
1 

 

 
 

 

للسنة لمساهمي الشركة تقرير مجلس اإلدارة 
 م  2016-12-31المنتهية في 

 
 العادية غير ى الجمعية العامة المرفوع إل

 المنعقدة في الرياض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 مساهمينا الكرام ،
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
للشركة متضمناً القوائم المالية المدققة للسنة  لثنوى الثايقدموا لكم التقرير الس أن القرىيسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم 

 .م 2016ديسمبر  31المنتهية فى المالية 
 
 : التكوين والنشاط  -1

مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب شركة مساهمة سعودية  ) الشركة ( هىشركة إسمنت أم القرى 
 .م 2013يوليو  7هـ الموافق  1434 شعبان 28ريخ وتا 1010382514السجل التجاري رقم 

 1435ب رج 2وتاريخ  4032044432" مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم  وبموجب السجل التجاري الفرعي 
 .م 2014مايو  2هـ الموافق 

ص الصناعي المبدئي رقم يتمثل نشاط الشركة في إنتاج األسمنت األبيض واألسمنت األسود ) البورتالندي ( بموجب الترخي
والت العامة للمباني وأعمال التركيب وأعمال ضافة إلى المقام باإل 2015مايو  5هـ الموافق  1435رجب  5بتاريخ  1549

إنشاء األعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل مصانع األسمنت البورتالندي واألسمنت األبيض واستيراد وتصدير 
 لتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء . وتجارة الجملة وا

والقرار الوزاري رقم ق / (  6453م صدر القرار الوزاري رقم ) ق /  2015مايو  5هـ الموافق  1436رجب  17بتاريخ 
بالموافقة على تحويل الرخص الصادرة باسم المساهم / شركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه إلنتاج (  6454

 .شركة أسمنت أم القرى إلىألبيض واألسمنت البورتالندي األسمنت ا
مليون سهم القيمة اإلسمية  55مليون لاير سعودي مقسم إلى  550,000,000رأسمال الشركة المصرح به والمصدر  يبلغ 

هم الشركة % من األسهم لالكتتاب العام وتم البدء بتداول أس50م تم طرح  2014لاير سعودي . خالل عام  10للسهم الواحد 
 م. 2014يونيو  12في سوق األسهم السعودية بتاريخ 

                          تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميالدية .                                            
مليون طن سنوياً من  1,98البورتالندي وبطاقة إنتاجية تصل الى  بناء مصنع متكامل بهدف إنتاج اإلسمنتقامت الشركة ب

مليون طن  2,22طن من الكلنكر يومياً. وينتج المصنع  6,000يوم عمل( حيث ينتج المصنع  330الكلنكر )على أساس 
 .  سنوياً من اإلسمنت

وبدأت الشركة م ،  2015-12-31س الموافق التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج وذلك إعتباراً من يوم الخمي بدأت الشركة
 م . 2016سبتمبر  18هـ الموافق  1437ذو الحجة  17اإلنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ 

 
الشركة على موقع  فقد أعلنت،  1يتعلق بدراسة الجدوى اإلقتصادية الالزمة إلستغالل رخصة األسمنت األبيض رقم ق ماوفي

أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ،  1ص رخصة األسمنت األبيض قبخصو 2016-06-28تداول بتاريخ 
ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج االسمنت األبيض بحيث يبدأ االنتاج التجاري خالل ستة وثالثون شهر من تاريخ الموافقة على 

وة المعدنية الموافق عة والثرتخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج االسمنت البورتالندي مع وزارة الطاقة والصنا
لاير  100,000,000، كما وقعت الشركة إتفاقية تسهيالت إئتمانية مع أحد البنوك المحلية بحد أقصى  م28/06/2016

ً لمدة  سنوات بغرض إصدار إعتماد تحت الطلب لصالح وزارة الطاقة والصناعة  3سعودي لمدة عام قابلة للتجديد سنويا
 % من قيمة االعتماد .50مليون لاير سعودي وبغطاء نقدي  100مة والثروة المعدنية بقي

 :أغراض الشركة 
 تمثل األغراض التالية أغراض الشركة حسب ما نص عليه السجل التجاري:

 إنتاج اإلسمنت البورتالندي بأنواعه 
  إنتاج اإلسمنت االبيض 
 إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت البورتالندي واإلسمنت األبيض 
 عامة للمباني وأعمال التركيب وانشاء األعمال الميكانيكية والكهربائية مقاوالت 

 .اإلسمنت البورتالندي إنتاجومن هذه األغراض المذكورة أعاله، بدأت الشركة في 
 

 : نتائج أعمال الشركة -2

 اإلنتاج - أ

مليون طن سنوياً من  1,98بناء مصنع متكامل بهدف إنتاج اإلسمنت البورتالندي وبطاقة انتاجية تصل الى ب قامت الشركة
مليون طن  2,22طن من الكلنكر يومياً. وينتج المصنع  6,000يوم عمل( حيث ينتج المصنع  330الكلنكر )على أساس 

 طن من اإلسمنت يومياً.  6,735يوم عمل( حيث ينتج المصنع  330سنوياً من اإلسمنت )على أساس 
 

 سمنت وهما: تنتج شركة  إسمنت أم القرى نوعين من أنواع اإل
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  اإلسمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعمال في
 . مة مثل القواعد واألسقف والجدرانأغراض البناء العا

  اإلسمنت البورتالندي البوزالني: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع اإلسمنت حيث وسوف تنتج الشركة
 المادة البوزوالنية الى الكلنكر اضافة الى الجبس. تضاف 

 م . 2016سبتمبر  18هـ الموافق  1437ذو الحجة  17بدأت الشركة اإلنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ       
 

 
 م 2016إنتاج الشركة من األسمنت والكلينكر خالل عام جدول                         

 
 

  نوع المنتج
 لف طن (حجم اإلنتاج )أ
2016 

 الكلينكر
 614 

 األسمنت
 292 

 
 

 نتائج األعمال : - ب

 م 2016-12-31يوضح الجدول التالى نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهية فى 

