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كلمة جملس اإلدارة

حضرات املسامهني الكرام:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يسـر جملس إدارة شركة اإلمسنت السعودية أن يرحب بكـم ويشـكركم على 
تلبيـة دعوتـه حلضـور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لشركتكم.

ويسره أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائـج أعمال الشركة 
وإجنازاهتا مرفقًا به القوائم املالية وتقرير مراقيب احلسابات عن السنة 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2016.

كلمة رئيس جملس اإلدارة

يواجه قطاع اإلمسنت يف اململكة العربية السعودية حتديات كبرية وصعوبات مجة، 
أوهلا اخنفاض الطلب نتيجة تباطؤ كبري يف اإلنفاق احلكومي على املشاريع بسبب 
اخنفاض إيرادات الدولة واتباعها سياسات تقشفية صارمة، مما أدى إىل وصول 
 ،2016 العام  إغالق  مع  جديد  أعلى  سقف  إىل  القطاع  لدى  الكلنكر  خمزونات 
مبستوى 28.1 مليون طن كلنكر ومبا نسبته 23.4٪ عن إغالق العام 2015. علمًا 
بأنه لوحظ مبادرة بعض الشركات العاملة بالقطاع إىل ضبط مستوى خمزوهنا 
وكانت  القدمية  اإلنتاج  بعض خطوط  وإغالق  اإلنتاج  كمية  من خالل خفض 
شركتنا الرائدة يف هذا التوجه، ولكن يبقى ختفيض اإلنتاج هدف صعب بسبب 
ما ميتلكه القطاع من طاقة إنتاجية عالية )تقدر بـ 80 مليون طن من اإلمسنت( 

مقابل طلب يف مسار هابط خالل العام 2017 اجلاري.

ومن جانب آخر، احتدت املنافسة بني الشركات العاملة يف السوق نتيجة ضغوطات 
املخزون والتنافس على احلصة السوقية مع اخنفاض مستوى الطلب الذي دخل 
يف مسار متراجع بدءًا من شهر سبتمرب من العام 2016 مما أدى إىل تآكل النمو 
2016 باخنفاض  العام  ومغلقًا  العام  الطلب احمللى يف مطلع نفس  الذي شهده 
بنسبة )9.8٪( مقارنة مع العام 2015، دفع ذلك العديد من الشركات إىل منح 
خصومات يف أسعار البيع وحتمُّل مصاريف نقل باهظة للوصول إىل أسواق الطلب 
الرئيسية فنتج عنها تآكل هوامش الربح. ومن اجلدير بالذكر فإن هوامش الربح 
تعاين أيضًا من ارتفاع تكلفة الوقود والذي سيزيد تأثريه السليب خالل األعوام 

القادمة حبسب توجهات أسعار الوقود لدى اجلهات الرمسية.

ونظرًا الستمرار االخنفاض على الطلب حمليًا، فإننا نرى حتديًا قادمًا إىل سوق 
التوسعات يف  بعد  الكلنكر  ارتفاع خمزونات  استمرار  نتيجة  اململكة  اإلمسنت يف 
خطوط اإلنتاج للشركات القائمة ودخول الشركات اجلديدة، أخذًا يف االعتبار 
صدور قرار السماح بالتصدير صادمًا للقطاع من حيث التكلفة، حيث نعتقد أن 

شركات قطاع اإلمسنت لن تتمكن من التصدير وفق الرسوم املفروضة. 

كفاءة  رفع  على  دؤوبة  بصورة  عملت  شركتكم  فإن  الظروف،  هذه  كل  وبسبب 
إىل  ذلك  وأدى  األسواق  تقلبات  ظروف  ملواجهة  املصاريف  وختفيض  التشغيل 

20162015201420132012

901,592

901,592
940,1921,074,0841,123,7921,101,789

حتسني نتائجها بشكل عام. وإىل حضراتكم ملخص املؤشرات التشغيلية واملالية 
لعام 2016:

 • 	7.9 7.6 مليون طن مقارنًة مع كمية  العام حوايل  الكلنكر خالل  إنتاج  بلغ 
مليون طن عن العام 2015 أي بنقص نسبته )٪3.4(.

 • 	7.3 حـوايل  الـعـام  خــالل  اإلمسنت  من  الشـركة  مبيعـات  إمجـايل  بلـغـت 
مليون طن مقارنًة مع كمية 7.7 مليون طن مت بيعها خالل العام 2015 أي 

بنقص نسبته )٪4.9(.
 • 	4 كمية  مع  مقارنًة  مليون طن   4.7 إىل  العام  بنهاية  الكلنكر  ارتفع خمزون 

مليون طن كانت يف هناية العام 2015 أي بزيادة نسبتها ٪18.3.
• مليون ريال وباخنفاض ما نسبته  سجلت إيرادات املبيعات للعام حنو 1,778	

)8٪( مقارنًة بالعام 2015.
• مليون لعام  بلغت األرباح التشغيلية للعام 933 مليون ريال مقارنًة مببلغ 964	

2015 وباخنفاض ما نسبته )٪3.2(.
. • بلغت رحبية السهم للعام 5.89 ريال مقارنًة مع 6.15 ريال لعام 2015	

 • اخنفض صايف النقد من عمليات التشغيل للعام بواقع 9٪ إىل حوايل 1,078	
مليون ريال مقارنًة حبوايل 1,184 مليون ريال لعام 2015.

• مليون ريال. بلغت توزيعات أرباح األسهم خالل العام 879.75	
• مليون ريال  اخنفض إمجايل األصول عند هناية العام بواقع 5.8٪ إىل 4,251	

مقارنًة مببلغ 4,514 مليون ريال يف هناية 2015.
 • 	3,275 إىل   ٪0.6 بواقع  العام  هناية  عند  املسامهني  حقوق  إمجايل  ارتفع 

مليون ريال مقارنًة حبوايل 3,256 مليون ريال يف هناية 2015.
ويف اخلتام، فإننا سنستمر ـ بإذن اهلل تعاىل ـ يف رفع الكفاءة التشغيلية واحلفاظ 
على حصتنا السوقية وبذل مجيع اجلهود بغية احلفاظ على ريادة شركتكم على 

املستوى احمللي واإلقليمي.

وباهلل التوفيق .

خالد بن عبدالرمحن الراجحي
رئيس جملس اإلدارة
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املؤشرات املاليةالطاقات اإلنتاجية
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خسارة ناشئة عن اخنفاض قيمة ممتلكات ومصانع

صايف الربح من العمليات

2016

1,778,139

(749,139)

1,029,000

0

96,267

932,733

(7,618)

(23,523)

901,592

2015

1,932,393

(796,371)

1,136,022

(66,150)

106,256

963,114

785

(24,209)

940,192

2014

2,024,587

(795,530)

1,229,057

0

(105,614)

1,123,443)

(12,432)

(36,927)

1,074,084

2013

2,187,255

(902,993)

1,284,262

0

(97,887)

1,186,375

(15,344)

(47,239)

1,123,792

2012

2,203,447

(974,237)

1,229,210

0

(87,153)

1,142,057

395

(40,663)

1,101,789
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إنتاج الكلنكر والطلب لالمسنت باململكة ( 2012 - 2016 )
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اإلنتاج - املخزون

إنتـــــاج الكلنكر:
بلغت كمية الكلنكر املنتجة يف شركتكم خالل العام 7,592,880 طنًا مقارنة 
2015 أي باخنفاض  السابق  العام  7,856,130 طن مت إنتاجها يف  مع كمية  

مقداره ) 263,250(  طن وميثل ذلك ما نسبته )3.4 ٪( تقريبًا.

ويف املقابل فإن إنتاج شركات اإلمسنت الوطنية يف اململكة العربية السعودية 
الكلنكر مقابل كمية  55.5 مليون طن من  قد وصل عن كامل عام 2016 إىل 
57 مليون طن من الكلنكر عن عام 2015 أي بنقص مقداره )1,5( مليون طن 

وميثل ذلك ما  نسبته )2.6 ٪( تقريبًا.

إنتاج اإلمسنت: 
أطنان   7,418,439 العام  خالل  لشركتكم  املنتجة  اإلمسنت  كميات  بلغت 
أي    2015 السابق  العام  يف  إنتاجها  مت  طنًا   7,690,005 كمية  مع  مقارنة 

بنقص مقداره )271,566( طن وميثل ذلك ما نسبته )3.5 ٪ ( تقريبًا.

مصنع  من  اإلمسنت  وتسليم  طحن  على  أساسية  بصورة  االعتماد  مت  وقد 
اهلفوف، كما مت استغالل جزٍء من مطاحن مصنع عني دار ملواجهة تسليمات 

الشركة بواسطة القطار.

املخـــــزون:
كمية  مع  مقارنة  طنًا   4,712,784 العام  هناية  يف  كما  الكلنكر  خمزون  بلغ 
مقدارها  بزيادة  أي   2015 السابق  العام  هناية  يف  كما  طن   3,983,220
729,564 طنًا، وميثل ذلك ما نسبته 18.3 ٪ تقريبًا. ومن ناحية أخرى فقد 
ملستويات  باململكة  اإلمسنت  شركات  جلميع  الكلنكر  خمزون  ارتفاع  استمر 
 5.3 بزيادة قدرها  أي  28.1 مليون طن  بلغ  2016 حيث  بنهاية عام  قياسية 

مليون طن وبنسبة 23.4 ٪ مقارنة بنهاية عام 2015.

وقد نتجت الزيادة يف املخزون بسبب استمرار اخنفاض وترية منو الطلب احمللي 
خالل عام 2016 عن معدل النمو التراكمي للسبعة أعوام اليت سبقته، وبسبب 
زيادة كميات اإلنتاج حمليًا، وكذلك بسبب استرياد الكلنكر تنفيذًا لتوجيهات 

مقام وزارة التجارة والصناعة يف عام 2013. 
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28.1

22.821.6

14.7

6.4

25

30

20

15

10

5

0

خمزون الكلنكر لشركات اإلمسنت باململكة ( 2012 - 2016 )

التشغيل والصيانة - املبيعات - التصدير - النشاط الرئيسي

التشغيل والصيانة:
تقوم شركتكم بأعمال التشغيل والصيانة الوقائية اجملدولة بكفاءة عالية من 
كان  وقد  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع  وكذلك  للتشغيل  املتاح  الوقت  خالل حتسني 

لذلك األثر اإلجيايب على نتائج الشركة.

اإلمسنت  أنواع  لكافة  اإلنتاج  جودة  يف  تفوقها  على  شركتكم  حافظت  لقد 
املنتج، كما أهنا قادرة ولديها املرونة الكافية إلنتاج أنواع أخرى من اإلمسنت 

إذا كان ذلك جمديا من الناحية االقتصادية.

املبيعات:
شهد العام 2016 أول اخنفاض يف الطلب على اإلمسنت يف أسواق اململكة بعد 
أن حقق معدل منو تراكمي سنوي خالل األعوام 2009-2015 بنسبة ٪10.9، 
وذلك بعد هبوط الطلب يف السوق احمللي خالل العام 2016 إىل مستوى 54.8 
60.7 مليون طن خالل العام  مليون طن تقريبًا مقارنة مع كمية تقارب من 
نسبته  ما  اخنفاض  ذلك  وميثل  تقريبًا  مليون طن   )5.9( بنقص  أي   ،2015

 .)٪9.8(

مليون   55.6 كمية  وخارجها  اململكة  داخل  اإلمسنت  مبيعات  بلغ إمجايل  وقد 
طن خالل العام 2016.

قدرها  كمية   2016 العام  عن  اإلمسنت  من  لشركتكم  احمللية  املبيعات  بلغت 
7,222,950 طن مت بيعها خالل العام  6,781,478 طن مقارنة بكمية قدرها 
2015 أي بنقص مقداره )441,472( طن وميثل ذلك ما نسبته )6.1 ٪(، بينما 
يف  اإلمسنت  من   2016 العام  عن  شركتكم  ملبيعات  اإلمجالية  الكمية  بلغت 
أسواق اململكة ويف اخلارج 7,323,329 طن مقارنة مع كمية 7,703,084 طن 
مت بيعها خالل العام 2015 أي باخنفاض مقداره )379,755( طن وميثل ذلك 

ما نسبته )4.9 ٪(.

التصدير:
بلغ إمجايل ما صدرته شركتكم خالل العام 2016 كمية قدرها 541,851 طن 
بزيادة  2015، أي  العام  480,134 طن مت تصديرها خالل  مقارنة مع كمية 

مقدارها 61,717 طن وميثل ذلك ما نسبته 12.9 ٪ تقريبًا.

وقد نتجت الزيادة يف الكميات املصدرة بشكل أساس بسبب زيادة مبيعاتنا يف 
مملكة البحرين.

