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 ســالرئي

 / خـــالــد بن عبــدالرحــمـن الراجـحــيستاذاال 

 العضو املنتدب

 يــــالــــــــــد الجـفــمــأحــــد بن ــ/ وليالدكتور 

 

 األعضــاء

 

 / محــمـــد بن ســــــليمـان بالغـــــنيــــمدكتور ال

 ـالد بن عبـدالرحـمـن العــبـدالكريـــم/ خاألستاذ

 األستاذ/ فــــهد بــن عـــبد هللا الصــــالـــــــــح

 / ســــــــامي بن علـــــي الجــفـــالــــــيألستاذا

 األستاذ/ حــــمــد بن عبداللـــه العلـــــيــــــــان

 بن سليمان الراجحي الدكتور/ عبد الرحمن

ــرنــي األستاذ/  محــــمد بــن عــلي القــــــــــــ

 األستاذ /أحمد بن محــمـــد العمــــــــــــــــران 

 عبدالكـريم الخريــجـيبن األستاذ / محمد  

  

  



 
 مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة  كلمةكلمة

 

 

 الكرام:حضرات املساهمين 

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

مة ور اجتماع الجمعية العاـه لحضـة دعوتـكركم على تلبيـأن يرحب بكـم ويش سعوديةال سمنتاإل شركة يسـر مجلس إدارة 

 لشركتكم. نيالخمسو  السابعة عاديةال

 

بي وإنجازاتها مرفقا به القوائم املالية وتقرير مراق الشركةج أعمال ـأن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائويسره 

 .1025ديسمبر  42الحسابات عن السنة املنتهية في 

  



إاجــــالنت

إالكلتكر:إنتــــاجإ

في العام  نتاجهاإتم  طن 895669000كمية طنا مقارنة مع  7,856,130العام خالل  تكمشركفي بلغت كمية الكلنكر املنتجة 

. (٪8.6) ما نسبته طن أو (742,870) مقدارهنقص ب أي 1023السابق 
 
 تقريبا

 

 .لألفران  ةيالطاقة التصميمخالل العام فاق إجمالي إنتاج الكلنكر وقد 

 

مليون  57إلى  1025قد وصل عن كامل عام في اململكة العربية السعودية الوطنية  سمنتاإل وفي املقابل فان إنتاج شركات 

. )٪0.2 (نسبتهبنقص طفيف أي  1023مليون طن من الكلنكر عن عام  57.4طن من الكلنكر مقابل كمية 
 
 تقريبا

 

إ:مسنت الإإنتــــاجإ

 طن  890319256 مقارنة مع كمية أطنان7,690,005  خالل العاملشركتكم  املنتجة سمنتبلغت كميات اإل 
 
في  إنتاجهاتم  ا

.( ٪4.4) ما نسبته أو ( طن352,654مقداره )نقص بأي  1023السابق العام 
 
 تقريبا

 من مطاحن  ،من مصنع الهفوف سمنتوقد تم االعتماد بصورة أساسية على طحن وتسليم اإل 
 
كما تم استغالل جزءا

 .مصنع عين دار ملواجهة تسليمات الشركة بواسطة القطار

 ـزون:ــاملخ

  3,983,220العام بلغ مخـزون الكلنكر كما في نهاية 
 
 1023كما في نهاية العام السابق طن  491309232مقارنة مع كمية  طنا

 ت ٪22.9أو ما نسبته  طنا،743,074زيادة مقدارها أي ب
 
جميع ع مخزون الكلنكر لاارتفاستمر فقد  ن ناحية أخرى وم .قريبا

مليون طن 2.1قدرها  طن أي بزيادة مليون  11.8حيث بلغ  1025بنهاية عام  قياسيةباململكة ملستويات  سمنتشركات اإل 

 .1023مقارنة بنهاية عام  %5.1 نسبةبو 

لسبعة لالنمو التراكمي معدل عن  1025املحلي خالل عام  انخفاض وتيرة نمو الطلبوقد نتجت الزيادة في املخزون بسبب 

، وكذلك وبسبب التي سبقته، أعوام 
 
  داستيرازيادة كميات اإلنتاج محليا

 
لتجارة توجيهات مقام وزارة ال الكلنكر تنفيذا

 .1024عام  في والصناعة

إوالصيانة:التشغيلإ
 

وكذلك  من خالل تحسين الوقت املتاح للتشغيلبكفاءة عالية  الوقائية املجدولةأعمال التشغيل والصيانة بشركتكم  تقوم

  .على نتائج الشركةاألثر اإليجابي وقد كان لذلك  الكفاءة اإلنتاجيةرفع 
 

افية ـة الكا املرونـا قادرة ولديهـنهأكما  ،املنتج سمنتعلى تفوقها في جودة اإلنتاج لكافة أنواع اإل  شركتكم حافظت لقد

 االقتصادية.إذا كان ذلك مجديا من الناحية  سمنتمن اإل  اج أنواع أخرى ـإلنت

 

إ  



إالتسويق:

 إ                                                                                   مقدمة
 السنوي  النمو التراكميمعدل عن  1025خالل عام  في أسواق اململكة سمنتعلى اإل نمو الطلب  وتيرةاستمر انخفاض 

مليون  20.1السـوق املحلي عن كامل العـام إجمالي الطلب في كامل  حيث بلغ %22.4البالغ حوالي  1023 - 1008لألعوام 

 طن 
 
مليون طـن  3.2أي بزيادة مقدارهـا  ،1023مليون طن خـالل العام السـابق  52.2مقارنة مع كمية تقارب من  تقريبا

 
 
  ٪1.3أو ما نسـبته  ،تقريبا

 
ن الجدير ذكره فإن نمو الطلب املحلي في مناطق تسويق منتجات شركتكم الرئيسية وم  .تقريبا

 في املنطقتين الغربية والجنوبية بما نسبته %4.8( قد بلغ ما نسبته )الشرقية والوسطـى
 
، بينما كان النمو األكبر متمركزا

   .ليون طنم 22.33كمية  داخل اململكة وخارجها سمنتوقد بلغت جملة مبيعات اإل .  6.4%

إاملبيعات:

طن تم بيعها  195529654مقارنة بكمية طن 7,222,950  سمنتاإل من  1025ت كمية املبيعات املحلية للشركة عن عام بلغ

الشركة عن يعات ببينما بلغت الكمية اإلجمالية مل (٪3.3)أو ما نسبته  أطنان (4169004)بنقص مقداره  يأ 1023عام 

تم بيعها  طن 196119323مقارنة مع كمية  طنا  7,703,084  ارجــفي أسواق اململكة وفي الخ سمنتمن اإل  1025كامل عام 

  (٪4.3) طن أو ما نسبته (269,330مقداره ) بانخفاضأي  1023خالل عام 
 
 . تقريبا

إالتصدير:

أي  ،1023لسابق خالل العام ا طن 3109322كمية طنا مقارنـة مع  3809243العام  خاللدرة ـاملص إجمالي الكميات بلغ