 الفترة
م حتى 2016يناير  1من 
 م 2016ديسمبر  31

م حتى 2015يناير  1من 
 م 2015ديسمبر  31

 حتى  2013يوليو  3من 
 2014ديسمبر 31

 
 

 

    (27،997،701) (19,145,334) (10,431,371) صافي الربح ) الخسارة(

    55,000,000 55,000,000 55,000,000 عدد األسهم

    (0,51) (0,35) (0,19) خسارة السهم 

طن  291,870طن كلينكر ،  613,877م ، وقد تم إنتاج 18/09/2016بدأت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  -
 م . 2016نهاية عام أسمنت حتى 

 . 2016طن خالل عام  244,068م ، وقد تم بيع كمية قدرها 18/09/2016بدأت الشركة بالمبيعات بتاريخ  -

 الخطط المستقبلية: - ج

 . بناء قاعدة عمالء الشركة من خالل تقديم أفضل الخدمات وتحسين النوعية للمنتج النهائي -

 ألسمنت المقاوم واألسمنت البوزوالني .إنتاج أنواع األسمنت البورتالندي األخرى مثل ا -

 . ساسيين للشركة تطوير عالقات الشركة مع الموردين األ -

 تطوير أنظمة الشركة الداخلية -

  :المخاطر - د

 مخاطر أسعار العموالت  -

لغ تخضع الشركة لمخاطر العموالت على مطلباتها التي تدفع عليها عموالت والمتمثلة في أرصدة التسهيالت البنكية والمبا
المستحقة بموجب تمويل إسالمي ، وتسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات المحتملة في معدالت 

    الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حالياً .
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 مخاطر السيولة  -

تمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها . تتتم مراقبتة ت
. قابلة أي إلتزامات عند إستتحقاقهاإحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لم

ولة للشركة من التمويل بالمرابحة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى ، تعمتل الشتركة علتى تتكون المطلوبات المالية المتدا
السيولة عتن طريتق التأكتد متن تتوفر تستهيالت بنكيتة ، باإلضتافة إلتى إجتراء موائمتة بتين فتترات تحصتيل الحد من مخاطر

 أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى .

 ر اإلئتمانمخاط -

إن مخاطر اإلئتمان تتمثل في إخفاق أحد األطراف في أداه مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية 
. إن األدوات الماليتتة الخاصتتة بالشتتركة التتتي يمكتتن أن تتعتترض لمختتاطر اإلئتمتتان تتضتتمن بشتتكل أساستتى النقديتتة بتتالبنوك 

وم الشركة بإيداع أموالها في مصتارف ماليتة ذات موثوقيتة وقتدرات إئتمانيتة عاليتة كمتا أن واألرصدة المدينة األخرى . تق
د مختاطر إئتمتان هامتة تنتتج لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف وال تتوقع اإلدارة وجتو

 األخرى . . كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من األرصدة المدينةمن ذلك

 مخاطر سعر الصرف األجنبي -

تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي متن التغيترات والتذبتذبات فتي قيمتة األدوات الماليتة نتيجتة للتغيتر فتي أستعار العمتالت 
األجنبية . لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا التلاير الستعودي والتدوالر األمريكتي واليتورو ، فتإن 

األرصدة ال تمثل مخاطر عمالت هامة . تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غيتر  تلك
 جوهرية .

 القيمة العادلة -

القيمة العادلة هى المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة ورغبة في التعامتل وبشتروط 
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة تختلف كثيرا عتن قيمتهتا تعامل عادلة . ال 

 الدفترية .

 إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام -

 اإلسمنت، تصنيع نشاط البنزين، والغاز. كما يستهلكالوقود الثقيل، الوقود بكافة أنواعه كالديزل،  تعتمد الشركة على
تأمينها غير مضمون باإلضافة إلى أن  اإلنتاج والتي يعتبر تكاليف من كبيراً  جزءاً  التي تمثل الطاقة، من كبيرة كميات
إن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافية أو التأخر في إمداد الطاقة للمصنع كفيل  .كبير حد إلى للتفاوت عرضة أسعارها

 رة.بتعطيل اإلنتاج وتكبيد الشركة خسائر مالية كبي

تتعلق  حكومية إجراءات بسبب ذلك كان وقت آلخر سواء من الشركة قابله لإلرتفاع ألعمال المطلوبة الطاقة أسعار إن
الوقود. ورغم أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو  موردي أسعار بسبب إرتفاع الرسوم المفروضة أو برفع

 . ميع مصانع اإلسمنت في المملكةالسعودية" كانت وما زالت المورد الوحيد للوقود لج

 الوقت في الوقود أو الطاقة الكهربائية من الكافية اإلمدادات على ألي سبب الحصول لم تستطع الشركة لذلك فإنه إذا
 أو إذا تلك المواد، توريد في تأخيرات أو انقطاعات حدوث حالة في التجارية، أو الناحية من بشروط مقبولة أو المناسب
 المواد في نقص إلى الشركة معهم تعاقدت الذين الموردين تعرض اإلمدادات، أو هذه تكلفة في كبيرة زيادات هناك كانت
توريد  قادرين على مناسبين بدالء موردين إيجاد على قادرة ستكون الشركة بأن تأكيد هناك فإنه ليس مشاكل تشغيلية، أو

 ونتائج على أنشطتها كبيرة وبدرجة بشكل سلبي يؤثر ركة مماالش لدى مقبولة بأسعار أو المطلوبة بالكميات الوقود
 .عملياتها

 مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات -

يتوقف األداء المستقبلي للشركة على قدرتها على إكتساب حصة سوقية والحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من 
ركة ألي سبب من األسباب من شأنه أن يؤثر سلباً خالل التوسع في توزيع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الش

 على نتائج عمليات الشركة.

