مع المشكلة إلنهاء جهودا تبذل مازالت الشركة أن حيث الثاني اإلنتاج خط لتزويد الوقود توفر عدم .4

 .المعنية
 
 

 .للمبيعات الجغرافي التوزيع ر:عش الحادي
 

 م  2016 المنطقة 

 211,488,617 منطقة تبوك

 10,755,135  و الشمالية الغربيةالمنطقة 
 24,286,237 المدينة المنورة و العال 

 لاير  246,529,989 اإلجمــــــــــــــــــــالي 

 

 

 

 السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات:   عشر الثاني
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 2016قائمة الدخل 
 العام  الماضيالتشغيلية  عن الفروقات الجوهرية في البنود 

 اسبابه  التغير 

 انخفاض  متوسط سعر البيع. -0.10 صافي المبيعات

     ناقصاً:

 ارتفاع تكلفة الوقود وبعض بنود التكلفة.  0.04 تكلفة المبيعات

 نتيجة النخفاض االيرادات  وارتفاع تكلفة المبيعات . -0.28 مجمل الربح

     ناقصا ً:

 ارتفاع قيم البنود المكونة لها .  0.08 والتسويقية المصروفات البيعية

 انخفاض قيم البنود المكونة لها. -0.18 المصروفات العمومية واإلدارية

 عمولة قرض دفع حصة الشركة في زيادة اسهم شركة طاقة .  2.03 مصروفات التمويل

   -0.02 مجموع المصروفات

 سبق . نتيجة لما -0.34 صافي دخل النشاط الرئيسي

     مخصص مشروع الخرسانة
 

  

    0.01 االيرادات االخرى بالصافي 
 

  

 ايرادات استثمارات واخرى.  0.01 األخرى 

 نتيجة لما سبق . -0.34 صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

     ناقصاً:

 نتيجة لما سبق . -0.02 مخصص الزكاة الشرعية

       -0.35 صافي الدخل

 

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة معايير عن اختال  أي يوجد ال  :عشر الثالث

 

 للشركة اإلنتاجية الطاقة ترتفع أن اإلنتاج مرحلة ودخولها السابقة المشاريع حين البدء بتشغيل يتوقع :عشر الرابع

)في حال بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب  التنافسي الشركة وضع من سيعزز مما

  .(للتشغيل توفر الوقود الكافي

 

 .األرباح توزيع سياسة :عشر الخامس

 :األتي النحو على للشركة األساسي بالنظام ورد ما على الصافية أرباحها توزيع في الشركة سياسة تعتمد

 .المال رأس نصف االحتياطي بلغ متى وقفه يتم نظامي احتياطي لتكوين الربح صافي من(  % 10 ) بيجنّ  •

 .)في حال توفر السيولة( للمساهمين أولى دفعه المال رأس من(  %5 ) عيوزّ  •

 .بشأنها والتعليمات النظام حسب اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة الباقي من يخصم •

 .اإلدارة مجلس توصية على بناء المساهمين على الباقي من إضافية حصة توزيع يجوز •

 بالقدر أخرى احتياطيات أو إضافي احتياطي تكوين العامة للجمعية يجوز اإلدارة مجلس توصية على بناء •

 .مساهميها على مناسبة أرباح توزيع لها ويكفل المالي مركزها متانة للشركة يحفو الذي المناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :م6201 لعام األرباح توزيع حساب  :عشر السادس



2016 

Page 16 
 

 
التوصية من قبل  تم و أدناه، موضح هو كما للشركة األساسي النظام من (41)المادة  مع تمشيا األرباح توزيع تمي

 سهم./لاير (0.0)بواقع  المال رأس من %( 0 ) بنسبة لاير مليون (00) مبلغ توزيعمجلس االدارة ب
 

2016  

 بيان توزيع األرباح للعام  سعودي -لاير 

       62,317,639.0  
 صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية

         4,306,251.0  
 م(2016)المكون خالل  يخصم : الزكاة الشرعية

       58,011,388.0  
 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية

         5,801,139.0  
 % من صافي الربح بعد الزكاة .10يخصم : احتياطي نظامي بواقع 

       52,210,249.0  
  

  
 % من رأس المال المدفوع5يخصم : حصة أولي للمساهمين بنسبة 

       52,210,249.0  
  

         1,400,000.0  
 م2016عن يخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

       50,810,249.0  
  

       85,654,892.0  
 م2015 الماضييضا  رصيد األرباح المرحل من العام 

     136,465,141.0  
  

       81,000,000.0  
 م2015عام يخصم ارباح موزعة عن 

 ( من رأس المال %5يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة ) 