النشاط الرئيسي:
وإنتاج اإلمسنت  بأعمال صناعة  القيام  الوحيد على  يقتصر نشاط شركتكم 
وتوابعه ومشتقاته واالجتار به وال تقوم شركتكم بأي نشاط آخر، كما أهنا ال 
التابعة يف مناولة  الشركات  أية منتجات أخرى. وتتمثل أنشطة  بإنتاج  تقوم 

ونقل اإلمسنت وتصنيع وبيع أكياس الورق لتعبئة اإلمسنت.
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 اخلطط والقرارات والتوقعات املستقبلية

اخلطط والقرارات والتوقعات املستقبلية:
اإلنتاجية  منشآهتا  يف  للتوسع  خطط  أي  احلايل  الوقت  يف  لشركتكم  ليس 
كما  قادمة،  سنوات  لعدة  اململكة  أسواق  يف  اإلنتاجية  الطاقات  لكفاية  نظرًا 
قياسية  إىل مستويات  وصلت  قد  الكلنكر  الوطنية من  الشركات  أن خمزونات 
قد يتم استهالكها يف وقتٍ ليس بالقصري، خصوصًا مع دخول خطوط إنتاج 
الوطنية عالوة على دخول شركتني جديدتني.  الشركات  إضافية لدى بعض 
املدى  املستقبلية على  األعمال  توسعات يف  أو  تغيريات هيكلية  أي  يوجد  وال 

القصري. أما فيما خيص تأجيل بعض العمليات فقد مت اآليت: 

أ(  إيقاف الفرن رقم )6(:
نظرًا لظروف السوق احلالية واستمرار صعوبة التصدير من خالل االشتراطات 
قرر  فقد  مسبوقة  غري  عالية  ملستويات  الكلنكر  خمزون  ارتفاع  إىل  أدت  اليت 
جملس إدارة شركتكم إيقاف الفرن رقم )6( بطاقة إنتاجية 3,500 طن كلنكر 
يوميًا بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ 1437/04/25 )2016/02/04( وقد مت 
اإلعالن عن ذلك يف موقع هيئة السوق املالية )تداول( بتاريخ 1437/04/28 

 .)2016/02/07(

ب( تركيز طاقة الطحن يف مصنع اهلفوف:
مصنع  يف  أساسية  بصورة  الكلنكر  من  إنتاجها  بطحن  حاليًا  شركتكم  تقوم 
مصنعها  يف  الكميات  بعض  طحن  على  جزئية  بصورة  تعتمد  وهي  اهلفوف، 
لتلبية  وكذلك  القطار  بواسطة  اإلمسنت  تسليمات  ملواجهة  وذلك  دار  بعني 

الطلب يف األسواق احمللية. 

وحيث أن شركتكم هتدف إىل تركيز عمليات الطحن يف مصنع اهلفوف فقط 
هبدف ختفيض التكلفة وخدمة عمالئها بصورة أفضل، فقد مت توقيع عقد ملد 
خطوط سكة حديد جديدة مبرافقها مبصنع اهلفوف بتكلفة 38 مليون ريال 
وقد كان من املتوقع انتهاء املشروع يف نوفمرب 2015 ، حسب اخلطة املعتمدة 
من املؤسسة العامة للخطوط احلديدية، فقد أجنزت شركتكم معظم األعمال 
داخل ساحة املصنع ومت إبالغنا الحقا من املؤسسة العامة للخطوط احلديدية 
املفترض أن  23 واليت من  بأهنم سوف يقومون بتعديل تصميم احملطة رقم 
بواسطة  اجلديدة  العربات  وضع  وبعد  اجلديدة  اخلطوط  هبذه  ربطها  يتم 

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية سوف تقوم شركتكم بتشغيل العربات.

إلنشاء  آخر  عقد  توقيع  مت  اخلطوط  هذه  على  العربات  حتميل  ولتسهيل   
حمطة حتميل إمسنت بتكلفة 84 مليون ريال وكان من املتوقع انتهاء املشروع 
يف يناير 2016 ونظرًا حلدوث بعض التأخري فمن املتوقع أن يكون املشروعان 
جاهزين للتشغيل يف منتصف عام 2017 ، بعد إمتام املؤسسة العامة للخطوط 

احلديدية  إنشاء خطوط التخزين ونقطة الربط مع شبكتها الرئيسية. 

اخلطط والقرارات  والتوقعات املستقبلية )تتمــة( - املخاطر اليت تواجهها الشركة

مبصنع  الطحن  لطاقة  التشغيلية  الكفاءة  رفع  ستحقق  أعاله  املشاريع  إن 
اليت  القدمية  الطحن  طاقة  عن  للتعويض  وذلك  أعلى  معدالت  إىل  اهلفوف 
سيتم إيقافها يف مصنع عني دار )بسبب ارتفاع كلفتها التشغيلية وبغية التوفري 
يف أجور نقل الكلنكر من مصنع اهلفوف إىل مصنع عني دار( عالوة على حتسني 
جودة اإلمسنت املنتج، وااللتزام مبتطلبات وزارة البيئة واملياه والزراعة  وعليه 
فقد سبق وأن قرر جملس إدارة شركتكم إضافة طاحونتني ذات تقنية متقدمة 
بطاقة إمجالية تقارب من 440 طن / ساعة، وقد مت استالم العروض الفنية 
استمرار  مع  احمللي  الطلب  الخنفاض  ونظرًا  املؤهلني.  املقاولني  من  واملالية 
صعوبة التصدير فقد قرر جملس اإلدارة خالل جلسته بتاريخ 1437/04/25 
)2016/02/04( تأجيل تنفيذ هذا املشروع -كما سبق اإلعالن عنه يف موقع 

تداول -إىل حني حتسن ظروف السوق.

املخاطر اليت تواجهها الشركة:
املواد اخلام ومهمات  أسعار  ارتفاع  الشركة خماطر تشغيلية تتمثل يف  تواجه 
التصنيع والطاقة واحملروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه 
االقتصاد  وتقلبات  السوق  خماطر  باململكة  العاملة  بالشركات  أسوة  شركتكم 
توقعات  الطلب احمللي لإلمسنت على خلفية  تدين  ينتج عنه  قد  الكلي مما 
تواجه  كما  اإلنشائية،  باملشاريع  املتعلق  احلكومي  اإلنفاق  وترية  اخنفاض 

شركتكم خماطر متويلية تتمثل يف تأثري ارتفاع أسعار الفائدة على هامش ربح 
قروض التورق اإلسالمي القائمة ضمن التزاماهتا باإلضافة إىل خماطر تقلبات 
أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي على أصوهلا وخصومها 
ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت األجنبية. وكذلك خماطر ائتمان عند 
الوفاء بالتزاماهتم اجتاه  عدم قدرة عمالئها والبنوك اليت تتعامل معها من 

الشركة.

الصيانة  برامج  وضعت  فقد  التشغيلية  املخاطر  إدارة  يف  الشركة  سياسة  أما 
قد  الشركة  أن  إال  للشركة  التشغيلية  األصول  هلا  اليت ختضع  املكثفة  الوقائية 
اإلنتاج. كذلك سياسة  املفاجئ غري اجملدول خلطوط  التوقف  تواجه خماطر 
الشركة يف إدارة املخاطر التمويلية تتمثل يف حرص الشركة على توفر قدر كايف 
من التمويل اإلسالمي البنكي ملواجهة خماطر عدم توفر السيولة من عملياهتا 
للوفاء بالتزاماهتا عند حلوهلا. وتعتمد سياسة الشركة يف إدارة خماطر السوق 
على حصر البيع اآلجل لعمالء ذوي مالءة ائتمانية عالية وكذلك التعامل مع 
ائتمانية  قدرات  ذات  السعودي  العريب  النقد  قبل مؤسسة  بنوك مرخصة من 

عالية. 
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) األرقام باأللف طن (
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قائمتا

التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة والشركات التابعة لعام 2016 - فروقات جوهرية يف النتائج التشغيليةقائمتا املركز املايل والدخل خلمس سنوات

التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة والشركات التابعة لعام 2016: 
معظم مبيعات الشركة متت داخل اململكة العربية السعودية ومت تصدير جزء 
بسيط للخارج يف حدود ما هو مسموح به من اجلهات الرمسية، وقد اقتصرت 
صادرات اإلمسنت البورتالندي العادي واملقاوم لألمالح على مملكة البحرين. 
كما تتم كل املبيعات احمللية لشركتكم على أساس تسليم اإلمسنت على ظهر 
الشاحنة يف موقع مصنع اهلفوف وحمطة التصدير بالدمام وذلك عن طريق 
موزعني معظمهم يف املنطقة الشرقية وكذلك بعض الشركات وصغار العمالء. 

عليه يتعذر حتليل مبيعات السوق احمللي للمناطق املختلفة.

فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية:

األصـول املتداولة

األصـول غري متداولة

إمجايل األصـول

املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

إمجايل املطلوبات

رأس املال املدفوع

االحتياطيات

احتياطي عام

أرباح مستبقاه

حقوق املسامهني

إمجايل اخلصوم وحقوق املسامهني

مبيعــات

تكلفة املبيعـات

إمجايل الربح 

خسارة ناشئة عن االخنفاض يف قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات

مصاريف إدارية وتسويقية

الربح التشغيلي

إيرادات/ )مصاريف( أخرى

الزكــاة

صايف الربــح

1,300,785

2,950,159

4,250,944

884,203

91,277

975,480

1,530,000

765,000

0

980,464

3,275,464

4,250,944

1,778,139

(749,139)

1,029,000

0

(96,267)

932,733

(7,618)

(23,523)

901,592

1,416,231

3,097,358

4,513,589

1,166,451

91,316

1,257,767

1,530,000

765,000

20,000

940,822

3,255,822

4,513,589

1,932,393

(796,371)

1,136,022

(66,150)

(106,256)

963,616

785

(24,209)

940,192

1,246,899

3,260,353

4,507,252

1,106,556

241,366

1,347,922

1,530,000

785,000

0

844,330

3,159,330

4,507,252

2,024,587

(795,530)

1,229,057

0

(105,614)

1,123,443

(12,432)

(36,927)

1,074,084

986,408

3,384,487

4,370,895

841,467

320,982

1,162,449

1,530,000

835,000

0

843,446

3,208,446

4,370,895

2,187,255

(902,993)

1,284,262

0

(97,887)

1,186,375

(15,344)

(47,239)

1,123,792

801,607

3,531,555

4,333,162

767,386

407,922

1,175,308

1,530,000

835,000

0

792,854

3,157,854

4,333,162

2,203,447

(974,237)

1,229,210

0

(87,153)

1,142,057

395

(40,663)

1,101,789

1,664,275

113,864

1,778,139

267,714

24,800

292,514

932,733963,616(3.2)

1,815,877

116,516

1,932,393

179,553

31,201

210,754

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2016

20162015

2015

اخنفاض  إىل  السابق  بالعام  مقارنة  التشغيلية  األرباح  اخنفاض  أسباب  تعود 
املبيعات وارتفاع تكلفة املبيعات نتيجة لزيادة أسعار الوقود والطاقة.

- 4
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20162015

940

2016

)املبالغ باملليون ريال سعودي(

قائمة املركز املايل خلمس سنوات:

قائمة الدخـــل خلمس سنوات:



شركة اإلمسنـت السعودية - التقرير السنوي 2016 شركة اإلمسنـت السعودية - التقرير السنوي 2016 16

جملس اإلدارة
17

بيان توزيع األرباح ـ وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويتاختالف عن معايري احملاسبة - الشركات التابعة -  تفاصيل األسهم وأدوات الدين -  سياسة توزيع األرباح

قرر جملس إدارة شركتكم يف اجتماعه املنعقد يف 1437/08/17) 2016/05/24 ( توزيع أرباح عن النصف األول من العام 2016 بواقع 2.75 ريال للسهم الواحد 
أي بنسبة 27.5٪ من رأس املال املدفوع ومبلغ إمجايل 420.75 مليون ريال ومت توزيع تلك األرباح على املسامهني املقيدين بسجالت التداول عند هناية تداول يوم 
اخلميس 1437/09/11)2016/06/16( وبدأت عملية صرفها اعتبارًا من يوم اإلثنني 1437/09/22)2016/06/27(  ووفقًا للنظام األساسي لشركتكم يقترح 
جملس اإلدارة على حضراتكم التصويت على توصيته اليت اختذها يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 11 مجادى األول 1438)08 فرباير 2017( بتوزيع أرباح نقدية 
عن النصف الثاين للعام املايل 2016 بواقع 2.75 ريال لكل سهم متثل 27.5 ٪ من رأس املال املدفوع ومبلغ إمجايل 420.75 مليون ريال وستكون أحقية التوزيع ملالكي 
أسهم الشركة املسجلني بسجالت السوق املالية )تداول( يف هناية يوم انعقاد هذه اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني املنعقدة يف هذا اليوم 12 رجب 1438 )09 
أبريل 2017(.  ويف حالة موافقة مجعيتكم على هذه التوصية سيكون جمموع توزيعات األرباح للعام املايل 2016 مبلغ مخسة ونصف رياالت 5.5 ريال لكل سهم متثل 

نسبة 55 ٪ من رأس املال املدفوع ومبلغ إمجايل 841.5 مليون ريال.