. ٪23.1أو ما نسبته  ،طن 569214مقدارها زيادة ب
 
  تقريبا

 . في مملكة البحرينزيادة مبيعاتنا زيادة أعاله بسبب ال توقد نتج

إالنشاطإالرئيس ي:

وتوابعه ومشتقاته واإلتجار به وال تقوم  سمنتيقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج اإل 

 بأي نشاط آخر كما أنها ال تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى.شركتكم 

 

إاملستقبلية:إالتوقعاتالقراراتإوإوإالخططإ

  اإلنتاجيةمنشآتها  فيليس للشركة في الوقت الحالي أي خطط للتوسع 
 
ململكة لكفاية الطاقات اإلنتاجية في أسواق انظرا

هالكها يتم استقد  قياسيةلكلنكر قد وصلت إلى مستويات لعدة سنوات قادمة، كما أن مخزونات الشركات الوطنية من ا

 مع دخول خطوط إنتاج إضافية لدى بعض الشركات الوطنية  في وقت  
 
تين عالوة على دخول شركليس بالقصير، خصوصا

 . جديدتين

 

 (:5و 3الفرنين )تسجيل خسائر هبوط في قيمة   (أ

 الستمرار وتيرة ارتفاع مخزون الكلنكر ملستويا
 
ضعف حظر التصدير مما ي مسبوقة واستمرارغير  ت عاليةنظرا

املوافق  28/4/2341بتاريخ  فقد أعلنت الشركة في املستقبل املنظور  5و3 الفرنين ة تشغيللحد كبير احتمالي

عن تسجيل خسائر هبوط في قيمة هذين الفرنين لكامل صافي قيمتهما الدفترية كما في  16/21/1025

 .( ريالألف)ستة وستون مليون ومائة وخمسون  2292509000بمبلغ  42/21/1025

 

 



 الهفوف: تركيز طاقة الطحن في مصنع (ب

 بطحن إنتاجها من الكلنكر بصورة أساسية في مصنع الهفوف
 
زئية وهي تعتمد بصورة ج ،تقوم شركتكم حاليا

 لتلبية قطار وكذلكبواسطة ال سمنتوذلك ملواجهة تسليمات اإل  على طحن بعض الكميات في مصنعها بعين دار

 املحلية.الطلب في األسواق 

وحيث أن شركتكم تهدف إلى تركيز عمليات الطحن في مصنع الهفوف فقط بهدف تخفيض التكلفة وخدمة 

 48بتكلفة بمرافقها بمصنع الهفوف  ةسكة حديد جديد وطخط ملد عقدتم توقيع فقد  ،ئها بصورة أفضلعمال

 العربات على هذه الخطوط تمولتسهيل تحميل  ،1025تهاء املشروع في نوفمبر من املتوقع انقد كان و مليون ريال 

  .1022املتوقع انتهاء املشروع في يناير  من كانو مليون ريال  83بتكلفة  إسمنتلبناء مرفق تحميل توقيع عقد آخر 

 لحدوث بعض التأخير فمن املتوقع أن يكون املشروعان 
 
بعد  1022 منتصف عام في للتشغيل جاهزينونظرا

 شبكتها الرئيسية.انشاء خطوط التخزين ونقطة الربط مع لسكك الحديدية ل املؤسسة العامة اتمام

إن املشاريع أعاله تتطلب رفع الكفاءة التشغيلية لطاقة الطحن بمصنع الهفوف إلى معدالت أعلى وذلك 

يلية وبغية بب ارتفاع كلفتها التشغالتي سيتم إيقافها في مصنع عين دار )بسللتعويض عن طاقة الطحن القديمة 

 ،املنتج سمنتتحسين جودة اإل عالوة على التوفير في أجور نقل الكلنكر من مصنع الهفوف إلى مصنع عين دار( 

م قرر مجلس إدارة شركتك وأن فقد سبق ،وعليه .البيئةحماية و وااللتزام بمتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد 

تم استالم العروض  ، وقدطن / ساعة 330قدمة بطاقة إجمالية تقارب من إضافة طاحونتين ذات تقنية مت

 من املقاولين املؤهلينالية واملالفنية 
 
د و الطلب املحلي مع استمرار حظر التصدير فقلظروف تباطؤ نم. ونظرا

ق كما سب - ( تأجيل تنفيذ هذا املشروع03/01/1022)15/03/2341 خالل جلسته بتاريخقرر مجلس اإلدارة 

 .إلى حين تحسن ظروف السوق  –في موقع تداول اإلعالن عنه 

إ

إاملخاطرإالتيإتواجههاإالشركة:

ة تكلفارتفاع على  وأثرهاوالطاقة واملحروقات  أسعار املواد الخام ومهمات التصنيعرتفاع ا مخاطرتواجه الشركة 

دني تقلبات االقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تمخاطر تواجه الشركة أسوة بالشركات العاملة باململكة وكذلك  ،التشغيل

واجه ت املتعلق باملشاريع اإلنشائية، كما اإلنفاق الحكومي انخفاض وتيرة توقعات على خلفية سمنتلل املحلي الطلب 

 ذلك تواجه. كلقائمة ضمن التزاماتهااالشركة مخاطر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على هامش ربح قروض التورق اإلسالمي 

ة ذات الطبيعالشركة مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي على أصولها وخصومها 

 .ة بالعمالت األجنبيةقائمالالنقدية 

تواجه مخاطر  قد برامج الصيانة الوقائية املكثفة التي تخضع لها األصول التشغيلية للشركة إال أن الشركة وبالرغم من

 اءعملياتها للوفكذلك تواجه الشركة مخاطر عدم توفر السيولة من  اإلنتاج. لخطوط غير املجدول جئ التوقف املفا

واجه ت بالتزاماتها عند حلولها ولذلك تحرص الشركة على توفر قدر كافي من التمويل اإلسالمي البنكي ملواجهة هذه املخاطر.

تتعامل معها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتعمل إدارة  عدم قدرة عمالئها والبنوك التي عند ائتمان الشركة مخاطر

 مرخصة من قبل مؤسسة النقدالتعامل مع بنوك  عالية وكذلكائتمانية  ذو مالءةالشركة على حصر البيع اآلجل لعمالء 

 العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.  