كذلك يتوقف هذا األداء على مقدرة الشركة على المحافظة على ربحيتها من خالل المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها 
نتجات، وهذا أمر غير مضمون والقدرة على تحويل أي زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار الم
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ألن السعر النهائي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة لمنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي وهو أمر 
 .يخرج عن سيطرة الشركة

 مخاطر المنافسة : -

بإضافة ركة عاملة )ش 17والذي يُقدر عددها بـ  بين شركات اإلسمنت الشديدة بالمنافسة يتسم قطاع في الشركة تعمل
 خلق على الحثيث والعمل مكثفة بصورة السوق أوضاع مراقبة الشركة الذي يحتم على وهو األمر( الشركات الجديدة

يتسنى  كي عالية درجة على تنافسية أسعار إلى تؤدي قد الكثيفة المنافسة أن عمالئها. إال مع ومميزة وطيدة عالقة
 اإلسمنت شركات فإن تقدم، لما للشركة. إضافة المالي األداء في يؤثر قد مما السوق، في أكبر حصة على االستحواذ
ً  العاملة العمالء، أما الشركة فستحتاج لبعض الوقت لتكوين قاعدة  مع السوق في قوية أقامت عالقات قد السوق في حاليا

لشركة ستكون قادرة على المنافسة عمالء كبيرة تمكنها من المنافسة مع تلك الشركات. وال يوجد تأكيد واضح على أن ا
مع فرض القيود على تصدير اإلسمنت واإلمدادات اإلضافية من اإلسمنت الناتجة وبفاعلية في مواجهة المنافسين الحاليين 

يصل إلى مرحلة اإلشباع في حال زيادة العرض عن الطلب من اإلسمنت  عن الرخص الجديدة الممنوحة فإن السوق قد
 إلى ذلك يؤدي فقد اإلسمنت، سوق في فائض وجود كذلك فإنه في حال لى إنتاجية وسعر بيع اإلسمنت.مما يؤثر سلباً ع

ً  موجود هو مما أكثر تنافسية ضغوط تؤثر سواء مع بعضها أو بشكل  قد التنافسية الضغوط السوق. وهذه  في حاليا
 أسعار و عملياتها ونتائج المالية، ضاعهاوأو المستقبلية، وآفاقها الشركة، نشاطات في جوهرية سلبية منفصل بصورة

 .أسهمها

 

 االلتزامات المحتملة  -هـ

مليتون  21,1م بمبلتغ  2016ديسمبر  31كما في اعتمادات مستندية لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان و
 .على التوالي  ال شىءولاير سعودي 

مليتون  20م بمبلتغ  2016ديسمبر  31اقة والصناعة والثروة المعدنية كما في كما لدى الشركة إلتزامات محتملة مع وزارة الط
 مليون لاير سعودي المطلوب لتزويد الشركة بالوقود . 40لاير سعودي ، تمثل قيمة المبلغ المتبقي من الضمان البالغ 

 لاير سعودي ألف  734,7بمبلغ  م 2016ديسمبر  31لدى الشركة ارتباطات رأسمالية عن إنشاء مصنع إنتاج األسمنت كما في 

 المعلومات القطاعية  - و

 بإجمالي                 غربيةالمنطقة ال مبيعات الشركة في وتتمثل م ، 2016سبتمبر  18بدأت الشركة المبيعات بتاريخ        

 لاير سعودي . 40,045,133طن أسمنت بقيمة  244,068كمية         

 التمويل  - ز

 صناعية قرض صندوق التنمية ال -

مليون لاير سعودي وذلك بغترض تمويتل مشتروع  678وقعت الشركة اتفاقية مع الصندوق للحصول على قرض بمبلغ اجمالي 
إنشتاء مصتتنع النتتاج األستتمنت . القترض مضتتمون بترهن مبتتاني وآالت ومعتدات مصتتانع الشتركة لصتتالح الصتندوق . تضتتمنت 

ض النسب والشروط المالية . يتم سداد القرض على ستة عشر قسط نصف القرض شروطاً فيما يخص التزام الشركة ببعاتفاقية 
شتتعبان  15م ، والقستتط األخيتتر بتتتاريخ  2017نتتوفمبر  4هتتـ الموافتتق  1439صتتفر  15ستتنوي . يستتتحق القستتط األول بتتتاريخ 

 538,899,000م مبلغ  2016ديسمبر  31حتى م . بلغت المبالغ المحصلة من القرض  2025فبراير  14هـ الموافق  1446
 . لاير سعودي (  447,276,000م :  2015ديسمبر  31لاير سعودي ) 
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 التسهيالت االئتمانية البنكية  -

 لمدة عام قابلة للتجديد، لاير سعودي  240,850,000لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بحد أقصى 
حتات تتورق وتمويتل عقتود مشتاركة ، باإلضتافة إلتى تستهيالت تتعلتق باالعتمتادات . تتضمن التستهيالت حستابات جاريتة ومراب

المستندية والضمانات بالمرابحة . يتم تحميل تلك الحسابات بعموالت معينة متفتق عليهتا فتي االتفاقيتات متع البنتوك . التستهيالت 
                                                          . ميتتتتتتة الصتتتتتتناعية المتتتتتتذكورة مضتتتتتتمونة بجعتتتتتتل البنتتتتتتك كمستتتتتتتفيد ثتتتتتتان ل صتتتتتتول المرهونتتتتتتة لصتتتتتتالح صتتتتتتندوق التن

لاير ستعودي لمتدة عتام قابلتة  100,000,000البنتوك المحليتة بحتد أقصتى كما وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع أحد 
 100ة والصتناعة والثتروة المعدنيتة بقيمتة سنوات بغرض إصدار إعتماد تحت الطلب لصالح وزارة الطاق 3للتجديد سنوياً لمدة 

ن قيمة االعتماد ، وقد بلغت قيمة الضتمان الصتادر لصتالح وزارة الطاقتة والصتناعة % م50مليون لاير سعودي وبغطاء نقدي 
 مليون لاير سعودي . 40م مبلغ  2016ديسمبر  31والثروة المعدنية حتى 

ديستتمبر  31لاير ستتعودي )   32,185,679م مبلتتغ  2016ستتمبر دي 31مرابحتتات التتتورق قصتتيرة األجتتل حتتتى  صتتافيبلتتغ 
يتتم ستداد كامتل القيمتة ،  مشتروع إنشتاء مصتنع إلنتتاج األستمنت   ( وذلك بغترض تمويتل لاير سعودي 549,021م :  2015

 يوم من تاريخ الحصول عليه . 180المستحقة خالل 

 