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقرباءهم( 
أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املادة )45( من هذه القواعد وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية:

ال يوجد

* قامت شركتكم خالل العام ببيع كامل حصتها البالغة 40٪ يف شركة جروب العاملية لإلمسنت )شركة مسامهة مقفلة كويتية( يف دولة الكويت بتاريخ 24 مايو 
2016 وقد نتج عن ذلك ربح بيع استثمار مببلغ وقدره 322 ألف ريال ومت اإلعالن عن ذلك على موقع تداول يف حينه.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة:
ال يوجد

سياسة توزيع األرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى وخمصص الزكاة الشرعية، على الوجه التايل:

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس  جينب )٪10. 1
املال، وقد قامت اجلمعية العامة العادية الرابعة واخلمسني بتاريخ 8 مجادى األوىل 1434 )20 مارس 2013( باملصادقة على وقف التجنيب حيث بلغ 

االحتياطي النظامي 50 ٪ من رأس املال املدفوع.
( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  جيوز بقرار من اجلمعية العامة العادية بناًء على اقتراح جملس اإلدارة ختصيص نسبة ال تقل عن )٪5. 2

وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.
( من رأس املال املدفوع. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل )٪5. 3

( من الباقي ملكافأة أعضاء جملس اإلدارة، حبيث ال تتجاوز ما هو مسموح به وفقًا للقرارات والتعليمات  خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )٪10. 4
الصادرة من اجلهات احلكومية املختصة يف هذا الشأن.

جيوز توزيع الباقي من األرباح ) أو جزٍء منه ( بعد ذلك كحصة إضافية على املسامهني أو ترحيله ) أو ترحيل اجلزء املتبقي منه بعد احلصة اإلضافية (،  5 .
بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، إىل السنة املقبلة وعلى النحو الذي تقرره اجلمعية العادية.

يضاف : الرصيد احملول من االحتياطي االتفاقي )غري خمصص( حسب موافقة اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2016  

خيصم : حصة أوىل للمسامهني بنسبة 5٪ من رأس املال املدفوع البالغ )1,530( مليون ريال 

خيصم : مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 

يضاف : رصيد الربح املرحل من العام املاضي 

خيصم : حصة إضافية للمسامهني بنسبة 50 ٪ من رأس املال املدفوع البالغ )1,530( مليون ريال 

الرصيد املرحل للعام القادم 

901,592

-

901,592

20,000

921,592

76,500

845,092

5,060

840,032

479,622

1,319,654

765,000

554,654

 *

اختالف عن معايري احملاسبة - الشركات التابعة - تفاصيل األسهم وأدوات الدين 
بيان توزيع األرباح ـ وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت- سياسية توزيع األرباح

اختالف عن معايري احملاسبة:

الشركات التابعة:

بيان توزيع األرباح:
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وصف ألي فئات وأعداد أدوات دين/ حتويل أو اكتتاب/ استرداد أو شراء أو إلغاء - اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة - وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقةوصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء املجلس وأقاربهم/ كبار التنفيذين وأقاربهم  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب ـ القروض والتمويالت املصرفية

خالد بن عبدالرمحن الراجحي
حممد بن سليمان بالغنيم

خالد بن عبدالرمحن العبدالكرمي
فهد بن عبداهلل الصاحل

أمني بن موسى العفيفي
محد بن عبداهلل العليان

عبدالرمحن بن سليمان الراجحي
حممد بن علي القرين

أمحد بن حممد العمران
حممد بن عبدالكرمي اخلرجيي 

هال بنت وليد اجلفايل
خالد بن عبدالرمحن الراجـحي

حممـد بن ســليمان بالغــنيم
خالد بن عبدالرحـمن العبد الكرمي

فهد بن عبداهلل الصاحل
أمني بن موسى العفيفي

محد بن عـبداللـه العليــان
عبدالرمحن بن سليمان الراجـحي

حممـد بن علي القرين
أمحد بن حممد العمران 

حممد بن عبدالكرمي اخلرجيي
هال بنت وليـد اجلـفالـي *

وليد بن أمحد اجلفايل -رمحه اهلل- **

12,338,507

202,684

17,137

1,500

2,718

1,500

1,000

1,500

غري مالك
1,056,937

0

1,650

2016/2/42016/3/242016/5/242016/11/24

1,650

12,324,500

202,684

17,137

1,500

2,718

1,500

1,000

1,500

غري مالك
1,056,937

1,000

 (14,007)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

(0.11)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

يوسف بن أمحد املزيين  - مدير إدارة املبيعات

عقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل عام 2016 وقد كان سجل حضورها كالتايل:

غري منطبق
غري منطبقغري منطبقغري منطبق

* بدأت عضوية األستاذة هال بنت وليد اجلفايل بتاريخ 2016/02/04 وقد مت اإلعالن عن ذلك يف تداول.
** قدم الدكتور وليد اجلفايل -رمحه اهلل- استقالته بتاريخ 2016/02/01 وقد قرر اجمللس قبول استقالته بتاريخ 2016/02/04 وقد مت اإلعالن عن ذلك يف 

تداول.
وصف ألي صفقة بني شركة اإلمسنت السعودية وطرف ذي عالقة، واألعمال أو العقود اليت تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها مصلحة ألحد 

أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
تعاقدت شركتكم على خدمات التأمني باستثناء التأمني الطيب، عن العام 2016. 1 مع الشركة الوطنية للتأمني )طرف ذو عالقة بالدكتور وليد بن أمحد 
اجلفايل -رمحه اهلل- حيث أنه عضو جملس إدارة يف الشركة الوطنية للتأمني ( عقب فوزها مبناقصة طرحت لذلك خالل عام 2015. هذا وقد قدم الدكتور 
وليد بن أمحد اجلفايل -رمحه اهلل- استقالته بتاريخ 2016/02/01 وقد قرر اجمللس قبول استقالته بتاريخ 2016/02/04 وقد مت اإلعالن عن ذلك يف 
تداول، كما أن لعضو جملس اإلدارة األستاذ أمني بن موسى العفيفي مصلحة غري مباشرة )طرف ذو عالقة( وقد انضم إىل عضوية جملس إدارة الشركة 
الوطنية للتأمني بتاريخ 2016/04/26، وقد بلغت إمجايل أقساط التأمني عن كامل العام 7.5 مليون ريال تقريبًا، وال توجد شروط على هذا النوع من 

العقود.
تعاقدت شركتكم مع شركة منتجات صناعة اإلمسنت احملدودة ) شركة سعودية ذات مسئولية حمدودة (، وذلك بفوزها مبناقصة طرحت خالل عام 2015. 2 
لشراء أكياس اإلمسنت، علمًا بأن لعضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ حممد بن علي القرين مصلحة غري مباشرة )طرف ذي عالقة( حيث أنه 

شركة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  حقوق  أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  وأوراق  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  وأعداد  فئات  ألي  وصف 
اإلمسنت السعودية:

ال يوجد

أو حقوق  أو مذكرات حق اكتتاب  أوراق مالية تعاقدية  أو  أدوات دين قابلة للتحويل أصدرتها  أو اكتتاب مبوجب  وصف ألي حقوق حتويل 
مشابهة أصدرتها أو منحتها شركة اإلمسنت السعودية:

ال يوجد

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب شركة اإلمسنت السعودية ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق املتبقية:
ال يوجد 

300

0

300

0

120

720

15

150

0

290

0

455

15

150

300

190

120

775

300

0

0

100

0

400

القروض و التمويالت املصرفية: 
يوضح اجلدول أدناه إمجايل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض التورق اإلسالمية من البنوك احمللية اليت حصلت عليها شركتكم وحركتها خالل 

العام 2016 والرصيد املتبقي منها كما يف هناية العام 2016:

سامبا

الفرنسي

الرياض

مصرف الراجحي

صندوق التنمية

دوارة

دوارة

دوارة

دوارة

مثان سنوات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

596

596

2016/01/012016/12/31

وال يفوتنا أن نتقدم إىل إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتقدير جلهودهم املخلصة يف دعم توجهات شركتكم، كما نتقدم أيضا 
بالشكر إىل إدارات البنوك احمللية على الثقة الكبرية اليت منحوها للشركة متمنني املزيد من التعاون فيما بني شركتكم وهذه اجلهات.

/صندوق التنمية

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم شركة 
اإلمسنت السعودية أو الشركات التابعة خالل السنة املالية األخرية:

ال توجد أوراق دين أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أصدرهتا أو منحتها الشركة.

وصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم شركة اإلمسنت السعودية:

وصف ألي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم شركة اإلمسنت السعودية:

وصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء املجلس وأقاربهم/ كبار التنفيذين وأقاربهم  
وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب ـ القروض والتمويالت املصرفية

وصف ألي فئات وأعداد أدوات دين/ حتويل أو اكتتاب/ استرداد أو شراء أو إلغاء - 
اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة - وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة

اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة وسجل حضورها:
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إقرارات جملس اإلدارة - حتفظات من قبل احملاسب القانوين - توصية جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوين - اعتماد جملس اإلدارة للقوائم املالية - حوكمة الشركاتوصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة )تتمة( - تريبيات أو اتفاق تنازل عن أي راتب أو تعويض أو حقوق يف األرباح ألحد األعضاء أو كبار التنفيذيني - املدفوعات النظامية املستحقة - برنامج اإلدخار للموظفني

لدى شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها مت اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعية )آنذاك( بتاريخ 1414/05/11 )1993/10/27( حتفيزًا 
هلؤالء املوظفني لبذل املزيد من االجتهاد ورفع إحساسهم باالنتماء، وفيما يلي بيـان حبركة مسامهة الشركة يف برنامج االدخار خالل عام 2016:

8,035,248

1,040,382

1,120,291

7,955,339

2016

2016

ممثل عن شركة اإلمسنت السعودية يف جملس إدارة شركة منتجات صناعة اإلمسنت احملدودة، وقد بلغت قيمة العقد 36,970,000 ريال سعودي من تاريخ 
2016/01/01 إىل 2016/12/31، وال توجد شروط على هذا النوع من العقود.

تعاقدت شركتكم مع الشركة املتحدة لإلمسنت )شركة مسامهة مقفلة( البحرين، لبيع اإلمسنت، علمًا بأن لعضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ  3 .
حممد بن علي القرين مصلحة غري مباشرة )طرف ذي عالقة( حيث أنه ممثل عن شركة اإلمسنت السعودية يف جملس إدارة الشركة املتحدة لإلمسنت، 
وكذلك لعضو جملس اإلدارة األستاذ محد بن عبداهلل العليان مصلحة غري مباشرة )طرف ذي عالقة( حيث أنه ممثل عن شركة اإلمسنت السعودية يف 
التعاقد من تاريخ  102,911,000 ريال سعودي تقريبًا، علمًا أن فترة  2016 مبلغ  لعام  العقد  بلغت قيمة  املتحدة لإلمسنت، وقد  الشركة  إدارة  جملس 

2016/01/01 إىل 2020/12/31، وال توجد شروط على هذا النوع من العقود.

أو  راتب  أي  عن  التنفيذيني  كبار  أحد  أو  السعودية  اإلمسنت  شركة  إدارة  جملس  أعضاء  أحد  مبوجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  ألي  بيان 
تعويض:

 ال يوجد

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي شركة اإلمسنت السعودية عن أي حقوق يف األرباح:
ال يوجد

2016

23,523

938

46,045

2015 

24,209

828

50,321

مالحظات

العربية السعودية،  الزكاة والدخل يف اململكة  ختضع الشركة ألنظمة 
احتساب  ويتم  االستحقاق  أساس  على  للزكاة  خمصص  عمل  ويتم 
خمصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صايف الربح املعدل أيهما 

أكرب.
ختضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات 

التأمينات االجتماعية وفقًا ألساس االستحقاق.

يتم سداد املقابل املايل الستغالل اخلامات للرخص اخلاصة مبحجر 
املواد اخلام وفقًا للمواد  71 و73 و74 من الالئحة التنفيذية لنظام 
وتاريخ  م/47  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعديين  االستثمار 

.1425/08/20

إقرارات جملس اإلدارة:
يقر جملس اإلدارة مبا يلي:

أ-   أن سجالت احلسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
ب-  أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُّفذ بفاعلية. 

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

حتفظات من قبل احملاسب القانوين على القوائم املالية السنوية:
اليوجد

توصية جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوين قبل انتهاء الفترة املعني من أجلها:
ال يوجد

اعتماد جملس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية:
قام جملس اإلدارة باعتماد القوائم املالية األولية والسنوية خالل العام املايل 2016.

حوكمة الشركات:
سبق أن أعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة هبا ووافق عليها جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريـخ 22 صـفر 1430 )2009/2/17( وتقوم الشركة حاليا 

 بتطـبيق مجيع بنود الئحة احلوكمـة باستثناء املواد املذكورة أدناه:

املادة السادسة الفقرة )ب( »جيب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار 
أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة «.

سيتم تطبيقها عند انتخاب أعضاء اجمللس للدورة 
القادمة.

املادة السادسة الفقرة )د( »جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 
يتصرفون بالنيابة عن غريهم - مثل صناديق االستثمار - اإلفصاح عن سياساهتم يف التصويت 

وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 
جوهري للمصاحل قد يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثماراهتم «.

عدم إلزاميتها نظامًا مع عدم وجود آلية للتنفيذ 
حىت اآلن.

املادة العاشرة الفقرة )هـ( » وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل من أجل 
محايتهم وحفظ حقوقهم. وجيب أن تغطي هذه السياسة .. اخل...«

سوف يتم تطبيقها مىت ما أصبح إلزاميًا نظامًا.

