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بني دفتي تقرير ال�شركة لعام 2016م، عر�شًا جتدون 
�شاماًل ووافيًا ملختلف النجاحات والإجنازات 
التـــي حتققت طوال عام مـــن العمل املخل�س، 
واجلهـــود الدوؤوبـــة واملت�شافرة،التـــي بذلتها جميع طواقـــم ال�شركة يف خمتلف 
الإدارات، م�شتنـــرية بتوجيهـــات قيادتهـــا التنفيذيـــة، وم�شرت�شـــدًة بخطتهـــا 
الإ�شرتاتيجيـــة، ومت�شلحـــة بثقـــة م�شاهميهـــا بهـــا، وقدرتها على جتـــاوز كافة 
التحديات،والتغلـــب على ال�شعوبـــات وتاليف املعوقات التـــي اأفرزتها املتغريات 
الإقت�شادية العاملية املتالحقة، والتي األقت بظاللها ب�شور خمتلفة على جمالت 
التنميـــة املحليـــة، ون�شتطيع اأن نوؤكـــد هنا اأنه على الرغم مـــن حجم التحديات 
الكبرية التي واجهتها ال�شركة، وتقلبـــات ال�شوق املحلية، والأنخفا�س احلاد يف 
الأ�شعـــار،اإل اأنهـــا ا�شتطاعت التاأقلـــم مع هذه املنعطفـــات، ومتكنت من اإجناز 
الكثري من الأهداف التي ر�شمتها لنف�شها يف خطتها ال�شنوية، وحققت عائدات 
واأرباحًا مالية تعترب مك�شبًا ل ي�شتهان به يف ظل الأو�شاع املتقلبة وتذبذب حركة 
ال�شـــوق حمليـــًا وعامليًا،الأمر الذي مكن ال�شركة بف�شـــل اهلل ثم بت�شافر جهود 
كافة من�شوبيها من احلفاظ على مكانتها وم�شتواها،و بقيت يف طليعة ال�شركات 
الرائـــدة يف قطاع �شناعة الأ�شمنت، ومل يقت�شر جناحها هذا على التكيف مع 
الأو�شـــاع الأقت�شاديـــة احلالية فقط،بل تعداها ليبقي علـــى م�شتويات اجلودة 
يف منتجاتهـــا وخدمة عمالئها، يف اأعلـــى درجاتها امللبية للطموحات املن�شودة، 
وذلك من خالل تكوين بيئة عمل مميزة جاذبة وحا�شنة وتاأ�شيل معاين الولء 
والإنتماء لدى املوظفني والإ�شتغالل الأمثل لكوادرها الب�شرية ومواردها املالية، 
واإ�شتخـــدام اأحدث التقنيات وتكنولوجيا املعلومات يف العملية الإنتاجية،و تلبية 
الإحتياجـــات التدريبية لتطوير وتاأهيل الكوادر، وتنميـــة املهارات والعمل بروح 
الفريـــق الواحد، وفق برامج منهجية مدرو�شة واأفاق �شاملًة ل�شيا�شات ال�شركة، 
فالتخطيط الإ�شرتاتيجي املنهجي ور�شم ال�شيا�شات العامة للمهام التف�شيلية، 
هو اأ�شلوب تفكري اإبداعي داأبت عليه قيادة ال�شركة، وحتر�س على تطبيقه منذ 
�شنـــوات عديدة، بهدف حت�شني نوعية الأداء وجـــودة املنتج واخلدمات املقدمة 

للعمالء كًم وكيفًا،عن طريق توجيه وتكامل الأن�شطة الإدارية والإنتاجية.
 واإىل جانب ذلك فقد كان لل�شركة خالل عام 2016م الكثري من امل�شاركات 
التي اأ�شهمت من خاللها يف جت�شيد اأوا�شر التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع، 
حيـــث �شاركت ب�شـــورة ملمو�شة يف اإقامـــه وتنفيذ ورعاية عدد مـــن الفعاليات 

والربامـــج اخلا�شـــة بتعزيـــز امل�شوؤولية املجتمعيـــة داخل ال�شركـــة وخارجها يف 
خطوة تتكامل مع توجهات املنطقة باعتبار اأن القطاع اخلا�س الذي تنتمي اإليه 
ال�شركة يعترب �شريكًا اأ�شا�شيًا وا�شرتاتيجيا يف التنمية الوطنية ال�شاملة والكاملة 
وامل�شتدامة، وينبغي عليه اأن ي�شاهم ب�شكل فاعل يف خدمة املجتمع والبيئة التي 
يعمل بها، ومما ل�شك فيه اأن اأبرز ما ميز هذا العام، هو اإطالق قيادة الدولة- 
ممثلة باملقام ال�شامي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز ال 
�شعـــود- حفظه اهلل ورعـــاه- لروؤية اململكة  2030 التـــي اأعطت للقطاع اخلا�س 
ثقـــة  ودورًا  كبريًا يف برامج التنمية ودعم القت�شاد، عرب تنويع وتعزيز املوارد 
وم�شادر الدخل املحلي، وعليه فان ال�شركة �شوف ت�شعى ملواكبة هذه التطورات، 
والبدء بتنفيذ ما ت�شمنـــه برنامج التحول الوطني   2020 لنوؤكد ب�شورة عملية 

اأننا �شركاء يف  حتقيق اأهداف وم�شاريع التنمية.
 ول يفوتنـــا هنا اأن نتقـــدم بجزيل ال�شكر  لقيادتنا احلكيمـــة وعلى راأ�شها 
خـــادم احلرمـــني ال�شريفني امللك �شلمـــان بن عبدالعزيز اآل �شعـــود وويل عهده 
الأمـــني �شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري حممد بن نايف بـــن عبدالعزيز اآل �شعود 
وزيـــر الداخلية وويل ويل العهد �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري حممد بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز اآل �شعود وزير الدفاع حفظهـــم اهلل على كل ما توليه من عناية 
بقطـــاع الأعمال وت�شجيع ال�شناعة الوطنية باعتبارها الداعم الأول لالقت�شاد 
،و �شريك التنمية اإىل جانب القطاع العام، كما نتوجه بخال�س ال�شكر والتقدير 
اإىل �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي الأمـــري الدكتـــور في�شل بـــن م�شعل بـــن �شعود بن 
عبدالعزيـــز اأمري منطقة الق�شيم على اهتمامه  بقطـــاع ال�شناعة يف املنطقة 
وال�شركـــة ب�شفـــة خا�شة، وت�شهيل ال�شتثمـــار يف هذا القطـــاع ، باعتباره  اأحد 
مرتكزات  الرثوة الوطنية  للملكة واملنطقة معًا، وال�شكر مو�شول اإىل مقام وزارة 
الطاقـــة وال�شناعة ومقام هيئة ال�شوق املاليـــة ومقام وزارة التجارة وال�شتثمار 
علـــى مـــا يقدمونه من دعـــم وتنظيم للمـــوارد والأ�شـــواق، واأخريًا ولي�ـــس اآخرًا 
اأ�شكر ال�شادة امل�شاهمني علـــى ثقتهم ودعمهم وزمالئي اأع�شاء جمل�س الإدارة 
والعاملـــني يف ال�شركة علـــى جهودهم واإخال�شهـــم ون�شـــاأل اهلل دوام التوفيق.

رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�ملهند�س عبد�هلل بن عبد�للطيف �ل�سيف

ح�شاد رغم التحديات

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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اأ�شمنت الق�شيم

اأ�شمنت الق�شيم هي اإحدى ال�شركات الوطنية امل�شاهمة �شركة 
يف اململكة العربية ال�شعودية، وقد تاأ�ش�شت  يف اخلام�س 
احلادي  املوافق  1396هـ  عام  �شعبان  �شهر  من  ع�شر 
ع�شر من �شهر اأغ�شط�س 1976م، ويقع مقرها الرئي�س وم�شنعها يف مدينة بريدة 
حا�شرة منطقة الق�شيم ومركزها الإداري، وقد �شنفت لعدة اأعوام �شابقة �شمن 
الأربعة  العقود  ملمو�شة طوال  اإجنازات  اململكة، حيث حققت  �شركة يف   100 اأكرب 
اأروع �شور النجاح لقطاع الأعمال وقدرة ال�شناعة الوطنية على  املا�شية ،ج�شدت 
الإ�شهام الفاعل يف م�شرية البناء والتنمية ،باعتباره ال�شريك ال�شرتاتيجي للقطاع 
نحو   قدمًا   امل�شي  ،و  امل�شتقبل  وا�شت�شراق  القت�شادية  اخلطط  تنفيذ  يف  العام 
الوطن،  اأبناء  اإليها جميع  التي يتطلع  الكربى،  والغايات  العظيمة  الأهداف  حتقيق 

ومبا يلبي م�شتويات الطموحات املن�شودة لقيادتنا احلكيمة.

وامل�شتثمرين   العمالء  على  تركز  التي  وقيمها،  ور�شالتها  روؤيتها  لل�شركة  و 
ال�شركة  تر�شم  واملعايري،  الأ�ش�س  هذه  ووفق  البيئة،   و�شحة  والعاملني  واملوردين  
على  وحتر�س   ، امل�شتمرة  التطويرية  وخططها  العامة،  ال�شرتاتيجية  �شيا�شاتها  

تنفيذها باأعلى م�شتويات  اجلودة.

ذات  خمتلفة،  بنوعيات  الأ�شمنت  واإنتاج  �شناعة  يف  ال�شركة  ن�شاط  يرتكز  و 
ال�شوق  احتياجات  ،وتوفر  املعروفة  العاملية  املقايي�س  تطابق  عالية،  موا�شفات 
املحلية منها، وهي )اأ�شمنت بورتالندي عادي، اأ�شمنت بورتالندي مقاوم واأ�شمنت 
الت�شطيب( بالإ�شافة اإىل مواد البناء الأخرى، وتعتمد يف عملياتها الإنتاجية ب�شورة 
اأ�شا�شية على املوارد الطبيعية والرثوة املعدنية املتوفرة  حمليًا، بالإ�شافة اإىل قيام 
مبا�شرة  وغري  مبا�شرة  ب�شورة  العالقة  ذات  والأن�شطة  الأعمال  بجميع  ال�شركة 
امل�شاريع  وا�شتمرار  املحلي  ال�شوق  يف  الإ�شتقرار  لتحقيق  وغريه  والبيع   كالت�شويق 

التنموية. 

من نحن؟؟
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روؤيتنا
اأن تتبـــواأ اأ�شمنت الق�شيم مكانتها ك�شركة قائدة ورائدة يف اإنتاج 
الأ�شمنـــت ومواد البناء، ومتميزه برتكيزهـــا على العميل، وجودة 

اإنتاجها واأف�شل اأ�شاليب الت�شغيل.

قيمنا

ر�شالتنا
املثابـــرة بثبات على اإنتـــاج اأجود واأعلى اأ�شنـــاف الأ�شمنت ومواد 
البناء، باأكرث الطرق كفاءة و�شداقة مع البيئة، اإ�شافة اإىل تعظيم 

القيمة لأ�شحاب امل�شلحة.

العامل: 
توفـــري بيئة عمـــل اآمنة وتناف�شيـــة عالية 
الكفـــاءات  املهنيـــة، ت�شاهـــم يف جـــذب 

واملحافظة عليها.

امل�شتثمر: 
امل�شاهمـــني،  حقـــوق  علـــى  املحافظـــة 

وتعظيم العائد على ال�شتثمار.

العميل: 
الرتكيز على خدمة العميل وحتقيق اأعلى 
فائدة له، من خالل توفري اأ�شمنت عايل 
اجلـــودة باأ�شعار تناف�شيـــة وتوفري الدعم 

الفني.

البيئة: 
العمـــل �شمـــن اأعلـــى املعايـــري البيئيـــة، 
وتطويـــر اأنظمة عمل ت�شاهم يف ا�شتمرار 

احلفاظ على البيئة.

املجتمع: 
اإثراء املكانـــة الجتماعيـــة لل�شركة، من 
خـــالل تطويـــر القـــوى العاملـــة الوطنية 

وامل�شاهمة يف خدمة وتنمية املجتمع.

املورد: 
اإيجـــاد عالقـــة عمـــل طويلـــة الأجل بني 
ال�شركة واملورد، مبنية على الثقة وتوازن 

امل�شالح.

اأ�شمنت الق�شيم
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ن�شاطنا

�شناعـــة واإنتاج الأ�شمنت وت�شويقـــه وبيعه بنوعيات وموا�شفات خمتلفة، مبا يلبي احتياجات ال�شـــوق، والقيام بجميع الأعمال ذات 
العالقة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة لتحقيق هذا الغر�س، وت�شمل املنتجات التي تقوم اأ�شمنت الق�شيم باإنتاجها مايلي:

الأ�شمنت البورتالندي العادى:. 1
يتم اإنتاج هذا النوع من الأ�شمنت ح�شب املوا�شفات الأوروبية 
والتـــى متثـــل اأحـــدث موا�شفة  رقـــم 
اأوروبية لالأ�شمنت البورتالندى العادى، حيث يت�شم باجلودة التى 

تلبي اإحتياجات وتطلعات عمالئنا، ويتميز بالآتى
ثباتية جودة املنتج -
تطور �شريع للقوة خالل الأيام الأوىل لل�شب. -
اإنبعاث حراري اأقل. -
- Longer Retention of Slump تاأخري زمن الركود
-  Better اخلر�شانـــة  مـــع  للتعامـــل  عاليـــة  قابليـــة 

Workability

نعومة �شطح اخلر�شانة بعد ال�شب وتقليل الت�شققات  -
Better Surface Finishing

قدرة اأعلى للتجان�س مع البح�س والرمل. -

اأ�شمنت بورتالندي مقاوم:. 2
يتـــم اإنتـــاج هذا النـــوع مـــن الأ�شمنـــت وفقـــًا للموا�شفة رقم 
             حيث يتميز   هذا املنتج عن بقية الأنواع الأخرى 
مـــن الأ�شمنت، بتـــدين ن�شبة حمتوى األومينات ثالثـــي الكال�شيوم 
C3A امل�شوؤولـــة عـــن التفاعل مـــع اأيونات الكربيتـــات املوجودة يف 
الرتبة اأو امليـــاه، والتي ت�شبب متدد اخلر�شانة وحدوث الت�شققات 

بها.