 

 



 

 قائنتيإاملركزإاملاليإوالدخلإلخنسإمستوات

إ

إمستوات:املركزإاملاليإلخنسإقائنةإ
 )آالفإالرياالت(                              

ـــ ــــالبيـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــــانــ
 الســـنوات

1025 1023 1024 1021 1022 

866932291 1,416,231 صـول املتداولةاأل   682,308 8029201 6429065 

454920491 3,097,358 غير متداولة صـول األ   494839381 495429555 492219813 

252,505,4 4,513,589إإجناليإاألصـولإ إ4,548,434إ4,333,3,2 4,370,895 

552920292 1,166,451 املطلوبات املتداولة  832,321 1219482 8139311 

4229132 91,316 املطلوبات غير املتداولة  4109681 3019611 3619211 

224,453,3 1,257,767إطلوباتإجناليإامل إ54,,,3,33إ3,355,308 3,3,2,444 

 295409000 295409000 2,540,000 295409000 1,530,000 رأس املال املدفوع

9000185 785,000 االحتياطيات   8459000 8459000 1169015 

 290149260 1619853 8349332 8339440 940,822 أرباح مستبقاه

330354,3, 3,255,822إحقوقإاملساهنين إ3,282,2,5إ3,355,854 3,208,446 

252,505,4 4,513,589إإجناليإالخصومإوحقوقإاملساهنين إ4,548,434إ4,333,3,2 4,370,895 
 
 
 

 
إمستوات:قائنةإالدخــلإلخنسإ

 )آالفإالرياالت(                              

ـــ ـــالبيـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــــانــــــ
 الســـنوات

1025 1023 1024 1021 1022 

إ045,,3,53إ2,203,445 2,187,255 2,024,585 1,932,393إمبيعــات

(1659540) (796,371) تكلفة املبيعـات  (902,993) (6139141) (1259065) 

إ453,000إ3,224,230 1,284,262 3,224,055 1,136,022إإجناليإالربحإ

النخفاض في قيمة خسارة ناشئة عن ا

 ممتلكات ومصانع ومعدات
 

(229250)  - 

   

(2059223) (106,256) مصاريف إدارية وتسويقية  (97,887) (819254) (859618) 

إ8,5,052إ3,342,055 1,186,375 3,323,443 ,3,,4,3إالتشغيليالربحإ

(219341) 185 أخرى )مصاريف(  /إيرادات  (15,344) 465 (219508) 

(429611) (13,106) الزكــاة  (47,239) (309224) (129441) 

إ833,225إ3,303,584 1,123,792 370547084 940,192إصافيإالربــح

 



إ

إ:2035لعامإالتابعةإإالشركةإوالشركاتالتحليلإالجغرافيإليراداتإ

ح به د ما هو مسمو معظم مبيعات الشركة تمت داخل اململكة العربية السعودية وتم تصدير جزء بسيط للخارج في حدو 

 حليةكل املبيعات املتتم كما  البورتالندي على مملكة البحرين. سمنتمن الجهات الرسمية، وقد اقتصرت صادرات اإل 

على ظهر الشاحنة في موقع مصنعي الهفوف وعين دار ومحطة التصدير  سمنتعلى أساس تسليم اإل  السعودية سمنتإل 

ر تحليل يتعذ . وعليهوكذلك بعض الشركات وصغار العمالءاملنطقة الشرقية ب ممعظمهعن طريق موزعين بالدمام وذلك 

  ناطق املختلفة.ممبيعات السوق املحلي لل

 :1025لعام والشركات التابعة يرادات الشركة إل الجغرافي  لتحليلفيما يلي جدول يبين او 
 بآالف الرياالت

 1023 1025 البيـــان

   السعودية: إسمنت

 1,919,453 1,815,877 ملحليلسوق اا       

 105,134 116,516 السوق الخارجي       

إ2,024,587 1,932,393إاملجـنوع
  

   :الشركات التابعة

 146,792 179,553 لسوق املحليا          

  44,997    31,201   السوق الخارجي       

إ191,789 210,754إاملجـنوع

 
إغيلية:إالتشفروقاتإجوهريةإفيإالتتائجإ

إبآالف الرياالت

ـــالــب ـــــ ـــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  نسبة التغير % 1023 1025 انـ

 (14.2) 1,123,443 963,616 األرباح التشغيلية

 

ي قيمة وخسارة الهبوط فاملحلية  سمنتمبيعات اإل  الى انخفاضمقارنة بالعام السابق تعود أسباب انخفاض األرباح التشغيلية 

 .16/21/1025بمصنع الهفوف التي سبق االعالن عنها بتداول بتاريخ  5و3 الفرنين

إاختالفإعنإمعاييرإاملحامسبة:

 ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إ  



إالشركاتإالتابـــــــعــــة:

 التالية : التابعةتمتلك شركتكم حصص في الشركات 
 

 

 

إمسيامسةإتوزيعإاألرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ومخصص الزكاة 

 التالي:الشرعية، على الوجه 

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ٪20يجنب ) (2

 8أس املال، وقد قامت الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين بتاريخ املذكور نصف ر  االحتياطيمتى بلغ 

 % 50باملصادقة على وقف التجنيب حيث بلغ االحتياطي النظامي  1024مارس  10املوافق  2343جمادى األولى 

 املدفوع.من رأس املال 

( من ٪5تخصيص نسبة ال تقل عن ) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة (1

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي

 ( من رأس املال املدفوع.٪5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) (4

 عبحيث ال تتعدى في جمي، ( من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة٪20يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) (3

 
 
 للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية املختصة في هذا الشأن . الحدود القصوى السموح بها وفقا

يجـوز توزيع الباقي من األربـاح )أو جزءا منه( بعد ذلك كحصـة إضـافية على املساهمين أو ترحيله )أو ترحيل الجزء  (5

تقرره  وعلى النحو الذي على اقتراح مجلس اإلدارة 9 إلى السنة املقبلة ء  ة اإلضافية(، بناقي منه بعد الحصاملتب

 . الجمعية العادية

 

إ  

 اسم الشركة التابعة
نسبة 

 امللكية

الدولة محل 

 التأسيس

املحل الرئيس ي 

 لعملياتها
 نشاطها الرئيس ي

إ.إمسنت الشركةإاملتحدةإللإ

 )شركة مساهمة مقفلة مسجلة في البحرين(

عدد األسهم الصادرة مليون سهم قيمة السهم اإلسمية 

 دينار بحريني واحد وال توجد أدوات دين صادرة .

 البحرين نالبحري 42٪
مناولة ونقل 

 في البحرين سمنتاإل 

إاملحدودةإ.إمسنت شركةإمتتجاتإصتاعةإالإ

)شركة سعودية ذات مسئولية محدودة( عدد األسهم 

ريال  ألفسهم قيمة السهم اإلسمية  ألف 28الصادرة 

 سعودي.

44944٪ 
السعودية 

 )جدة(
 السعودية

تصنيع وبيع أكياس 

الورق لتعبئـة 

 سمنتاإل 

إ.إمسنت بإالعامليةإللإشركةإجروإ

)شركة مساهمة مقفلة مسجلة في دولة الكويت( عدد 

مليون سهم قيمة السهم اإلسمية  20األسهم الصادرة 

 مائة فلس كويتي وال توجد أدوات دين صادرة .