املادة الثانية عشر الفقرة )ط( » ال جيوز للشخص ذو الصفة االعتبارية - الذي حيق له حبسب 
نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس اإلدارة - التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف 

جملس اإلدارة«.

وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة )تتمة( - تريبيات أو اتفاق تنازل 
عن أي راتب أو تعويض أو حقوق يف األرباح ألحد األعضاء أو كبار التنفيذيني - 

املدفوعات النظامية املستحقة - برنامج اإلدخار للموظفني

إقرارات جملس اإلدارة - حتفظات من قبل احملاسب القانوين - توصية جملس اإلدارة 
باستبدال احملاسب القانوين - اعتماد جملس اإلدارة للقوائم املالية - حوكمة الشركات 

الزكاة والضريبة

التأمينات االجتماعية

رسوم استغالل املواد اخلام

املدفوعات النظامية املستحقة:

برنامج اإلدخار للموظفني:
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جلنة املراجعة - جلنة الترشيحات واملكافآت - اللجنة التنفيذيةمشاركة أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى - تكوين جملس اإلدارة وتصنيفه

األستاذ/خالد بن عبدالرمحن الراجـحي

الدكتور/ حممـد بن ســليمان بالغــنيم

األستاذ/خالد بن عبدالرحـمن العبد الكرمي

األستاذ/ فهــد بن عبـداهلل الصــاحل*

األستاذ/أمني بن موسى العفيفي

األستاذ/ محد بن عـبداللـه العليــان

الدكتور/ عبدالرمحن بن سليمان الراجـحي

األستاذ/حممـد بن علـي القرنـــي

األستاذ/ أمحد بن حمــمد العمــــران **

األستاذ /حممد بن عبدالكرمي اخلريـجـي

األستاذة /هال بنت وليـد اجلـفالـي

رئيس جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

غري تنفيذي

مستقل

مستقل

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

مستقل

تنفيذي

غري تنفيذي

مستقل

مستقل

يتكون جملس اإلدارة من أحد عشر عضوًا تصنيفهم لعام 2016 كالتايل:

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياهتا من خالل مثان اجتماعات عقدهتا خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات يف: دراسة القوائم املالية األولية 
والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة، والتوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم، ومتابعة أعمال احملاسبني القانونيني 
املعينني مبا يف ذلك دراسة خطتهم وملحوظاهتم على القوائم املالية ومتابعة تنفيذها، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياهتا 
بشأنه مبا يف ذلك دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية الواردة فيها. وبدأت اللجنة عملها يف تاريخ 2016/01/01 وتنتهي يف 2018/12/31.

د. حممد بن سليمان بالغنيم

خالد بن عبدالرمحن العبدالكرمي

أمني بن موسى العفيفي

خالد بن عبدالرمحن الراجحي

د. حممد بن سليمان بالغنيم

فهد بن عبداهلل الصاحل

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياهتا من خالل اجتماعني عقدهتما خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات يف: التوصية جمللس اإلدارة بالترشيح 
لعضوية اجمللس، مراجعة هيكل جملس اإلدارة، املراجعة السنوية لقدرات ومؤهالت األعضاء ورفع التوصيات بالتغيريات اليت ميكن إجراؤها مبا يتفق مع مصلحة 
الشركة ، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني على أساس معايري مرتبطة باألداء وحبيث تضمن أن تكـون تلك 
التعـويضات  ومكونات  مستوى  مع  يتماشى  وبشكل  مؤهليـن  أشــخاص  الســتقطاب  وكـذلـك  األكفـاء  باألشــخاص  لالحتفــاظ  كافية  واملكـافـآت  التعـويضات 
واملكافآت املنافسة يف السوق ، وكذلك التأكد سنويًا من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارات 

شركات أخرى . وبدأت  اللجنة عملها يف تاريخ 2016/01/01 وتنتهي يف 2018/12/31.

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:   

تتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة يف: ممارسة الصالحيات املالية والصالحيات األخرى املمنوحة هلا من قبل اجمللس والقيام مبا يوكله اجمللس إليها من 
مهام.  وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياهتا من خالل أربعة اجتماعات عُقِدت خالل العام 2016. وبدأت  اللجنة عملها يف تاريخ 2016/01/01 وتنتهي يف 

.2018/12/31

األستاذ / خالد بن عبدالرمحن الراجـحي

األستاذ / خالد بن عبدالرحـمن العبد الكرمي

الدكتور / عبدالرمحن بن سليمان الراجحي

األستاذ / حممد بن علي القرين )ممثاًل عن شركة اإلمسنت السعودية(

األستاذ / أمحد بن حممد العمران 

األستاذ / حممد بن عبدالكرمي اخلرجيي 

األستاذة / هال بنت وليد اجلفايل

األستاذ / أمني بن موسى العفيفي

األستاذ / محد بن عبداهلل العليان )ممثاًل عن شركة اإلمسنت السعودية(

	•بنــك البــالد.
“والء”. الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين 	•

	•شركة تكوين املتطورة للصناعات.
•جمموعة سامبا املالية. 	

•الشركة التعليمية املتطورة )شركة مسامهة مقفلة(. 	
•اجملموعة السعودية لالستثمار الصناعي. 	

•شركة جمموعة الراجحي إخوان )شركة مسامهة مقفلة(. 	
•شركة سيوب العربية )شركة مسامهة مقفلة(. 	

•الشركة املتحدة لإلمسنت )شركة مسامهة مقفلة( البحرين. 	
•جمموعة سامبا املالية. 	

•شركة تْشب العربية للتأمني التعاوين. 	
•الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(. 	

•شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. 	

•شركة إبراهيم اجلفايل وإخوانه . 	

•الشركة الوطنية للتأمني. 	
•شركة التأمني الوطنية السعودية )شركة مسامهة مقفلة( البحرين. 	

•الشركة املتحدة لإلمسنت )شركة مسامهة مقفلة( البحرين. 	

مشاركة أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى - تكوين 
جلنة املراجعة - جلنة الترشيحات واملكافآت - اللجنة التنفيذيةجملس اإلدارة وتصنيفه

مشاركة أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى:

تكوين جملس اإلدارة وتصنيفه:

جلنــة املـراجعـــة:

جلنــة الترشيحات واملكافآت:

اللجنــة التنفيذية:
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 عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي - نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية - خطة الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية - شهاداتمكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة املدفوعة - مكافآت كبار التنفيذيني

اجلودة

مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة املدفوعة خالل العام 2016:
إن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مل يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات خالل عام 2016 عدا ما هو مبني يف اجلدول التايل:

خالد بن عبد الرمحن الراجـحي

وليـد بن أحـمـد اجلـفالـي - رمحه اهلل-

حممد بن عبد الكرمي اخلرجيي 

حممـد بن ســليمان بالغــنيم

خالد بن عبدالرحـمن العبد الكرمي

فهــد بن عبـد اهلل الصــاحل

سـامي بن علــي اجلــفايل

محد بن عـبد للـه العليــان

عبد الرمحن بن سليمان الراجـحي

حممـد بن علـي القرنـــي

أمحد بن حممد العمران

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,562

2,884

4,977

6,083

12,000

207,130

12,000

18,720

12,000

22,720

0

12,000

14,040

12,000

22,720

212,000

407,130

212,000

218,720

212,000

222,720

200,000

212,000

214,040

212,000

222,720

أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة خلمسة من كبار التنفيذيني خالل العام 2016:
يبني اجلدول اآليت تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خالل العام 2016 خلمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات ومنهم 

الرئيس التنفيذي. كما أضيف إليهم املدير املايل:

عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو 
من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

ال يوجد

نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: 
تنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة 
أصول  محايـة  يف  الداخـلية  الرقابـة  وإجراءات  نظام  فعالية  من  للتحقق 
الشـركة وتقومي خماطـر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ومل تظهر عمليات 
املراجعة املشار إليها ضعفًا جوهريًا يف نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، 
يقوم  أخرى  ناحية  ومن  بفعالية.  تعمل  الداخلية  الرقابة  إجراءات  ووجدت 
مهمة  ضمن  النظام  هلذا  تقومي  بعملية  عادة  اخلارجي  احلسابات  مراقب 
بتمكينه من  الشركة  تقوم  للشركة حيث  املالية اخلتامية  للبيانات  مراجعته 
املراجعة  إدارة  وتقــــــارير  املراجعـــــة،  كافة حمــاضر جلنــــة  على  االطالع 

الداخلية للفترة / السنة املالية حمل الفحص.

خطة الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية:
وتاريخ   )1/12231/15/ )ص  رقم  املالية  السوق  هيئة  تعميم  إىل  إشارة 
2015/08/12 واملتضمن تأكيد هيئة السوق املالية على جملس إدارة الشركة 
ضرورة إعداد خطة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية على القوائم املالية املعدة 
عن فترات مالية تبدأ يف 2017/01/01 وما بعده. وكذلك تعميم هيئة السوق 
املالية رقم )ص/1/383/16( وتاريخ 2016/01/13 واملتضمن تأكيد هيئة 
السوق املالية على جملس إدارة الشركة ضرورة تضمني تقرير جملس اإلدارة 
اخلطة  تطبيق  ومراحل  إليها  املشار  اخلطة  تفاصيل  و2016   2015 للعامني 
ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف 2017/01/01، 
الشركات  بإلزام   2016/08/20 بتاريخ  املالية  السوق  هيئة  إعالن  وحسب 
فقد  الدولية،  للمعايري  للتحول  مواكبتها  مراحل  عن  باإلفصاح  املدرجة 
أفصحت شركتكم على موقع هيئة السوق املالية )تداول( عن مراحل التحول 

الثالثة، مبا يلي:

إعداد خطة التحول، تعيني مستشار خارجي من ذوي اخلربة وتشكيل  1 .
فريق عمل داخلي يتوىل مسئولية تطبيق خطة التحول.

اليت  املالية  القوائم  إلعداد  الالزمة  احملاسبية  السياسات  اعتماد  مت  2 .
تتماشى مع معايري احملاسبة الدولية.

مالية  آثار  توجد  وال   3 .2016 لعام  االفتتاحية  األرصدة  إعداد  مت 
جوهرية. وجيري إعداد القوائم املالية الربعية للعام 2016.

تؤكد شركتكم جاهزيتها إلعداد قوائمها املالية للربع األول من عام  4 .
.)IFRS( 2017 واملتوافقة مع معايري احملاسبة الدولية

شهادات اجلودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايري اجلـودة العاملية، وحافـظت 
على الشهادات اليت استحقتها يف هذا اجملال كشهادة )ISO 9001:2008( من 
الشركة األملانية املتخصصة واملعتمدة يف هذا اجملال )TUV NORD( مؤكدًة 
اإلدارية  العمليات  مجيع  يف  األنظمة  هلذه  الشامل  التطبيق  يف  استمرارها 
والتحسني  واإلجناز  الكفاءة  من  املطلوب  املستوى  لتحقيق  لديها  واإلنتاجية 

املستمر يف كافة قطاعات شركتكم املختلفة.

السعودية  اهليئة  قبل  من  املعتمدة  املواصفات  بتطبيق  شركتكم  واستمرت 
اليت  اإلضافية  املتطلبات  وكذلك   ،SASO واجلودة  واملقاييس  للمواصفات 

تعتمدها بعض دول اخلليج.

  European  كما استمرت شركتكم يف استحقاقها لشهادة املطابقة األوروبية
Conformity           نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول األوروبية 

على منتجاهتا من مصنع اهلفوف.

باإلضافة إىل استمرار شركتكم يف استحقاقها لشهادة معهد البترول األمريكي 
ملواصفات  لتطبيقها  نتيجة              American Petroleum Institute

ومتطلبات املعهد على منتجها من إمسنت آبار الزيت.

)CE(

)API(

عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي - نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية - خطة الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية - شهادات اجلودة
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توظيف وتدريب الكوادر السعودية - املسئولية االجتماعيةالصحة والسالمة املهنية ـ محاية البيئة

الصحة والسالمة املهنية - االرتقاء إىل مستوى التحدي:
أعماهلا،  يف  مطلقة  أولوية  املهنية  والسالمة  الصحة  جلانب  شركتكم  متنح 
وهتدف شركتكم لتكون جهة العمل املفضلة، كما تبدي الشركة التزامًا حقيقيًا 

لصحة وسالمة العاملني. 

من هذا املنطلق سعت شركتكم ولسنوات طويلة إىل هتيئة البيئة املالئمة لذلك، 
أثر  ظهر  وقد  الشركة،  أحناء  مجيع  يف  اجلانب  هبذا  لعنايتها  موثوقية  وبناء 

ذلك من خالل التقارير واألرقام اليت تصدر هبذا اخلصوص.

إن التغيري والتقدم الذي حدث على ثقافة وبيئة العمل انعكس على التحسن يف 
مؤشرات قياس أداء السالمة.

واليت   OSHAS 18001 للسالمة  اجلودة  شهادة  شركتكم  استحقت  وقد  هذا 
مما  اهلفوف،  ملصنع   )BE - CERT( سرت   - إي  يب  شركة  من  عليها  حصلت 

أعطى دافعًا إضافيًا لتحقيق التميز يف مجيع جماالت عمليات التشغيل.

