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 :مجلس اإلدارةرئيس  كلمة

في اململكة العربية السعودية تحديات كبيرة وصعوبات جمة، أولها انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ كبير في اإلنفاق  سمنتيواجه قطاع اإل 

واتباعها سياسات تقشفية صارمة، مما أدى إلى وصول مخزونات الكلنكر لدى  الحكومي على املشاريع بسبب انخفاض إيرادات الدولة

  .2015عن إغالق العام  %23.4مليون طن كلنكر وبما نسبته  28.1، بمستوى 2016 القطاع إلى سقف أعلى جديد مع إغالق العام
ً
 علما

بأنه لوحظ مبادرة بعض الشركات العاملة بالقطاع إلى ضبط مستوى مخزونها من خالل خفض كمية اإلنتاج وإغالق بعض خطوط اإلنتاج 

عالية  يمتلكه القطاع من طاقة إنتاجية بسبب ما نتاج هدف صعبتخفيض اإل  القديمة وكانت شركتنا الرائدة في هذا التوجه، ولكن يبقى

 .الجاري  2017في مسار هابط خالل العام  ( مقابل طلبسمنتمليون طن من اإل  80)تقدر بـ 

السوق نتيجة ضغوطات املخزون والتنافس على الحصة السوقية مع انخفاض في ومن جانب آخر، احتدت املنافسة بين الشركات العاملة 

 من شهر سبتمبر من العام 
ً
مما أدى إلى تآكل النمو الذي شهده الطلب املحلى في  2016مستوى الطلب الذي دخل في مسار متراجع بدءا

 العام 
ً
، دفع ذلك العديد من الشركات إلى منح خصومات 2015( مقارنة مع العام %9.8بانخفاض بنسبة ) 2016مطلع نفس العام ومغلقا

ل مصاريف نقل باهظة للوصول إلى أسواق الطلب الرئيسية فنتج عنها تآكل هوامش الربح. ومن الجدير بالذكر فإن في أسعار البيع وتحم  

 من ارتفاع تكلفة الوقود والذي سيزيد تأثيره السلبي خالل األعوام القادمة بحسب توجهات أسعار الوقود لدى 
ً
هوامش الربح تعاني أيضا

 .الجهات الرسمية

 
ً
 إلى سوق اإل ونظرا

ً
 قادما

ً
، فإننا نرى تحديا

ً
لنكر في اململكة نتيجة استمرار ارتفاع مخزونات الك سمنتالستمرار االنخفاض على الطلب محليا

 في االعتبار ودخول الشركات الجديدة، للشركات القائمة في خطوط اإلنتاج بعد التوسعات 
ً
  صدور أخذا

ً
قرار السماح بالتصدير صادما

  .لن تتمكن من التصدير وفق الرسوم املفروضة سمنتالتكلفة، حيث نعتقد أن شركات قطاع اإل  للقطاع من حيث

وبسبب كل هذه الظروف، فإن شركتكم عملت بصورة دؤوبة على رفع كفاءة التشغيل وتخفيض املصاريف ملواجهة ظروف تقلبات 

 :2016ؤشرات التشغيلية واملالية لعام وإلى حضراتكم ملخص امل عام.األسواق وأدى ذلك إلى تحسين نتائجها بشكل 

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

 مع كمية  مليون طن 7.3ل الـعـام حـوالي خــال سمنتبلـغـت إجمـالي مبيعـات الشـركة من اإل  •
ً
مليون طن تم بيعها خالل العام  7.7مقارنة

 .(٪4.9)نسبته أي بنقص  2015

  4.7لى إارتفع مخزون الكلنكر بنهاية العام  
ً
 .٪18.3أي بزيادة نسبتها  2015 عامالنهاية  كانت في مليون طن 4مع كمية  مليون طن مقارنة

 8فاض ما نسبته )مليون ريال وبانخ1,778إيرادات املبيعات للعام نحو  سجلت٪ 
ً
 .2015عام الب ( مقارنة

 933 بلغت األرباح التشغيلية للعام  
ً
 (.٪3.2ما نسبته ) وبانخفاض 2015مليون لعام  964بمبلغ  مليون ريال مقارنة

  5.89بلغت ربحية السهم للعام  
ً
 .2015ريال لعام  6.15مع  ريال مقارنة

 1,078إلى حوالي  ٪9النقد من عمليات التشغيل للعام بواقع  انخفض صافي  
ً
 .2015مليون ريال لعام  1,184بحوالي  مليون ريال مقارنة

  ريال.مليون  879.75بلغت توزيعات أرباح األسهم خالل العام 

 4,251لى إ ٪5.8إجمالي األصول عند نهاية العام بواقع  نخفضا  
ً
 .2015مليون ريال في نهاية  4,514بمبلغ  مليون ريال مقارنة

 بحوالي  3,275إلى  ٪0.6بواقع قوق املساهمين عند نهاية العام ارتفع إجمالي ح 
ً
 .2015في نهاية مليون ريال  3,256مليون ريال مقارنة

رفع الكفاءة التشغيلية والحفاظ على حصتنا السوقية وبذل جميع الجهود بغية الحفاظ  في -تعالىهللا  بإذن- نستمرسوفي الختام، فإننا 

 على ريادة شركتكم على املستوى املحلي واإلقليمي.