اأ�شمنت الت�شطيب:. 3
وهـــو اأحـــد املنتجـــات املبتكـــرة لأ�شمنـــت الق�شيـــم الذي مت 
اإنتاجه بعد اإجـــراء العديد من الدرا�شـــات والتجارب التي اأثبتت 
اأنـــه الأ�شمنت الأن�شب لأعمـــال )الت�شطيبات - الليا�شة - البالط 
- �شـــب الأر�شيات( ويتم اإنتاجه وفق املوا�شفـــات الأوروبية رقم 
 وميتـــاز هـــذا النـــوع من الأ�شمنت 
بقابلية عالية و�شهولة فـــى التعامل مع اخلر�شانة امل�شنوعة بهذا 
النوع كمـــا ميتاز باإنخفا�ـــس الإنبعاث احلرارى وقلـــة الت�شققات 

وخا�شة فى اأعمال الليا�شة.

الأ�شمنت البورتالندي البوزولين:. 4
وهـــو اأحـــد املنتجـــات احلديثـــة لأ�شمنـــت الق�شيـــم، والذي 
اإنتاجـــه يف نهايـــة 2016 م، ح�شـــب املوا�شفـــات الأمريكيـــة  مت 
وميتـــاز هـــذا النـــوع مـــن الأ�شمنـــت باأنه 
يقلل من نفاذية اخلر�شانة فتكون اأكرث كثافة، ويزيد من املقاومة 
لأمالح الكربيتـــات ب�شكل معتدل، ويح�شن مـــن قابلية اخلر�شانة 
للت�شغيـــل مـــع انخفا�س حـــرارة الإماهـــة، كما يزيد مـــن مقاومة 

اخلر�شانة للتاأثر من التفاعالت مع الركام الن�شط.
و ميكـــن اأن ي�شتخـــدم بديـــاًل عـــن الأ�شمنت املقـــاوم لأمالح 
الكربيتـــات يف ال�شبات اخلر�شانية حتت الأر�س، واملياه املاحلة، 

واملن�شاآت البحرية.



12

الإداريـــةالق�شيم  املناطـــق  اإحـــدى  هـــي 
باململكة العربيـــة ال�شعودية،ومقر 
اإمارتهـــا مدينـــة بريـــدة، وتقع يف 
و�شـــط اململكـــة �شمن ه�شبـــة جند التـــي ت�شمل مناطـــق الريا�س 
ا�شرتاتيجيـــا  موقعـــا  حتتـــل  جعلهـــا  ممـــا  وحائـــل،  والق�شيـــم 
مرموقا،مـــن حيث التجـــارة والزراعة وال�شـــكان، وتبلغ م�شاحتها 
73 األـــف كيلو مرٍت مربـــع وهي متثل ما ن�شبتـــه 1.3% من اإجمايل 
م�شاحـــة اململكة،وبح�شب اآخر الإح�شـــاءات فقد بلغ عدد �شكانها 
1.387.996 ن�شمة حتى منت�شف العام اجلاري 2016م، وتتكون 
مـــن ع�شر حمافظـــات هي )عنيـــزة، املذنـــب، الر�ـــس، البكريية، 
البدائـــع، ريا�س اخلـــرباء، الأ�شيـــاح، عيون اجلـــواء، ال�شما�شية، 
النبهانية(، ا�شافة اإىل �شتة مراكز وهي )الب�شر، دخنة، �شرية، 

عقلة ال�شقور، قبة، القوارة(.

 وترتبـــط منطقـــة الق�شيـــم مبناطـــق الريا�س واملدينـــة املنورة 
وحائل، ب�شبكة من الطرق الربية ال�شريعة عالية اجلودة، كما اأن بها 
مطارًا اإقليميًا تنطلق منه رحالت دولية مبا�شرة اإىل عدد من بلدان 
العامل، كذلك مير عرب منطقة الق�شيم، قطار ال�شمال الذي ي�شل 
اإىل منطقة الريا�س ومن ثم اإىل املنطقة ال�شرقية. ومناخ الق�شيم 
حار �شيفا وبارد ممطر يف ال�شتاء، وتتميز املنطقة بخ�شوبة تربتها 
واأرا�شيها ال�شاحلة لزراعة اأنواع خمتلفة من املحا�شيل والنباتات، 
وتوجد بهااأكرب مزارع النخيل يف العامل، واإىل جانب ميزتها الزراعية 
فـــاإن املنطقة غنية مبواردها الطبيعية مـــن املياه اجلوفية والرثوات 
املعدنيـــة، حيث توجد كميـــات �شخمة من احلجـــر اجلريي وحجر 
البوك�شيت ب�شمـــال �شرق املنطقة مل يتم ا�شتغاللهـــا حتى الآن،كما 
يتوفـــر الذهب مبنجـــم ال�شخيـــريات، وتنح�شر التنميـــة املعدنية 
بالق�شيـــم حاليـًا، يف قطـــاع املعادن الالفلزيـــة، وت�شتمل الروا�شب 
يف املنطقة على امللح والكاولني )الطفل ال�شيني( واجلب�س )ورمبا 
ال�شليكون( وكذلك ال�شخـــور اجلوفية القاعدية والرخام امل�شتعمل 
يف تزيني املباين، وهـــذه الروا�شب هي الأ�شا�س لل�شناعات احلالية 

يف الأ�شمنت والبالط باملنطقة.

70 األف كم2
1،387،996 ن�شمة

• املياه اجلوفية. 
• الأرا�شي الزراعية. 

• املعادن. )الذهب - الفو�شفات ..اإلخ( 
• الرثوات الب�شرية

م�شاحة

ال�شكان

الرثوات
الق�شيم
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جمل�س الإدارة 
واللجان التابعة له

الف�شل الأول
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اأع�شاء جمل�س الإدارة

14

�لأ�ستاذ/ عبد�هلل بن علي �لعجاجي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد�هلل بن عبد�للطيف �ل�سيف 
رئي�س جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

�لدكتور/ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لربيدي
ع�شو جمل�س الإدارة

�لأ�ستاذ/ عبد�لعزيز بن �سيف �ل�سيف
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد�ملجيد بن �إبر�هيم �ل�سلطان
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد �لعزيز بن عبد�هلل �لزيد
ع�شو جمل�س الإدارة

�لدكتور/ �أحمد بن عبد�هلل �لكبري
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عمر بن عبد�هلل �لعمر
ع�شو جمل�س الإدارة - الرئي�س التنفيذي

�لأ�ستاذ/ �سعد بن �إبر�هيم �مل�سوح
ع�شو جمل�س الإدارة



15

اأول: جمل�س الإدارة

يتكون جمل�س اإدارة ال�شركة املنتخب من ت�شعة )9( اأع�شاء، ويبنينّ اجلدول التايل بيانات اأع�شاء املجل�س الأ�شا�شية:

ع�سويته يف �ل�سركات �مل�ساهمة��سم �لع�سوم
ت�سنيف �لع�سوية

م�ستقلغري تنفيذيتنفيذي

م. عبداهلل بن عبد اللطيف ال�شيف1
)رئي�س جمل�س الإدارة(

�شركة هريف للخدمات الغذائية  -
ال�شركة ال�شعودية للمختربات اخلا�شة -
�شركة ح�شانة ال�شتثمارية -

√

اأ. عبداهلل بن علي العجاجي 2
)املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد - نائب الرئي�س(

√ ال�شركة الوطنية للنقل البحري -

د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي3
)�شندوق ال�شتثمارات العامة(

-√

اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف4
)املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية(

-√

بنك اجلزيرة  -م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان 5
اجلزيرة تكافل  -
�شركة اإحتاد الإخوة -

√

البنك الأهلي التجاري -م. عبد العزيز بن عبداهلل الزيد6
 ال�شركة التعاونية للتاأمني -
دعم لال�شتثمار العقاري -

√

√-اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح7

√-د. اأحمد بن عبداهلل الكبري8

م. عمر بن عبداهلل العمر9
)الرئي�س التنفيذي(

-√



9798%
ن�سبة ح�سور �لأع�ساء �جتماعات �ملجل�س لهذ� �لعام�أع�ساء ملجل�س �لإد�رة

لالجتماعات
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اجتماع جمل�س الإدارة

جدول ح�سور �جتماعات �أع�ساء جمل�س �لإد�رة لعام 2016م 

��سم �لع�سو

�لإجتماع 
رقم 187
�لريا�س 

2016/01/04م

�لإجتماع 
رقم 188
�لريا�س 

2016/01/25م

�لإجتماع 
رقم 189

بريدة
2016/02/25م

�لإجتماع 
رقم 190
�لريا�س 

2016/04/12م

�لإجتماع
رقم 191
 �لريا�س

2016/06/23م

�لجتماع 
رقم 192
�لريا�س 

2016/10/05م 

�لجتماع 
رقم 193
بريـــــدة 

2016/12/29م

√√√√√√√م. عبداهلل بن عبد اللطيف ال�شيف

√√√X√√√اأ. عبداهلل بن علي العجاجي 

√√√√√√√د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي

√√√√√√ Xاأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف

√√√√√√√م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان

√√√√√√√م. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد 

√√√√X√√اأ. �شعد بن اإبراهيم امل�شوح 

√√√√√√√د. اأحمد بن عبداهلل الكبري

√√√√√√√م. عمر بن عبداهلل العمر

X حا�شر √ غائب

اأول: جمل�س الإدارة







19

• جلنة �ملر�جعة

تتكـــونّن جلنـــة املراجعة من ) 4 ( اأربعة اأع�شـــاء، ) 2( اإثنان منهم 
اأع�شاء يف جمل�س الإدارة، واإثنان اآخران من خارجه وهما الأ�شتاذ 
فوزي بن ابراهيم احلبينّب، والأ�شتاذ عبدالعزيز بن نا�شر  العقيل.
عينهم جمل�س الإدارة وحدد مكافاتهم حتى نهاية 2016م، و�شيتم 
اتبـــاع نظـــام ال�شـــركات فيمـــا يخ�س طريقـــة انتخابهـــم وحتديد 

مكافئاتهم بدًء من 2017م.

�أع�ساء �للجنة
اأ. عبداهلل بن علي العجاجي )رئي�س اللجنة(.  -
اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح. -
اأ. فوزي بن اإبراهيم احلبينّب. -
 اأ. عبدالعزيز بن نا�شر العقيل. -

مهام وم�سوؤوليات �للجنة
درا�شة القوائم املالية الأولية وال�شنوية قبل عر�شها على جمل�س  -

الإدارة، واإبداء الراأي والتو�شية يف �شاأنها، بغر�س تبليغ جمل�س 
الإدارة يف حالـــة وجود اأخطاء جوهريـــة، ويجوز اأن تتم درا�شة 
القوائـــم املالية الأولية بعد ن�شرها اإذا مل يت�شن للجنة درا�شتها 

قبل املوعد املحدد للن�شر. 
درا�شـــة ملحوظـــات املحا�شـــب القانوين علـــى القوائـــم املالية  -

ومتابعة ما مت يف �شاأنهـــا، وكذلك ملحوظات اجلهات الرقابية 
اخلارجيـــة، مثل ديوان املراقبة العامـــة و الهيئة العامة للزكاة 
والدخـــل ووزارة التجارة والإ�شتثمار وهيئة �شوق املال، وغريها 

من اجلهات ذات العالقة.
التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني وف�شلهم  -

وحتديـــد اأتعابهـــم، ويراعى عند التو�شية بالتعيـــني التاأكد من 
اإ�شتقالليتهم.

متابعـــة اأعمال املحا�شبـــني القانونيني واعتمـــاد اأي عمل خارج  -
نطـــاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بهـــا اأثناء قيامهم باأعمال 

املراجعة.
درا�شة خطة املراجعة مع املحا�شب القانوين واإبداء ملحوظاتها  -

عليها.

الإ�شتعانة كلما دعت احلاجـــة باملراجع الداخلي اأو مب�شت�شارين  -
م�شتقلني، للقيام بدرا�شات متخ�ش�شة ت�شاعد اللجنة على تنفيذ 

مهامها وحتديد اأتعابهم.
الإ�شـــراف علـــى اإدارة املراجعـــة الداخليـــة بال�شركـــة، من اأجل  -

التحقـــق من مـــدى فاعليتها يف تنفيـــذ الأعمـــال واملهمات التي 
حددها لها جمل�س الإدارة.