جهود الشركة يف جمال احلد من انبعاث الغبار:
يعترب احلد من انبعاثات الغبار من أهم أولويات الشركة ويف هذا اإلطار مت اختاذ 
بيئة  مرافقها مما يضمن  على  واحملافظة  التطوير  على  تقوم  عملية  خطوات 

أفضل. 
فقد قامت الشركة يف إطار التوسعة األخرية ملصنع اهلفوف باستعمال آخر ما 
مت  كما  الغبار.  انبعاث  لكبح  اجملال  هذا  يف  احلديثة  التكنولوجيا  إليه  توصلت 
وطواحني   6 رقم  اإلنتاج  خط  يف  الرئيسية  االلكتروستاتيكية  الفالتر  استبدال 
االمسنت رقم 9 و10 بفالتر حديثة التقنية. هذه اإلجراءات مكنت من ختفيض 
لألرصاد  العامة  اهليئة  متطلبات  تتخطى  منخفضة  مستويات  إىل  االنبعاثات 

ومحاية البيئة.
وللحفاظ على هذا املستوى املنخفض من االنبعاثات فقد اختذت الشركة عدة 

إجراءات ومنها:
وضع خطة للصيانة الدورية لكل الفالتر املوجودة مما يضمن استمرارها  1 .

يف نفس الكفاءة التصميمية.
قياس ومراقبة االنبعاثات بصفة مستمرة عرب استخدام أجهزة متطورة  2 .

يف كل املداخن وكذلك قياسات دورية عن طريق شركة متخصصة.
. 3 مراعاة مستويات منخفضة من انبعاث الغبار يف كل املشاريع اجلديدة 

املرتبطة بتحسني األداء.

الشركة  والصادرة من   14001 األيزو  استحقت شركتكم شهادة  ذلك  أجل  من 
Société Générale de Surveillance          وكذلك رخصة  العامة للمراقبة  
ـ  آنذاك  ـ  البيئة  ومحاية  لألرصاد  العامة  اهليئة  من  صادرة  للتشغيل  بيئية 
كشهادات ملصنع اهلفوف نتيجة التطبيق وااللتزام بأحدث التقنيات يف معدات 

ووسائل التصنيع يف كل مراحل التشغيل.

توظيف وتدريب الكوادر السعودية:
إىل  إضافة  املتخصصة،  واإلداريـة  الفنيـة  التدريبية  الدورات  تنفيذ عدد من  مت 

بعض برامج التدريب على رأس العمل ملوظفي الشركة خالل عام 2016.

 Saudi البترول خلدمات  السعودي  التقين  املعهد  مع  شركتكم  تعاقدت  كما 

Petroleum Services Polytechnic                ـ   بعد أن مت توقيع اتفاقية  دعم مع 

صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( ـ  لتدريب جمموعة من الشباب السعوديني 

يف ختصصات التشغيل وامليكانيكا والكهرباء واللحام، حيث توىل املعهد تدريبهم 

ملدة سنتني، وسامهت الشركة يف اإلشراف واملتابعة أثناء التدريب، وقد انضمت 

هذه اجملموعة للعمل يف الشركة بعد انتهاء التدريب بالكامل، وال يزال عددٌ منهم 

على رأس العمل.

التدريب  برنامج  واجلامعات ضمن  املعاهد  تأهيل جمموعة من طالب  كما مت 

ضمن  الطلبة  من  عدد  وتدريب  الصلة،  ذات  التخصصات  خمتلف  يف  التعاوين 

التدريب الصيفي للطالب.

هذا وتستمر شركتكم يف تنفيذ برامج التدريب الفين واإلداري وتأهيل املوظفني 

مبا يساعد على رفع كفاءة العاملني.

وقد وصلت نسبة التوطني يف شركتكم إىل 53.67٪ مع هناية عام 2016.  ولقد 

سعت شركتكم إىل تعزيز خطة السعودة كهدف استراتيجي وطين وهي مستمرة 

يف ذلك.

املســئوليــة االجتمــاعيــة:
ويأيت  احمللي،  اجملتمع  مؤسسات  دعم  جمال  يف  طويل  بباع  شركتكم  حتظى 

يف  واملسامهة  السعودي  اجملتمع  خبدمة  املتواصل  التزامها  إطار  يف  ذلك 

يد  ومد  العطاء  على  للشركة  التنظيمية  الثقافة  حتث  إذ  وارتقائه،  تطويره 

العون للمحتاجني، كما يتطوع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة يف هذه 

املبادرات.

وخالل عام 2016، قدمت شركتكم الدعم املباشر للجمعيات التالية:

1. اجلمعيات اخلريية االجتماعية وهي:
مبحافظة  اخلريية  الرب  مجعية  الشرقية،  باملنطقة  اخلريية  الرب  مجعية 

الشرقية،  باملنطقة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  اإلحساء، 

مجعية  اإلحساء،  مبحافظة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية 

اخلريية،  العيون  مجعية  اخلريية،  اإلحساء  فتاة  مجعية  اخلريية،  العمران 

مجعية احلليلة اخلريية، مجعية املواساة اخلريية، مجعية الفضول اخلريية، 

مجعية املنصورة اخلريية، اجلمعية النسائية اخلريية للخدمات االجتماعية 

الرب  مجعية  بالدمام،  االجتماعية  للخدمات  اخلري  قافلة  مجعية  )جود(، 

اخلريية بالكالبية، مجعية البطالية اخلرييــة، مجعية املراح اخلريية، مجعية 

الطرف اخلريية، مجعية اجلشة اخلريية، ومجعية اجلفر اخلرييـة.

)SGS(

 ٪53.67      2016

 )SPSP(

توظيف وتدريب الكوادر السعودية - املسئولية االجتماعيةالصحة والسالمة املهنية ـ محاية البيئة
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اقتراحات جملس اإلدارةاملسؤلية االجتماعية )تتمــة(

2.  اجلمعيات اخلريية املتخصصة وهـي:
الرمحة  مجعية  الشرقية،  باملنطقة  املعاقني  لتأهيل  سلطان  األمري  جممع 
السرطان،  مرضى  لرعاية  اخلريية  السعودية  اجلمعية  اخلريية،  الطبية 
اجلمعية  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  من  للمتعافني  اخلريية  اجلمعية 
ملكافحة  اخلريية  اجلمعية  الصماء،  والغدد  للسكر  السعودية  اخلريية 
التدخني بالدمام، اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني باألحساء، اجلمعية 
اخلريية لرعاية وتأهيل املعاقني باإلحساء واجلمعية اخلريية لتيسري الزواج 

ورعاية األسرة باألحساء.
واحتفاالت  مناسبات  لعدة  برعاية  شركتكم  قامت  فقد  ذلك  على  أضف 
الرابع عشر للثروة املعدنية،  منها املسامهة يف رعاية املؤمتر العريب الدويل 
تنظيم  حتت   2016 للخرسانة  األول  السعودي  املؤمتر  رعاية  يف  املسامهة 
لعام  اخلليجية  املرورية  احلملة  يف  املسامهة  السعودية،  الغرف  جملس 
2016 بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور مبحافظة األحساء، املسامهة يف 
تفعيل اليوم العاملي ملكافحة املخدرات بالتعاون مع املديرية العامة ملكافحة 

املخدرات مبحافظة األحساء وغري ذلك.

3.  مركز للحوادث واإلصابات مبستشفى احلرس الوطين باألحساء:
انطالقًا من املسؤولية االجتماعية اليت تتبناها شركتكم جتاه اجملتمع، ومن 
ذلك موافقة اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  1431/6/4 )2010/5/18(

على توصية جملس اإلدارة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال )فقط  مخسون 
واحلوادث  لإلصابات  مركز  إلنشاء  االتفاقي  االحتياطي  من  ريال(  مليون 
يف مستشفى امللك عبدالعزيز مبحافظة األحساء التابع للشؤون الصحية يف 
احلرس الوطين، وحيث بدأت الشؤون الصحية يف تنفيذ املشروع، وبعد زيارة 
املشروع من قبل بعض املسئولني بشركتكم فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع 
عبدالعزيز  امللك  مستشفى  يف  واحلوادث  اإلصابات  مركز  إنشاء  تربع  عقد 
باألحساء يف 2014/06/23 ، وقد مت سداد ثالث دفعات مبجموع مبلغ 30 
2016 وسوف يتم  مليون ريال )فقط ثالثون مليون ريال( حىت هناية عام 

سداد املبلغ املتبقي حبسب املنجز من املشروع.

التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املنتهي يف 2016/12/31.:أوالً 
التصويت على القوائم املالية للشركة للعام املايل املنتهي يف 2016/12/31.:ثانيًا

التصويت على تقرير مراقب احلسابات للعام املنتهي يف 2016/12/31.:ثالثًا

جلنة :رابعًا قبل  من  املرشحني  بني  من  احلسابات  مراقب  تعيني  على  التصويت 
الربع  املالية  والبيانات   2017 املايل  للعام  الشركة  املراجعة، ملراجعة حسابات 

سنوية وحتديد أتعابه.
التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء جمـلـس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف :خامسًا

.2016/12/31
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتاريخ 1437/08/17)2015/05/24( مبا :سادسًا

مت توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول بواقع 2.75 ريال وبنسبة ٪27.5 
من رأس املال، وبإمجايل مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.

2016 :سابعًا عام  من  الثاين  النصف  عن  نقدية  أرباح  توزيع  على  التصويت 
وقدره  مبلغ  وبإمجايل  املال،  رأس  من   ٪27.5 وبنسبة  ريال   2.75 بواقع 
420,750,000 ريال على أن تكون أحقية األرباح للنصف الثاين للمسامهني 
بنهاية  اإليداع(  )مركز  املالية  األوراق  إيداع  مركز  شركة  لدى  املقيدين 
االثنني  يوم  األرباح  صرف  يبدأ  أن  على  اجلمعية  هذه  انعقاد  يوم  تداول 

.)2017/04/17(1438/07/20
التصويت على صرف مبلغ 5,060,000 ريال مخسة ماليني وستني ألف ريال :ثامنًا

كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 2016.
التصويت على تعديل النظام األساس للشركة وفقًا لنظام الشركات اجلديد :تاسعًا

الصادر من وزارة التجارة واالستثمار 1437/ 2015.

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتحويل الرصيد الفائض عن االحتياطي :عاشرًا
306 مليون ريال )فقط ثالمثائة وستة مليون ريال ال غري(  النظامي مببلغ 
إىل األرباح املبقاة، لتصبح نسبة االحتياطي النظامي 30٪ من رأس املال مع 

إيقاف جتنيب نسبة 10 ٪ من صايف األرباح إىل االحتياطي النظامي.
التصويت على تفويض اجمللس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017.:احلادي عشر

املتحدة :الثاين عشر والشركة  الشركة  بني  ستتم  اليت  والعقود  األعمال  على  التصويت 
بن  حممد  األستاذ  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  جملس  لعضو  واليت  لإلمسنت 
علي القرين وعضو جملس اإلدارة األستاذ محد بن عبداهلل العليان مصلحة 
غري مباشرة فيها )طريف ذوي عالقة( والترخيص هبا لعام قادم، علمًا بأن 
عن  عبارة  وهو  سعودي  ريال   102,911,000 بلغ   2016 لعام  التعامل  مبلغ 
بيع اإلمسنت للشركة املتحدة لإلمسنت وال توجد شروط على هذا النوع من 

العقود.
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة منتجات صناعة :الثالث عشر

اإلمسنت احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ حممد 
بن علي القرين مصلحة غري مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( والترخيص هبا 
لعام قادم، علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي 
وهو عبارة عن شراء أكياس اإلمسنت الفارغة وال توجد شروط على هذا النوع 

من العقود.

الوطنية :الرابع عشر والشركة  الشركة  بني  ستتم  اليت  والعقود  األعمال  على  التصويت 
للتأمني واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ أمني بن موسى العفيفي مصلحة 
غري مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( والترخيص هبا لعام قادم، علمًا بأن 
مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمني 
من  النوع  هذا  على  شروط  توجد  وال  الطيب  التأمني  عدا  الشركة  ممتلكات 

العقود.
اخلامس عشر

السادس عشر

:

:

برامج  ضمن  الشركة  متنحها  اليت  القروض  برنامج  الئحة  على  التصويت 
حتفيز العاملني فيها.

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة واعتماد تعديل الئحتها واليت تشمل 
على مهامها وضوابط عملها وحتديد مكافآت أعضائها، اعتبارًا من تارخيه 

وحىت هناية دورة اجمللس احلايل املنتهية يف 31 ديسمرب 2018، علمًا بأن 
املرشحني هم: 

األستاذ محد بن عبداهلل العليان )رئيس اللجنة - عضو جملس إدارة   .1
غري تنفيذي(.

األستاذ حممد بن عبدالكرمي اخلرجيي )عضو اللجنة - عضو جملس   .2 
إدارة مستقل(.