 وباهلل التوفيق .
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 كلمة مجلس اإلدارة :

 حضرات املساهمين الكرام:

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 كم.العادية لشركتغير السعودية أن يرحب بكـم ويشـكركم على تلبيـة دعوتـه لحضـور اجتماع الجمعية العامة  سمنتاإل إدارة يسـر مجلس 

ن عويسره أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائـج أعمال الشركة وإنجازاتها مرفقا به القوائم املالية وتقرير مراقبي الحسابات 

 .2016ديسمبر  31السنة املنتهية في 
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 :اإلنتاج 

 :الكلنكر إنتاج

  7,592,880 العام خالل شركتكم في املنتجة الكلنكر كمية بلغت
ً
 2015 السابق العام في إنتاجها تم طن 7,856,130 كمية  مع مقارنة طنا

  ) ٪ ( 3.4نسبته ماويمثل ذلك  طن  (263,250 ) مقداره بانخفاض أي
ً
 .تقريبا

 من طن مليون  55.5 إلى 2016 عام كامل وصل عن قد السعودية العربية اململكة في الوطنية سمنتاإل  شركات إنتاج فإن املقابل وفي

  ) ٪ ( 2.6نسبته ما ويمثل ذلك طن مليون ( 1,5بنقص مقداره ) أي 2015 عام عن من الكلنكر طن مليون  57 كمية مقابل الكلنكر
ً
 .تقريبا

  :مسمن اإل  إنتاج

  7,690,005 كمية مقارنة مع أطنان 7,418,439 العام خالل لشركتكم املنتجة سمنتاإل  كميات بلغت
ً
 السابق العام في إنتاجها تم طنا

 ت) ٪ (3.5نسبته ما ويمثل ذلك طن (271,566) مقداره بنقص أي  2015
ً
 .قريبا

 دار عين مصنع مطاحن من جزء   استغالل تم كماالهفوف،  مصنع من سمنتاإل  وتسليم طحن على أساسية بصورة االعتماد تم وقد

 .بواسطة القطار الشركة تسليمات ملواجهة

 :املخزون

  4,712,784 العام نهاية في كما الكلنكر مخزون بلغ
ً
 بزيادة أي 2015 السابق العام نهاية في كما طن 3,983,220 كمية مع مقارنة طنا

، 729,564 مقدارها
ً
  ٪ 18.3 نسبته ما ويمثل ذلك طنا

ً
 سمنتشركات اإل  لجميع الكلنكر مخزون ارتفاع استمر فقد أخرى  ناحية ومن .تقريبا

 عام بنهاية مقارنة ٪ 23.4 وبنسبة طن مليون  5.3 قدرها أي بزيادة طن مليون  28.1 بلغ حيث 2016 عام بنهاية قياسية ملستويات باململكة

.2015  

 أعوام للسبعة التراكمي النمو معدل عن2016عام  خالل املحلي الطلب نمو وتيرة انخفاض استمرار بسبب املخزون في الزيادة نتجت وقد

، كميات اإلنتاج زيادة وبسبب ،سبقته التي
ً
  الكلنكر استيراد ك بسببوكذل محليا

ً
 عام والصناعة في التجارة وزارة مقام لتوجيهات تنفيذا

.2013  

  :والصيانة التشغيل

 الكفاءة رفع وكذلك للتشغيل املتاح الوقت تحسين خالل من عالية بكفاءة املجدولة الوقائية والصيانة التشغيل بأعمال شركتكم تقوم

 .الشركة نتائج على اإليجابي األثر لذلك كان وقد اإلنتاجية

 من أخرى  أنواع إلنتاج الكافية املرونة ولديها قادرة أنها كما املنتج، سمنتاإل  أنواع لكافة اإلنتاج جودة في تفوقها على شركتكم حافظت لقد

 .االقتصادية الناحية من مجديا ذلك كان إذا سمنتاإل 
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 التسويق:

  :مقدمة

-2009 خالل األعوامن حقق معدل نمو تراكمي سنوي أبعد  اململكة أسواق في سمنتاإل  ول انخفاض في الطلب علىأ 2016شهد العام 

  طن مليون  54.8لى مستوى إ 2016خالل العام  املحلي السوق  وذلك بعد هبوط الطلب في ،٪10.9بنسبة  2015
ً
 كمية مع مقارنة تقريبا

  طن مليون  (5.9)أي بنقص  ،2015 العام خالل طن مليون  60.7 من تقارب
ً
 . (٪9.8)نسبته ما انخفاض ويمثل ذلك تقريبا

 .2016العام طن خالل  مليون 55.6 كمية  وخارجها اململكة داخل سمنتاإل  مبيعات جماليإ بلغ وقد

  :املبيعات

 بيعها تم طن 7,222,950قدرها  بكمية مقارنة طن 6,781,478كمية قدرها  2016العام  عن سمنتاإل  من لشركتكم املحلية املبيعات بلغت

 عن شركتكم ملبيعات اإلجمالية الكمية بلغت ، بينما)٪ (6.1نسبته ماويمثل ذلك  طن (441,472) مقداره بنقص أي 2015 خالل العام

 أي 2015 العام خالل بيعها تم طن 7,703,084 كمية مع مقارنة طن 7,323,329 الخارج وفي اململكة أسواق في سمنتاإل  من 2016 العام

 (.٪ (4.9نسبته ماويمثل ذلك  طن (379,755) مقداره بانخفاض

  :التصدير

 العام تم تصديرها خالل طن 480,134 كمية مع مقارنةطن  541,851 كمية قدرها 2016العام  خالل صدرته شركتكمما  إجمالي بلغ