 الكويت الكويت 30٪

تجارة وتعبئة 

واملواد  سمنتاإل 

السائبة )لم تمارس 

  نشاطها بعد(



إبيانإتوزيعإاألرباح:
 

 1025توزيع أرباح عن النصف األول من العام  15/05/1025املوافق  01/08/2342قرر املجلس في اجتماعه املنعقد في 

مليون ريال وتم توزيع تلك األرباح على  356من رأس املال املدفوع ومبلغ إجمالي  ٪40د أي بنسبة ريال للسهم الواح 4بواقع 

وبدأت عملية  40/02/1025املوافق  24/06/2342 لثالثاءاملساهمين املقيدين بسجالت التداول عند نهاية تداول يوم ا

  . 06/01/1025املوافق  11/06/2342من يوم الثالثاء  اعتباراصرفها 
 
األساس ي لشركتكم يقترح مجلس  للنظام ووفقا

 3املوافق 2341 ربيع اآلخر 15اإلدارة على حضراتكم املوافقة على توصيته التي اتخذها في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 

ملال من رأس ا ٪ 30ريال لكل سهم تمثل 3   بواقع 1025بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام املالي  1022فبراير 

مليون ريال وستكون أحقية التوزيع ملالكي أسهم الشركة املسجلين بسجالت السوق املالية  459املدفوع ومبلغ إجمالي 

 2341 اآلخرةجمادى  25)تداول( في نهاية يوم انعقاد هذه الجمعية العامة العادية للمساهمين املنعقدة في هذا اليوم 

 1025ة جمعيتكم على هذه التوصية سيكون مجموع توزيعات األرباح للعام املالي .  وفي حالة موافق1022مارس  13املوافق 

 املدفوع.من رأس املال  ٪ 20ريال لكل سهم تمثل نسبة (  2رياالت )ستة مبلغ 

 
 املقترح:وتجدون أدناه بيان توزيع األرباح 

 

 )بآالف الرياالت( 

 440,342 صافي الربح

إ-  االحتياطي النظامييخصمإ:إ

 440,342 

إ من رأس املال املدفوع  ٪5حصة أولى للمساهمين بنسبة يخصمإ:

 ( مليون ريال .29540البالغ )

76,500 

 8,3.,42 

 2,200 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يخصمإ:إ

 8,3,442 

 30,,454 رصيد الربح املرحل من العام املاض ي يضافإ:إ

 3,323,322 

إ إ: من رأس املال  ٪ 55ة حصة إضافية للمساهمين بنسبيخصم

 ( مليون ريال 29540املدفوع البالغ )
843,500 

إإ

 22,,454 للعام القادم  املرحلالرصيد 
 

وكبارإأعضاءإمجلسإالدارةإعداإإ45تعودإألشخاصإبنوجبإاملادةإإالسعوديةإمسنت الإإأمسهموصفإأليإمصلحةإفيإ

إوأقربائهم:التتفيذينإ

. ال توجد

 

إ  



إ

إ:السعوديةإمسنت الإأعضاءإمجلسإالدارةإوأقربائهمإفيإأمسهمإوصفإأليإمصلحةإوحقوقإ
 

ــــم ـــ ـــ  االســــ
 التغــير عدد األسهم

 نسبة التغير٪ سهم نهاية العام بداية العام

 - - 12,338,507 2194489501 الراجـحي عبد الرحمنخـالد بن 

 - - 4,500 39500 وليــد بن أحــمد الجــفالي

 - - 202,684 1019283 ان بالغـنيم محمـد بن ســـليم

 - - 17,137 219241 خـالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

 - - 1,500 29500 فهد بن عبد هللا الصالح 

 62,695.2 940,428 941,928 1,500 سـامي بن علــي الجــفالـي

 - - 1,500 29500 حـمد بن عبد اللــه العليــان

 - - 1,000 29000 راجحيعبد الرحمن بن ســليمان ال

 - - 1,500 29500 محمـد بن علي القرني

 - - غير مالك غير مالك أحمد بن محمد العمران 

 - - 1,056,937 1,056,937  الخريجي ممحمد بن عبد الكري

 
 مالحظة:

 لشركة.من اصادرة أو أي أدوات دين قابلة للتحويل أدوات دين  أي ال توجد .2

 .اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركةحقوق مذكرات ة تعاقدية أو ال توجد أي أوراق مالي .1

 
إ:السعوديةإمسنت الإوصفإأليإمصلحةإوحقوقإكبارإالتتفيذيينإوأقربائهمإفيإأمسهمإ

 

ــــم ـــ ـــ  االســــ

 التغــير عدد األسهم

 سهم نهاية العام بداية العام
نسبة 

 التغير٪

 - - 14,700 239100 يعاتملبمدير إدارة ا –حسين بن منس ي ناصر أبوتاكي 

 

إ  



إالقروض:

يوضح الجدول أدناه إجمالي قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض التورق اإلسالمية من البنوك املحلية 

 -: 1025والرصيد املتبقي منها كما في نهاية العام  1025التي حصلت عليها شركتكم وحركتها خالل العام 

 تبماليين الرياال        

 

إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتقدير لجهودهم املخلصة في دعم توجهات  نتقدم إلىإننا 

املزيد من  وها للشركة متمنينشركتكم كما نتقدم أيضا بالشكر إلى إدارات البنوك املحلية على الثقة الكبيرة التي منح

 التعاون فيما بين شركتكم وهذه الجهات.

إ

إاجتناعاتإأعضاءإمجلسإالدارةإوسجلإحضورها:

 وقد كان سجل حضورها كالتالي: 1025عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل عام 
 

 أســماء األعضــاء
 سجل الحضور 

إ34/33/2035إ25/5/2035إ35/3/2035إ5/2/2035

         لد بن عبد الرحمن الراجـحيخا

 × ×   × وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

         محمـد بن ســليمان بالغــنيم

         خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

         فهد بن عبد هللا الصالح

 × × × × سـامي بن علــي الجــفالي

         حمد بن عـبد اللـه العليــان

      ×  ـحيعبد الرحمن بن سليمان الراج

         محمـد بن علي القرني

         أحمد بن محمد العمران 

         محمد بن عبد الكريم الخريجي 

                      حضورX غياب 

إ  

 البنك
مدة 

 القروض

أصل 

 القروض

رصيد القروض 

 في

2/2/1025 

القروض 

املستخدمة 

 خالل العام

املسدد من 

القروض 

 خالل العام

رصيد القروض 

في 

42/21/1025 

 400 580 480 500 ال ينطبق دوارة سامبا

 0 410 110 200 ال ينطبق دوارة الفرنس ي

 400 0 400 0 ال ينطبق دوارة الرياض

 210 225 0 145 562 ثمان سنوات لتنميةصندوق ا

 110 2025 650 845 562 املجموع



إ

إفيهاإالشركةإوفيهاإمصلحةإألحدإأعضاءإمجلسإالدارةإأوإالرئيسإالتتفيذيإأوإاملديرإاملاليإأوإ
إ
أعنالإأوإعقودإطرفا

إيإمنهم:أليإشخصإذوإعالقةإبأ

مع الشركة الوطنية للتأمين  1025لقد تم التعاقد على خدمات التأمين لشركتكم )باستثناء التأمين الطبي( عن العام 

)طرف ذو عالقة بالدكتور وليد بن أحمد الجفالي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين( عقب فوزها 

 . 1023بمناقصة طرحت لذلك خالل عام 

 بما في ذلك التأمين البحري على واردات الشركة من  8.1وبلغت إجمالي أقساط التأمين عن كامل العام 
 