 التحليل الجغرافي  - ح

 عات داخل المملكة في المناطق الجغرافية التالية : تمارس الشركة عملياتها التجارية والمبي

 الطائف  -

 جدة  -

 مكة -

 الباحة -
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 : الفصل األول:  مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

 : مجلس اإلدارة : أوال

 :الي بيانات أعضاء المجلس ويبيّن الجدول الت  (6) ستةيتكون مجلس إدارة الشركة من 

 :م  6201دارة لعام جتماعات مجلس اإلإجدول حضور 

 رقم وتاريخ االجتماع         م
 اسم العضو

 اإلجتماع 
 17رقم 

 الرياض 
2016/01/19 

 اإلجتماع 
 18رقم 

 الرياض 
2016/02/15 

 اإلجتماع 
 19رقم 

 الرياض 
2016/04/18 

 اإلجتماع 
 20رقم 

 الرياض 
2016/04/28 

 اإلجتماع 
 21رقم 

 الرياض 
2016/07/19 

 اإلجتماع 
 22رقم 

 الرياض
2016/10/19 

 اإلجتماع 
 23رقم 

 الرياض
2016/11/23 

 د العزيز بن عمران العمرانعب 1
          

 عبد هللا عبد العزيز العبد اللطيف  2
           

     ــــــ  فواز حمد الفواز 3
     

 صالح إبراهيم الخليفي 4
  

     ــــــ
    

 سعود محمد السبهان 5
       

 ــــــ            أحمد سعيد العي  6
  

 ثانياً: لجان مجلس اإلدارة:

  ين وهما :تلجنتين اثنع من مجلس إدارة الشركة يتفر

 لجنة المراجعة : .1

  ارجه وهممن خ واحدفي مجلس اإلدارة، و عضو( منهم 2) يعينهم مجلس اإلدارة ، ( أعضاء3) ثالثةتتكّون لجنة المراجعة من 

 :أعضاء اللجنة 

 . (عضو مجلس اإلدارة  -) رئيس اللجنة فوازفواز بن حمد الاألستاذ/  .1
 مجلس اإلدارة (  عضو. ) أحمد سعيد العياألستاذ /  .2
 ) من خارج مجلس اإلدارة (.  األستاذ/ عبد العزيز النويصر .3

 اهمةعضويته في الشركات المس اسم العضو م

 تصنيف العضوية

 تنفيذي
غير 
 تنفيذي

 مستقل

1 
 * عبد العزيز بن عمران العمران

 مجلس اإلدارة رئيس
  √  

2 
 عبد هللا عبد العزيز العبد اللطيف 

 عضو مجلس اإلدارة
 √   شركة كيان للبتروكيماويات

3 
 فواز حمد الفواز

 عضو مجلس اإلدارة
 √   شركة الرياض للتعمير

4 
 راهيم الخليفيصالح إب

 عضو مجلس اإلدارة
   √ 

5 
 سعود محمد السبهان
  عضو مجلس اإلدارة 

 شركة أنفال كابيتال -
 البنك التونسي السعودي -

  √ 

6 
 أحمد سعيد العي

 عضو مجلس اإلدارة  
   √ 
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 :مهام ومسؤوليات اللجنة

 : وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها       
 
ن أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال .اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، م 1

 والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 . دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.  2

 . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  3

 توصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية . ال 4
 بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

 . متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء  5
 قيامهم بأعمال المراجعة.

 طة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.. دراسة خ 6

 . دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 7

 . دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 8

 بية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.. دراسة السياسات المحاس 9
 

 م 2016جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 

 

 رقم وتاريخ االجتماع              م
 

 اسم العضو

9 
2016/01/18 

10 
2016/02/14 

11 
2016/04/18 

12 
2016/07/19 

13 
2016/10/19 

 األستاذ/ فواز بن حمد الفواز 1
 س اللجنة() رئي

     

 األستاذ/ عبد العزيز النويصر. 2
 

     

 
3 

 
 األستاذ / أحمد سعيد العي

 

   
 ــــــ

 

 (  ــــــحاضر )      (    غائب ) 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت .2

 يعينهم مجلس اإلدارة . وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثالثة أعضاء
 

 عضاء اللجنة:أ 
 )رئيس اللجنة(. عبد العزيز بن عمران العمرانالمهندس/  .1
 صالح إبراهيم الخليفي ./ األستاذ  .2
 .سعود السبهان األستاذ/  .3

  : مهام ومسؤوليات اللجنة 

  لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي : اممهوتشمل 
للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  . التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً 1

 شخص سبق إدانته بجريمة  مخلة بالشرف واألمانة.
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. المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات 2
الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال والمؤهالت المطلوبة لعضوية  مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد 

 مجلس االدارة.

 . مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.3

 . تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.4

اء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل . التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعض5
 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك 6
 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 م 2016افآت لعام جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمك

 اسم العضو م

 اإلجتماع 
 6رقم 

 الرياض 
2016/07/19  

 اإلجتماع 
 7رقم 

 الرياض 
19/10/2016 

   )رئيس اللجنة(العزيز بن عمران العمران المهندس/ عبد  1

   األستاذ / صالح إبراهيم الخليفي  2

   األستاذ/ سعود السبهان  3

 دارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس اإل

أعضاء ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس واألعضاء من  ستةمن  القرىأم يتكون مجلس إدارة اسمنت 

 أسهم الشركة :

 ملكية أعضاء مجلس األدارة -1

 
 اسم العضو

 
 الوظيفة

 
 مالحظات

سنة نهاية ال سنة الماليةبداية ال
 المالية

صافي 
 لتغيرا

نسبة 
 التغير

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 
م/عبد العزيز بن 
 عمران العمران

 
رئيس 
 المجلس

 
شركة عبد 

 العزيز
 عمران العمران

 وشركاه

 
عدد أسهم 
 الشركة

 
2,514,703 

 

 
2,514,703 

 