درا�شـــة تقارير املراجعـــة الداخلية، ومتابعة تنفيـــذ الإجراءات  -
الت�شحيحية للملحوظات الواردة فيها.

تقوم اللجنـــة بدرا�شة طلبات الرت�شيح لوظيفـــة رئي�س املراجعة  -
الداخليـــة يف ال�شركـــة، واملكافـــاآت والبـــدلت واملزايـــا الأخرى 
املخ�ش�شـــة لـــه، وتر�شيـــح ال�شخ�ـــس الأكرث مالءمـــة، مع بيان 
الأ�شباب، والنظـــر يف اإنهاء عمل رئي�س املراجعة الداخلية �شواء 
ب�شبـــب الإ�شتقالة اأو العجـــز اأو الإعفاء، ورفع ما يتو�شل اإليه من 

تو�شيات يف هذا ال�شاأن اإيل جمل�س الإدارة.
درا�شة نظـــام الرقابة الداخلية وو�شع تقريـــر مكتوب عن راأيها  -

وتو�شياتها يف �شاأنه. 
درا�شـــة ال�شيا�شات املحا�شبيـــة املتبعة، واإبداء الـــراأي والتو�شية  -

ملجل�س الإدارة يف �شاأنها.
تعتمـــد اللجنة خطة املراجعـــة الداخلية ال�شنويـــة املعتمدة على  -

املخاطر.
تراقب اللجنة تطبيق ال�شركة لالئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة  -

من هيئة �شوق املال.
تراقب اللجنة املخاطر بال�شركة. -

) مالحظة: فوَّ�س جمل�س الإدارة جلنة املراجعة اعتماد ون�شر التقارير 
املالية الربع �شنوية، وفق قرار املجل�س رقم 2008/147/47م بتاريخ 

1430/01/03ه املوافق 2008/12/31م(.



جدول ح�سور �جتماعات جلنة �ملر�جعة لعام 2016م

رقم وتاريخ �لجتماعم
��سم �لع�سو

�لإجتماع رقم 
65 �لريا�س 

2016/01/20م

�لإجتماع رقم 
 66 �لريا�س 

2016/05/08م

�لإجتماع رقم 
 67 �لريا�س 

2016/06/05م

�لإجتماع رقم 
 68 �لريا�س 

2016/09/26م

�لإجتماع رقم 
 69 �لريا�س 

2016/11/03م

�لإجتماع رقم 
 70 �لريا�س 

2016/12/08م

√√√√√√اأ. عبداهلل بن علي العجاجي )رئي�س اللجنة(1

√√√√X√اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح2

√√√√√√اأ. فوزي بن اإبراهيم احلبينّب3

√√X√√-اأ. عبدالعزيز بن نا�شر العقيل4

X حا�شر √ غائب

* الأ�شتاذ عبدالعزيز بن نا�شر العقيل اإن�شم للجنة بدًء من الجتماع رقم )66( يف 2016/5/8 م 

ثانيًا: جلان جمل�س الإدارة

4
�أع�ساء �للجنة 

�لتنفيذية

3
�أع�ساء للجنة 

�لرت�سيحات و�ملكافاآت

4
�أع�ساء للجنة 

�ملر�جعة

20
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يتكون جمل�س اإدارة اأ�شمنت الق�شيم من اأع�شاء طبيعيني ميثلون اأنف�شهم، واأع�شاء اعتباريني، وفيما يلي بيان باإجمايل ما ميلكه رئي�س املجل�س 
والأع�شاء الطبيعيون وكبار التنفيذيني من اأ�شهم ال�شركة:

1- ملكية �لأع�ساء 

مالحظات�لوظيفة��سم �لع�سو
�سايفنهاية �لعامبد�ية �لعام

�لتغري
ن�سبة 
�لتغري عدد �لأ�سهم عدد �لأ�سهم 

0 %175.000175.0000اأ�شهمهرئي�س املجل�سم. عبداهلل بن عبداللطيف ال�شيف
0 %5.110.7925.110.7920التقاعدنائب الرئي�ساأ. عبداهلل بن على العجاجى

0 %21.019.08021.019.0800�شندوق الإ�شتثماراتع�شود. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي
0 %13.584.49813.584.4980التاأميناتع�شواأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف

0 %1.0001.0000اأ�شهمهع�شوم. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان
0 %78.00078.0000اأ�شهمهع�شوم. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

0 %1.5161.5160اأ�شهمهع�شود. اأحمد بن عبداهلل الكبري
50%9.00013.5004،500اأ�شهمهع�شواأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح
0 %35.00035.0000اأ�شهمهع�شو والرئي�س التنفيذيم. عمر بن عبداهلل العمر

هـام: ل توجد اأدوات دين على ال�شركة.

2- ملكية زوجات �لأع�ساء و�أولدهم �لق�سر
ل توجد ملكية لزوجات اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو اأولدهم الق�شر فيما عدا ما ذكر اأعاله.

3- ملكية كبار �لتنفيذين وزوجاتهم و�أولدهم �لق�سر

مالحظات�لوظيفة��سم �ملوظف
�سايفنهاية �لعامبد�ية �لعام

�لتغري
ن�سبة 
�لتغري عدد �لأ�سهم عدد �لأ�سهم 

0 %2.0002.0000اأ�شهمهرئي�س قطاع الدعم املوؤ�ش�شياأ. غ�شان عبداحلليم نوفل

4- تفا�سيل �ل�سيا�سات �ملتعلقة مبكافاآت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�آليات حتديدها:
تتكـــون مكافـــاأة اع�شاء جمل�س الإدارة من مبلغ معني اأو بدل ح�شور عن اجلل�شات اأو مزايا عينية اأو ن�شبة معينة من �شايف الأرباح، ويجوز . 1

اجلمع بني اثنتني اأو اأكرث من هذه املزايا.
يراعـــي جمل�ـــس الإدارة يف حتديد و�شرف املكافاآت التي يح�شل عليها كل من اأع�شائه الأحـــكام ذات العالقة الواردة يف نظام ال�شركات . 2

ولئحة حوكمة ال�شركات، بالإ�شافة اإىل املعايري التالية:
اأن تكـــون املكافـــاآت عادلة ومتنا�شبة مع اخت�شا�شات الع�شـــو والأعمال وامل�شوؤوليات التي يقوم بها ويتحملهـــا اأع�شاء جمل�س الإدارة،  -

بالإ�شافة اإىل الأهداف املحددة من قبل جمل�س الإدارة املراد حتقيقها خالل ال�شنة املالية.
اأن تكون املكافاآت مبنية على تو�شية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. -
اأن تكون املكافاآت متنا�شبة مع ن�شاط ال�شركة واملهارة الالزمة لإدارتها. -

ثالثًا: ملكية اأع�شاء جمل�س الإدارة 
وكبار التنفيذيني من اأ�شهم ال�شركة
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ثالثًا: ملكية اأع�شاء جمل�س الإدارة  وكبار التنفيذيني من اأ�شهم ال�شركة

يوؤخذ بعني العتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة وحجمها وخربة اأع�شاء جمل�س الإدارة. -
اأن تكون املكافاأة كافية ب�شكل معقول ا�شتقطاب اأع�شاء جمل�س ذوي كفاءة وخربة منا�شبة وحتفيزهم والإبقاء عليهم. -

ل يجوز لأع�شاء جمل�س الإدارة الت�شويت على بند مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة.. 3
يجوز لع�شو جمل�س الإدارة احل�شول على مكافاأة مقابل ع�شويته يف جلنة املراجعة امل�شكلة من قبل اجلمعية العامة، اأو مقابل اأي اأعمال . 4

اأو منا�شب تنفيذية اأو فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية – مبوجب ترخي�س مهني – اإ�شافية يكلف بها يف ال�شركة، وذلك بالإ�شافة اإىل املكافاأة 
التـــي ميكن اأن يح�شل عليهـــا ب�شفته ع�شوًا يف جمل�س الإدارة ويف اللجان امل�شكلة من قبل جمل�ـــس الإدارة، وفقًا لنظام ال�شركات ونظام 

ال�شركة الأ�شا�س.
يجوز اأن تكون مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة متفاوتة املقدار بحيث تعك�س مدى خربة الع�شو واخت�شا�شاته واملهام املنوطة به وا�شتقالله . 5

وعدد اجلل�شات التي يح�شرها وغريها من العتبارات.
يجب األ تكون مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتقلني ن�شبة من الأرباح التي حتققها ال�شركة اأو اأن تكون مبنية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر . 6

على ربحية ال�شركة.
يجوز للجمعية العامة - بناًء على تو�شية من املجل�س- اإنهاء ع�شوية من تغيب من الأع�شاء عن ح�شور ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س . 7

دون عذر م�شروع.
ويتم احت�شاب مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة كالتايل:

مكافاأة ع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة بواقع 200 األف ريال عن عام 2016م. -
بدل ح�شور جل�شات جمل�س الإدارة بواقع 3 اآلف ريال عن كل جل�شة. -
مكافاأة ع�شوية يف اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة بواقع 100 األف ريال عن عام 2016م. -
بدل ح�شور جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة املراجعة بواقع 4 اآلف ريال عن كل جل�شة. -
بدل ح�شور اللجنة التنفيذية بواقع 5 اآلف ريال عن كل جل�شة. -
مكافاأة خا�شة لرئي�س جمل�س الإدارة بواقع 200 األف ريال.  -

وفيما يلي بيان �شامل بكل ما ح�شل عليه اأع�شاء جمل�س الإدارة خالل عام 2016م.

5- �ملدفوعات لأع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �لتنفيذيني
تدفع ال�شركة لأع�شاء جمل�س الإدارة م�شاريف وبدلت ح�شور جل�شات ومكافاآت مالية يف اإطار ما ن�س عليه النظام، وفيما يلي بيانًا باإجمايل 

مدفوعات ال�شركة، لأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني )مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ومدير ال�شوؤون املالية(.

�أع�ساء �ملجل�س�لبيـــــــــــــان
�لتنفيذيني

�أع�ساء �ملجل�س غري 
�لتنفيذيني و�مل�ستقلني

مكافاآت خم�سة من كبار �لتنفيذيني 
ممن تلقو� �أعلى �ملكافاآت و�لتعوي�سات

4.598.286--الرواتب والتعوي�شات
38.000255.0002.002.379البدلت

200.0001.580.0003.035.871املكافاآت الدورية وال�شنوية واخلطط التحفيزية 
192.5001.479.58811توزيعات اأرباح على الأ�شهم 000

430.5003.314.588�ملجموع
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ت بال�شكل ال�شحيح.. 1 اأن �شجالت احل�شابات اأُعدنّ

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعدنّ على اأ�ش�س �شليمة وُنِفَذ بفاعلية.. 2

اأنـــه ل يوجـــد اأي �شـــك يذكر فى قـــدرة ال�شركة علـــى موا�شلة . 3
ن�شاطها.

لتوجد اأيـــة عقوبات اأو جزاءات اأو قيـــود احتياطية، مفرو�شة . 4
على ال�شركة من هيئة ال�شوق املالية اأو من اأية جهة اإ�شرافية اأو 

تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى.

اأعـــدت القوائـــم املاليـــة لل�شركـــة، وفقـــًا للمعايـــري املحا�شبية . 5
ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

ي�شغل املهند�س/ عبد العزيـــز بن عبداهلل الزيد ع�شو جمل�س . 6
الإدارة يف �شركـــة اأ�شمنت الق�شيم اأي�شًا ع�شوية جمل�س اإدارة 
�شركـــة التعاونية للتاأمـــني والتي تعاقدت معهـــا �شركة اأ�شمنت 

الق�شيم على بولي�شة التاأمني العام.

ل توجد اأي م�شلحة يف  فئة الأ�شهم ذات الأحقية يف الت�شويت . 7
تعـــود لأ�شخا�س) عدا اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

واأقربائهم( اأبلغوا ال�شركة بتلك احلقوق خالل العام 2016م.

ل توجد اأي م�شلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود . 8
لأع�شاء جمل�ـــس الإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�شهم 
اأو اأدوات ديـــن ال�شركـــة، �شـــوى ما ورد يف الفقـــرة )6( اأعاله، 

والفقرة )3( من البند ثالثًا.

ل توجـــد اأى اأدوات دين قابلة للتحويل واأى اأوراق مالية تعاقدية . 9
اأو مذكـــرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها 

ال�شركة خالل ال�شنة املالية 2016م. 

ل توجد اأعمال اأو عقود متثل ال�شركة طرفًا فيها، وفيها اأو كان . 10
فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي 
اأو املديـــر املايل اأو لأى �شخ�ـــس ذى عالقة باأي منهم، �شوى ما 

ورد يف الفقرة )6( اأعاله.

ل توجـــد اأي حقوق حتويل اأو اإكتتاب مبوجـــب اأدوات دين قابلة . 11
للتحويـــل اأو اأوراق ماليـــة تعاقدية اأو مذكرات حـــق اإكتتاب، اأو 

حقوق م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها ال�شركة.

ليوجـــد اأي اإ�شـــرتداد اأو �شراء اأو الغاء مـــن جانب ال�شركة لأي . 12
اأدوات دين قابلة لالإ�شرتداد.

ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�شاء جمل�س . 13
الإدارة اأو اأحـــد كبـــار التنفيذيـــني يف ال�شركة عـــن اأي راتب اأو 

تعوي�س.

ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد امل�شاهمني عن . 14
اأي حقوق يف الأرباح.

ل توجـــد اأي ا�شتثمـــارات اأو احتياطيـــات اأخـــرى مت اإن�شاوؤهـــا . 15
مل�شلحـــة موظفـــي ال�شركة، ما عـــدا برنامج متلـــك ال�شيارات 
ملوظفي ال�شركة واملعتمد منذ العام 2013م، حيث بلغت القيمة 
الإجمالية املن�شرفة حتى نهاية العام 2016م مبلغ 3،324،593 

ريال �شعودي.

لتوجد اأ�شهم اأو اأدوات دين �شادرة ل�شركة تابعة، اإذ اأن ال�شركة . 16
لمتلك �شركة تابعة.

ل يوجد على ال�شركة اأي قرو�س.. 17

رابعًا: اإقرار جمل�س الإدارة

رة لديه، وبناًء على تقرير مراجع ح�شابات ال�شركة ومعطيات ال�شوق  يقر جمل�س اإدارة اأ�شمنت الق�شيم، ووفقًا للمعلومات املتوفنّ
احلالية وكذلك املوؤ�شرات امل�شتقبلية مبا يلي:
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التخطيط والأداء 

�لف�سل �لثاين



اإ�شتمـــرت اأ�شمنـــت الق�شيم يف اإتبـــاع اأ�شلوبها املنهجي لتحديد النتائـــج والأهداف املرجو حتقيقها خالل عـــام 2016م، عرب اإ�شتثمار 
جميع املوارد املتاحة مبا ي�شمن تربعها -كما تعودت دومًا - على قائمة اأف�شل �شركات الأ�شمنت اأداءًا، حيث اأ�شتمر الرتكيز هذا العام على 
بنـــاء ثقافـــة الإبتكار والتح�شني، بالإ�شافة اىل العمل على توفري اأدوات التنبوؤ والتقدير على خمتلف الأ�شعدة، ل�شمان املرونة لدى ال�شركة 

للتكيف مع جميع التغريات املتوقعة داخليًا وخارجيًا.

مبادر�ت حت�سني هيكلة �لتكاليف. 1
واجه قطاع الأ�شمنت ال�شعودي هذا العام العديد من التحديات 
التي وقفت يف �شبيل اإ�شتمراره يف حتقيق اأرقام قيا�شية جديدة ، كان 
اأهمها ركود الطلب وتباطوؤ النمو واإ�شتداد املناف�شة واإرتفاع تكاليف 
الت�شغيل ، وقد عملت اأ�شمنت الق�شيم على تطبيق مبادرات تكتيكية 
ق�شـــرية املـــدى للتكيف هيكليـــًا ملواجهـــة واإدارة هـــذة التحديات، 
من خـــالل اإعتماد خطة �شاملة لتح�شني التكاليـــف، واإعادة هيكلة 
العمليات ،و�شل�شلة القيمة ل�شمان متيز ال�شركة عرب اإ�شفاء املرونة 

على جميع عملياتها.
حيث  ركزت اأ�شمنت الق�شيم خالل العام 2016م على ما ي�شمى 
بـ"الفعاليـــة املرتاكمة" ، بحيث مت اإتخاذ قرارات مدرو�شة خلف�س 
التكاليـــف عـــرب حت�شني ر�شد النفقـــات يف املوازنـــة ، والإ�شتخدام 
الأمثل جلميـــع املوارد املتاحة ل�شمان عدم وجود اأي نفقات مهدرة 
علـــى الإطالق ، مما اأثمر �شريعـــًا يف احلفاظ على هيكلية تكاليف 

"ر�شيقة" يف اأ�شمنت الق�شيم.
كمـــا قامت ال�شركة بالإ�شتعانة بامل�شادر اخلارجية للقيام باأي 
ن�شاطات غـــري اأ�شا�شية وذلك رغبة مـــن اأ�شمنت الق�شيم يف خلق 
املزيد من القيمة ل�شركائها وتوليد املزيد من الفر�س لل�شوق املحلي 
مـــن خالل تعظيم حجم الأعمال وخلـــق املزيد من الوظائف لأبناء 

وطننا الغايل مع جتنب تراكم عمليات الإنفاق غري الفعال.

اأوًل: ال�شرتاتيجية وخطة العمل

كما اأ�شتمرت مبادرة QCC2020، والتي اأنطلقت العام املا�شي 
بهدف تطوير ثقافة الإبداع والبتكار ، حيث توؤمن اأ�شمنت الق�شيم 
باأن البتكار والإبـــداع يتمثل فى ترجمة اأفكار من�شوبيها اإىل اأفعال 
ذات قيمـــة خللـــق اأجواء مـــن امل�شاركة بغ�ـــس النظر عـــن التدرج 
الوظيفـــي واملهام املنوطـــة بكل وظيفة، هـــذا و�شت�شتمر جهودنا يف 
حت�شني هيكلة التكاليف ، عرب تنفيذ العديد من املبادرات امل�شتقبلية 
الطويلـــة املدى والتـــي ت�شاعدنا يف زيادة الربحيـــة ومتكني ال�شركة 
من الرتكيز علـــى قدراتها الأ�شا�شية، مبا ي�شاعدها على التمينّز يف 

منوذج عمل اأ�شمنت الق�شيم.

�لتوقعات �مل�ستقبلية. 2
يف ظل الأو�شاع القت�شاديـــة احلالية باململكة، والتزام الدولة 
ب�شيا�شـــة خف�س الإنفـــاق احلكومي تنفيـــذًا لروؤيـــة 2030 لتعظيم 
املوارد والإيرادات ال�شنوية ؛ ومع اإرتفاع حجم العر�س من الأ�شمنت 
بدخول طاقات جديدة خالل العامني املا�شيني مع اإنخفا�س ملمو�س 
يف حجم الطلب حاليًا وارتفاع حدة املناف�شة بني ال�شركات العاملة  
فاإننا نتوقع مزيدًا من اإنخفا�ـــس الطلب خالل هذا العام 2017م، 
اإل اأن ال�شركـــة – كعادتهـــا – لن تدخر جهـــدًا يف تنفيذ املبادرات 
املتوا�شلة للو�شول اإىل اأف�شـــل النتائج املمكنة من اأهداف ال�شركة 

الربحية اإن �شاء اهلل.
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�إنتاج �لكلنكر
انخف�س انتاج الكلنكر لعام 2016م بن�شبة قدرها )%7.43( 
مقارنـــة بانتـــاج عـــام 2015م، حيـــث بلـــغ انتـــاج الكلنكـــر لعـــام 
2016م )3،438،409( طنـــًا مقارنة مبـــا مت انتاجه عام 2015م 
)3،714،461( طنـــًا، ويعـــود �شبب النخفا�ـــس اإىل متديد فرتة 
توقـــف الفـــرن الثالث لأعمـــال م�شـــروع التطوير والتـــي ا�شتمرت 
لثمانيـــة واأربعني يومـــا نتيجة لبع�س ال�شعوبـــات اللوج�شتية التي 

واجهت مقاول تنفيذ امل�شروع. 

�إنتاج �لأ�سمنت
انخف�س انتـــاج الأ�شمنت لعام 2016م بن�شبة قدرها )%10.54( 
مقارنـــة بانتـــاج عـــام 2015م، حيـــث بلـــغ انتـــاج الأ�شمنـــت لعام 
2016م )3.950.670( طنـــًا مقارنة مبا مت انتاجه عام 2015م 
)4.415.960( طنًا، ويعود �شبب النخفا�س اإىل انخفا�س كمية 
مبيعـــات الأ�شمنـــت، واجلدول التايل يو�شح حجـــم اإنتاج الكلنكر 

والأ�شمنت خالل هذا العام مقارنًا بالعام ال�شابق. 

�لتغري2015م2016مبيان
)7.43 %(3.438.4093.714.461اإنتاج الكلنكر 

)10.54 %(3.950.6704.415.960اإنتاج الأ�شمنت

ثانيًا: الإنتاج
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اإنتاج 
الكلنكر 
بالطن

-7,43%

2015م2016م

ن�شبة التغري

3.71
4.

46

1 3.438.409

اإنتاج 
الأ�شمنت 

بالطن
-10,54 %

2015م2016م

4.4
15

.9
60 3.950.670

ن�شبة التغري

ر�شم بياين يو�شح حجم انتاج الكلنكر والأ�شمنت خالل عامي )2015 - 2016م(

ر�شم بياين يو�شح حجم انتاج الكلنكر والأ�شمنت خالل اخلم�س الأعوام الأخرية

الكلنكر الأ�شمنت

2012م2013م201٤م2016م 201٥م



�لأ�سول و�خل�سوم خالل �خلم�سة �أعو�م �لأخرية )�ألف ريال(

2015م2016م�لبيانم
2012م2013م2014م

موحدةموحدةموحدة

1.122.9321.150.0751.148.5241.098.1081.002.446موجودات متداولة1

213.524197.166178.582169.175155.990مطلوبات متداولة2

909.408952.909969.942928.933846.456راأ�س املال العامل )2-1(3

80.00662.16048.19942.98650.932الأ�شول الأخرى طويلة الأجل4

840.781900.971986.1091.052.1771.103.665الأ�شول الثابتة5

2.043.7192.113.2062.182.8322.193.2712.157.043اإجمايل املوجودات )5+4+1(6

00000قرو�س طويلة الأجل7

33.54332.45130.29628.25826.129املطلوبات الأخرى8

247.067229.617208.878197.433182.119اإجمايل املطلوبات )8+7+2(9

900900.000900.000،.900.000900.000000راأ�س املال املدفوع10

896.652983.5891.073.9541.097.1441.076.239الحتياطيات والأرباح املدورة11

1.796.6521.883.5891.973.9541.997.1441.976.239حقوق امل�شاهمني )11+10(12

حقوق احل�شة غري امل�شيطرة13
-1،315-0001،306اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني )13-12+9(

2.043.7192.113.2062.182.8322.193.2712.157.043اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني )13-12+9(14

ثالثًا: الأداء املايل

با�شتعرا�س القوائم املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية يف 2016/12/31م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل ال�شادة مكتب الدكتور 
حممد الَعمري و�شركاه حما�شبون قانونيون، يت�شح ما يلي: 
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نتائج �لأعمال خالل �خلم�سة �أعو�م �لأخرية )�ألف ريال(

2015م2016م�لبيانم
2012م2013م2014م

موحدةموحدةموحدة

852.0441.023.897985.6881.050.6091.047.914املبيعات1

405.173394.218370.341406.582433.986تكلفة املبيعات2

446.871629.679615.347644.027613.928جممل ربح الن�شاط )2-1(3

28.92028.29039.82237.75434.185م�شاريف اإدارية وعمومية وم�شاريف بيع وتوزيع4

27.69226.04623.14914.38713.139الإيرادات الأخرى – بال�شايف5

35.80041.00035.06435.64631.946الزكاة و�شريبة الدخل6

409.843586.435563.610585.014560.936�شايف الربح قبل حقوق الأقلية )6-5+4-3(7

حقوق احل�شة غري امل�شيطرة8
29-0009)ح�شة ال�شريك يف �شافى خ�شارة ال�شركة التابعة(

409.843586.435563.610585.005560.965�شايف ربح ال�شنة )8+7(9
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ثالثًا: الأداء املايل
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�لنتائج �لت�سغيلية للعام 2016م مقارنة مع �لعام 2015م )�ألف ريال(
ن�سبة �لتغيري ٪�لتغيري2015م2016م�لبيان

)16.78%()171.853(852.0441.023.897املبيعات
2.78%405.173394.21810.955تكلفة املبيعات

)29.03%()182.808(446.871629.679اإجمايل الربح من الت�شغيل
2.23%28.92028.290630م�شروفات الأعمال الرئي�شية
)30.50%()183.438(417.951601.389الربح من العمليات الرئي�شية

6.32%27.69226.0461.646الإيرادات/)امل�شروفات( الأخرى
)12.68%()5.200(35.80041.000يخ�شم: الزكاة

)30.11%()176.592(409.843586.435�شايف ربح ال�شنة بعد الزكاة

وبا�ستعر��س �لفروقات �جلوهرية يف �لنتائج �لت�سغيلية عن �ل�سنة �ل�سابقة، يَت�سح ما يلي:
حققـــت �شركـــة اأ�شمنت الق�شيـــم مبيعات قدرها 852.04 مليـــون ريال يف العام املـــايل 2016م حتققت بالكامل يف الأ�شـــواق املحلية، وقد 
اأنهـــت ال�شركـــة العـــام املايل 2016م بزيادة يف تكلفة املبيعات بلغـــت ن�شبتها 2.78% مقارنة بالعام 2015م، وانخف�ـــس �شايف الربح بعد الزكاة 
ال�شرعيـــة للعـــام 2016م اإىل 409.84 مليون ريـــال، مقارنة بــ586.44 مليون ريـــال للعام 2015م بن�شبة انخفا�ـــس قدرها )30.11%( ب�شبب 
انخفا�ـــس كمية وقيمة املبيعـــات وارتفاع تكلفة املبيعات على الرغم مـــن ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفا�س م�شـــروف الزكاة وال�شريبة، اأما 
الأربـــاح الت�شغيليـــة مـــن العمليـــات للعـــام 2016م فقـــد �شجلت مبلـــغ وقـــدره 417.95 مليون ريـــال مقارنة مببلـــغ 601.39 مليون ريـــال للعام 
2015م، بن�شبـــة انخفا�ـــس قدرهـــا )30.50%(، وبهذا ت�شبح املح�شلة النهائيـــة لربحية ال�شهم يف عـــام 2016م  4.55 ريال مقارنة بـــ6.52 

ريال لعام 2015م، بن�شبة انخفا�س بلغت )%30.21(.