مليون ريال تقريبا

 بالسكة الحديد، وأغطية التأمين على إضافات األصول خالل العام.  سمنتالخارج، وتأمين نقل اإل 

 
إاملدفوعاتإالتظاميةإاملستحقة:

 الرياالت( )آالف                      

ــــــــان  1023 1025 البيــ

 429611 32,845 الزكاة والضريبة

 822 828 التأمينات االجتماعية

 319184 50,321 رسوم استغالل املواد الخام

 

إ  برنامجإالدخارإللنوظفين:

 

 ة )آنذاك( بتاريخلدى شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعي

 لهؤالء املوظفين لبذل املزيد من االجتهاد ورفع إحساسهم باالنتماء، وفيما يلي  11/20/2664املوافق  22/05/2323
 
تحفيزا

 : 1025خالل عام  برنامج االدخارمساهمة الشركة في بيـان بحركة 

 

ـــــان ــ  املبلغ بالريال البيـ

 198589130 الرصيد كما في بداية العام

 1,142,254 1025املضاف خالل عام 

 965,746 1025املستبعد خالل عام 

 8,035,248 الرصيد نهاية العام

 
إإقراراتإمجلسإالدارة:إ

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:  

عدت الحسابات سجالت أن -أ  
 
 الصحيح. بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن -ب 
 
ذ سليمة أسس على أ ف 

 
 .بفاعلية ون

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  -ج 

 
إاعتنادإمجلسإالدارةإالقوائمإاملاليةإاألوليةإوالستوية:

 1025حمد الجفالي العضو املنتدب باعتماد القوائم املالية األولية والسنوية خالل العام املالي أوليد بن  / قام الدكتور 

 لتفويض املجلس له بذل
 
 ك.وفقا



 حوكنةإالشـركات:إ

 21/1/1006املوافق  2340صـفر  11سبق أن أعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ 

 وتقوم الشركة حاليا بتطـبيق جميع بنود الئحة الحوكمـة باستثناء املواد املذكورة أدناه :

 
إكاتإمساهنةإأخرى:مشاركةإأعضاءإمجلسإالدارةإفيإمجالسإإداراتإشرإ

 فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين هم أعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى :

 اسم الشركة املساهمة عضــو املجلـس

 خـالد بن عبد الرحمن الراجحـي

- 

- 

- 

 بنــك البــالد

 "والء" الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني

 لصناعاتشركة تكوين املتطورة ل

 د. وليد بن أحمد الجفالي
-- 

-- 

 السعوديةالسعودية  ––الشركة الوطنية للتأمين الشركة الوطنية للتأمين 

 شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعوديةشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعودية

 مجموعة سامبا املالية - خالد بن عبد الرحمن العبد الكريـم

 ( السعودية( السعوديةشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلةشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة - سامي بن علي الجفالي

 حـمد بـن عبـد هللا العـليــان 

 (السعودية سمنتاإل )ممثال عن 

- 

- 

 البحرين ()شركة مساهمة مقفلة سمنتالشركة املتحدة لل 

 )شركة مساهمة مقفلة( الكويت سمنتشركة جروب العاملية لل  

  د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

- 

- 

- 

- 

 ساهمة مقفلة(الشركة التعليمية املتطورة )شركة م

 املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 

 شركة مجموعة الراجحي إخوان )شركة مساهمة مقفلة( 

 شركة سيوب العربية )شركة مساهمة مقفلة(

 محــمد بـن عــلي القرنــي 

 (السعودية سمنتاإل )ممثال عن 

- 

- 

 البحرين ()شركة مساهمة مقفلة سمنتالشركة املتحدة لل 

 )شركة مساهمة مقفلة( الكويت سمنتالعاملية لل  شركة جروب 

 مجموعة سامبا املالية - أحمد بن محمد العمران

 شركة آيس العربية للتأمين التعاوني - محمد بن عبد الكريم الخريجـي

 ل م
 
ـــباب عدم التطبيق الئحة حوكمة الشركاترقم املادة والفقرة وفقا ـــ  أســـ

2 
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت ”املادة السادسة الفقرة )ب( 

 .“الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة 

  اسوف يتم تطبيقه
 
متى ما أصبح إلزاميا

.
 
 نظاما

1 

ستثمرين من األشخاص ذوي الصفة يجب على امل”املادة السادسة الفقرة )د( 

 –مثل صناديق االستثمار  –االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية 9 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على 

 .“ة الخاصة باستثماراتهم ممارسة الحقوق األساسي

 مع عدم وجود آلية 
 
عدم إلزاميتها نظاما

 للتنفيذ حتى اآلن.

3 
املادة العاشرة الفقرة )هـ( " وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 

 املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."
 ممتى ما أصبح إلزا اسوف يتم تطبيقه

 
يا

.
 
 نظاما

4 

الذي  –ال يجوز للشخص ذو الصفة االعتبارية  ”املادة الثانية عشر الفقرة )ط(

يت على التصو  –يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 .“اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة

 ال ينطبق .



إتكوينإمجلسإالدارةإوتصنيفه:

 كالتالي: 1025يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا وقد كان تصنيفهم لعام 

 التصنيف املنصب ــماء األعضــاءأس

 غير تنفيذي رئـيس املجـــلس خالد بن عبد الرحمن الراجـحي

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة املنتدب وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 مستقل عضو مجلس اإلدارة محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة هــد بن عبـد هللا الصــالح*ف

 مستقل عضو مجلس اإلدارة سـامي بن علــي الجــفالي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حمد بن عـبد اللـه العليــان

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

 تنفيذي إلدارة الرئيس التنفيذيعضو مجلس ا محمـد بن علـي القرنـــي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة *أحمد بن محــمد العمــــران *

 مستقل عضو مجلس اإلدارة الكريم الخريـجـيعبد بن محمد 

 *   ممثل املؤسسة العامة للتقاعد.

 ** ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

قد  1025نوفمبر  26املوافق  2341صفر  1 التي انعقدت بتاريخ للمساهمينة العاديغير الجدير بالذكر أن الجمعية 

ويتكون من التالية  42/21/1028وتنتهي في  02/02/1022انتخبت مجلس إدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في تاريخ 

مين أ هللا الصالح، من العبد الكريم، فهد عبدوليد أحمد الجفالي، خالد عبد الرحمحمد سليمان بالغنيم،  أسماؤهم:

القرني، خالد عبد الرحمن الراجحي،  الرحمن سليمان الراجحي، محمد علي حمد عبد هللا العليان، عبد ،موس ى العفيفي

على تعديالت مواد النظام األساس ي الجمعية موافقة  إلىهذا باإلضافة  الخريجي، مأحمد محمد العمران، محمد عبد الكري

 . ة السوق املالية وموقع الشركة االلكترونيوالتي تم نشرها بموقع هيئ

  له ويتمنى للجميع كل التوفيق والسداد. انضممجلس اإلدارة يشكر من ترك املجلس ويرحب بمن  وعليه، فإن

إلجتــةإاملراجعــــة:

 تتـكون لجنة املراجعة من كل من :

 رئيس اللجنة  حمد بن عبد هللا العليان 

 عضو اللجنة  محمد بن عبد الكريم الخريجي 

 عضو اللجنة  )من خارج املجلس( د. أحمد بن عبد هللا املغامس 

 

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل سبعة اجتماعات عقدتها خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام 

تعيين توصية ملجلس اإلدارة بواملسؤوليات في: دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، ال

 لرقابةين املعينين، دراسة نظام ااملحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، متابعة أعمال املحاسبين القانوني

الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه، اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة ودراسة 

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها.تقاريرها ومتابعة 

إ  



إلجتةإالترشيحاتإواملكافآت:

 ة الترشيحات واملكافآت من كل من:تتـكون لجن

 رئيس اللجنة                            . وليد بن أحمد الجفالي د 

 بن سليمان بالغنيم                     عضو اللجنة دمحم . د 

 عضو اللجنة       الكريم   خالد بن عبد الرحمن العبد 

خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات  ماعقدتهين وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل اجتماع

رات ومؤهالت قد، املراجعة السنوية لفي: التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة

التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة ، وضع سياسات واضحة األعضاء ورفع 

أن تكـون  نتضملتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة باألداء وبحيث 

اش ى ك الســتقطاب أشــخاص مؤهليـن وبشكل يتمتلك التعـويضات واملكـافـآت كافية لالحتفــاظ باألشــخاص األكفـاء وكـذلـ

 التأكد  وكذلك ، مع مستوى ومكونات التعـويضات واملكافآت املنافسة في السوق 
 
ستقلين من استقاللية األعضاء املسنويا

 .وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى 

 

إاللجتةإالتتفيذية:

     من: كل  التنفيذية منجنة الل تكوين 21/04/1025رة خالل جلسته بتاريخ قرر مجلس اإلدا

  رئيس اللجنة           عبد الرحمن الراجحي بن خالد 

 د. وليد بن أحمد الجفالي                      عضو اللجنة 

  عضو اللجنة                        الصالح عبد هللافهد بن 

يات املالية لصالحممارسة ا في: اللجنة وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات ،ئحة اللجنة التنفيذيةجلس على ال وقد وافق امل

وائم مثل للمجلس على القم، تعيين أحد أعضاء اللجنة للتوقيع كرى املمنوحة لها من قبل املجلسوالصالحيات األخ

 ملتطلبات هيئة السوق املالياملالية األولية والسنوية للشركة بجانب الرئيس التنفيذي واملدير املالي 
 
ة وكذلك وفقا

وقد مارست ذا هالتوقيع نيابة عن املجلس بناء  على أي متطلبات نظامية أخرى، والقيام بما يوكله املجلس اليها من مهام. 

  . فترةالل الخ موافقتها على العديد من القرارات التي تقع ضمن صالحياتها املاليةاللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل 
إ

إ  



إ

إ:2035مكافآتإوتعويضاتإأعضاءإمجلسإالدارةإاملدفوعةإخاللإالعامإ

الجدول  عدا ما هو مبين في 1025إن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات خالل عام 

 : التالي
إ)ريالإمسعودي(

 لياإلجما التعويضات األخرى  املكافأة السنوية أســماء األعضــاء

 212,000 12,000 1009000 خالد بن عبد الرحمن الراجـحي

 420,490 220,490 1009000 وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 212,000 12,000 1009000 عبد الكريم الخريجي بن محمد 

 218,200 18,200 1009000 محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 209,000 9,000 1009000 خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 222,200 22,200 1009000 فهــد بن عبـد هللا الصــالح

 200,000 0 1009000 سـامي بن علــي الجــفالي

 212,000 12,000 1009000 حمد بن عـبد اللـه العليــان

 218,200 18,200 1009000 عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

 222,200 22,200 1009000 أحمد بن محمد العمران

 212,000 12,000 1009000 محمـد بن علـي القرنـــي
 

 

 :2035أعلىإمكافآتإوتعويضاتإمدفوعةإلخنسةإمنإكبارإالتتفيذيينإخاللإالعامإ

لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم  1025يبين الجدول اآلتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خالل العام 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي:

 املبلغ بآالف الرياالت البيــان

 49514 الرواتب والتعويضات السنوية

 19600 البدالت السنوية

 59038 املكافآت السنوية

 29210 املكافآت التحفيزية السنوية
 
 
 
 

إ

إ  



إ

إعليةإإجراءاتإالرقابةإالداخلية:إنتائجإاملراجعةإالستويةإلفا

لرقابـة انظام وإجراءات يات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من فعالية تنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمل

الداخـلية في حمايـة أصول الشـركة وتقويم مخاطـر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار 

 في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الد
 
 جوهريا

 
ة اخلية تعمل بفعالية. ومن ناحيإليها ضعفا

أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات املالية الختامية 

ـــة، وتقـــــة املراجعــــاضر لجنــللشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من االطالع على كافة مح  ةارير إدارة املراجعة الداخليـــ

 للفترة / السنة املالية محل الفحص.

 
إالدولية:إةمعاييرإاملحامسبخطةإالشركةإلتطبيقإ

واملتضمن تأكيد هيئة السوق املالية  21/08/1025( وتاريخ 2/21142/25إشارة إلى تعميم هيئة السوق املالية رقم )ص /

ة لى القوائم املالية املعدة عن فترات ماليعلى مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية ع

واملتضمن  24/02/1022( وتاريخ 2/484/22تعميم هيئة السوق املالية رقم )ص/كذلك . و بعده وما 02/02/1021تبدأ في 

 تفاصيل 1022و 1025للعامين مجلس اإلدارة  تضمين تقرير تأكيد هيئة السوق املالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة

 .02/02/1021ليها ومراحل تطبيق الخطة ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية في إملشار الخطة ا

ونظرا لضرورة االستعداد املبكر لتطبيق تلك املعايير وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات املحاسبية وتهيئة 

 ملحاسبة الدولية، حيث بنتها على ركيزتين أساسيتين هما:العاملين، أعدت اإلدارة التنفيذية خطتها لتطبيق معايير ا

تدريب وإعداد موظفي االدارة املالية وذلك من ناحية بناء معرفتهم بمعايير املحاسبة الدولية وتطبيقها والتغيرات  .2

 واملستجدات املحتملة فيما يخص السياسات واإلجراءات املحاسبية.

ايير املحاسبة الدولية ومعايير املحاسبية املتعارف عليها واملطبقة حاليا في تحديد مجاالت االختالف الرئيسية بين مع .1

 مع عدم توفر أوجالسعودية،  سمنتاململكة العربية السعودية التي سوف تؤثر على القوائم املالية لل 
 
ه خصوصا

وص افية في هذا الخصلهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو غيرها من الجهات اإلشر االختالف سواء من قبل ا

 كما هو معهود في تجارب الدول األخرى السابقة عند التحول للمعايير الدولية.