الدكتور أمحد بن عبداهلل املغامس )عضو اللجنة من خارج اجمللس(.  .3 

اقتراحات جملس اإلدارة:
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القوائم املالية وتقرير مراجعي احلساباتخامتة

إن جمـلس اإلدارة إذ خيـتتم تقريـره هلذه اجلـمعية العامـة غري العاديـة ، فإنـه يتقدم حلضراتكم جبـزيل الشـكر 
على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه ويدعو اهلل عز وجل أن يزيد هـذه البالد من نعمـه وخرياته وأن حيفظ لنا قائد 
مسريتنا وهنضتنا خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وويل عهده األمني نائب رئيس 
جملس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وويل ويل العهد 
والنائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز  آل 
سعود، ويقدم اجمللس جزيل شكره وامتنانه إىل مجيع الدوائر واملؤسسات احلكومية واألهلية، وكافة عمالء الشـركة 
ومورديها الكرام على تعاوهنم الصـادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملني بالشركة على جهودهم املخلصة 

للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

راجني من اهلل التوفيق ملا فيه اخلري والسداد .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

جملس اإلدارة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 
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القوائم املاليةتقرير مراجعي احلسابات

تقرير مراجعي احلسابات إىل السادة املسامهني 
شركة اإلمسنت السعودية 

)شركة مسامهة سعودية(

نطاق املراجعة:

الدخل  وقوائم   2016 31 ديسمرب  )»الشركة«( كما يف  السعودية )شركة مسامهة سعودية(  لشركة اإلمسنت  املرفقة  املايل  املركز  قائمة  راجعنا  لقد 
والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املسامهني للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ. إن هذه القوائم املالية من مسؤولية إدارة الشركة وقد أعِدَّت وفقا 
لنص املادة 123 من نظام الشركات السعودي وُقدِّمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم 
املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة اليت قمنا هبا. مّتت مراجعتُنا وفًقا ملعايري املراجعة املتعارَف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب أن نقـوم 
بتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم املالية خالية من أخطاء جوهرية. تشتمل املراجعة على فحص األدلة، 
على أساس العيّنة، املؤيِّدة للمبالغ واإلفصاحات اليت تتضمنها القوائم املالية. كما تشتمل املراجعة على تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات 
اهلامة املطبّقة من قِبل اإلدارة والعرض العام للقوائم املالية. إننا نرى أنَّ مراجعتنا توفر درجة معقولة مـن القناعة متكننا من إبداء رأينا حول القوائم 

املالية.

رأي غري متحفظ:

يف رأينا أن القوائم املالية ككل:

تُظهر بعدٍل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للشركة كما يف 31 ديسمرب 2016 ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف( 1 
ذلك التاريخ وفًقا ملعايري احملاسبة املتعارَف عليها يف اململكة العربية السعودية.

 . تتفق مع نظام الشركات ومع النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية( 2

عن إرنست ويونغ
عبد العزيز سعود الشبييب 

حماسب قانوين
قيد سجل احملاسبني القانونيني رقم 339

اخلرب :  15 مجادى األوىل 1438هـ
  12 فرباير 2017م

األصول 

 األصول املتداولة
نقد وما يف حكمه

خمزون
مبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

إمجايل األصول املتداولة

األصول غري املتداولة    

إمجايل األصول غري املتداولة
إمجايل األصول 

املطلوبات وحقوق املسامهني 
املطلوبات املتداولة    

دائنون جتاريون

إمجايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة    
مكافآت هناية خدمة للموظفني

إمجايل املطلوبات

حقوق املسامهني    
رأس املال

احتياطي نظامي
احتياطي عام

أرباح مبقاة
إمجايل حقوق املسامهني

إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني 

4
5
6
7

9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

183,820 
259,357 
817,469 
  40,139 

 1,300,785 

60,100 
2,729,940 

  160,119 
 2,950,159 
 4,250,944 

103,958 
112,701 
400,000 
210,350 

-    
20,000 

  37,194 
  884,203 

  91,277 
 975,480 

1,530,000
765,000 

         -    
980,464 

 3,275,464 
  4,250,944 

  

383,000 
226,922 
754,934 

  51,375 
  1,416,231 

82,800 
2,876,424 
  138,134 

 3,097,358 
 4,513,589 

 

90,818
120,393 
600,000 
172,395 
120,000 

30,000 
  32,845 

  1,166,451 

  91,316 
  1,257,767 

1,530,000 
765,000 

20,000 
  940,822 

 3,255,822 
  4,513,589 

كما يف 31 ديسمرب 2016 

20162015

مدينون جتاريون

استثمارات يف شركات زميلة
 ممتلكات ومصانع ومعدات
أعمال إنشائية قيد التنفيذ

مبالغ مستحقة الدفع ودُفعات مقدمة من عمالء
متويل إسالمي

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
جزء متداول من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

جزء متداول من التزام مسامهة خريية
خمصص زكاة
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القوائم املاليةالقوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 

10
20
21

15
13

9

17

18

1,778,139 
 )749,139(

1,029,000 

-    
)35,501(
 )60,766(
932,733 

4,274 
)3,715(

 )13,222(
920,070 

 5,045 
925,115 

 )23,523(
 901,592 

 

 6.10 
 5.89 

 153,000 
 

1,932,393 
 )796,371(

1,136,022 

)66,150(
)35,129(
 )71,127(
963,616 

11,559 
)3,931(
 )8,130(

963,114 

 1,287 
964,401 

 )24,209(
  940,192 

 6.30 
 6.15 

  153,000 

20162016 20152015

اخنفاض يف قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات

إيرادات أخرى، بالصايف

الدخل قبل حساب احلصة يف صايف نتائج شركات زميلة وحساب الزكاة

920,070 

216,293 
-    

)39(
13,222 

)70(
)322(

 2,048 
1,151,202 

)21,199(
)62,535(

 43,403 
1,110,871 

 

)27,903(
)65,941(

72 
24,310 

 3,757 
 )65,705(

 

)200,000(
)10,000(

)120,000(
)2,200(

)879,750(
)1,211,950(

)199,180(
383,000 
 183,820 

 

  41,908 

963,114

219,296 
66,150 

)50(
8,130 
)133(

-    
 -    

1,256,507 

1,725 
)86,406(

 48,977 
1,220,803 

 
)6,093(

)121,305(
1,002 

-    
 5,365 

 )121,031(

 

-    
)20,000(

)115,000(
)2,200(

)841,500(
)978,700(

84,651 
 298,349 

  383,000 

  47,278 

الدخل قبل حساب احلصة يف صايف نتائج شركات زميلة وحساب الزكاة

استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
خسارة ناشئة عن اخنفاض يف قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات

مكافآت هناية خدمة للموظفني، بالصايف 
تكاليف متويل إسالمي

ربح من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
ربح من استبعاد استثمار يف شركة زميلة

أعمال إنشائية قيد التنفيذ مشطوبة

إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات
إضافات على أعمال إنشائية قيد التنفيذ

ل من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات مُتحصَّ
ل من استبعاد استثمار يف شركة زميلة مُتحصَّ

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

صايف احلركة يف متويل إسالمي
مسامهة خريية مدفوعة

سداد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
مكافآت مدفوعة جمللس اإلدارة

توزيعات أرباح مدفوعة

)النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

مدينون
خمزون
دائنون

4

نشأت معاملة غري نقدية هامة نتيجة ملا يلي:

)13,222(

 )19,174(
 1,078,475 

)8,130(

 )28,291(
 1,184,382 
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إيضاحات حول القوائم املاليةالقوائم املالية

1.   النشاطات
1375هـ  اآلخر  ربيع   8 بتاريخ  الصادر  امللكي رقم 726/10/6/6  املرسوم  تأسَّست مبوجب  )»الشركة«( هي شركة مسامهة سعودية  السعودية  إنَّ شركة اإلمسنت 
)املوافق 23 نوفمرب 1955م(، وهي مُسجَّلة يف مدينة الدمام باململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 2050000602 وتاريخ 6 ذي القعدة 1377هـ 

)املوافق 24 مايو 1958م(. وتزاول الشركة القيام بصناعة وبيع اإلمسنت وتوابعه ومشتقاته. 

تعدين  امتياز  1984م(، على حق  نوفمرب   27 )املوافق  1405هـ  األول  ربيع   4 بتاريخ  الصادرين  و م/12  رقمي م/11  امللكيني  املرسومني  الشركة، مبوجب  حصلت 
الستغالل احلجر اجلريي واجلبس والطفل ومجيع املواد الالزمة لتصنيع اإلمسنت يف مبنطقة اجلديدة )خشم أم حويض( واملنطقة الغربية من مدينة بقيق ملدة 30 

سنة مبساحة إمجالية قدرها 36 كيلومتر مربع. والشركة بصدد جتديدمها ملدة أخرى.

2.   أساس اإلعداد
بدأت وزارة التجارة واالستثمار العمل بنظام الشركات اجلديد اعتبارًا من 25 رجب 1437هـ )املوافق 2 مايو 2016م( )»تاريخ التطبيق«(. وسيحل النظام اجلديد 

حمل نظام الشركات الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م/6 بتاريخ 22 ربيع األول 1385هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. جيب على الشركات القائمة كما 

بتاريخ تطبيق النظام إجراء كافة التعديالت الالزمة على نظمها األساسية / عقود تأسيسها لتتوافق مع متطلبات أحكام نظام الشركات اجلديد خالل فترة مدهتا 

سنة واحدة من تاريخ تطبيق نظام الشركات. 

والشركة بصدد إجراء التعديالت الالزمة على نظام الشركة األساسي وفًقا ملقتضى النظام اجلديد. وتنوي اإلدارة استكمال كافة اإلجراءات النظامية خالل فترة 

لنظام  وفًقا  املالية  القوائم  أُعِدَّت هذه  2017م(. وعليه، فقد  إبريل   21 )املوافق  1438هـ  24 رجب  بتاريخ  واليت تنتهي  النظام اجلديد  املمنوحة مبوجب  السماح 

الشركات القدمي.

3. السياسات احملاسبية اهلامة  

أعِدّت القوائم املالية وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. ونورد فيما يلي بيانا بأهم السياسات احملاسبية املتبعة:

الُعرف احملاسيب
تُعدّ القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية.  

استخدام التقديرات يف إعداد القوائم املالية
يتطلب إعداد القوائم املالية، طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، استخدام التقديرات واألحكام اليت تؤثر على مبالغ األصول واملطلوبات املصرح عنها واإلفصاح عن 

األصول واملطلوبات احملتملة يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ اإليرادات واملصاريف املصرح عنها خالل فترة القوائم املالية.

نقد وما يف حكمه
يتألف النقد وما يف حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق واستثمار املراحبة القابل للتحويل الفوري إىل مبالغ حمددة من النقد والذي يبلغ تواريخ استحقاقه 

األصلية ثالثة أشهر أو أقل عند شرائه.

مدينون
تدرج احلسابات املدينة باملبلغ األصلي للفاتورة ناقصا املخصص ألية مبالغ غري قابلة للتحصيل. ويتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هنالك شك يف 

حتصيل احلسابات املدينة. وتشطب الديون املعدومة عند تكبدها.

 جهات ذات عالقة

يف 31 ديسمرب 2016 للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 

الرصيد يف 31 ديسمرب 2014

صايف دخل السنة

توزيعات أرباح )إيضاح 14(

مكافأة جملس إدارة

الرصيد يف 31 ديسمرب 2015

صايف دخل السنة

مُحوَّل إىل أرباح مبقاة )إيضاح 19(

توزيعات أرباح )إيضاح 14(

مكافأة جملس إدارة

الرصيد يف 31 ديسمرب 2016

1,530,000

-        

-        

 -        

1,530,000 

-        

-        

-        

 -        

 1,530,000 

765,000 

-        

-        

 -        

765,000 

-        

-        

-        

 -        

 765,000 

20,000 

-        

-        

 -        

20,000 

-        

)20,000(

-        

 -        

 -        

844,330 

940,192 

)841,500(

 )2,200(

940,822 

901,592 

20,000 

)879,750(

 )2,200(

 980,464 

3,159,330 

940,192 

)841,500(

 )2,200(

3,255,822 

901,592 

-        

)879,750(

 )2,200(

 3,275,464 

أرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظامي
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إيضاحات حول القوائم املاليةإيضاحات حول القوائم املالية

يف 31 ديسمرب 2016 يف 31 ديسمرب 2016 

3.  السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة(

خمزون
يُدْرَجُ املخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيُّهما أقل. ومتثل التكاليف تلك املصاريف املتكبدة للوصول بكل منتج إىل موقعه الراهن وحالته الراهنة واحملتَسبة على أساس 

ما يلي:

	 تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح.قِطع غيار ومواد خام    

بضاعة تامة الصنع وبضاعة قيد التصنيع    
	 تكلفة املواد والعمالة املباشرتني زائدا حصة مناسبة من املصاريف غري املباشرة 

اخلاصة هبا وفقًا ملستوى النشاط العادي.

استثمار يف شركات زميلة
يُحاسَبُ عن االستثمارات يف شركات زميلة مستثمَر فيها ومتارس الشركة نفوًذا هامًا على قراراهتا املالية والتشغيلية، وذلك عندما تستحوذ الشركة عادة على حصة 

بنسبة تتراوح ما بني  20 ٪ إىل 50 ٪ يف رأمسال هذه الشركات الزميلة املستثمَر فيها، وفًقا لطريقة حقوق امللكية.