     55,465,141.0 
 ترحل للعام القادم  –الرباح المبقاة 

 
 :عشر السابع

 
 البالد.لصالح بنك  الشركة على ينضقر يوجد بأنه اإلدارة مجلس يقر •
 يصدر لم و اكتتاب حق مذكرات أو خيار حقوق أي يوجد وال أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أي يوجد ال •

 .المالية السنة خالل مشابهة حقوق أي
 .لالسترداد قابلة دين أدوات أي استرداد أو إلغاء أو بشراء الشركة تقم لم  •

 
 تجاه بنك البالد اإللتزام :عشر الثامن

 
  -إلى اتفاق مع بنك البالد على اآلتي : تم الوصول

 
 فترة خالل مستنديه اعتمادات فتح عبر البالد بنك مع لاير مليون ( 521بقيمة ) مصرفية تسهيالت عقد توقيع تم أولا:
 : التالي النحو على إسالمي تمويل إلى تحول التوريد

 .2016-12-31مليون حتى  456.8 تم اإلستفادة بمبلغ مليون( لاير 521التمويل ) قيمة -1
 )فترة سماح سنتين(.م. 2021م إلى  2014 من سنوات سبع التمويل مدة -2
  كلنكر إنتاج خط الجديد الخط إنشاء من الثانية المرحلة تمويل إلى القرض من الشركة تهد  -3

 600مقداره ) و  %45 نسبته ما تمثل التي و  تحليه محطة ، كهرباء محطة ، يوميا طن 5000
 مليون لاير (.

 .ذاتيا المتبقي الجزء تمويل تم حيث
 .  2016تم سداد ثالثة أقساط خالل عام  -4
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 ( مليون لاير :  100:تم توقيع عقد تسهيالت )إسالمي( بيع آجل )تورق( مع بنك البالد بقيمة ) ثانياا 

 منه بالكامل. وتم اإلستفادة مليون( لاير 100التمويل ) قيمة -1
 )فترة سماح سنة واحدة(.م. 2020م إلى  2015 من سنوات خمس التمويل دةم -2
تمويل قيمة حصتها في زيادة رأس مال شركة التصنيع و  إلى القرض من الشركة تهد  -3

 .ذاتيا المتبقي الجزء تمويل تم خدمات الطاقة و
 م .2016تم سداد قسطين خالل عام   -4

 
 م.2016 -12-31ن حتي يالقرض وفيما يلي بيان يوضح موقف

 

 أصل القرض  البيــــان )القيم بالريال(
المسحوبات خالل 
 الفترة السابقة 

المسدد خالل 
2016 

رصيد القرض في نهاية 
2016 

 390,856,157.39 65,936,034.57 456,792,192 521,000,000 قرض تمويل خط اإلنتاج الثاني

 87,792,959.90 12,207,040.10 100,000,000 100,000,000 قرض شراء زيادة أسهم طاقة

 478,649,117.29 78,143,074.67 556,792,191.96 اإلجمالي

 
 

 :الشركة إقرارات
 

 .الصحيح بالشكل الحسابات سجالت بإعداد الشركة تقر -1
 .بفعالية نفذ و سليمة أسس على عدأ الداخلية الرقابة نظام أن الشركة تقر  -2
 .( انشاطه مواصلة على التقرير لهذا ( المصدر الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه تقر الشركة  -3

 
 

 المستحقة النظامية المدفوعات :عشر  التاسع
 

 م 2016 البيــان

  9,505,720             مصلحة الزكاة والدخل
  7,286,592             المعدنية والثروة والصناعة الطاقة وزارة

  235,565               العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة

 
 :العشرون

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

               خارجي مكتب مع التعاقد تم فقد المراجعة لجنة في ممثالً  مسئولياته تحمل على اإلدارة مجلس من التزاماً 

 والذي الشركة في الداخلية المراجعة إدارة مع بالمشاركة وذلك الداخلية المراجعة بمهام للقيام" جي أم بي كي"

 المخاطر أساس على المبنية الداخلية المراجعة بأعمال القيام بهد ( المراجعة لجنة) اإلدارة لمجلس وظيفياً  يتبع