 حتى اآلن على كل من الركيزتين املذكورتين أعاله: شركتكمحققته نفصل أدناه التقدم الذي و 

 : تدريب وإعداد املوظفين .2

ربع الرابع لان بإعداد التقارير املالية وذلك منذ مع جهات خارجية مختصة تدريب املوظفين الرئيسيين املعنيي بدأ

 م. وسوف يتم ترتيب دورة تنشيطية له1025من عام  األول التدريب خالل النصف  هذا ملت، وأك1023من عام 

، ومن املتوقع أن يتم 1025فقد بدأ في عام اإلدارة املالية  بقية موظفي. أما تدريب 1022خالل الربع الثاني من عام 

، معايير املحاسبة الدولية. كذلك تم توفير نسخة مطبوعة كاملة من 1022من عام  الثالثاء منه في الربع االنته

لتوفير تلك املعايير إلكترونيا، وكذلك سوف يتم  1022من  الربع الثانيوسوف يتم اتخاذ الترتيبات الالزمة خالل 

ترجمة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين العربية امل الوصول إلى النسخةتمكين املوظفين املعنيين من 

 القانونيين.

 

  



 : تحديد االختالفات الرئيسية بين املعايير .1

أحدث التطبيقات التي تمت ملعايير املحاسبة الدولية في بلدان لالطالع على إجراء بحث مستفيض في هذا الشأن، تم 

 ملعايير.أخرى، وذلك من أجل وضع آلية مناسبة لتحديد االختالفات بين ا

وف تؤثر على التي سبين املعايير االختالفات الرئيسية أوجه  أهم ، تم تحديدمع املراجعين الخارجيين للشركةبالتشاور و 

 .وقد بدأ اإلعداد لذلك  لشركتكم،للقوائم املالية وطريقة عرضها البيانات 

ير بمتطلبات اإلفصاح الواسعة النطاق حسب معاي -والدولية  ةيدالسعو  -ايير االختالفات األخرى بين املع وتتعلق عدد من

املحاسبة الدولية في مجاالت مثل العمليات مع األطراف ذوي العالقة، والتقارير القطاعية، وإدارة املخاطر. ويمكن معالجة 

 هذه العمليات بالوصف املناسب عند تقديم اية تقارير ذات صلة.

طلبت من اإلدارة التنفيذية للشركة مدها بتقرير عن الخطة لتطبيق وأن  سبقهذا وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة املراجعة 

استعرضت لجنة املراجعة التقرير ووضح  21/02/1022بتاريخ  1022معايير املحاسبة الدولية، وفي اجتماعها األول لعام 

حول لبية متطلبات التاألعضاء ضرورة إضافة دور تقنية املعلومات فيما يخص جاهزية ومقدرة نظام الكمبيوتر على ت

 ملعايير املحاسبة الدولية ووجهوا بأن تقوم اإلدارة التنفيذية بإضافة ذلك الدور للخطة.

متابعة تطبيق الخطة مع اإلدارات املختصة وذلك عن الشركة بكذلك وجه أعضاء اللجنة بأن تقوم املراجعة الداخلية ب

جنة في اجتماعاتها الدورية الالحقة فيما يخص التقدم في عملية طريق االستفسار منها عن تطبيق الخطة ورفع تقرير لل

 االستعداد لتطبيق معايير املحاسبة الدولية وأن يتم توضيح أية مشاكل قد تطرأ على عملية التطبيق. 

 
إجهودإالشركةإفيإمجالإالحدإمنإانبعاثإالغبار:

 العالقة ملتابعة الخطوات العملية التي تقوم بها لقد كرست شركتكم جهودها املكثفة للتعاون مع الجهات املعنية ذات

 لتطوير مرافقها بما يضمن بيئة مناخية أفضل. 

املرافق آخر ما توصلت  االهتمام حيث تضمنت مواصفـات تلكوقد أولت الشركة هذا األمر في مرافق التوسعة الجديدة كل 

لبات لى مستويات منخفضة تخلق بيئة صناعية تتخطى متطإليه التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال لكبح انبعاث الغبار إ

الرئيسية في خط اإلنتاج  EPSالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، كما أنها قامت باستبدال الفالتر الكهرومغناطيسية 

 اث الغبار.عبجميع مرافق اإلنتاج بالشركة إلى أدنى مستويات انب التحكم للوصول وبذلك تم BAG HOUSE ( بفالتر2رقم )

كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة املشاريع الجديدة لتحسين األداء سوف يراعى فيها أحدث األجهزة املتطورة للتحكم بانبعاثات 

 الغبار.

إوتدريبها:توظيفإالكوادرإالسعوديةإ

تـدريبهم من املوظفين وقد بلغ عدد الذين تم  ،2015تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة خالل عام 

، عالوة على تأهيل مجموعة من طالب املعاهد والجامعات ضمن برنامج التدريب التعاوني في  (308)السعوديين 
 
موظفـا

 للطالب.وتدريب عدد من الطلبة ضمن التدريب الصيفي  ،الصلةمختلف التخصصات ذات 

 واإلداري وتأهيل املوظفين بما يســاعد على رفع كفاءة في تنفيذ برامج التدريب الفني السعودية سمنتاإل هذا وتستمر 

 العاملين.

إلى تعزيز خطة السعودة  شركتكمولقد سعت  . 2015مع نهاية عام إ% 51.8إلى في شركتكم  توطينوقد وصلت نسبة ال

 .كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك

 



 االجتنــاعيــة:املســئوليــةإ

املجتمع املحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها املتواصل بخدمة املجتمع  مؤسساتي مجال دعم بباع طويل ف شركتكمتحظى 

كما  حتاجين،للمعلى العطاء ومد يد العون إذ تحث الثقافة التنظيمية للشركة  وارتقائه،السعودي واملساهمة في تطويره 

 ات.ر للمشاركة في هذه املباد شركتكميتطوع العديد من موظفي 

 الدعم املباشر للجمعيات التالية: شركتكمقدمت  ،1025ام وخالل ع

 الجنعياتإالخيريةإاالجتناعيةإوهي:إ

جمعية البر الخيرية باملنطقة الشرقية ، جمعية البر الخيرية بمحافظة اإلحساء ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

محافظة اإلحساء ، جمعية العمران الخيرية ، جمعية فتاة باملنطقة الشرقية ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ب

اإلحساء الخيرية ، جمعية العيون الخيرية ، جمعية الحليلة الخيرية ، جمعية املواساة الخيرية ، جمعية الفضول الخيرية ، 

خير للخدمات جمعية املنصورة الخيرية ، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات االجتماعية )جود( ، جمعية قافلة ال

االجتماعية بالدمام ، جمعية البر الخيرية بالكالبية ، جمعية البطالية الخيريــة ، جمعية املراح الخيرية ، جمعية الطرف 

 الخيرية ، جمعية الجشة الخيرية ،و جمعية الجفر الخيريـة .