  ٪ 12.9نسبته ماويمثل ذلك  طن 61,717 مقدارها بزيادة أي ،2015
ً
 .تقريبا

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

  :الرئيس ي النشاط

 نشاط بأي شركتكم تقوم وال به تجارواال ومشتقاته وتوابعه سمنتاإل  وإنتاج صناعة بأعمال القيام على الوحيد شركتكم نشاط يقتصر

وتصنيع وبيع أكياس الورق  سمنتوتتمثل أنشطة الشركات التابعة في مناولة ونقل اإل  .أخرى  منتجات أية بإنتاج تقوم ال أنها كما ،آخر

 .سمنتلتعبئة اإل 

 :املستقبلية والتوقعات والقرارات الخطط

  اإلنتاجية منشآتها في للتوسع خطط أي الحالي الوقت في لشركتكم ليس
ً
 سنوات لعدة اململكة أسواق في اإلنتاجية لكفاية الطاقات نظرا

  ليس بالقصير، وقت   في استهالكها يتم قد قياسية مستويات إلى وصلت قد الكلنكر من الشركات الوطنية مخزونات أن كما قادمة،
ً
 خصوصا

توسعات وال يوجد أي تغييرات هيكلية أو  .جديدتين شركتين دخول  على الوطنية عالوة الشركات بعض لدى إضافية إنتاج خطوط دخول  مع

 اآلتي: العمليات فقد تم  تأجيل بعضأما فيما يخص  .املستقبلية على املدى القصير األعمال في

 (:6إيقاف الفرن رقم )  )أ

 
ً
 عالية ملستويات الكلنكر مخزون إلى ارتفاعالتي أدت من خالل االشتراطات التصدير  صعوبةلظروف السوق الحالية واستمرار  نظرا

 بصفة مؤقتة  3,500( بطاقة إنتاجية 6الفرن رقم ) فقايإفقد قرر مجلس إدارة شركتكم مسبوقة  يرغ
ً
 طن كلنكر يوميا

ً
من  اعتبارا

 28/04/1437بتاريخ  وقد تم اإلعالن عن ذلك في موقع هيئة السوق املالية )تداول( (04/02/2016) 25/04/1437تاريخ 

(07/02/2016) . 

 :الهفوف مصنع في الطحن طاقة تركيز) ب

  شركتكم تقوم
ً
 بعض طحن على جزئية بصورة تعتمد وهي مصنع الهفوف، في أساسية بصورة الكلنكر من إنتاجها بطحن حاليا

  .املحلية األسواق في الطلب لتلبية وكذلك القطار بواسطة سمنتاإل  تسليمات ملواجهة وذلك داربعين  مصنعها في الكميات

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

 انتهاء املتوقع من كان وقد ريال مليون  38 بتكلفة الهفوف بمصنع بمرافقها جديدة حديد سكة ملد خطوط عقد توقيع تم فقد

، فقد أنجزت شركتكم معظم األعمال املؤسسة العامة للخطوط الحديديةحسب الخطة املعتمدة من  ، 2015 نوفمبر في املشروع

 23بأنهم سوف يقومون بتعديل تصميم املحطة رقم املؤسسة العامة للخطوط الحديدية داخل ساحة املصنع وتم إبالغنا الحقا من 
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 ةاملؤسسة العامة للخطوط الحديدي والتي من املفترض أن يتم ربطها بهذه الخطوط الجديدة وبعد وضع العربات الجديدة بواسطة

 العربات. بتشغيلسوف تقوم شركتكم 

 من وكان مليون ريال 84 بتكلفة إسمنت تحميل نشاء محطةإل آخر عقد توقيع تم الخطوط على هذه العربات تحميل ولتسهيل 

  2016 يناير في املشروع انتهاء املتوقع
ً
 منتصف في للتشغيل جاهزين املشروعان يكون  أن املتوقع فمن التأخير بعض لحدوث ونظرا

  .الرئيسية شبكتها الربط مع ونقطة التخزين خطوط إنشاء  الحديديةللخطوط  العامة املؤسسة تمامإ بعد ، 2017 عام

 طاقة عن للتعويض وذلك أعلى إلى معدالت الهفوف بمصنع الطحن لطاقة التشغيلية الكفاءة رفع ستحقق أعاله املشاريع إن

 مصنع الكلنكر من نقل أجور  في التوفير وبغية التشغيلية كلفتها ارتفاع بسبب (دار عين في مصنع إيقافها سيتم التي القديمة الطحن

 فقد وعليه  وزارة البيئة واملياه والزراعة بمتطلبات املنتج، وااللتزام سمنتاإل  جودة تحسين على عالوة )دار عين مصنع إلى الهفوف

 تم وقد ساعة، / طن 440 من إجمالية تقارب بطاقة متقدمة تقنية ذات طاحونتين إضافة شركتكم إدارة مجلس وأن قرر  سبق

  .املؤهليناملقاولين  من واملالية الفنية العروض استالم
ً
 مجلس فقد قرر  التصدير صعوبة استمرار مع املحلي الطلبالنخفاض  ونظرا

 إلى- تداول  موقع في عنه اإلعالن سبق كما- املشروع هذا تنفيذ تأجيل) 04/02/2016)25/04/1437 بتاريخ جلسته خالل اإلدارة

 .السوق  تحسن ظروف حين

 :الشركة تواجهها التي املخاطر

 تكلفة ارتفاع على واملحروقات وأثرها والطاقة التصنيع ومهمات الخام املواد أسعار مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع الشركة تواجه

 الطلب تدني عنه ينتج قد مما الكلي االقتصاد تقلباتالسوق و  مخاطر العاملة باململكة بالشركات أسوة شركتكم تواجه وكذلك التشغيل،