 بعض على الداخلية بالمراجعة قيامه خالل ظهرت التي بالمالحظات والرفع استشارية وخدمات تأكيدات لتقديم

 لالختبار خضعت التي الشركة عمليات لبعض تمت التي الداخلية المراجعة نتائج على وبناء الشركة، في اإلدارات

 يخص فيما عنه اإلفصاح يقتضي جوهري قصور هناك أن نعتقد تجعلنا أمور أية لنا يظهر لم العينات ألسلوب وفقاً 

 تعمل الرقابية األنظمة فإن نظرنا وجهة ومن ، المالية التقارير بإعداد صلة له وما والمحاسبية المالية األنظمة سالمة

 وقد المراجعة للجنة الداخلية المراجعة إدارة رفعتها التي والتوصيات المالحظات جميع على العمل تم وقد ، بفاعلية

 . حيالها الالزمة التدابير أخذ تم

 
 
 

 :والعشرون الحادي
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 .تعويض أو راتب أي عن التنفيذيين كبار احد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء من احد أي يتنازل لم
 

 :والعشرون الثاني
 

 ة.المملك خارج أو داخل للشركة تابعة شركات يوجد ال •
 .وإدارتها الشركة موقع تغيير يتم لم •
 .الحقوق بتلك الشركة بلغواأ ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أي يوجد ال •
 وأوالدهم أزواجهم و التنفيذيين كبار و الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود خيار حقوق و مصلحة أي يوجد ال •

 .دين أدوات أو أسهم في القصر
 .لالسترداد قابلة دين أداوت توجد وال أسهم إلى للتحويل قابلة دين أداوت توجد ال •
 .لألرباح حقوق أي عن الشركة مساهمي حدأ بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال •
 .الشركة موظفي لمصلحة تأأنش أخرى احتياطيات أو استثمارات أي يوجد ال •
 .المالية القوائم على القانوني المحاسب قبل من التحفو يتم لم •

 
 
 

 المعايير الدوليةالتحول الى : خطة  رابع والعشرونلا

 هي كما يلي :م  2016فيما يتعلق بموضوع التحول إلى المعايير الدولية فان خطة الشركة للعام 

  بعملية التحول إلى المعايير الدولية للقيام  بكر أبو الخير "ديلويت آند توش "مع مكتب  تعاقدتالشركة

 ما يلي :للتقرير المالي تم 

  وتم اصدار تقرير بالفجوة. م2016-01-01القوائم المالية للشركة في دراسة 

  الدولية  رالمعايي مع المحاسبية ليتوافقاإلجراءات و ت سياساالوتعديل دليل تطوير. 

  تنفيذ ورش تدريبية. 

 ثر التعديل على القوائم المالية األخيرة للشركة .أ سيتم ايضاح 

  م.2017خالل يناير طبقا للمعايير الدولية م 2016-01-01كما في االفتتاحية  األرصدة إعدادسيتم 

  م 2017 العام  ربعيه لتكون أساس المقارنة فيقوائم  إصدارسيتم. 

  :اإلدارة مجلس مقترحات  :والعشرون الخامس
  :يلي ما حضرتكم على اإلدارة مجلس يقترح
 .اإلدارة مجلس تقرير في ورد ما على الموافقة  •
 للشركة و العشرون  ثانيةال المالية للسنة والخسائر األرباح وبيان للشركة العمومية الميزانية على التصديق •

 .م 2016-12-31 في والمنتهية
 .م 2016عام  خالل أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء •
 الحسابات لمراجعة المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من الحسابات مراقب اختيار على الموافقة  •

 .أتعابه وتحديد م2018لعام  المالي العام من األول والربع سنوية الربع المالية والبيانات م  2017 الختامية لعام
فقط مليون واربعمائة الف لاير مكافئات اعضاء مجلس االدارة عن عملهم عام  1,400,000الموافقة على صر   •

 م.2016
 التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة. •
 المراجعة.التصويت على انتخاب اعضاء لجنة  •
 

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير 

على  وجميع الدارات الحكومية ذات العالقة وهيئة السوق المالية والستثمار الى وزارة التجارة

والى  وازدهارها شركة الكبير في تقدم ال ثرله األ دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي كان

مساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم، وإلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم 

 المثمرة خالل العام الماضي.