0 0% 

عدد األسهم 
التي له مصلحة 

 فيها
1,886,027 1,886,027 

0 0% 

زيز أ/ عبد هللا عبد الع
 العبد اللطيف

 أسهمه عضو
370,000 370,000 

0 0 % 

 %0 0 1,000 1,000 أسهمه عضو أ/صالح إبراهيم الخليفى

 %0 0 1,000 1,000 أسهمه عضو أ/ سعود محمد السبهان

 أسهمه عضو أ/ فواز حمد الفواز
1,000 1,000 

0 0% 

 
 
 

 أ/ أحمد سعيد العي

 
 
 

 عضو

 
 أسهمه
 

254,469 254,469 
0 0% 

 
 شركة عوالم
 السعودية
 للصناعة

  عدد أسهم الشركة
477,823 

 
477,823 

0 0% 

 
عدد األسهم التى 
 له مصلحة فيها

 
382,258 

 
382,258 

0 0% 
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 . ألعضاء مجلس اإلدارة: ال توجد أدوات دين  امـه

 ملكية زوجات األعضاء وأوالدهم القصر -2

 ال توجد أي ملكية لزوجات األعضاء وأوالدهم القصر 

 ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر : -3

 . ال توجد أي ملكية لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر

 المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : -4

ستات ومكافتآت ماليتة فتي إطتار متا نتص عليته النظتام، تدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف وبدالت حضتور جل
ومتتدير التترئيس التنفيتتذي وفيمتا يلتتي بيانتتاً بإجمتتالي متتدفوعات الشتتركة ألعضتتاء مجلتس اإلدارة وكبتتار التنفيتتذيين )بمتتا فتتيهم 

 : م  2016ديسمبر  31م حتى 2016 يناير 1خالل الفترة من  (ومدير المشاريع  الشؤون المالية

 

 ة :رابعاً: إقرار مجلس اإلدار

، ووفقاً للمعلومات المتوفّرة لديه وبناًء على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق  القرىيقر مجلس إدارة اسمنت أم 

 الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

 بالشكل الصحيح. الحساباتتّم إعداد سجالت    .1

 .بفاعلية ونُف ذ سليمة أسس على أُعد ّ الداخلية الرقابة نظام أن .2

 ال يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أنه  .3

رافية أو تنظيميتة أو ال توجتد أيتة عقوبتات أو جتزاءات أو قيتود احتياطيتة مفروضتة علتى الشتركة متن أيتة جهتة إشت .4
ً  قضائية أخرى  ( ) فيما عدا الغرامة المفروضة من هيئة السوق المالية والمذكورة في البند رقم خامسا

 أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .5

تعود ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ( سهم ذات أحقية في التصويت اية مصلحة ألال توجد  .6
  م.2016خالل عام لحقوق وأى تغيير في تلك األشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق 

ال توجد أي مصتلحة أو حقتوق خيتار أو حقتوق اكتتتاب تعتود ألعضتاء مجلتس اإلدارة وكبتار التنفيتذيين وأزواجهتم  .7
 .ات دين للشركة أو شركتها التابعةوأوالدهم القصر في أسهم الشركة أو أدو

ق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصتدرتها توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات ح ال .8
 م.31/12/2016أو منحتها الشركة خالل السنة المنتهية في 

 . أو المدير المالي لرئيس التنفيذيال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ا .9

حقتوق خيتار أو متذكرات حتق  حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل التى أستهم أوال توجد أي  .11
 إكتتاب أوحقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 اليوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. .11

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين فتي الشتركة عتن أي  .12
 اتب أو تعويض.ر

 البيان
أعضاء 

 جلسالم
 التنفيذيين

أعضاء 
 المجلس

 غير التنفيذيين  

أعضاء 
 المجلس

 المستقلين
 كبار التنفيذيين

 2,617,553  -   - الرواتب والتعويضات

 9,000 198,000 _ - البدالت

 -  - - المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية

 2,626,553 198,000 _ - المجموع
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 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح. .13

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة. .14

 :  : األداء المالي الفصل الثاني

، والتتي جترى مراجعتهتا وتتدقيقها متن قبتل الستادة م31/12/2016باستعراض القتوائم الماليتة للشتركة للستنة المنتهيتة فتي 
 ، يتضح ما يلي:  ومستشارون محاسبون قانونيون شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

 ) ألف لاير ( :   2016ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  .1

 البيان
2016 

 

 حتى  2013يوليو  3من  2015
 2014ديسمبر 31

  موجودات ال
  

 102,649 107,040 متداولةال موجوداتال
407،486 

 1,017,243 1,096,151 الموجودات غير المتداولة 
442،120 

 849،606 1,119,892 1,203,191 إجمالي الموجودات

   المطلوبات
 

 169,410 186,258 المطلوبات المتداولة
116،174 

 447,625 524,508 المتداولةغيرالمطلوبات 
211،430 

 617,035 710,766 باتإجمالي المطلو
327،604 

   حقوق المساهمين
 

 550,000 550,000 رأس المال
550,000 

 (27،998) ( 47,143)  ( 57,575)  خسائر متراكمة

 502,857 492,425 إجمالي حقوق المساهمين
522،002 

 1,119,892 1,203,191 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
849،606 

 ) ألف لاير ( : م 2016ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة قائمة الدخل  .2

 البيان
2016 

 

2015 
 حتى 2013يوليو  3من 

 2014ديسمبر 31

 -           -           40,045          المبيعاتصافي 

 -            -            (    28,105)       تكلفة المبيعات

 -            -            11,940       دخل المبيعات مجمل
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 (  18,308)      (  11,029)      (  15,337)      مصاريف إدارية وعمومية 

 ( 18,308)     ( 11,029)     (3,397)     الدخل ) الخسارة ( من التشغيل

 -            -               (3,851)     إطفاء مصروفات مؤجلة

 -            (15)     (1,753)     تكاليف تمويل

 5 (6,870)      (347)      فروقات عملة أجنبية ( خسائرمكاسب ) 

 مصاريف االكتتاب العام
- - 

(8،815) 

 (27،118) ( 17,915)      ( 9,348)      الدخل ) الخسارة( قبل الزكاة والضريبة

 (880) ( 1,231)       ( 1,083)      والضريبةمخصص الزكاة 

 (27،998) (     19,145)       (     10,431)       خسارة (صافي الدخل ) ال

 (0،51) ( 0,35)         ( 0,19)         خسارة السهم

 
 