تمويلية  مخاطر شركتكم تواجه كما باملشاريع اإلنشائية، املتعلق الحكومي اإلنفاق وتيرة انخفاض توقعات خلفية على سمنتاملحلي لل 

 أسعار تقلبات باإلضافة إلى مخاطر التزاماتها ضمن القائمة اإلسالمي التورق قروض هامش ربح على الفائدة أسعار ارتفاع تأثيرتتمثل في 

 وكذلك مخاطر .األجنبية بالعمالت القائمة النقدية الطبيعة ذات وخصومها أصولها على السعودي الريال مقابل األجنبية العمالت صرف

 .تجاه الشركةا بالتزاماتهم الوفاء من معها تتعامل والبنوك التي عمالئها قدرة عدم عند ائتمان

 للشركة إال التشغيلية األصول  لها تخضع التي املكثفة الوقائية الصيانة برامجأما سياسة الشركة في إدارة املخاطر التشغيلية فقد وضعت 

في تتمثل تمويلية خاطر الاملسياسة الشركة في إدارة  كذلك .اإلنتاج لخطوط املجدول  غير املفاجئ التوقف مخاطر تواجه قد الشركة أن

عند  بالتزاماتها للوفاء عملياتها من السيولة توفر عدممخاطر  البنكي ملواجهة اإلسالمي التمويل من كافي قدر توفر حرص الشركة على

 بنوك مع التعامل وكذلك عالية ائتمانية مالءة ي ذو  لعمالء اآلجل البيع وتعتمد سياسة الشركة في إدارة مخاطر السوق على حصر .حلولها

 ائتمانية عالية. قدرات ذات السعودي العربي النقد مؤسسة قبل مرخصة من
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 مسنوات لخمس والدخل املالي املركز قائمتا

 قائمة املركز املالي لخمس مسنوات:
 

 )آالف الرياالت(

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 الســـنوات

2016 2015 2014 2013 2012 

 801,607 986,408 1,246,899 1,416,231 1,300,785 األصـول املتداولة

 3,531,555 3,384,487 3,260,353 3,097,358 2,950,159 األصـول غير متداولة

 4,333,162 4,370,895 4,507,252 4,513,589 4,250,944 إجمالي األصـول 

 767,386 841,467 1,106,556 1,166,451 884,203 املطلوبات املتداولة

 407,922 320,982 241,366 91,316 91,277 املطلوبات غير املتداولة

 1,175,308 1,162,449 1,347,922 1,257,767 975,480 إجمالي املطلوبات

 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 رأس املال املدفوع

 835,000 835,000 785,000 765,000 765,000 االحتياطيات 

 0 0 0 20,000 0 عام احتياطي

 792,854 843,446 844,330 940,822 980,464 أرباح مستبقاه

 3,157,854 3,208,446 3,159,330 3,255,822 3,275,464 املساهمينحقوق 

 4,333,162 4,370,895 4,507,252 4,513,589 4,250,944 إجمالي الخصوم وحقوق املساهمين

 

 قائمة الدخــل لخمس مسنوات:
 )آالف الرياالت(                   

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 الســـنوات

2016 2015 2014 2013 2012 

 2,203,447 2,187,255 2,024,587 1,932,393 1,778,139 مبيعــات

 (974,237) (902,993) (795,530) (796,371) (749,139) تكلفة املبيعـات

 1,229,210 1,284,262 1,229,057 1,136,022 1,029,000 إجمالي الربح 

 في االنخفاض عن ناشئة خسارة

 ومعدات ومصانع ممتلكات قيمة
0 (66,150) 0 0 0 

 (87,153) (97,887) (105,614) (106,256) (96,267) مصاريف إدارية وتسويقية

 1,142,057 1,186,375 1,123,443 963,616 932,733 الربح التشغيلي

 395 (15,344) (12,432) 785 (7,618) إيرادات/ )مصاريف( أخرى 

 (40,663) (47,239) (36,927) (24,209) (23,523) الزكــاة

 1,101,789 1,123,792 1,074,084 940,192 901,592 صافي الربــح
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 2016: لعام التابعة والشركات الشركة إليرادات الجغرافي التحليل

 الجهات من به مسموح هو ما حدود في للخارج بسيط جزء تصدير وتم السعودية العربية اململكة داخل تمت الشركة مبيعات معظم

 املحلية املبيعات كل تتم كما .البحرين مملكة على العادي واملقاوم لألمالح البورتالندي سمنتاإل  صادرات اقتصرت وقد الرسمية،

 موزعين طريق عن وذلك بالدمام التصدير ومحطة الهفوف مصنع موقع في الشاحنة ظهر على سمنتاإل  تسليم أساس على لشركتكم

 .املختلفة للمناطق املحلي السوق  مبيعات تحليل يتعذر عليه. العمالء وصغار الشركات بعض وكذلك الشرقية املنطقةفي  معظمهم

 ) الرياالت آالف (

 2015 2016 البيــــــان

 :السعودية مسمن اإل  شركة

  1,815,877 1,664,275 املحلي السوق 

  116,516 113,864 الخارجي السوق 

 1,932,393 1,778,139 املجموع

 

   :التابعة الشركات

  179,553 267,714 املحلي السوق 

  31,201 24,800 الخارجي السوق 

 210,754 292,514 املجموع

 

 :التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات
 ) الرياالت آالف                                                                       (

 التغير٪ نسبة 2015 2016 البيــــــان

 (3.2) 963,616 932,733 التشغيلية األرباح

الوقود ارتفاع تكلفة املبيعات نتيجة لزيادة أسعار و  املبيعاتانخفاض  إلى السابق بالعام مقارنة التشغيلية األرباح انخفاض أسباب تعود

 .الطاقةو 

 :املحامسبة معايير عن اختالف

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

 :التالية التابعة الشركات في حصص شركتكم تمتلك

 التابعة الشركة اسم
 نسبة

 امللكية

 الدولة

 محل

 التأسيس

 املحل

 الرئيس ي

 لعملياتها

 نشاطها

 الرئيس ي

 :مسمن لل  املتحدة الشركة 1.