409,843
�شايف الربح بعد الزكاة وال�شريبة )بالألف ريال(

852,044
املبيعــات )بالألف ريال(

852.044



�ملدفوعات �لنظامية �مل�ستحقة
�ملحاجر • ر�سوم 

تخ�شـــع ال�شركة لنظـــام ال�شتثمـــار  التعديني ال�شـــادر مبوجب 
املر�شوم امللكي الكـــرمي رقم م/47 بتاريخ 1425/8/20هـ، حيث يتم 
تكويـــن خم�ش�س �شنـــوي يدفع لـــوزارة البرتول والـــرثوة املعدنية يف 

ال�شنة الالحقة.

و�ل�سريبة • �لزكاة 
تخ�شع ال�شركة لأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية 
ال�شعودية، حيث يتم ت�شجيل مبلغ الزكاة و�شريبة الدخل وفقًا لأ�شا�س 
ال�شتحقاق، وقد قامت ال�شركة ب�شداد الزكاة امل�شتحقة لعام 2015م 
وح�شلـــت على �شهادة مقينّدة حلني احل�شـــول على الربط النهائي.

�لجتماعية • �لتاأمينات 
تخ�شع ال�شركة لنظام التاأمينات الجتماعية، ويتم ت�شجيل ا�شرتاكات 
التاأمينـــات الجتماعية وفقًا لأ�شا�ـــس ال�شتحقاق، حيث يتم �شدادها 

�شهريًا على اأ�شا�س امل�شتحق من ال�شهر ال�شابق.

اجلدول التايل يبنينّ مبالغ املدفوعات النظامية امل�شتحقة كما يف نهاية 
عام 2016م مقارنة مع الر�شيد امل�شتحق بنهاية العام ال�شابق 2015م:

2015م2016مبيان
22.255.09625.565.599ر�شوم تعدين

35،800،00041.000.000الزكاة وال�شريبة
ا�شرتاكات املوؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات الجتماعية
545.354511.050

اإجمايل املدفوعات 
النظامية امل�شتحقة

58.600.45067.076.649
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كمية �ملبيعات
بلـــغ حجـــم ت�شليمات ال�شركـــة للعـــام 2016م كميـــة )4،039،546( طن بن�شبـــة انخفا�س قدرها 
)9،2%( مقارنـــة بالعـــام 2015م، والر�شـــم البياين التـــايل يو�شح حجم املبيعـــات الفعلية خالل 

اخلم�س اأعوام ال�شابقة.
2012م2013م2014م2015م2016مبيان

4.039.5464.448.9533.917.3434.171.9104.165.628مبيعات الأ�شمنت 

وجتـــدر الإ�شارة اإىل اأن كامل مبيعات ال�شركة حتققت حمليـــًا، حيث مل ت�شدر ال�شركة اأي كميات 
من اإنتاجها.

مبيعات 
�لأ�سمنت 

بالطن
201٥م

٤.٤٤8.9٥3 ٤.171.910
2013م

٤.16٥.628
2012م

3.917.3٤3
201٤م

٤.039.٥٤6
2016م

�لتحليل �جلغر�يف لإير�د�ت �ملبيعات
�ملنطقة �ل�سمالية�ملنطقة �لغربية�ملنطقة �لو�سطىبيان

2016695.745.13986،957.31369.341.837م )بالريال(

852.044



منهـــا باأهمية اجلانب البيئي وال�شالمةاإميانًا 
املهنيـــة  وانطالقـــا من واجبهـــا املهني 
والأخالقـــي، تعمل ال�شركـــة على اإيجاد 
بيئـــة �شحية اآمنة ملوظفيهـــا ولكل ما يدخل يف اإطـــار حدودها، كما  
تـــويل جوانب ال�شالمـــة  املهنية وكل ما يتعلق مبقومـــات ا�شتمرارية 
العملية الإنتاجية واملحافظة عليها عناية فائقة وحتر�س على �شعار 
"ال�شالمة اأوًل"، واأن يكون اأحد  اأبرز اأهدافها "ل حوادث"، ملا لها 
من تاأثري �شلبي على  مقومات عنا�شر الإنتاج وعلى بيئة العمل معا، 
ومـــن هذا املنطلـــق مت  و�شع الإجراءات وال�شوابـــط طبقًا للمعايري 
العاملية يف جمال ال�شالمة والتي تكفل - باإذن اهلل - �شالمة الطواقم 
العاملـــة مع توفري كافـــة معدات واأدوات احلمايـــة ال�شخ�شية عالية 
اجلودة لهم والتي تتنا�شب مع طبيعة العمل واملخاطر املحيطة بهم، 
بالإ�شافـــة اإىل اعتمـــاد  خطط تدريب وتوعية باإجـــراءات ال�شالمة 
ب�شـــكل م�شتمـــر باإتبـــاع اأحـــدث املناهج العامليـــة ومب�شانـــدة ودعم 
ق�شـــم ال�شالمة املهنيـــة املزود باأحـــدث الو�شائل التقنيـــة وموظفيه 
املوؤهلني لتحليل املخاطر وجتنب وقوع احلوادث والتعامل مع حالت 
الطوارئ والكوارث الطبيعية – ل قدر اهلل - حيث يتم ابتعاثهم اإىل 
ور�ـــس العمل والدورات املتخ�ش�شة �شـــواء داخل اململكة اأو خارجها 

ليواكبـــوا اأحـــدث التطبيقات املتبعـــة يف هذا اجلانـــب، وقد اثمرت 
هـــذه اجلهود حيث مل يتم ت�شجيل اإ�شابات عمل �شوى اإ�شابة واحدة 

خفيفة، ويعترب هذا اإجنازًا  وفقًا للمقايي�س العاملية.
وتنفـــق ال�شركة �شنويًا ماليني الريالت على م�شاريع بيئية للحد 
من انبعاث الغبـــار والتطوير امل�شتمر يف برامج وا�شاليب  الإ�شحاح 
البيئي مبا يواكب اآخر ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا  فى هذا امل�شمار،  
وقد مت تزويد  جميع املداخن وم�شادر انبعاث الغبار  بفالتر تر�شيب 
كي�شية وهي تعترب اأحدث التقنيات يف جمال تنقية الهواء من الغبار 
ويتـــم اإعادة ا�شتخـــدام خملفات هذا الغبار مـــرة اأخرى عن طريق 
اإدخالـــه يف �شناعـــة الأ�شمنـــت، كما تعمـــل ال�شركة علـــى دميومتها 
بال�شيانـــة الدوريـــة وا�شتبـــدال اآلف الأكيا�ـــس للفالتـــر والتي يتم 
ا�شتريادها من ال�شركات العاملية الرائدة،  والقيام ب�شورة م�شتمرة 
مبراقبـــة انبعاثـــات املداخـــن من خـــالل اأجهزة متطـــورة، وخف�س 
م�شتوياتها �شمن متطلبات املوا�شفـــات الدولية، و�شجالت ال�شركة 
فى هذا املجال تبني اأن النتائج املتحققة �شمن حدود ومعاير الهيئة 
العامة لالإر�شاد وحماية البيئة وت�شاهي ما يتم حتقيقه عامليًا، كما 
توجـــد بال�شركة حمطـــات لتنقية مياه ال�شـــرب وت�شفيتها وتعقيمها 
ح�شـــب املوا�شفـــات ال�شعوديـــة اإىل جانـــب حمطـــة حديثـــة خا�شة 

رابعًا: البيئة وال�شحة وال�شالمة 
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ا�شتثتمرت فيها ال�شركة تعمل على تنقية مياه ال�شرف ال�شحي عن 
طريـــق نظام الفالتر الغ�شائية وذلك لال�شتفادة من املياه  املعاجلة 
يف ري ال�شجـــار وامل�شطحات اخل�شـــراء واأحيانًا يف تربيد املعدات، 
كمـــا مت طرح عطاء مل�شروع تو�شعة حمطـــة تنقية ال�شرف ال�شحي 
والتنفيـــذ جاري الن  وهذا �شيزيد الطاقة ال�شتيعابية  بن�شبة %50 
عـــن الطاقة احلالية كما �شيوؤثر ب�شـــكل اإيجابي على كفاءة التنقية، 
ول �شيما اأن الطاقـــة اجلديدة هي  �شعه اإ�شافية للطاقة ال�شتيعاب 

الالزمة.
و يف هـــذا العام متـــت مراجعة الجـــراءات والتعليمات املتعلقة 
بدليـــل التعامل مع املخلفات بحيث ن�شل اإىل درجة �شفر خملفات، 
وذلـــك عن طريـــق ت�شنيـــف املخلفـــات وتق�شيمها اإىل مـــواد ميكن 
تدويرهـــا داخل خطـــوط الإنتاج، ومواد اأخرى ميكـــن بيعها كخردة 
قابلـــة لإعـــادة الت�شنيع، وثالثـــة يتم نقلهـــا اإىل مكـــب البلدية مثل 
املخلفـــات املنزليـــة وبع�س املـــواد امل�شتهلكـــة بعد ال�شيانـــة، وبهذا 

لتبقى اأي خملفات داخل امل�شنع نهائيًا.
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ن�شتثمـــر يف �شركـــة اأ�شمنـــت الق�شيم  كل ما يتوفـــر لدينا من مقومات مادية وقـــدرات ب�شرية  لن�شهم ب�شـــورة فاعلة  يف جانب برامج  
امل�شوؤوليـــة املجتمعيـــة، وفق ا�شرتاتيجية  وا�شحة  ترتكز على عدد من املحـــاور مبا ي�شمن لنا امل�شاركات النوعية  يف الفعاليات الجتماعية 
واملنا�شبـــات الوطنيـــة والدينية  ودعم اجلهات اخلريية، اإىل جانب اأن�شطة ال�شركة على ال�شعيد الداخلي الذي ي�شتهدف  جمالت الرعاية 
والرتفيـــه اإدراكًا منهـــا باأنهـــا جزء ل يتجزاأ مـــن الن�شيج املجتمعـــي ولي�شت مبعزل عنه، ووفـــق هذا املنظور حتر�ـــس ال�شركة على حت�شني 
الظروف املعي�شية ملن�شوبيها  وتوفري  املقومات الرتفيهية والثقافية والريا�شية  والطبية  للموظفني وعائالتهم داخل ال�شركة ويف جممعاتها 
ال�شكنيـــة، واىل جانـــب ذلك فاأننا ن�شارك �شائر فئات املجتمع الذي  نعمل يف حميـــط بيئته خمتلف ن�شاطاته وبالرتكيز على ذوي الظروف 
والحتياجـــات اخلا�شـــة ، يف �شورة تعك�س روحانية التكافل الإن�شاين والرتابط الجتماعي، وخـــالل عام 2016م  اأ�شهمت ال�شركة يف دعم 

العديد  من اجلمعيات اخلريية والإن�شانية  ورعاية املنا�شبات باملنطقة ومنها:

�ملوؤمتر �لعربي �لدويل �لر�بع ع�سر للرثوة �ملعدنية:

�شاركـــت اأ�شمنت الق�شيـــم يف رعاية املوؤمتـــر العربي الدويل 
الرابع ع�شر للرثوة املعدنية �شمن الرعاة املا�شيني ممثلة باللجنة 
الوطنيـــة ل�شـــركات الأ�شمنـــت مبجل�ـــس الغـــرف ال�شعوديـــة، كما 
�شاركـــت يف املعر�ـــس امل�شاحب لهـــذا املوؤمتر الـــذي اأقيم خالل 
الفرتة 22-24 نوفمرب /2016م يف فندق الهيلتون مبحافظة جدة. 

خام�شًا: امل�شوؤولية الجتماعية

يوم �ملهنة �لتا�سع يف كلية �لعمارة بجامعة �لق�سيم:

متثلـــت امل�شاركـــة فيـــه بجانـــب رعايـــة امللتقـــى الـــذي د�شنه 
�شمـــو اأمـــري منطقـــة الق�شيـــم وا�شتمر خـــالل الفرتة مـــن 25-
1437/7/27هــــ املوافق 2-2016/5/5م، و�شاركت فيه عدد من 
املوؤ�ش�شـــات احلكومية وقطـــاع الأعمال، بالإ�شافـــة اإىل امل�شاركة 
بركـــن خا�س بال�شركـــة لعر�س الفر�ـــس الوظيفيـــة املتاحة اأمام 

ال�شباب ال�شعودي. 