   

 مالحظات:

مقارنة مع الفترة المماثلة من العام م 2016من عام يعود سبب اإلنخفاض فى صافي الخسارة خالل الفترة الحالية  -
اإلنتاج التجاري والمبيعات خالل الفترة الحالية ، وانخفضت خسائر فروقات عمالت إلى بدء الشركة م  2015السابق 

، مع العلم بأن م  2015 من العام السابق ةالمماثل الفترةمقارنة مع  م 2016ة من عام الحالي الفترةأجنبية خالل 
 مع الفترة المماثلة من العام السابقمقارنة م  2016من عام المصاريف العمومية واالدارية ارتفعت خالل الفترة الحالية 

بإطفاء المصروفات المؤجلة الخاصة بقرض صندوق  م2016الفترة الحالية عام ،وأن الشركة بدأت منذ  م 2015
 . التنمية الصناعية السعودي وتكاليف التمويل على قائمة الدخل

 الحالية . المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة فتراتتم إعادة تبويب بعض أرقام  -

 مالحظات إضافية : -

لاير ، مقابل الشىء للفترة المماثلة من العام السابق ،  40,045,133بلغ إجمالي المبيعات / اإليرادات خالل الفترة الحالية 
م . كما بلغت خسارة السهم خالل الفترة الحالية )  2016/09/18حيث أن الشركة بدأت اإلنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ 

( لاير للفترة المماثلة من العام السابق . كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ) ال توجد حقوق  0.35( لاير ، مقابل )  0.19
لاير للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك  502,856,965لاير ، مقابل  492,425,594أقلية ( خالل الفترة الحالية 

بيه انه اليوجد إجمالي خسارة في الفترة المماثلة من العام السابق حيث أن الشركة % . تود الشركة التن2.07بإنخفاض قدره 
لم تكن قد بدأت في المبيعات ، كما نود أن ننوه عن إنخفاض صافي الخسارة خالل الفترة الحالية عن صافي الخسارة في 

يناير  18والمعلنة على موقع تداول بتاريخ  م 2016ديسمبر  31القوائم األولية لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 
 . لاير سعودي 458,298م وذلك بسبب إعادة حساب مخصص الزكاة وتخفيض المخصص بمبلغ 2017

م ، وكذلك اعتمد مجلس اإلدارة القوائم  2016عام للهذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة 
 م . 2016 للعامنوية المالية األولية والس
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 المدفوعات النظامية المستحقة: .3

 رسوم المحاجر: -

وتاريخ  47تخضع الشركة لنظام االستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/
 هـ،.20/8/1425

 الزكاة: -

مبلتغ الزكتاة تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربيتة الستعودية حيتث يتتّم تستجيل 
 . وفقاً ألساس االستحقاق

 التأمينات االجتماعية: -

تخضتتع الشتتركة لنظتتام التأمينتتات االجتماعيتتة ويتتتم تستتجيل اشتتتراكات التأمينتتات االجتماعيتتة وفقتتاً ألستتاس 
 االستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

 ) لاير سعودي (م 2016نظامية المستحقة كما في نهاية عام والجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات ال

 

 

 

 

 : الفصل الثالث 

 لمشروعاتتقدم ا -1

  بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق ، وقد أعمال مشروع المصنع تم إكتمال
 .م  2016سبتمبر  18هـ الموافق 1437ذو الحجة  17والمبيعات بتاريخ اإلنتاج التجاري  بدأت الشركةم ، و 31-12-2015
 

 العقود الرئيسية :  -2
 

 العالميةاتفاقية مع شركة سينوما  -  1     
بطاقة  البورتالنديعقداَ إلنشاء خط إنتاج اإلسمنت  العالميةم مع شركة سينوما 15/03/2013أبرمت الشركة بتاريخ       

6000  ً ( دوالر أمريكي أي ما يعادل 214,150,000على أساس تسليم مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدره )  طن كلنكر يوميا
خالل وذلك  المصنعفي تنفيذ  ءبدال تم . وقدمن بدء سريان العقد شهر 30، ومدة التنفيذ سعودي ( لاير803,062,500مبلغ ) 

 18هـ الموافق 1437ذو الحجة  17والمبيعات بتاريخ اإلنتاج التجاري ، وقد بدأت الشركة  م 2013شهر مايو من العام 
سية وتوريد معدات المصنع والبناء واألعمال المدنية والتسليم إلى وقد اشتمل العقد على تصاميم هند .م  2016سبتمبر 

تعلق ت المصنع واالختبارات التجريبية واختبارات االداء وضمان مثل هذه االعمال وضمان إصالح أو استبدال أي عيوب
 بالمصنع وكذلك القيام باعمال التشغيل و الصيانة لمدة سنه من تاريخ التسليم. 

  صنعدمات الرقابة واإلشراف على موقع الماتفاقية تقديم خ -2
م مع آستروبالن الهندسة النمساوية جي ام بي اتش )"آستروبالن "( لتقديم 05/03/2013تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 

( لاير 11,785,600الخدمات االستشارية من إشراف و رقابة على مشروع مصنع اإلسمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره )
 . سعودي

 

 م2016 البيان

 إيجار محاجررسوم التعدين و
  4,533,074ّ

 والضريبةالزكاة 
  1,785,834ّ

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
73,980   

 إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة
  6,392,888 
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 تفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيال لمقاوالت الطاقة المحدودةإ -3

    شركة أسمنت أم القرى إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيال لمقاوالت الطاقة المحدودة  أبرمت
م ،وذلك استعداداً لتشغيل محطة توليدالطاقة الكهربائية 18/8/2015هـ الموافق 3/11/1436) ليس طرف ذا عالقة ( بتاريخ 

ً ) سيتم تمويل االتفاقية من  8الخاصة بمصنع أسمنت أم القرى ، وقيمة العقد اإلجمالية التقريبية حوالي  مليون لاير سنويا
الربع الرابع  خاللالية لهذا العقد الدفعات المبدأت زء من التكلفة التشغيلية ، وموارد الشركة المالية ( وتعتبر قيمة هذا العقد ج