 )البحرين في مسجلة مقفلة مساهمة شركة(

  اإلسمية السهم قيمة سهم مليون  الصادرة األسهم عدد

 .صادرة دين أدوات توجد وال واحد بحريني دينار

 البحرين البحرين 36٪
 سمنتاإل  ونقل مناولة

 البحرين في

 :املحدودة مسمن اإل  صناعة منتجات شركة 2 .

 األسهم عدد) محدودة مسئولية ذات سعودية شركة(

 ريال ألف اإلسمية السهم قيمة سهم ألف 18الصادرة

 .سعودي

 السعودية 33.33٪
 السعودية

 )جدة(

 أكياس وبيع تصنيع

 لتعبئة الورق

 سمنتاإل 

 * :مسمن لل  العاملية جروب شركة 3 .

 عدد) الكويت دولة في مسجلة مقفلة مساهمة شركة(

 اإلسمية السهم قيمة سهم مليون  60 الصادرة األسهم

 .صادرة دين أدوات توجد وال كويتي فلس مائة

 الكويت الكويت 40٪
 تسمنوتعبئة اإل  تجارة

 واملواد السائبة

 

)شركة مساهمة مقفلة كويتية( في دولة  سمنتفي شركة جروب العاملية لل  %40كامل حصتها البالغة خالل العام ببيع قامت شركتكم * 

تم اإلعالن عن ذلك على موقع تداول في و  ألف ريال 322نتج عن ذلك ربح بيع استثمار بمبلغ وقدره  وقد 2016مايو  24الكويت بتاريخ 

 .حينه

 تفاصيل األمسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة.

 وجديال      

 :األرباح توزيع مسيامسة

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

 :التالي

 االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز  نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من) ٪ (10يجنب 1.  

( 2013مارس  20) 1434األولى جمادى 8 بتاريخ والخمسين الرابعة العادية العامة الجمعية قامت املال، وقد رأس نصف املذكور 

 .املدفوع املال رأس من ٪ 50 النظامي االحتياطي بلغ حيث التجنيب وقف على باملصادقة

 لتكوين الصافية األرباح من) ٪ (5عن تقل ال نسبة تخصيص اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً  العادية العامة الجمعية من بقرار يجوز   .2

 .معينة أغراض أو لغرض وتخصيصهاتفاقي  احتياطي

 .املدفوع املال رأس من) ٪ (5تعادل للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع .3

  بحيث ال تتجاوز ما هو مسموح به اإلدارة، مجلس أعضاء ملكافأة الباقي من) ٪ (10عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد يخصص  .4
ً
وفقا

 .الشأن هذا في املختصة الحكومية الجهات من الصادرة والتعليمات للقرارات

 بعد منه املتبقي الجزء ترحيل أو (ترحيله أو املساهمين على إضافية كحصة ذلك بعد) منه ء  جز أو (األرباح من الباقي توزيع يجوز  . 5

 .العادية الجمعية تقرره الذي النحو وعلى املقبلة السنة إلى اإلدارة، مجلس اقتراح بناًء على ،) اإلضافية الحصة



13-25                            

 بيان توزيع األرباح:

بواقع  2016توزيع أرباح عن النصف األول من العام  (24/05/2016 )17/08/1437في اجتماعه املنعقد في  إدارة شركتكم قرر مجلس

مليون ريال وتم توزيع تلك األرباح على املساهمين  420.75من رأس املال املدفوع ومبلغ إجمالي  ٪27.5ريال للسهم الواحد أي بنسبة  2.75

 من يوم  (16/06/2016)11/09/1437الخميس املقيدين بسجالت التداول عند نهاية تداول يوم 
ً
اإلثنين وبدأت عملية صرفها اعتبارا

22/09/1437(27/06/2016)   
ً
ذها على توصيته التي اتخ تصويتللنظام األساس ي لشركتكم يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ال ووفقا

بواقع  2016بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام املالي ( 2017فبراير  08)1438األول جمادى  11في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 

مليون ريال وستكون أحقية التوزيع ملالكي أسهم الشركة  420.75 من رأس املال املدفوع ومبلغ إجمالي ٪ 27.5ريال لكل سهم تمثل  2.75

 29ليوم االعادية للمساهمين املنعقدة في هذا غير املسجلين بسجالت السوق املالية )تداول( في نهاية يوم انعقاد هذه الجمعية العامة 

 2016مجموع توزيعات األرباح للعام املالي .  وفي حالة موافقة جمعيتكم على هذه التوصية سيكون (2017مارس  28) 1438جمادى اآلخرة 

 .مليون ريال 841.5ومبلغ إجمالي  من رأس املال املدفوع ٪ 55ريال لكل سهم تمثل نسبة  5.5 رياالتة ونصف خمسمبلغ 