زيارة طالب كلية الهند�شة

زيارة طالب معهد اخل�شري بريا�س اخلرباء
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احلفل ال�شنوي وتكرمي العاملني
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�لق�سيــم  �أنبــاء  ل�سحيفــة  �لأوىل  بريــدة  ديو�نيــة 
�لإلكرتونية:

�شاركت اأ�شمنت الق�شيـــم يف رعاية مهرجان الديوانية الذي 
ا�شتمـــر خلم�شـــة اأيام خـــالل الفـــرتة مـــن 12-1437/12/15هـ 
برعاية �شاحب ال�شمو امللكي اأمري املنطقة، والذي ت�شمن العديد 
مـــن الفعاليـــات احلا�شنة لل�شبـــاب وا�شتغـــالل اوقاتهـــم بهدف 

ت�شجيع التعليم وتنمية مهارات القيادة .

�أ�سبوع �ملرور لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي:

رعـــت اأ�شمنت الق�شيم اإ�شبوع املـــرور اخلليجي والذي د�شنه 
�شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري الدكتـــور في�شل بن م�شعل بن �شعود 
اأمـــري منطقـــة الق�شيم ، حتت �شعار ) قـــرارك يحدد م�شريك( 
والـــذي انطلقت فعالياته يوم الأحـــد  1437/6/4هـ وا�شتمر ملدة 

اأ�شبوع. 

 دعم جمعية تطوير �لعمل �لتطوعي، وجمعية مكافحة 
�لتدخني.

وعلـــى ال�شعيد الداخلي مت تنظيـــم حملتني �شحيتني اأحداها 
للتربع بالدم والأخرى للتطعيم �شد النفلونزا املو�شمية.

حملة �لتربع بالدم

نظمت �شركة اأ�شمنت الق�شيـــم بالتعاون مع م�شت�شفى امللك فهد 
التخ�ش�شي وجمعية اأ�شدقاء بنـــوك الدم اخلريية بربيدة حملة 
للتـــربع بالـــدم يف مقر ال�شركـــة الرئي�س مبنطقـــة الق�شيم، وهي 
حملـــة تاأتي يف اإطـــار تعزيز امل�شوؤولية املجتمعيـــة لل�شركة وتاأكيدا 
لدورهـــا الريادي يف تطويـــر م�شتوى التعاون امل�شـــرتك والرتقاء 
بجهـــود القطاعـــني العام واخلا�ـــس وحتفيز املوظفـــني يف اأماكن 
ومقرات عملهم ل�شت�شعار واجبهم الجتماعي ودورهم الإن�شاين 
وم�شاركة املر�شى معاناتهم من خالل توفري اأكرب قدر ممكن من 

الدم للمحتاجني منهم.
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بيئة و�سيا�سة �لعمل. 1

الكفاءات  لتطوير  اإمكانياتها  اأف�شل  الق�شيم  اأ�شمنت  بذلت 
انعك�س  والذي  الأ�شمنت،  �شناعة  جمال  يف  املتميزة  الب�شرية 
اأهدافنا  اأهم  من  كان  وقد  ال�شركة.  اأعمال  تطور  على  بدوره 
ال�شرتاتيجية للعام 2016م فيما يخ�س ال�شتثمار يف راأ�س املال 
الب�شري اجلوانب املتعلقة با�شتقطاب الكوادر ال�شعودية املحرتفة 
ومدهم مبناهل املعرفة املختلفة ليكونوا بدورهم ركنًا اأ�شا�شيًا يف 
كما  العمل.  بيئة  على  اإيجابا  ينعك�س  والذي  التطوير  عجلة  دفع 
اأماكن  توفري  خالل  من  العمل  لبيئة  تطويرها  ال�شركة  وا�شلت 
العمل املنا�شبة للموظفني وت�شغيل النظمة الآلية املختلفة لت�شهيل 

اخلدمات لهم. 
ومن اأهم امل�شاريع التي قامت بها ال�شركة يف هذا ال�شدد:

و�شع  - ي�شمل  الذي  الآيل،  الأداء  وتقييم  اإدارة  نظام  تطوير 
كل  املوظفني  جلميع  والتقييم  للقيا�س  قابلة  �شنوية  اأهداف 
الالزمة  الآليات  اىل  بالإ�شافة  وتخ�ش�شه،  اإدارته  ح�شب 

لإدارة الأداء وتقومي النحرافات املتوقعة.
ملتابعة  - للموظفني  الذاتية  اأنظمة اخلدمة  العديد من  اإطالق 

طلباتهم  يخ�س  ما  كل  وتقدمي  وان�شرافهم  ح�شورهم 
وخدماتهم من اإجازات وتعاريف وغريها.

يف  - وامل�شاركة  للموظفني  الالزمة  الطبية  اخلدمات  توفري 
�شد  والتطعيم  بالدم  التربع  مثل  املختلفة  الطبية  احلمالت 

النفلونزا ومكافحة التدخني وغريه.

�لتوظيف و��ستقطاب �لكفاء�ت . 2

داأبت  العمل،  وزارة  الر�شيدة ممثلة يف  القيادة  روؤية  مع  ات�شاقا 
الالزمة على  الب�شرية  الكوادر  ا�شتقطاب  الق�شيم على  اأ�شمنت 
التخرج  خمتلف تخ�ش�شاتهم من خالل برنامج تطوير حديثي 
التوطني  معدلت  لرفع   ، بالتوظيف  املنتهي  التدريب  وبرنامج 
تاريخ  يف  جديد  قيا�شي  رقم  ال�شرك  �شجلت  وقد  بال�شركة، 
من  بالرغم  العام  هذا  التوطني  ن�شبة  يخ�س  فيما  م�شريتها 

�شعوبة بيئة العمل وطبيعة ال�شناعة.

�شاد�شًا: املوارد الب�شرية



�لتدريب و�لتطوير3. 

الالزمة  الكفاءات  تطوير  نحو  م�شريتها  الق�شيم  اأ�شمنت  وا�شلت 
والتي مكنتها دائمًا من توطني املنا�شب القيادية يف خمتلف اإدارات 
وقطاعات ال�شركة، مع احلفاظ على م�شتويات الأداء القيا�شية التي 
تعودنا عليها يف خمتلف التخ�ش�شات الفنية والدارية، حيث د�شنت 
والتدريب  والتطوير  التعلم  برامج  من  العديد  الق�شيم  اأ�شمنت 
اإطالع دائم  يبقيهم على  املعرفة لدى من�شوبيها مما  ملوا�شلة رفع 

باأحدث م�شتجدات �شناعة الأ�شمنت.

وكان �أهم مباد�ر�ت �لتدريب و�لتطوير لهذ� �لعام:

تفعيل نظام حتليل احتياجات التعلم والتطوير. -
اإيجاد املدربني الداخليني من خالل تطوير املميزين منهم على  -

.)Train the Trainer( اكت�شاب مهارات نقل املعرفة لفريق العمل
اإطالق نظام التعلم عن بعد e-learning، والذي يتيح للموظفني  -

الطـــالع على اآلف املحا�شـــرات وح�شـــور الـــدورات التدريبية 
الإدارية على مدار ال�شاعة.

الإعداد لإطالق الربامج التدريبية املنا�شبة للمتدربني بالتعاون  -
مع �شندوق املوارد الب�شرية.

حيث بلغ عدد الربامج التدريبية لهذا العام )67( برناجمًا ا�شتفاد  
منها عدد )832( موظفاً .
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�شابعًا: تقنية املعلومات

اأمتتة العديد من الأنظمة وحتويلها اىل اأنظمة اآلية رفعًا مل�شتوى • 
الأداء وتقلياًل للتكلفة، اإذ قامت اإدارة تقنية املعلومات باإجناز 

عدد من امل�شاريع املهمة لهذا الغر�س، من اأهمها: 

م�شروع حتويل عمليات ت�شليم الأ�شمنت ال�شائب اىل خدمة  -
والربط بني  العملية  اأمتتة  زيادة  ذاتية، وذلك من خالل 
تكون  بحيث  واملوازين،  التعبئة  ومكائن  الت�شليمات  نظام 
احلاجة اىل التدخل الب�شري حمدودة جدا وامكانية وقوع 
اخلطاأ �شئيلة، حتى اأ�شبح من املمكن متكني العميل من 
دون احلاجة اىل وجود  بنف�شه  ال�شائب  الأ�شمنت  حتميل 
تكلفة  وتقليل  الأداء  زاد من كفاءة  ال�شركة، مما  موظف 

العمليات. 

م�شاريع ت�شميم اأنظمة تدفق العمليات واملوافقات للعديد  -
مبا�شرة  نظام  اخلدمة،  طلب  نظام  منها:  العمليات  من 
يف  التغيري  عمليات  الطرف،  اإخالء  ونظام  املوظفني، 
املناوبات داخل امل�شنع، الأنظمة الأمنية ل�شرف بطاقات 
الدخول ل�شيارات املوظفني اأو املقاولني، اأنظمة اخلدمات 
الإدارية مثل خدمات الإ�شكان وطلبات النقل، مع تزويد كل 
هذه الأنظمة باأنظمة مراقبة للتذكري والتنبيه لتاليف اأي 

تاأخري يف تقدمي اخلدمة.

اأداء  - تقييم  اأنظمة  من  الثانية  املرحلة  اأمتتة  م�شروع 
الأهداف  ت�شجيل  فيها  يتم  التي  املرحلة  وهي  املوظفني، 
�شنة،  كل  بداية  يف  النظام  خالل  من  للموظف  املحدده 
ثم يتم تقييم اأداء املوظف على اأ�شا�شها من خالل نظام 
موافقات اآيل متكامل ومرتابط مع اأنظمة املوارد الب�شرية 

الأخرى.

م�شروع ربط ميزان املواد اخلام بالأنظمة، بحيث يتجنب  -
اإدخال بيانات من املوظف، وبالتايل تقليل ن�شبة اخلطاأ اىل 

حد كبري.

قطعت اأ�شمنت الق�شيم �شوطًا كبريًا يف توظيف اأحدث معطيات التقنية لتطوير بيئة العمل وخدمة عمالئها وكافة من�شوبيها يف العديد 
من املجالت، ومن اأهم ما مت اإجنازه خالل هذا العام ما يلي: 



�شاهمت هذه الأنظمة ب�شكل فاعل يف زيادة التكامل والرتابط 
بني عمليات الإدارات املختلفة ومن ثم حت�شني م�شتوى الأداء الكلي.

حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة من اإدارة تقنية املعلومات من • 
خالل املبادرات التالية:

اأحدث معايري اجلودة العاملية يف جمال  - البدء يف تطبيق 
ملنا�شبته   ITIL معيار  اختيار  مت  وقد  املعلومات،  تقنية 
حلاجات العمل، ومن ثم مت البدء باإعادة �شياغة عمليات 

الدارة بناء على ذلك.

اإ�شافة  - رفع م�شتوى الأمان والعتمادية وذلك عن طريق 
اأنظمة اإحتياطية اآنية )Fault Tolerance Systems( ومن 
ت�شحيحة  اإجراءات  واتخاذ  الإدارة  اأداء  مراجعة  خالل 

فورية.

طلب  - متابعة  ي�شمن  الفني  للدعم  حديث  نظام  تطبيق 
حني  اأعلى  اإداري  م�شتوى  اإىل  وي�شعده  الفني  الدعم 
اأهمية طلب اخلدمة  على  بناء  اآيل  ب�شكل  لذلك  احلاجة 

واأثره على العمل. 

مكوناتها •  لكل  �شامل  وحت�شني  ال�شبكة  مراجعة  من  الإنتهاء 
ح�شب الإحتياجات الطارئة وح�شب ما تقت�شيئة بيئة الت�شغيل 
داخل امل�شنع، فتم تغيري العديد من كيابل التو�شيل وكبائن 
على  املحافظة  يف  �شي�شاهم  مما  الحتياج،  ح�شب  الإت�شال 

م�شتوى ا�شتمرارية اخلدمة وجودتها. 

املعلوماتي •  الأمن  زيادة  املعلوماتي:  الأمن  م�شتوى  حت�شني 
م�شتمرة  حتديثات  ويتطلب  ومتجدد،  م�شتمر  اأمر  والتقني 
حماية لبيانات ال�شركة من اجلرائم التقنية التي ل تتوقف عن 
تطوير اأ�شاليبها، وقد مت خالل هذا العام مراجعة اأنظمة الأمن 
التقني وحتديثها مبا يف ذلك جميع اجلدر النارية واملق�شمات 
من  كايف  قدر  وجود  ل�شمان  الفريو�شات،  حماربة  وبرامج 

احلماية والأمن املعلوماتي. 
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كمـــا توؤكـــد ال�شـــركة مل�شـــاهميها الكـــرام، اأنـــه ل توجـــد اآثار 
جوهرية على النتائج املالية اإثر تطبيق معايري املحا�شبة الدولية، 
كمـــا ل توجـــد اأي معوقات قد توؤثر يف مقدرة ال�شـــركة على اإعداد 
قوائمها املالية وفق معايري املحا�شبة الدولية، واأن ال�شركة جاهزة 
لإعـــداد قوائمها املالية للربـــع الأول من عام 2017م، وفق معايري 

املحا�شبة الدولية خالل الفرتة النظامية املحددة.

بداأت ال�شـــركة بالتخطيط لتطبيق معايري املحا�شـــبة الدولية 
منـــذ عام 2014م، حيث ناق�شـــت جلنة املراجعة ت�شـــورًا مبدئيًا 
وخطة تنفيذية حتـــوي الإجراءات الالزمـــة لالإنتقال اإىل معايري 

املحا�شبة الدولية يف عام 2017م، ومت تنفيذ التي: 

اعتمـــدت ال�شـــركة خطـــة للتحـــول لتطبيق معايري املحا�شـــبة . 1
ال�شيا�شـــات  واعتمـــاد  حتديـــث  ت�شـــمنت  والتـــي  الدوليـــة، 

املحا�شبية.