 

 

إالجنعياتإالخيريةإاملتخصصةإوهـي: 

طقة الشرقية، جمعية الرحمة الطبية الخيرية، الجمعية السعودية الخيرية مجمع األمير سلطان لتأهيل املعاقين باملن

لرعاية مرض ى السرطان، الجمعية الخيرية للمتعافين من املخدرات واملؤثرات العقلية، الجمعية الخيرية السعودية للسكر 

عية األحساء، الجم –التدخين والغدد الصماء، الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين بالدمام، الجمعية الخيرية ملكافحة 

 الخيرية لرعاية وتأهيل املعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة بمحافظة اإلحساء.

أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفاالت منها رعاية مهرجان تسويق تمور األحساء بالتعاون 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بمحافظة  1025همة في الحملة املرورية الخليجية لعام مع أمانة األحساء، املسا

األحساء، املساهمة في الحملة التوعوية بالتعاون مع املديرية العامة ملكافحة املخدرات بمحافظة األحساء، رعاية امللتقى 

مي مية األسرية بالعيون، رعاية برنامج تفعيل اليوم العالالشبابي الثاني تحت شعار )وحدة وتالحم وطن( التابع ملركز التن

للعاقة بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل باألحساء، رعاية ورش عمل تطوير دليل نظم وتعليمات االختبارات بالتعاون 

 مع إدارة االختبارات والقبول بوزارة التعليم باملنطقة الشرقية،  وغير ذلك.

 

  



 

إ:صاباتإبنستشفىإالحرسإالوطنيإباألحساءمركزإللحوادثإوالإإ

 من املسؤولية االجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه املجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية 
 
انطالقا

خمسون مليون   مليون ريال )فقط 50على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ  28/5/1020املوافق  3/2/2342بتاريخ 

االحتياطي اإلتفاقي إلنشاء مركز للصابات والحوادث في مستشفى امللك عبدالعزيز بمحافظة األحساء التابع ريال( من 

للشؤون الصحية في الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ املشروع، وبعد زيارة املشروع من قبل بعض 

لك د تبرع إنشاء مركز اإلصابات والحوادث في مستشفى املاملسئولين بشركتكم فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع )عق

مليون ريال )فقط عشرون مليون ريال (  10، وقد تم سداد دفعتين بمجموع مبلغ  14/02/1023عبدالعزيز باألحساء( في 

بإذن  22/20/1022، ومن املتوقع أن ينتهي املشروع في 1022عام  خاللتبقي املغ لعلى أن يتم سداد املب 1025خالل عام 

 هللا تعالى .

  

 شهاداتإالجودة:

تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجـودة العاملية، وحافـظت على الشهادات التي استحقتها في هذا  شركتكمواصلت 

 TUV NORD( من الشركة األملانية املتخصصة واملعتمدة في هذا املجال )ISO 9001:2008املجال كشهادة )
 
( مؤكدة

في التطبيق الشامل لهذه األنظمة في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية لديها لتحقيق املستوى املطلوب من استمرارها 

 املختلفة. شركتكمالكفاءة واإلنجاز والتحسين املستمر في كافة قطاعات 

، SASOة والجود بتطبيق املواصفات املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس شركتكمواستمرت 

 وكذلك املتطلبات اإلضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج.

 عن  (CE)على شهادة الجودة واملطابقة ملتطلبات الدول األوروبية  شركتكمكما حصلت 
 
ملنتجاتها ملصنع الهفوف بدال

 . (BE-CERT)الشهادة املمنوحة لها ملصنع عين دار من جهة بلجيكية متخصصة ومعتمدة تدعى 

 آبار الزيت. إسمنت( ملنتجها من APIفي تطبيق مواصفات معهد البترول األمريكي ) شركتكمة إلى استمرار باإلضاف

 

إ  



إمجلسإالدارة:إاقتراحات
 

 يلي: يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما 
 

 .1025للسنة املالية املوافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة  : أوال

 .1025ديسمبر  42للسنة املنتهية في وتقرير مراجعي الحسابات وائم املالية التصديق على الق : ثانيا

 .42/21/1025السنة املنتهية في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  : ثالثا

 رابعا

 

 

 

: 

 

 

 

 

من القيمة األسمية  %20بنسبة  1025املوافقـة على اقتـراح مجلـس اإلدارة بشأن توزيـع أرباح نقديه لعام 

تسعمائة وثمانية مليون ريال ) 628رياالت( لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره ستة ريـال )فقط  2لسهم أي بواقـع ل

من القيمة االسمية  %40( للسهم بنسبة ثالثة رياالت ريال ) 3مليون ريال ( والتي سبق أن صرف منها عشر 

على أن تكون أحقية أرباح  1025م مليون ريال عن النصف األول من العا 356للسهم بمبلغ إجمالي قدره 

من القيمة االسمية للسهم بمبلغ إجمالي  % 40( للسهم بنسبة ثالثة رياالتريال ) 4النصف الثاني البالغة 

 مليون ريال ملالكي األسهم املقيدين بسجالت تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية.356قدره 

ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  مليونانريال(  2,200,000بلغ )املوافقة على صرف م : خامسا      

 .1025ريال( مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة املالية  1009000)

ـــة القوائـم  : سادسا املوافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة، ملراجعـ

 . والبيانات املالية ربع السنويـة وتحديد أتعابهم، أو اختيار غيرهم 1022للشركة للعام املالي  املالية

الرصيد املتبقي من االحتياطي االتفاقي )غير مخصص( مبلغ وقدره  املوافقة على توصية املجلس بتحويل : سابعا

 ة.مليون ريال )فقط عشرون مليون ريال ال غير( إلى األرباح املستبقا 10

 
 
 في مجلس اإلدارة )عضو  : ثـامنـــا

 
املصادقة على قرار مجلس اإلدارة بتعين األستاذة/ هال بنت وليد الجفالي عضوا

 مستقل( في املركز الشاغر لتكمل الدورة الحالية للمجلس.
 



إ:خاتنة

نـه يتقدم لحضـراتكم إف ،نالخمسيو  السابعة لهذه الجـمعية العامـة العاديـة إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره

بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه ويدعـو هللا عز وجل أن يزيد هـذه البالد من نعمـه وخيراته وأن يحفظ 

نائب مين وولي عهده األ  ،بن عبدالعزيز آل سعودسلمان لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين امللك 

ولي و  ،عبد العزيز آل سعودبن محمد بن نايف األمير صاحب السمو امللكي وزير الداخلية اء رئيس مجلس الوزر 

سلمان بن عبد بن محمد األمير صاحب السمو امللكي  فاع وزير الدالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد و 

وكافة  ،سسات الحكومية واألهليةإلى جميع الدوائر واملؤ  وامتنانهويقدم املجلس جزيل شكره آل سعود  العزيز 

 كما يشكر كافة العاملين بالشركة على ،عمالء الشـركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصـادق وتشجيعهم الدائم

 . وازدهارهاجهودهم املخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها 

 

 . والسدادراجين من هللا التوفيق ملا فيه الخير 

 

 . حمة هللا وبركاتهوالسالم عليكم ور 

 

 

 مجلس اإلدارة          