  وتجدون أدناه بيان توزيع األرباح املقترح:

 )بآالف الرياالت( 

 901,592 صافي الربح

 -  االحتياطي النظامييخصم :   

الرصيد املحول من االحتياطي االتفاقي )غير مخصص( حسب موافقة الجمعية العامة يضاف : 

   2016مارس  24العادية املنعقدة بتاريخ 
20,000 

 76,500 ريال ( مليون 1,530من رأس املال املدفوع البالغ ) ٪5حصة أولى للمساهمين بنسبة يخصم : 

  

 5,060 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يخصم : 

  

 479,622 رصيد الربح املرحل من العام املاض ي يضاف : 

 1,319,654 

 765,000 ( مليون ريال 1,530من رأس املال املدفوع البالغ ) ٪ 50حصة إضافية للمساهمين بنسبة يخصم : 

  

55 الرصيد املرحل للعام القادم  465,4  

 

التصوي  تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وصف ألي مصلحة في فئة األمسهم ذات األحقية في 

 ( من هذه القواعد وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.45لك الحقوق بموجب املادة )وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بت

 ال يوجد     
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 :السعودية مسمن اإل  شركة أمسهم في وأقربائهم اإلدارة مجلس أعضاء وحقوق  مصلحة ألي وصف

 االســــــــــــــم
 التغــير عدد األسهم

 نسبة التغير٪ سهم نهاية العام بداية العام

 (0.11) (14,007)  12,324,500 12,338,507 الراجحي عبدالرحمن بن خالد

 - - 202,684 202,684 بالغنيم سليمان بن محمد

 - - 17,137 17,137 العبدالكريم عبدالرحمن بن خالد

 - - 1,500 1,500 الصالح عبدهللا بن فهد

 - - 2,718 2,718 أمين بن موس ى العفيفي

 - - 1,500 1,500 العليان عبدهللا بن حمد

 - - 1,000 1,000 الراجحي سليمان بن عبدالرحمن

 - - 1,500 1,500 القرني علي بن محمد

 - - غير مالك غير مالك العمران محمد بن أحمد

 - - 1,056,937 1,056,937  الخريجي عبدالكريم بن محمد

 100 1,000 1,000 0 الجفالي هال بنت وليد

 :السعودية مسمن اإل  شركة أمسهم في وأقربائهم كبار التنفيذيين وحقوق  مصلحة ألي وصف

 االســــــــــــــم
 التغــير عدد األسهم

 نسبة التغير٪ سهم نهاية العام بداية العام

 0 0 1,650 1,650 (مدير إدارة املبيعات)يوسف بن أحمد املزيني 

ركة شكبار التنفيذيين وأقربائهم في أمسهم وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة و وصف ألي مصلحة 

 :خالل السنة املالية األخيرة التابعةأو الشركات  السعودية مسمن اإل 

 او منحتها الشركة. أصدرتهاتوجد أوراق دين أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ال 

 :والتمويالت املصرفية القروض

حصلت  البنوك املحلية التي مناإلسالمية والتمويالت املصرفية يوضح الجدول أدناه إجمالي قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 :2016والرصيد املتبقي منها كما في نهاية العام  2016وحركتها خالل العام وشركاتها التابعة عليها شركتكم 

 بماليين الرياالت            

 

  

 أصل القروض مدة القروض /صندوق التنميةالبنك
 رصيد القروض في

1/1/2016 

القروض 

املستخدمة خالل 

 العام

املسدد من 

القروض خالل 

 العام

رصيد القروض في 

31/12/2016 

 300 15 15 300 ال ينطبق دوارة سامبا

 0 150 150 0 ال ينطبق دوارة الفرنس ي

 0 300 0 300 ال ينطبق دوارة الرياض

 100 190 290 0 ال ينطبق   دوارة مصرف الراجحي

 0 120 0 120 596 ثمان سنوات صندوق التنمية

 400 775 455 720 596 املجموع
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 ،نتقدم إلى إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتقدير لجهودهم املخلصة في دعم توجهات شركتكم ال يفوتنا أنو 

هذه و  كما نتقدم أيضا بالشكر إلى إدارات البنوك املحلية على الثقة الكبيرة التي منحوها للشركة متمنين املزيد من التعاون فيما بين شركتكم

 الجهات.

فئات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها شركة ي وصف أل 

 السعودية: مسمن اإل 

 وجديال 

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أصدرتها أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو وصف ألي 

 السعودية: مسمن شابهة أصدرتها أو منحتها شركة اإل حقوق م

 وجديال 

 السعودية ألي أدوات دين قابلة لالمسترداد وقيمة األوراق املتبقية: مسمن وصف ألي امسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب شركة اإل 

 ال يوجد

 اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضورها:

 وقد كان سجل حضورها كالتالي: 2016خالل عام عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات 

 أســماء األعضــاء
 سجل الحضور 

4/2/2016 24/3/2016 24/5/2016 24/11/2016 

         خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

      ×  محمـد بن ســليمان بالغــنيم

         خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

         فهد بن عبدهللا الصالح

 ×       العفيفي أمين بن موس ى

         حمد بن عـبداللـه العليــان

         عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي

         محمـد بن علي القرني

         أحمد بن محمد العمران 

         محمد بن عبدالكريم الخريجي

       ر منطبقغي * هال بنت وليـد الجـفالـي

  

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق × ** -هللا رحمه-الجفالي وليد بن أحمد 