ممتلكات ومصانع ومعدات / االستهالك
تُسَجَُّل املمتلكات واملصانع واملعدات مبدئيًا بالتكلفة وتُدْرَجُ بالتكلفة ناقصًا االستهالك املتراكم وأي اخنفاض يف القيمة. وال تُسْتَهلكُ األراضي اململوكة. وتُسْتَهلكُ تكلفة 

املمتلكات واملصانع واملعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املَُقدَّرَة لألصول.

 

تُطفأ التحسينات على األصول وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للتحسينات أو األصول ذات العالقة، أيهما أقصر.

تُحمّل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل عند تكبدها. وتُرَسْمَُل التحسينات اليت من شأهنا زيادة قيمة األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارها االنتاجية بشكل جوهري.

 

أعمال إنشائية قيد التنفيذ
يُعْتَرَف باألعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بتكلفة املواد واخلدمات الالزمة إلنشاء األصول الثابتة والتكاليف األخرى اليت يُمكن حتديديها على وجه اخلصوص كتكاليف 

ضرورية لتجهيز تلك األصول الثابتة لالستخدام املقصود منها مبا يف ذلك تكلفة االقتراض املؤهَلة للرمسلة، مث تُحوَّل إىل فئتها ضِمْن املمتلكات واملصانع واملعدات.

اخنفاض قيمة األصول غري املتداولة
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غري املتداولة فيما يتعلق باالخنفاض يف القيمة عندما تُشري األحداث أو التقلبات يف الظروف إىل عدم إمكانية استرداد القيمة 
الدفترية. ويف حال وجود هذا املؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية لألصول القيم القابلة لالسترداد املقدرة، تُخفَّض األصول إىل قيمتها القابلة لالسترداد، واليت متثل 
القيمة العادلة لألصول ناقصًا تكاليف بيعها أو قيمتها قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. ويُحمَّل فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد املتوقعة على قائمة 

الدخل.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يُعْتَرَف بااللتزامات بشأن املبالغ اليت يتعني دفعها مستقبال لقاء البضائع املستلمة أو اخلدمات اليت مت احلصول عليها، سواء تسلمت الشركة فواتري هبا أم ال. 

خمصصات
يُعْتَرَفُ باملخصصات عندما يكون على الشركة التزام )نظامي أو ضمين( نتيجة حلدث سابق، وتكون تكاليف تسوية هذا االلتزام حمتملة وميكن قياسها بشكل موثوق.

زكاة
يُجَنَّبُ خمصص للزكاة وفًقا لألنظمة الزكوية السعودية. ويُحَمَُّل املخصص على قائمة الدخل. أما املبالغ اإلضافية، إن وُجدت، واليت قد تصبح مستحقة عند استكمال 

ربط ما، فتقيّد يف احلسابات يف السنة اليت يُستكمل الربط خالهلا.

3. السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة(

مكافآت نهاية خدمة للموظفني
املايل. املركز  قائمة  بتاريخ  كما  املتجمعة  خدمتهم  فترات  عن  لتعويضهم  التوظيف  لعقود  وفًقا  للموظفني  الدفع  املستحقة  للمبالغ  خمصص  يُجنّـب 

 

توزيعات األرباح
يُعْتَرَف بتوزيعات األرباح كالتزام عند اعتمادها يف اجتماع اجلمعية العامة السنوي من قبل املسامهني. تُسَجَُّل توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قِبل جملس 

اإلدارة.

احتياطي نظامي
طبًقا ألحكام نظام الشركات السعودي، جيب على الشركة أن حتوّل 10 ٪  من صايف دخلها يف كل سنة لتكوين احتياطي يُعادل نصف رأس املال. وقد حتقق ذلك. علمًا 

بأن االحتياطي غري قابل للتوزيع.

االعتراف باإليرادات
تُمثُِّل املبيعات قيمة فواتري البضاعة املورّدة من قِبل الشركة خالل السنة. ويُعْتَرَفُ باإليرادات من بيع البضاعة عند انتقال املخاطر واملنافع اهلامة املتعلقة مبلكية البضاعة 

إىل املشتري حبيث تكون قيمة اإليرادات قابلة للقياس بشكل موثوق، وذلك عادة عند تسليم البضاعة للعميل.

مصاريف
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك اليت تتعلق على وجه التحديد مبوظفي التسويق واإلعالنات والترويج وكذلك مصروف الديون املعدومة. وباستثناء رسوم متابعة قرض 
صندوق التنمية الصناعية السعودي وتكاليف التمويل اإلسالمي واخلسارة الناشئة عن االخنفاض يف القيمة، تُوزَّع كافة املصاريف األخرى، على أساٍس ثابتٍ، فيما بني 

تكلفة مبيعات ومصاريف عمومية وإدارية وفًقا لعوامل توزيع حتدِّدُها الشركة حسبما تراه مناسبًا. 

تكاليف اقتراض
تُرَسْمَُل تكاليف االقتراض املرتبطة ارتباًطا مباشرًا بإنشاء أصل ما حىت الوصول إىل املرحلة اليت تُستكمل عندها مجيع األعمال الالزمة إلعداد األصل املؤهل لالستخدام 

املستهدف له بشكل جوهري، ومن مث تُحمّل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

عمالت أجنبية
تسجل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية بالرياالت السعودية حسب أسعار التحويل السائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل أرصدة األصول واملطلوبات النقدية 

املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. وتُدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

رحبية السهم
تُحتسب رحبية السهم من العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

حتتسب رحبية السهم من صايف الدخل بقسمة صايف دخل السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

التقارير القطاعية
بيئة  أو خدمات يف نطاق  أو تقدمي منتجات  أو خدمات )قطاع األعمال(،  إما تقدمي منتجات  الوحدة  تزاول هذه  الشركة حيث  للتمييز يف  القطاع وحدة قابلة  ميثل 

اقتصادية حمددة )القطاع اجلغرايف( على أن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات األخرى.

4.  نقد وما يف حكمه   

أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق

استثمار مراحبة إسالمي قصري األجل

183,820

 -        

 183,820 

20162015

163,000 

220,000 

 383,000 
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إيضاحات حول القوائم املاليةإيضاحات حول القوائم املالية

يف 31 ديسمرب 2016 

حسابات جتارية مدينة مستحقة من جهات أخرى
حسابات جتارية مدينة مستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 8(

دُفعات مقدمة إىل مورّدين

مصاريف مدفوعة مقدمًا
دُفعة مقدمة إىل جهة ذات عالقة )إيضاح 8(

تأمينات مجركية

أخرى

238,261 

21,096 

 259,357 

214,720 

 )1,082(

213,638 

132,130 

470,468 

 1,233 

 817,469 

23,353

10,000 

)32,271(

 1,082 

29,101 
3,839 
3,450 

404 
 3,345 

 40,139 

2016

2016

7

2016

2016

2015

2015

2015

2015

202,951

 23,971

226,922

249,001 

)23,353(

225,648 

252,155 

274,995 

 2,136 

 754,934 

29,858 

14,517 

)21,022(

 23,353 

32,708 
4,665 
3,950 
6,176 
 3,876 

 51,375 

يف 31 ديسمرب 2016 

تُمَثُِّل اجلهات ذات العالقة املسامهني الرئيسيني يف الشركة وأعضاء جملس إدارهتا وموظفي اإلدارة الرئيسيني هبا واملنشآت املسيطر عليها من قِبل هذه اجلهات 
أو اليت متارس هذه اجلهات نفوًذا هامًا عليها.  

فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية اليت متت مع اجلهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدهتا يف هناية السنة:

كانت احلركة يف االستثمارات يف شركات زميلة على النحو التايل:

أ( حسابات جتارية مدينة مستحقة من جهة ذات عالقة أُْظِهَرت يف إيضاح 5:

العالقةطبيعة املعاملة جهات ذات عالقة

شركة زميلة

شركة زميلة

شركة زميلة

دُْفعَة مَُقدَّمَة مستلمة

مشتريات مواد خام

2016

2016

102,911 

500

36,970 

2016

21,096 

3,450

617

2015

2015

112,803 

44,745

2015

23,971

3,950

-

َمة إىل جهة ذات عالقة أُْظِهَرت يف إيضاح 7: ب( ُدْفَعة ُمَقدَّ

ج( حسابات جتارية دائنة مستحقة إىل جهة ذات عالقة أُْظِهَرت ِضْمن املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل:

تُعتمد سياسات تسعري هذه املعامالت والشروط املتعلقة هبا من قِبل إدارة الشركة ووفًقا لالتفاقيات املربمة مع اجلهات ذات العالقة املعنية.

9.      استثمارات يف شركات زميلة 

حصة يف صايف النتائج

املُباع خالل السنة

٪ 36 

28,202 

3,497 

-        

 )3,757(

 27,942 

٪ 33.33

30,610 

1,548 

-        

 -        

 32,158 

الشي

)٪40 :2015(

23,988 

)23,988(

 -        

 -        

82,800 

5,045 

)23,988(

)3,757(

 60,100 

86,878

1,287 

-        

 )5,365(

 82,800 

إنَّ الشركة املتحدة لإلمسنت هي شركة حبرينية مسامهة مقفلة مُسجَّلة وقائمة مبملكة البحرين. وتُزاِوُل الشركة استرياد وختزين وبيع اإلمسنت بكافة أنواعه.

إنَّ شركة منتجات صناعة اإلمسنت احملدودة هي شركة ذات مسؤولية حمدودة مُسجَّلة وقائمة باململكة العربية السعودية. وتُزاِوُل الشركة إنتاج أكياس فارغة لتعبئة 
اإلمسنت وأكياس فارغة صغرية متعددة األغراض.

إنَّ شركة جروب العاملية لإلمسنت هي شركة كويتية مسامهة مقفلة مُسجَّلة قائمة بدولة الكويت. وتُزاِوُل الشركة إنشاء املباين وصناعة املواد وجتارة وتعبئة اإلمسنت. 
وخالل السنة، باعت الشركة حصصها يف شركة جروب العاملية لإلمسنت اعتبارًا من 1 يناير 2016م.

5.     املدينون التجاريون

6.     املخزون

7.     املبالغ املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون

8.     املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
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إيضاحات حول القوائم املاليةإيضاحات حول القوائم املالية

يف 31 ديسمرب 2016 يف 31 ديسمرب 2016 

مبان وأعمال مدنية

مصانع ومعدات

أدوات ومعدات نقل

يف بداية السنةأثاث وتركيبات وجتهيزات مكتبية
إضافات خالل السنة

املُحوَّل إىل ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 10(
املشطوب خالل السنة

يف هناية السنة
مبان 

وأعمال 
مدنية

مصانع 
ومعدات

أدوات 
ومعدات نقل

أثاث 
وتركيبات 
وجتهيزات 

مكتبية أراض

10 إىل 33 سنة

3 إىل 30 سنة

4 إىل 10 سنوات

4 إىل 10 سنوات

7,245,652 

6,093 

47,278 

)2,699(

 )66,150(

 7,230,174 

 

4,136,284 

219,296 

 )1,830(

4,353,750 

 2,876,424 

7,230,174 

27,903 

41,908 

)4,604(

 -    

7,295,381 

4,353,750 

216,293 

)4,602(

 4,565,441 

 

 2,729,940 

 

138,134 
65,941 

)41,908(
 )2,048(

 160,119 

104,287 
 8,414 

 112,701 

64,107 
121,305 
)47,278(

 -    
 138,134 

98,045 
 22,348 

 120,393 

68,165

19,560 

624 

)2,448(

  -    

  85,901 

 

54,874 

5,282 

 )2,447(

  57,709 

 28,192 

  13,291 

291,862 

4,448 

1,560 

)2,155(

 -    

  295,715 

 

239,539 

23,199 

 )2,154(

  260,584 

 35,131 

  52,323 

4,938,539 

3,895 

32,725 

-    

 -    

 4,975,159 

 

2,918,348 

151,418 

 -    

 3,069,766 

 

1,905,393 

 2,020,191 

 

1,862,001 

-    

6,999 

)1(

 -    

 1,868,999 

 

1,140,989 

36,394 

 )1(

 1,177,382 

 

 691,617 

  721,012 

69,607 

-    

-    

-    

 -    

 69,607 

-    

-    

 -    

-    

 

 69,607 

  69,607 

2016

2016

2016

2015

2015

2015

متثل األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ األعمال اجلارية إلنشاء مرفق حتميل كبري بالسكك احلديدية وشريط السكة احلديدية اخلاص به، واللذين من املتوقع االنتهاء فيما يلي األعمار اإلنتاجية املَُقدَّرَة لألصول ألغراض حساب االستهالك:
منهما يف عام 2017م، باإلضافة إىل مشاريع إنشائية أخرى. فيما يلي احلركة يف األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ:

إنَّ بعض املمتلكات واملصانع واملعدات مقامة على األرض املمنوحة من احلكومة مبوجب حق امتياز تعدين )إيضاح 1(.

َقرَّرَ جملس اإلدارة، بتاريخ 18 ربيع األول 1437هـ )املوافق 29 ديسمرب 2015م(، خفض كامل القيمة الدفترية لفرنيْن مُسجَّليْن ضمن املصانع واملعدات بإمجايل صايف 
قيمهما الدفترية البالغة 66,15 مليون ريال سعودي.