عينـــت ال�شـــركة ال�شـــادة املحا�شـــبون املت�شـــامنون الربيعان . 2
و�شـــريكه م�شت�شـــار خارجـــي لهـــا، وهـــو مـــن ذوي اخلـــربة 

والخت�شا�س يف التحول للمعايري الدولية.

�شكلت ال�شركة فريق داخلي يكون م�شوؤوًل عن التحول لتطبيق . 3
معايري املحا�شبة الدولية.

اعتمـــد جمل�ـــس الإدارة بتاريـــخ 1438/01/04هــــ املوافـــق . 4
لإعـــداد  الالزمـــة  املحا�شـــبية  ال�شيا�شـــات  2016/10/05م 
قوائـــم ماليـــة تتما�شـــى مـــع معايـــري املحا�شـــبة الدولية، ويف 
اجتمـــاع لحق وبعد حتديد الأثر اعتمـــد تطبيقها اعتبارًا من 

2017/01/01م.

مت اإعـــداد قوائم مالية وفـــق معايري املحا�شـــبة الدولية للربع . 5
الأول مـــن عام 2016م، وقائمة مركز مـــايل افتتاحى بتاريخ 

التحول 2016/01/01م.

ثامنًا: خطة ال�شركة لتطبيق معايري املحا�شبة الدولية للتقرير املايل



احلـــوكـمــة 

�لف�سل �لثالث
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�أوًل: لئحة �حلوكمة

تلتزم اأ�شـــمنت الق�شـــيم بالئحة حوكمة ال�شـــركات حمايًة حلقوق امل�شـــاهمني واأ�شـــحاب امل�شـــالح، وقد اإعتمدت اجلمعية العامة يف 
اإجتماعها الثاين والثالثني، اإطار حوكمة اأ�شـــمنت الق�شـــيم معتمدًا على لئحة حوكمة ال�شـــركات، واإمتدادًا لذلك، اعتمد جمل�س الإدارة 
جميع ال�شيا�شـــات املنبثقة من لئحة حوكمة ال�شـــركات، وفيما يلي جدول يو�شـــح موقف ال�شـــركة من تطبيق لئحة احلوكمة ال�شادرة من 

هيئة ال�شوق املالية: 

طبق �لإجـــــــر�ء
بالكامل

طبق 
جزئيًا

مل 
�لأ�سباب و�لتفا�سيليطبق

√املادة الثالثة: احلقوق العامة للم�شاهمني

√املادة الرابعة: ت�شهيل ممار�شة امل�شاهمني حلقوقهم وح�شولهم على املعلومات

√املادة اخلام�شة: حقوق امل�شاهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

√املادة ال�شاد�شة: حقوق الت�شويت: )عدا الفقرتني ب، د(

الذين  العتبارية  ال�شفة  ذوي  الأ�شخا�س  من  امل�شتثمرين  على  يجب  د( 
عن  الإف�شاح   – ال�شتثمار  �شناديق  مثل   – غريهم  عن  بالنيابة  يت�شرفون 
وكذلك  ال�شنوية،  تقاريرهم  يف  الفعلي  وت�شويتهم  الت�شويت  يف  �شيا�شاتهم 
على  يوؤثر  قد  للم�شالح  جوهري  ت�شارب  اأي  مع  التعامل  كيفية  عن  الإف�شاح 

ممار�شة احلقوق الأ�شا�شية اخلا�شة با�شتثماراتهم.

ل ينطبق على اأ�شمنت الق�شيم√-

√املادة ال�شابعة: حقوق امل�شاهمني يف اأرباح الأ�شهم

√املادة الثامنة: ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بالإف�شاح

√املادة التا�شعة: الإف�شاح يف تقرير جمل�س الإدارة

√املادة العا�شرة : الوظائف الأ�شا�شية ملجل�س الإدارة 

√املادة احلادية ع�شرة: م�شوؤوليات جمل�س الإدارة : عدا الفقرة )اأ( 

الف�شل الثالث: احلوكمة 
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طبق �لإجـــــــر�ء
بالكامل

طبق 
جزئيًا

مل 
�لأ�سباب و�لتفا�سيليطبق

ي�شدر املجل�س تفوي�شات خا�شة بالأعمال والأن�شطة √اأ( على املجل�س جتنب اإ�شدار تفوي�شات عامة اأو غري حمددة املدة.
املجل�س  تفوي�س  مثل  بال�شركة  للمخت�شني  امل�شتمرة 
تفوي�س  ومثل  ال�شركة،  باإدارة  التنفيذى  للرئي�س 

املجل�س التوقيع لدى البنوك.

√املادة الثانية ع�شرة: تكوين جمل�س الإدارة

√املادة الثالثة ع�شرة: جلان جمل�س الإدارة وا�شتقالليتها

√املادة الرابعة ع�شرة: جلنة املراجعة

√املادة اخلام�شة ع�شرة: جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

√املادة ال�شاد�شة ع�شرة: اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

√املادة ال�شابعة ع�شرة: مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وتعوي�شاتهم

√املادة الثامنة ع�شرة: تعار�س امل�شالح يف جمل�س الإدارة
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ثانيًا: �إد�رة �ملخاطر

اإعاعتمد جمل�س الإدارة نتائج درا�شة املخاطر من وجهة نظر ن�شاط 
املراجعة الداخلية يف ال�شركة التي مت درا�شتها خالل عام 2010م، 
حيث احتوى نطاق الدرا�شة على �شياغة �شيا�شة خماطر وحتديد 
ملعاجلة  ومقرتحات  للمخاطر  تف�شيلي  �شجل  وعمل  املخاطر 
املخاطر اأو تقلي�س اأثرها وعمل خطة عمل ا�شرتاتيجية للمراجعة 
الداخلية ملدة ثالث �شنوات معتمدة على املخاطر، وت�شرف املراجعة 
الداخلية على حتديث تقييم املخاطر ب�شكل م�شتمر حتت اإ�شراف 
مبا�شر من جلنة املراجعة، وبالتايل تقوم ال�شركة بتحديث �شجل 
اأهم  ومن  �شنوي،  ب�شكل  املخاطر  تلك  واقع  وفق  لديها  املخاطر 
خطط  حتقيق  على  �شلبًا  توؤثر  وقد  ال�شركة  تواجه  التي  املخاطر 

ال�شركة امل�شتقبلية ما يلي:
خماطر متعلقة باحلفاظ على م�شتوى املبيعات يف ظل زيادة  -

احلكومية  والر�شوم  الوقود  تكاليف  وارتفاع  املناف�شني  قدرة 
والكهرباء.

خماطر متعلقة بزيادة عدد املناف�شني واإن�شاء م�شانع جديده  -
وتو�شع امل�شانع الأخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية.

خماطر متعلقة بانتظام اإمداد الكهرباء من ال�شركة ال�شعودية  -
للكهرباء.

ب�شكل  - توفريه  يتم  والذي  الوقود،  باإمداد  متعلقة  خماطر 
ح�شري من قبل �شركة اأرامكو ال�شعودية.

خماطر متعلقة ب�شقف الأ�شعار الثابتة املفرو�شة التي و�شعتها  -
اجلهات احلكومية املخت�شة. 

اأما املخاطر التي ترد يف اإي�شاحات املحا�شب القانوين فهي فقط 
تو�شح موقف ال�شركة من تلك املخاطر وهي كالتايل: 

خماطــر �لئتمان : تتمثل خماطر الئتمان يف اإخفاق اأحد  -
الأطـــراف يف اأداة ماليــــــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�شـــبب يف 

تكبـــد ال�شركة خ�شارة مالية .
 اإن الأدوات املالية اخلا�شـــة بال�شـــركة التي ميكن اأن تتعر�س 
ملخاطر الئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم 
العمالء . تقوم ال�شركة باإيداع اأموالها يف م�شارف مالية ذات 
موثوقيـــة وقدرة ائتمانية عالية كما اأن لدى ال�شـــركة �شيا�شـــة 
بخ�شـــو�س حجم الأموال املودعــة يف كل م�شــرف ول تتوقــع 
الإدارة وجـــود خماطـــر ائتمان هامة تنتج مـــــن ذلك . كما ل 
تتوقع الإدارة اأن تتعر�س ملخاطــر ائتمان هامــة من ح�شـــابات 
العمـــالء نظـــرًا لأن لديهـــا قاعدة عري�شـــة من العمالء التي 
تعمل يف اأن�شطة خمتلفة ومواقع متعددة كما اأنها تقوم مبراقبة 

الذمم املدينة القائمة دوريًا .

خماطــر �سعــر �ل�ســرف �لأجنبي: تنتج خماطــر �شـــعر  -
ال�شـــرف الأجنبي من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات 

املالية نتيجة للتغري يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية . 
 مل تقم ال�شركة باأية عمليات ذات اأهمية ن�شبية بالعمالت عدا 
الريال ال�شـــعودي، الدولر الأمريكي واليورو. وحيث اأن �شـــعر 
�شـــرف الريال ال�شـــعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي، فاإن 
الأر�شـــدة بالدولر الأمريكي ل متثـــل خماطر عمالت هامة، 

الف�شل الثالث: احلوكمة 
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وبالن�شبة للعمليات بعملة اليورو ت�شتخدم ادارة ال�شركة عقود 
تغطية خماطر تغريات �شـــعر �شـــرف الريال ال�شعودى مقابل 
اليورو . تراقب اإدارة ال�شـــركة تقلبات اأ�شعار �شرف العمالت 

وتعتقد اأن خماطر العمالت غري جوهرية.

خماطــر �أ�سعــار �لعمولت: تظهر خماطـــر العمولت من  -
التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت العمولت التي توؤثر 
على الربح امل�شتقبلي اأو القيم العادلة لالأدوات املالية وتراقب 
ال�شـــركة تقلبات اأ�شـــعار العمـــولت وتعتقـــد اأن تاأثري خماطر 

اأ�شعار العمولت لي�س جوهريًا. 

خماطــر �ل�سيولــة: تتمثل خماطر ال�شـــيولة يف عدم قدرة  -
ال�شـــركة على مقابلـــة التزاماتها املتعلقـــة باملطلوبــات املالية 
حال ا�شتحقاقها. تتم مراقبة احتياجات ال�شيولة على اأ�شا�س 
�شهري وتعمل الإدارة على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة 

اأي التزامات عند ا�شتحقاقها .
تتكون املطلوبات املالية املتداولة لل�شركة من الذمــــم الدائنـــة، 
م�شـــتحقات واأر�شـــدة دائنة اأخرى وتوزيعات اأرباح م�شتحقة، 
تعمـــل ال�شـــركة على احلـــد من خماطر ال�شـــيولة عـــن طريق 
التاأكد من توفر ت�شهيالت بنكية، بالإ�شافة اإىل اإجراء موائمة 
بني فرتات حت�شـــيل اأر�شـــدة العمالء وفرتات �شـــداد اأر�شدة 

املوردين والأر�شدة الدائنة الأخرى .

�لقيمــة �لعادلة: القيمة العادلة هـــي املبلغ الذي ميكن اأن  -
تتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة 
يف التعامـــل     وب�شـــروط تعامـــل عادلـــة . ل تعتقـــد الإدارة اأن 
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�شة بال�شركة 

تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

ثالثًا: فاعلية �إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية بال�سركة

اأنظمة  ودعم  وتطوير  مراجعة  اىل  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ي�شعى 
اأدوار  الرقابة وال�شبط الداخلي ب�شكل م�شتمر، من خالل تفعيل 
اللجان والتوا�شل امل�شتمر مع الإدارة التنفيذية، حيث تقوم املراجعة 
الداخلية  املراجعة  خطة  على  بناًء  املراجعة  بعمليات  الداخلية 
ال�شنوية املعتمدة على املخاطر والتي ُتعتمد وُتراقب با�شتمرار من 
نظام  تقييم  اىل  املراجعة  عمليات  وتهدف  املراجعة،  جلنة  قبل 
املراقبة وال�شبط الداخلي، ومل ُتظهر عمليات املراجعة التي تقوم 
اإجراءات  لفاعلية  اخلارجيون  واملراجعون  الداخلية  املراجعة  بها 
الرقابة  نظام  يف  جوهري  �شعف  اأي  بال�شركة  الداخلية  الرقابة 

وال�شبط الداخلي.
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توزيع الأرباح وتو�شيات 
جمل�س الإدارة

�لف�سل �لر�بع
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�أوًل: �سيا�سة توزيع �لأرباح

توزع ال�شـــركة اأرباحا ي�شتحقها امل�شـــاهمون امل�شجلون يف �شجل . 1
امل�شاهمني لدى �شركة مركز اإيداع الأوراق املالية- مركز الإيداع 

يف نهاية يوم تاريخ الأحقية الذي يتم حتديده والإعالن عنه.
يعتمـــد توزيع الأربـــاح على عوامل عـــدة ، منها اأرباح ال�شـــركة . 2

وو�شعها املايل وحالة ال�شـــوق واملناخ القت�شادي العام وعوامل 
اأخرى، منها حتليل الفر�س ال�شتثمارية واحتياجات ال�شركة يف 
اإعادة ال�شـــتثمار، واملتطلبات النقدية والراأ�شمالية، بالإ�شافة 
اإىل العتبـــارات القانونية والنظامية الأخـــرى، مبا يف ذلك اأي 
قيـــود على التوزيـــع مبوجـــب اأي قرو�س متويلية تنوي ال�شـــركة 
الدخـــول فيهـــا اأو اأنها دخلت بهـــا، كما يجوز لل�شـــركة اأن تاأخذ 
يف العتبـــار قواعد توزيع الأرباح املتعارف عليها يف ال�شـــركات 
ال�شعودية وال�شركات العاملة يف دول اخلليج وال�شركات الدولية 

العاملة يف جمال الأ�شمنت.
بنـــاء علـــى تو�شـــية جمل�ـــس الإدارة، تقـــرر اجلمعيـــة العامـــة . 3

للم�شاهمني توزيع الأرباح على امل�شاهمني ويتم الإعالن عنه يف 
تداول وال�شحف املحلية.