                      حضورX غياب 

 وقد تم اإلعالن عن ذلك في تداول. 04/02/2016* بدأت عضوية األستاذة هال بنت وليد الجفالي بتاريخ 

وقد تم  04/02/2016وقد قرر املجلس قبول استقالته بتاريخ  01/02/2016استقالته بتاريخ  -رحمه هللا-** قدم الدكتور وليد الجفالي 

 عن ذلك في تداول. اإلعالن

 الشركة األعمال أو العقود التي تكون و  ،السعودية وطرف ذي عالقة مسمن اإل  وصف ألي صفقة بين شركة
 
لحة وفيها مصفيها،  طرفا

 عالقة بأي منهم: يي أو املدير املالي أو ألي شخص ذلتنفيذألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس ا

 عالقة ذو طرف (للتأمين الوطنية الشركة مع 2016 العام عن ي،الطب التأمين باستثناء التأمين خدمات على ت شركتكمتعاقد .1

 بمناقصة فوزها عقب) للتأمين الوطنية الشركة في إدارة مجلس عضو أنه حيث -رحمه هللا-الجفالي  أحمد بن وليد بالدكتور 

وقد قرر  01/02/2016استقالته بتاريخ  -رحمه هللا-. هذا وقد قدم الدكتور وليد بن أحمد الجفالي 2015عام خالل لذلك طرحت
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، كما أن لعضو مجلس اإلدارة األستاذ أمين بن وقد تم اإلعالن عن ذلك في تداول  04/02/2016املجلس قبول استقالته بتاريخ 

قد انضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ و موس ى العفيفي مصلحة غير مباشرة )طرف ذو عالقة( 

  ريال مليون  7.5 العام كامل عن التأمين أقساط إجمالي بلغت، وقد 26/04/2016
ً
من وال توجد شروط على هذا النوع  ،تقريبا

 العقود.

بفوزها بمناقصة  ، وذلك(محدودة  مسئولية ذات سعودية شركة( املحدودة سمنتمع شركة منتجات صناعة اإل  شركتكم تتعاقد .2

 بأن سمنتشراء أكياس اإل ل 2015طرحت خالل عام 
ً
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني ل، علما

إدارة شركة منتجات صناعة  السعودية في مجلس سمنتعالقة( حيث أنه ممثل عن شركة اإل مصلحة غير مباشرة )طرف ذي 

وال توجد ، 31/12/2016إلى  01/01/2016من تاريخ ريال سعودي  36,970,000املحدودة، وقد بلغت قيمة العقد  سمنتاإل 

 شروط على هذا النوع من العقود.

 بأن سمنتبيع اإل ل ،مساهمة مقفلة( البحرين )شركةسمنتلل مع الشركة املتحدة  شركتكم تتعاقد .3
ً
إلدارة عضو مجلس ال، علما

 سمنتمصلحة غير مباشرة )طرف ذي عالقة( حيث أنه ممثل عن شركة اإل محمد بن علي القرني  ئيس التنفيذي األستاذالر 

لحة غير مصحمد بن عبدهللا العليان عضو مجلس اإلدارة األستاذ لوكذلك ، سمنتالشركة املتحدة لل إدارة  السعودية في مجلس

ت وقد بلغ، سمنتإدارة الشركة املتحدة لل  السعودية في مجلس سمنتمباشرة )طرف ذي عالقة( حيث أنه ممثل عن شركة اإل 

 ريال سعودي  102,911,000مبلغ 2016لعام  قيمة العقد
ً
 أن فترة التعاقد  ،تقريبا

ً
، 31/12/2020إلى  01/01/2016من تاريخ علما

 .جد شروط على هذا النوع من العقودوال تو 

السعودية أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو  مسمن بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة شركة اإل 

 تعويض:

 ال يوجد

 في األرباح:السعودية عن أي حقوق  مسمن بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي شركة اإل 

 يوجد ال

 املدفوعات النظامية املستحقة:

   )آالف الرياالت(  

ــــان ـــ  مالحظات 2015 2016 البيـــ

 

 الزكاة والضريبة

 

23,523 24,209 

تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية، ويتم 

ة الزكاعمل مخصص للزكاة على أساس االستحقاق ويتم احتساب مخصص 

 على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح املعدل أيهما أكبر.

 828 938 التأمينات االجتماعية
ويتم تسجيل اشتراكات  االجتماعية،تخضع الشركة لنظام التأمينات 

 ألساس االستحقاق.
ً
 التأمينات االجتماعية وفقا

 

 رسوم استغالل املواد الخام

 

46,045 

 

50,321 

املالي الستغالل الخامات للرخص الخاصة بمحجر املواد يتم سداد املقابل 

 للم
ً
من الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار  74و73و71د واالخام وفقا

 .20/8/1425وتاريخ  47التعديني الصادر باملرسوم امللكي رقم م/
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   برنامج اإلدخار للموظفين:

 11/05/1414لدى شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعية )آنذاك( بتاريخ 

 لهؤالء املوظفين لبذل املزيد من االجتهاد ورفع إحساسهم باالنتماء، وفيما يلي بيـان بحركة مساهمة ( 27/10/1993)
ً
لشركة في اتحفيزا

 :2016ل عام برنامج االدخار خال

 املبلغ بالريال البيــــــــان

 8,035,248 الرصيد كما في بداية العام

 1,040,382 2016املضاف خالل عام 

 1,120,291 2016املستبعد خالل عام 

 7,955,339 الرصيد نهاية العام

 إقرارات مجلس اإلدارة: 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:  