11.   أعمال إنشائية قيد التنفيذ10.    ممتلكات ومصانع ومعدات 

12.   مبالغ مستحقة الدفع وُدفعات مقدمة من عمالء  

13.    متويل إسالمي

14.   توزيعات أرباح

يف بداية السنة

 إضافات

 حتويل من أعمال إنشائية قيد 

التنفيذ )إيضاح 11(

 استبعادات

 اخنفاض يف القيمة

  يف هناية السنة

االستهالك املتراكم:

   يف بداية السنة

   املُحمّل للسنة

  استبعادات

  يف هناية السنة

صايف القيم الدفترية:

يف 31 ديسمرب 2016

يف 31 ديسمرب 2015

حُصِّل على التسهيالت اإلسالمية من عدة بنوك حملية لتلبية متطلبات رأس املال العامل بقيمة إمجالية تبلغ 1,850 مليون ريال سعودي )2015: 1,850 مليون ريال 
سعودي(، ويبلغ الرصيد املستخدم كما يف 31 ديسمرب 2016 ما قيمته 400 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2015: 600 مليون ريال سعودي(، والتسهيالت مَْكُفولَة 
بسندات ألمر صادرة من الشركة وحتمل عمولة متفق عليها مع مقدمي التسهيالت. وقد صُنف التمويل اإلسالمي القائم ضمن املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل 
نظرًا لكونه مستحق السداد خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل. وقد تضمَّنت اتفاقيات التسهيالت بعض التعهدات اليت تتطلب، من بني أمور أخرى، احملافظة 

على نسب مالية معينة.

َقرَّرَ جملس اإلدارة، بتاريخ 17 شعبان 1437هـ )املوافق 24 مايو 2016م(، توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة 2,75 ريال سعودي للسهم )بقيمة إمجالية قدرها 420,75 مليون 
ريال سعودي( عن النصف األول من عام 2016.

وافقت اجلمعية العامة، بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1437هـ )املوافق 24 مارس 2016م(، على اقتراح جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 ريال سعودي للسهم 
)بقيمة إمجالية قدرها 459 مليون ريال سعودي( عن النصف الثاين من عام 2015.

َقرَّرَ جملس اإلدارة، بتاريخ 7 شعبان 1436هـ )املوافق 25 مايو 2015م(، توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة 3 ريال سعودي للسهم )بقيمة إمجالية قدرها 459 مليون ريال 
سعودي( عن النصف األول من عام 2015.

وافقت اجلمعية العامة، بتاريخ 26 مجادى األوىل 1436هـ )املوافق 17 مارس 2015م(، على اقتراح جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,5 ريال سعودي للسهم 
)بقيمة إمجالية قدرها 382,5 مليون ريال سعودي( عن النصف الثاين من عام 2014.

وبعد هناية السنة، اقترح جملس اإلدارة، بتاريخ 11 مجادى األوىل 1438هـ )املوافق 8 فرباير 2017م(، توزيع أرباح نقدية بقيمة 2,75 ريال سعودي للسهم )بقيمة إمجالية 
قدرها 420,75 مليون ريال سعودي( عن النصف الثاين من عام 2016.
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يف 31 ديسمرب 2016 يف 31 ديسمرب 2016 

-    
 -    
 -    

2,376,072 
114,669 

)3,014,538(
 )523,797(
 933,235 
 933,235 

32,845 
23,523 

 )19,174(
 37,194 

23,523 

120,000 
)120,000(

 -    
2,317,830 

151,224 
)3,058,126((

)589,072(
 968,360 
 968,360 

36,927 
24,209 

 )28,291(
 32,845 

24,209

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

15.     قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

16.    التزام مسامهة خريية

17.  زكاة

17.    زكاة )تتمة(

موقف الربوط

18.      رأس املال

19.      احتياطي عام

احلركة يف املخصص

حصلت الشركة خالل عام 2008 على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 300 مليون ريال سعودي بغرض متويل مشروعها يف مدينة اهلفوف، والقرض 
مستحَق السداد على 14 قسًطا نصف سنوي غري متساوي ابتداًء من يناير 2010. وخالل عام 2009، حصلت الشركة على قرض آخر من صندوق التنمية الصناعية 
السعودي بقيمة 296 مليون ريال سعودي لتمويل توسعة مشروعها يف مدينة اهلفوف، حيث يستحق القرض السداد على 13 قسًطا نصف سنوي غري متساوي ابتداًء من 
يناير 2011. وهذه القروض مكفولة بسندات ألمر وبرهن أساسي على األصول الثابتة للمشاريع ذات العالقة. وقد تضمَّنت اتفاقيات التسهيالت بعض التعهدات اليت 

تتطلب، من بني أمور أخرى، احملافظة على نسب مالية معينة. وقد سُدِّد القرضان بالكامل خالل السنة.

اعتمد املسامهون خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 4 مجادى اآلخرة 1431هـ )املوافق 18 مايو 2010م( ختصيص مبلغ قدره 50 مليون ريال 
سعودي من االحتياطي العام بغرض بناء مركز اإلصابات واحلوادث مبستشفى احلرس الوطين يف مدينة األحساء لعالج مصايب احلوادث، باعتبار ذلك جزء من 
اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها الشركة للمجتمع. وقد وّقعت الشركة اتفاقية خالل عام 2014 مع الشؤون الصحية للحرس الوطين؛ حيث سيُنفق مبلغ قدره 50 مليون 

ريال سعودي على مخسة أقساط متساوية خالل عامي 2015 و 2016 عند استالم التقرير اخلاص حبالة التقدم يف إجناز األعمال اإلنشائية.

ومن املتوقع استالم التقريرين املتبقيني بشأن حالة التقدم يف إجناز األعمال اإلنشائية خالل عام 2017.

خمصصات يف بداية السنة وتعديالت أخرى

القيمة الدفترية لألصول الطويلة األجل )بالصايف بعد حسم التمويل املتعلق هبا(  

إن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن املخصصات غري املسموح حبسمها يف احتساب الربح اخلاضع للزكاة.

اتُفِقَ مع اهليئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية اخلاصة بالشركة حىت عام 2012. ومل تُصْدِر اهليئة حىت اآلن الربوط عن األعوام 2013 و2014 و2015. 

احتسب الوعاء الزكوي بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية. وختضع األنظمة الزكوية يف اململكة العربية السعودية لتفسريات 
متباينة، ومن املتوقع اإلعالن عن األنظمة الزكوية اجلديدة يف الوقت املناسب. وقد ختتلف الربوط اليت ستصدرها اهليئة عن اإلقرارات املقدمة من الشركة.

يبلغ رأس املال املصرّح به واملصدر واملدفوع 1,530 مليون ريال سعودي كما يف 30 ديسمرب 2016 ويتألف من 153 مليون سهم )2015: 1,530 مليون ريال سعودي 
ويتألف من 153 مليون سهم( بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

وافق املسامهون خالل اجتماع اجلمعية العامة املنعقد بتاريخ 24 شوال 1415هـ )املوافق 25 مارس 1995م( على اقتراح جملس اإلدارة بتجنيب احتياطي لتوسعة مصنع 
الشركة مبدينة اهلفوف. وبعد استكمال أعمال التوسعة يف عام 1996، مت ترحيل االحتياطي املتبقي كاحتياطي عام.

قررت اجلمعية العامة، بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1437هـ )املوافق 24 مارس 2016م(، على إعادة حتويل رصيد االحتياطي العام بقيمة 20 مليون ريال سعودي إىل 
األرباح املبقاة.

ل للسنة احمُلمَّ
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إيضاحات حول القوائم املاليةإيضاحات حول القوائم املالية

خماطر أسعار العمولة
تتمثل خماطر أسعار العمولة يف التقلبات اليت تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار العمولة يف السوق. وتتعرّض الشركة ملخاطر أسعار العمولة على 

متويلها اإلسالمي. وتدير الشركة تعرضها ملخاطر أسعار العمولة باملراقبة املستمرة حلركة أسعار العمولة.

خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف إخفاق أحد طريف األداة املالية يف الوفـاء بالتزاماته والتسبب خبسارة مالية للطرف اآلخر. وتسعى الشركة إىل إدارة خماطر االئتمان املتعلقة 
بالعمالء بوضع حد ائتماين لكل عميل ومبراقبة احلسابات املدينة غري املسددة وباحلصول على ضمانات بنكية من بعض العمالء. ومل تُحدِّد اإلدارة أي تأثريات هامة 

نامجة عن تركز خماطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل.

خماطر السيولة
تتمثل خماطر السيولة يف مواجهة الشركة للصعوبة يف توفري األموال للوفاء بالتزاماهتا املرتبطة باألدوات املالية. وقد تنشأ خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل 
مايل بشكل سريع ومببلغ يُقارب قيمته العادلة. وتدير الشركة خماطر السيولة بضمان توفري التسهيالت البنكية عند احلاجة. وتتطلب شروط املبيعات لدى الشركة أن 

تُسدد املبالغ املستحقة خالل 60 إىل 90 يومًا من تاريخ البيع. وتُسدد احلسابات التجارية الدائنة عادة خالل 60 إىل 120 يوما من تاريخ الشراء.

خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات اليت تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. وتَتعرَّض الشركة للتقلبات يف أسعار صرف 
العمالت األجنبية يف سياق أعماهلا العادي. وتُجري الشركة معامالت هامة بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو. ونظرًا لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت 

مقابل الدوالر األمريكي، فال تشّكل األرصدة بالدوالر األمريكي خماطر عمالت هامة. 

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بني أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري للمعاملة يف تعامالت السوق 
املباشرة. تتكوَّن األدوات املالية من األصول املالية واملطلوبات املالية.

الدائنة والتمويل اإلسالمي والتزام املسامهة  النقد وما يف حكمه واحلسابات املدينة. وتتألف املطلوبات املالية من احلسابات  وتتألف األصول املالية لدى الشركة من 
اخلريية وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لألدوات املالية وقِيمها الدفترية كما بتاريخ قائمة املركز املايل.

أنشأت الشركة برنامج ادخار للموظفني لصاحل موظفيها، حيث وافقت عليها وزارة العمل والعمال بتاريخ 11 مجادى األوىل 1414هـ )املوافق 27 أكتوبر 1993م(. وتُودَع 
17,1 مليون ريال سعودي  البنكية بإمجايل رصيد قدره  مسامهات الشركة واملشتركني يف حسابات بنكية مستقلة كحسابات برنامج ادخار. وال تُشكِّل هذه احلسابات 
)2015: 17,4 مليون ريال سعودي( جزًءا من موارد الشركة النقدية املتاحة، وقد متَّت احملاسبة عنها مع االلتزام ذي العالقة مقابل املسامهات يف السجالت احملاسبية 

املستقلة لربنامج االدخار، حسبما تقتضيه الئحة برنامج االدخار، ومل تُدمج يف سجالت الشركة احملاسبية.

يف 31 ديسمرب 2016 يف 31 ديسمرب 2016 
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20.     مصاريف بيع وتوزيع      

21.     مصاريف عمومية وإدارية

22.     املعلومات القطاعية

23.    التزام رأمسايل

24.     التزامات حمتملة

تُجري الشركة نشاطاهتا بصفة رئيسية داخل اململكة العربية السعودية من خالل قطاع تشغيلي واحد يزاول إنتاج اإلمسنت وتوابعه ومشتقاته.

اعتمدت اإلدارة مصاريف رأمسالية مستقبلية بقيمة 23,7 مليون ريال سعودي )2015: 63,7 مليون ريال سعودي(.

قدَّمت البنوك اليت تتعامل معها الشركة بالنيابة عنها ضمانات بقيمة 21,25 مليون ريال سعودي )2015: 21,5 مليون ريال سعودي( تتعلق بضمانات حسن أداء.

25.    إدارة املخاطر

26.    القيم العادلة لألدوات املالية

27.   أصل حمتمل مملوك والتزام ُمَتَكبَّد مبوجب برنامج االدخار للموظفني
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دليل االتصال

املركز الرئيس :

3964 امللك سعود - العمامرة

وحدة رقم 1 -الدمام 32415 - 7102 

اململكة العربية السعودية

8358000 )013(هاتف 
8343091 )013(فاكس

saudicement@saudicement.com.saبريد إلكتروين

www.saudicement.com.saاملوقع اإللكتروين

5332222 )013(هاتف مصنع اهلفوف
5331437 )013(فاكس

saudicement@saudicement.com.saبريد إلكتروين

5660600 )013(هاتف مصنع عني دار
5661992 )013(فاكس

saudicement@saudicement.com.saبريد إلكتروين

4641454 )011(هاتف مكـتب الرياض
4644516 )011(فاكس

saudicement@saudicement.com.saبريد إلكتروين

بنــك الريــــاضالبنـــــوك
البنك األهـلي التجـاري

البنك األول
جمموعة سـامبا املالية

البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي الربيطاين )ساب(

مصرف الراجــحي
بنــك اجلزيرة

 إرنست ويونغ وشركاهمراقبو احلسابات
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