تـــوزع اإدارة ال�شـــركة الأرباح التي اأقرتهـــا اجلمعية العامة على . 4
امل�شاهمني ح�شب الطريقة املنا�شبة.

ثانيًا: �إجر�ء�ت توزيع �لأرباح

تقـــوم ال�شـــركة ببع�ـــس الإجـــراءات ل�شـــمان �شـــرف الأربـــاح . 1
مل�شتحقيها بكل ي�شر و�شهولة ومن اأهمها:

الإعالن للم�شاهمني يف تداول عن مقدار الربح الذي �شيتم  -
توزيعه، وا�شـــم البنك الذي �شـــيقوم بتوزيـــع الأرباح وتاريخ 

الأحقية وتاريخ التوزيع.
دعوة امل�شـــاهمني لتحديث بياناتهم بوا�شـــطة تعبئة منوذج  -

بيانات امل�شاهم.
حتفيـــز امل�شـــاهمني ب�شـــكل دوري ل�شـــتالم اأرباحهم غري  -

امل�شـــتلمة، عن طريق الإعـــالن يف موقع تداول اإ�شـــافة اإىل 
ن�شر الأ�شماء يف موقع ال�شركة اللكرتوين.

ت�شـــرف الأرباح املقـــرر توزيعهـــا على امل�شـــاهمني، من خالل . 2
البنـــوك بالإيداع يف حمافظهـــم ال�شـــتثمارية يف املواعيد التي 

يحددها جمل�س الإدارة.
توزع اأرباح ال�شـــركة ال�شافية بعد ح�شم الزكاة ال�شرعية ح�شب . 3

الإجراءات الآتية:
يجنب �شـــنويًّا )10%( من �شايف الأرباح لتكوين الحتياطي  -

النظامي لل�شـــركة. ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية 
وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )30%( من 
راأ�ـــس املال املدفوع. ويجوز جتنيب ن�شـــبة معينة من �شـــايف 
الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ش�س لأغرا�س حمددة 
وذلك ح�شب ما تقرره اجلمعية العامة العادية للم�شاهمني.

للجمعيـــة العامـــة العادية عند حتديد ن�شـــيب الأ�شـــهم يف  -
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�شـــايف الأرباح اأن تقـــرر تكوين احتياطيـــات اأخرى، وذلك 
بالقدر الذي يحقق م�شـــلحة ال�شـــركة اأو يكفل توزيع اأرباح 
ثابتة قدر الإمكان على امل�شاهمني. وللجمعية العامة العادية 
املذكورة كذلك اأن تقتطع من �شـــايف الأرباح مبالغ لإن�شـــاء 
موؤ�ش�شات اجتماعية لعاملي ال�شركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا 

من هذه املوؤ�ش�شات.
ي�شـــتخدم الحتياطي النظامي يف تغطية خ�شائر ال�شركة،  -

اأو زيـــادة راأ�س املال. واإذا جاوز هذا الحتياطي )30%( من 
راأ�ـــس املال املدفـــوع، جاز للجمعية العامـــة العادية اأن تقرر 
توزيع الزيادة على امل�شاهمني يف ال�شنوات التي ل حتقق فيها 
ال�شركة اأرباحًا �شافية تكفي لتوزيع الن�شيب املقرر لهم يف 

نظام ال�شركة الأ�شا�شي.
ل يجـــوز اأن ي�شـــتخدم الحتياطـــي التفاقـــي اإل بقرار من  -

اجلمعية العامة غري العاديـــة. واإذا مل يكن هذا الحتياطي 
خم�ش�شـــًا لغر�س معني، جاز للجمعية العامة العادية بناًء 
على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن تقرر �شرفه فيما يعود بالنفع 

على ال�شركة اأو امل�شاهمني.
يجـــوز للجمعية العامـــة العادية ا�شـــتخدام الأربـــاح املبقاة  -

والحتياطيات التفاقية القابلة للتوزيع ل�شداد املبلغ املتبقي 
من قيمة ال�شـــهم اأو جزء منه، على األ يخل ذلك بامل�شـــاواة 

بني امل�شاهمني.
توزع اأرباح ال�شـــركة ال�شافية ال�شنوية على امل�شاهمني بعد  -

جتنيب الحتياطي النظامي والحتياطيات الأخرى كالتايل:
يوزع مـــن الباقي بعـــد ذلك دفعة اأوىل للم�شـــاهمني • 

تعادل 5% خم�شـــة باملائة من راأ�س املال املدفوع، فاإذا 
كانت الأرباح الباقية اأقل من قيمة الن�شـــبة املذكورة 
ل يجـــوز املطالبـــة بها من اأربـــاح ال�شـــنوات التالية.

يخ�شـــ�س 10% )ع�شـــرة باملائة( من الباقي ملكافاأة • 
جمل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من 
املادة )76( من نظام ال�شـــركات. يـــوزع الباقي بعد 

ذلك على امل�شاهمني كح�شة من الأرباح.

ثالثًا: �لأرباح �ملوزعة خالل عام 2016م

قامت ال�شـــركة بتوزيع 6،25 ريال لل�شـــهم عن العام 2015م، مببلغ 
اإجمـــايل 562،5 مليون ريال بواقع 62،5% من راأ�س املال كما وزعت 
3،75 ريـــال لل�شـــهم للربع الأول والثاين والثالث مـــن العام 2016م 

مببلغ اإجمايل بلغ 337،5 مليون رياًل بواقع 37،5% من راأ�س املال.

ر�بعًا: �لأرباح �ملقرتح على �جلمعية �لعامة توزيعها

طبقًا للمادتني )47( و)48( من النظام الأ�شا�شـــي لل�شـــركة، فاإن 
جمل�ـــس الإدارة يقرتح للجمعية العامة العاديـــة توزيع الأرباح على 

النحو التايل:

�ملبلغ بالريال بيان
�ل�سعودى

409.842.587�شايف الدخل بعد خ�شم الزكاة ال�شرعية
يخ�شـــم توزيعات ربع �شـــنوية للم�شـــاهمني 
بواقـــع 37،5% مـــن راأ�س املال )عـــن الربع 

الأول والثاين والثالث(

337.500.000

72.342.587الر�شيد
2.900.000يخ�شم مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

69.442.587الر�شيد
254.141.380ي�شاف اأرباح مدورة من العام املا�شي

323.583.967الر�شيد
الحتياطـــي  مـــن  مبالـــغ حمولـــة  ي�شـــاف 

النظامي
150.148.023

473.731.990الر�شيد
يخ�شـــم ح�شـــة رابعـــة للم�شـــاهمني بواقع 

10% من راأ�س املال )عن الربع الرابع(
90.000.000

383.731.990الر�شيد
-يرحل لالحتياطي العام 

383.731.990ر�شيد يرحل للعام القادم 
وي�شـــرنا اأن نو�شـــح لل�شادة امل�شـــاهمني باأنه �شـــيتم - مب�شيئة اهلل 
- �شـــرف الأربـــاح التي يتـــم املوافقـــة عليها، عن طريـــق التحويل 
املبا�شـــر حل�شـــابات امل�شـــاهمني طبقًا للبيانات التي ترد لل�شـــركة 
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مـــن تداول، متا�شـــيًا مـــع تعميـــم وزارة التجـــارة وال�شـــتثمار رقم 
)3995/981/222( بتاريـــخ 1417/08/03هــــ، اعتبـــارًا من يوم 
اخلمي�ـــس 1438/06/10هــــ املوافـــق 2017/03/09م، علمًا باأنه 
مت حتديـــد نهايـــة تداول يـــوم اخلمي�ـــس 1438/05/26هــــ املوافق 
2017/02/23م تاريخًا لأحقية الأرباح وهو موعد انعقاد اجلمعية 

العامة.

خام�ســًا: تو�ســيات جمل�ــس �لإد�رة �إىل �جلمعية �لعامة 
�لعادية �حلادية و�لأربعون

طبقًا للمادتني )46( و)47( من النظام الأ�شا�شـــي لل�شـــركة، فاإن 
جمل�ـــس الإدارة وبعد ا�شـــتعرا�س اإجنازات ال�شـــركة خالل ال�شـــنة 
املنتهية يف 2016/12/31م، وكذلك القوائم املالية، يقرتح مايلي:  

الت�شويت على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية . 1
يف 2016/12/31م

الت�شويت على تقرير مراجع ح�شابات ال�شركة عن ال�شنة املالية . 2
املنتهية يف 2016/12/31م.

الت�شـــويت علـــى القوائم املالية عن ال�شـــنة املاليـــة املنتهية يف . 3
2016/12/31م

الت�شـــويت علـــى تعيني مراجـــع احل�شـــابات لل�شـــركة من بني . 4
املر�شـــحني من قبل جلنـــة املراجعة، وذلـــك لفح�س ومراجعة 
وتدقيـــق القوائـــم املاليـــة والبيانـــات لل�شـــنة احلاليـــة 2017م 
والربـــع الأول مـــن عـــام 2018م وحتديـــد اأتعابـــه. علمـــًا بـــاأن 
تقريـــر جلنة املراجعة اإىل اجلمعية العامة يت�شـــمن تفا�شـــيل 
عرو�س اأ�شعار املراجعني املر�شحني ملراجعة ح�شابات ال�شركة.

الت�شـــويت على اقرتاح جمل�س الإدارة ب�شاأن توزيع الأرباح عن . 5
ال�شـــنة املنتهيـــة يف 2016/12/31م. بواقـــع )427،5( مليون 
ريال بن�شـــبة )47،5%( من القيمة الأ�شمية لل�شهم وتفا�شيلها 

كما يلي:
337،5 مليون ريال بواقع )3،75( ريال لل�شـــهم مت توزيعها  -

عن الثالثة اأرباع الأوىل من عام 2016م.
90 مليون ريال بواقع )1( ريال لل�شـــهم وذلك للم�شاهمني  -

امل�شجلني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة التي �شيتم 

فيها اعتمـــاد توزيعات الأرباح للربع الرابـــع لعام 2016م، 
حيث مت حتديد نهاية تداول يوم اخلمي�س 1438/05/26هـ 
املوافق 2017/02/23م  تاريخًا ل�شتحقاق الأرباح كما اأنه 
حتدد تاريخ التوزيع يوم اخلمي�س 1438/06/10هـ املوافق 

2017/03/09م.
الت�شويت على الأعمال والعقود التي �شتتم بني ال�شركة وع�شو . 6

جمل�س الإدارة  له م�شلحة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر 
والرتخي�س بها لعام قادم، علما باأن التعامالت خالل العام 
ال�شابق تتمثل يف تعاقد �شركة اأ�شمنت الق�شيم على بولي�شة 
التاأمني العام مع �شركة التعاونية للتاأمني التي ي�شغل املهند�س 
عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد ع�شوية جمل�س اإدارتها، وذلك 
الثابتة وغريها مقابل خ�شم �شنوي ثابت  لتغطية ممتلكاتها 
ملدة  التعاقد  لفرتة  ا�شتمرارها  مقابل  ال�شركة  عليها  حت�شل 
3�شنوات تبداأ يف 2014/09/01م تنتهي يف 2017/08/31م 
ومببلغ اإجمايل قدره 1.703.006 ريال للعام الثالث والأخري 

من الفرتة التعاقدية.
ال�شنة . 7 عن  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  ذمة  اإبراء  على  الت�شويت 

املنتهية يف 2016/12/31م.
الت�شويت على �شرف مبلغ )2،9( مليون ريال كمكافاأة لأع�شاء . 8

جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م.
والتي . 9 للدورة اجلديدة  ت�شكيل جلنة املراجعة  الت�شويت على 

على  واملوافقة  �شنتني  ملدة  و  تاريخ 2017/01/01م  من  تبداأ 
على  واملوافقة  اأع�شائها،  ومكافاآت  عملها  و�شوابط  مهامها 

تعيني املر�شحني التالية اأ�شمائهم:
اأ. عبداهلل بن علي العجاجي )رئي�س اللجنة(. -
اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح. -
اأ. فوزي بن اإبراهيم احلبيب. -
اأ. عبدالعزيز بن نا�شر العقيل. -

توزيع . 10 يف  بال�شتمرار  الإدارة  جمل�س  تفوي�س  على  الت�شويت 
الأرباح ب�شكل ربع �شنوي.

الف�شل الرابع: توزيع الأرباح وتو�شيات جمل�س الإدارة

50