 . م ، ومدة العقد ثالث سنوات 2015من العام 

  CNBM  إتفاقية تشغيل خط اإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شركة -4

 CNBM International إتفاقية تشغيل خط اإلنتاج ل سمنت البورتالندي مع شركة شركة أسمنت أم القرى أبرمت
Engineering Co. Ltd م ،وذلك استعداداً لتشغيل  7/9/2015هـ الموافق 23/11/1436بتاريخ  عالقة(طرف ذا  يس)ل

مليون لاير شاملة لفترة التشغيل التجريبي  32خط اإلنتاج بمصنع أسمنت أم القرى ، وقيمة العقد اإلجمالية التقريبية حوالي 
 العقد جزء من التكلفة التشغيلية، وتعتبر قيمة هذا مالية(التمويل االتفاقية من موارد الشركة  )سيتموالسنة األولى للتشغيل 

، ومدة العقد سنة واحدة بعد نهاية فترة التشغيل م 2015الربع الرابع من العام  خاللالدفعات المالية لهذا العقد بدأت و
 .التجريبية

 :ة الداخلي الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج -3

مالية أو سواء بجميع عمليات المراجعة ، وقد قام  مراجعة خارجياجعة الداخلية بالشركة إلى مكتب تم إسناد عمليات المر
 كفاءة مدى وقياس العمل مخاطر وتقويم الشركة أصول حماية في الداخلية الرقابة وإجراءات نظام فعالية من للتحققإدارية 
ً  إليها المشار المراجعة عمليات تظهر ولمتقاريرها إلى لجنة المراجعة  ورفع األداء،  الداخلي الضبط نظام فيجوهرياً  ضعفا
يقوم المراجع الخارجي بتقويم نظام ، ومن ناحية أخرى  بفعالية تعمل الداخلية الرقابة إجراءات ووجدت الشركة، لدى

ً االطالع على تقارير المراجعة الد ، المالية إصدار القوائمالمتعلقة ب اإلجراءات الداخلية ً محاضر لجنة وأيضا اخلية وأيضا
 . المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي مالحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية

 : البيئة والصحة والسالمةالفصل الرابع 
 

 القرىأم وتعتبر اسمنت  ,كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماما كبيرا وتضعه دائما في قائمة اولوياتها القرىأم تولي أسمنت 
وقد قامت باسناد مهمة درراسة تقييم األثر البيئي إلى أحد المكاتب المعتمدة من جهودها البيئية هدفا استراتيجيا طويل االمد، 

 الرئاسة العامة ل رصاد وحماية البيئة .

 : الموارد البشرية :الفصل الخامس 

 :   التوظيف .1

 ً  للكوادر والتدريب التوظيف مجال ومنها االستراتيجية األهداف من ددع على الشركة ركزت الرئيسية الشركة لمهمة دعما
ً  الشركة لبناء المستقبلية المراحل في منها اإلستفادة يمكن والتي السعودية الوطنية والكفاءات  وضع من المنشود للهدف وتحقيقا
 وعمليات والبحث م الجودة2016 في عام الشركة , وطورت الوظائف توطين في المعنية الجهات قبل من واألنظمة الخطط
 الجدد الموظفين وارشاد وتوجيه المطلوبة من المهن فئة لكل التوظيف مصادر توسيع خالل من البشرية الموارد ادارة

  . والتدريب
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 الفصل السادس: الحوكمة:
 

 أوال: الحوكمة:
 

في مجلس اإلدارة  مساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدلحقوق ال بالئحة حوكمة الشركات حمايةً  القرىأم سمنت أتلتزم 
، وفيما يلي جدول يوضح موقف  معتمداً على الئحة حوكمة الشركات القرىأم سمنت أحوكمة  خامس الئحةال اجتماعه

 : الشركة من تطبيق الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية

 الشركات:جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق الئحة حوكمة 

 

 

 اإلجراء
ُطبّق 
 بالكامل

ُطبّق 
 جزئياً 

 األسباب والتفاصيل لم يطبّق

    √ المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:

    √ المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

    √ ةالمادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العام

    √ المادة السادسة: حقوق التصويت ) عدا الفقرة د ( 

د( يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 
اإلفصاح عن سياساتهم في  –مثل صناديق االستثمار  –بالنيابة عن غيرهم 

كيفية  التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن
التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية 

 الخاصة باستثماراتهم.

 ال ينطبق على أسمنت أم القرى √  

    √ المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح األسهم  

    √ المادة الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

    √ سعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة ) عدا الفقرة ز (المادة التا

    √ )ز( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة

    √ المادة العاشرة : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

    √ المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس اإلدارة   

    √ ن مجلس اإلدارة ) عدا الفقرة ب(المادة الثانية عشرة: تكوي

ب( تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص عليها فى نظام 
 الشركة بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات .

 √  

طبقاً للنظام األساسي للشركة يتولى إدارة 
الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة 
أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية 

ساهمين لمدة ثالث سنوات مالية ، للم
واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول 
مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من 
تاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس 

 الشركة

    √ المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها

    √ المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة

    √ رة: لجنة الترشيحات والمكافآتالمادة الخامسة عش

    √ المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

    √ المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

    √ المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة
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  لدولية للتقارير المالية خطة ومراحل تطبيق المعايير اثانيا : 

 
( إلى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية والذي يؤكد على مجالس  4/8792إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم )

 .م  2015إدارات تلك الشركات ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية واإلنتهاء منها قبل نهاية السنة الميالدية الحالية 

م ،  2016الربع األول والربع الثاني من عام حسب المعايير الدولية عن األولية بإعداد القوائم المالية وعلية فإن الشركة قامت 
تداول ،  –على موقع السوق المالية السعودية اإلعالن عن مراحل مواكبتها للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية وتم 

 .  القوائم المالية نتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية علىاك أي آثار جوهرية لم يكن هنوأوضحت الشركة بأنه 

  

 

 : توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة:سابع الفصل ال

 :  والً: سياسة توزيع األرباحأ

االقتصادي  على أرباح الشركة ووضعها المالي ومعطيات السوق والمناخ للمساهمينسوف يعتمد إعالن توزيع أية أرباح 
العام، وغير ذلك من العوامل بما فيها تحليل الفرص اإلستثمارية والحاجة إلعادة إستثمار األرباح واحتياجات الشركة من النقد 

% 10يتعين على الشركة قبل دفع األرباح للمساهمين تجنيب نسبة  ورأس المال، إضافة إلى اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.
وذلك بعد خصم المصاريف العامة وغيرها من أي تكاليف أخرى، وذلك كإحتياطي نظامي. ويحق من صافي األرباح، 

إن شركة  إسمنت  للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي نصف رأس مال الشركة المدفوع.
حتمل أن تكون الشركة في وضع يسمح لها توزيع أم القرى تنوي توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه من غير الم

، حيث ان هذه السنوات األولى هي مرحلة تأسيس وبناء مشروع ومرافق السنوات األولى أرباح سنوية على مساهميها خالل 
تم توزيعها الشركة وال تستطيع الشركة إعطاء أية تأكيدات بأنها سوف تقوم بتوزيع أية أرباح بعد ذلك وال بقدر المبالغ التي سي

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على ، في أي سنة من السنوات
  الوجه اآلتي:

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 10يجنب ) .1
 نصف رأس المال. بلغ االحتياطي المذكور

 يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم. .2
يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  .3

 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 %( من رأس المال المدفوع على األقل.5أولى للمساهمين تعادل ) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة .4
 %( بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة.10يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة ) .5
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. .6
 رباح نصف سنوية وربع سنوية.يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أ .7

 
يتعهد  من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي سيتم منحهشروط القرض  أحد يضاح انه وبحسباإلكما ينبغي 

تزيد  مسبقة من الصندوق بخالف ذلك على أن ال المقترض في كافة األوقات خالل مدة القرض مالم يحصل على موافقة خطية
( من رأس المال المدفوع أو مجموع أقساط قرض الصندوق 25وزيع/ المسحوبات على نسبة )%األرباح المخصصة للت

 المستحقة خالل سنة التوزيع، أيهما أقل.
 

  سيتم تعديل سياسة توزيع األرباح حسب تعديالت النظام األساسي الذي سيتم عرضه خالل الجمعية العامة غير
 العادية للموافقة عليه .
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 :  غير العادية لى الجمعية العامةإتوصيات مجلس االدارة : ثانيا 

( من النظتام األساستي للشتركة فتإن مجلتس اإلدارة وبعتد استتعراض إنجتازات الشتركة ختالل الستنة 43( و )42طبقاً للمادتين )
 :  م وكذلك الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر يقترح ما يلي31/12/2016المنتهية في 

 م2016ّّديسمبر31ّّعنّالسنةّالماليةّالمنتهيةّفىّّالثالثافقةّعلىّماّوردّفيّتقريرّمجلسّاإلدارةّاالموّ- .1

 . م2016ّّّّديسمبر31ّّالتصديقّعلىّالقوائمّالماليةّللشركةّللسنةّالماليةّالمنتهيةّفىّّ- .2

ّ.2016ّديسمبر31ّّإبراءّذمةّأعضاءّمجلسّاإلدارةّعنّالسنةّالمنتهيةّفىّّ- .3

علىّإختيارّمراجعّحساباتّالشركةّمنّبينّالمرشحينّمنّقبلّ)ّلجنةّالمراجعةّ(ّلمراجعةّوفحصّالقوائمّالموافقةّ .4

،ّوالقوائمّالماليةّالسنويةّللعامّالماليّم2017ّّالعامّالماليّالربعّالثانيّوالربعّالثالثّوالربعّالرابعّمنّالماليةّعنّ

دّأتعابهّ،ّعلماًّبأنّتقريرّلجنةّالمراجعةّإلىّالجمعيةّالعامةّمّ،ّوتحدي2018ّالربعّاألولّمنّعامّوكذلكّ،ّم2017ّّ

 يتضمنّتفاصيلّعروضّأسعارّالمراجعينّالمرشحينّلمراجعةّحساباتّالشركةّ.

 بماّيتوافقّمعّنظامّالشركاتّالجديدّ.الموافقةّعلىّتعديالتّالنظامّاألساسيّللشركةّ .5

 .ومكافآتّأعضائهاّالتيّتشملّعلىّمهامهاّوضوابطّعملهاّالموافقةّعلىّتشكيلّلجنةّالمراجعةّواعتمادّالئحتهاّو .6

 م 2016ثالثاً : تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 

ّ ّالعادية ّالعامة ّّلثةالثاوافقتّالجمعية ّ ّفيّيوم ّالمنعقد ّفيّإجتماعها ّللشركة 23/8/1437ّاالثنين ّّّم30/5/2016ّّالموافقهـ

مّبماّفيّذلكّالقوائم31/12/2016ّّلمراجعةّالقوائمّالماليةّللسنةّالمنتهيةّفيّكتورّمحمدّالعمريّوشركاهّدعلىّتعيينّمكتبّال

،ّوقدّتمّتحديدّأتعابهّم2016ّّوذلكّابتداءّمنّالربعّالثانيّمنّعامّّمّ،2017ّباإلضافةّإلىّالربعّاألولّمنّعامّّ،الربعّسنويةّ

. 

 .م وإيضاحاتها2016لعام  لقانوني والقوائم المالية: تقرير المحاسب ا ثامنالفصل ال

التدكتور محمتد شتركة  م واإليضتاحات المتعلقتة بهتا متن قبتل2016ديسمبر  31 كما فيللشركة قوائم المالية اللقد تمت مراجعة 
، وقد تتم إعتداد القتوائم الماليتة وفقتاً للمعتايير المحاستبية الصتادرة عتن الهيئتة ومستشارون  محاسبون قانونيون العمري وشركاه
 . وتصدر الشركة قوائمها المالية باللاير السعودي.(SOCPA)سبين القانونيين في المملكة العربية السعودية السعودية للمحا