عدت الحسابات سجالت أن-أ  
ُ
 الصحيح. بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن-ب 
ُ
ّفذ سليمة أسس على أ

ُ
 .بفاعلية ون

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

 تحفظات من قبل املحامسب القانوني على القوائم املالية السنوية:

 ال يوجد

 انتهاء الفترة املعين من أجلها:صية مجلس اإلدارة بامستبدال املحامسب القانوني قبل تو 

 ال يوجد

 اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية:

 .2016باعتماد القوائم املالية األولية والسنوية خالل العام املالي قام مجلس اإلدارة 

 حوكمة الشـركات:

 (17/2/2009) 1430صـفر  22سبق أن أعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ 

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

 

 لالئحة حوكمة الشركات م
ً
 ــــباب عدم التطبيقأســـــ رقم املادة والفقرة وفقا

1 
تباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت ايجب "املادة السادسة الفقرة )ب( 

 ."الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة 

تطبيقها عند انتخاب أعضاء  سيتم

 .ة القادمةر املجلس للدو 

2 

ذوي الصفة يجب على املستثمرين من األشخاص "املادة السادسة الفقرة )د( 

 –مثل صناديق االستثمار  –االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

 ،اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية

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

 ."م ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراته

 مع عدم وجود آلية 
ً
عدم إلزاميتها نظاما

 للتنفيذ حتى اآلن.

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

 املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."

 متى ما أصبح إلزامي اسوف يتم تطبيقه
ً
ا

.
ً
 نظاما

4 

ي الذ –ال يجوز للشخص ذو الصفة االعتبارية " املادة الثانية عشر الفقرة )ط(

ت على التصوي –يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 ".اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة

 .ال ينطبق
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 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

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

 اسم الشركة املساهمة عضــو املجلـس

 األستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

 .بنــك البــالد 

 والء". الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني" 

 .شركة تكوين املتطورة للصناعات 

 .مجموعة سامبا املالية  األستاذ / خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 األستاذ / أمين بن موس ى العفيفي
 الشركة الوطنية للتأمين. 

 .شركة التأمين الوطنية السعودية )شركة مساهمة مقفلة( البحرين 

 األستاذ / حمد بن عبدهللا العليان

 عن شركة اإل 
ً
 السعودية( سمنت)ممثال

  شركة مساهمة مقفلة( البحرين. سمنتاملتحدة لل الشركة( 

 الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

 .)الشركة التعليمية املتطورة )شركة مساهمة مقفلة 

  الصناعي.املجموعة السعودية لالستثمار 

 (.شركة مجموعة الراجحي إخوان )شركة مساهمة مقفلة 

 .)شركة سيوب العربية )شركة مساهمة مقفلة 

 األستاذ / محمد بن علي القرني

 عن شركة اإل 
ً
 السعودية( سمنت)ممثال

  شركة مساهمة مقفلة( البحرين. سمنتالشركة املتحدة لل( 

 املالية.مجموعة سامبا   األستاذ / أحمد بن محمد العمران 

 األستاذ / محمد بن عبدالكريم الخريجي 

 شب العربية للتأمين التعاوني
ْ
 .شركة ت

  ورق(الشركة العربية لصناعة الورق(. 

 .شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر 

 شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه .  األستاذة / هال بنت وليد الجفالي

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه:

 
ً
 كالتالي: 2016تصنيفهم لعام  يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا

 التصنيف املنصب أســماء األعضــاء

 غير تنفيذي رئـيس املجـــلس خالد بن عبدالرحمن الراجـحياألستاذ/

 مستقل عضو مجلس اإلدارة محمـد بن ســليمان بالغــنيمالدكتور/ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريماألستاذ/

 تنفيذيغير  عضو مجلس اإلدارة فهــد بن عبـدهللا الصــالح*األستاذ/ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة أمين بن موس ى العفيفياألستاذ/

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حمد بن عـبداللـه العليــاناألستاذ/ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن سليمان الراجـحيالدكتور/ 

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي محمـد بن علـي القرنـــياألستاذ/

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة *أحمد بن محــمد العمــــران *األستاذ/ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة محمد بن عبدالكريم الخريـجـياألستاذ /

 مستقل عضو مجلس اإلدارة هال بنت وليـد الجـفالـياألستاذة /

 *   ممثل املؤسسة العامة للتقاعد.

 للتأمينات االجتماعية.** ممثل املؤسسة العامة 
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 لجنــة املراجعــــة:

 تتـكون لجنة املراجعة من كل من :

 رئيس اللجنة  حمد بن عبدهللا العليان 

 عضو اللجنة  محمد بن عبدالكريم الخريجي 

 )عضو اللجنة  د. أحمد بن عبدهللا املغامس )من خارج املجلس 

عقدتها خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات في: دراسة  اجتماعات ثمان خاللوقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من 

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد و القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، 

دراسة و في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم املالية ومتابعة تنفيذها، متابعة أعمال املحاسبين القانونيين املعينين بما و أتعابهم، 

 نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة،

للجنة عملها اوبدأت  ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها.إلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها وا

 .31/12/2018وتنتهي في  01/01/2016تاريخ في 

 لجنة الترشيحات واملكافآت:

 تتـكون لجنة الترشيحات واملكافآت من كل من:

                        رئيس اللجنة       د. محمد بن سليمان بالغنيم 

                  عضو اللجنة  خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم 

                             عضو اللجنة          أمين بن موس ى العفيفي 

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل اجتماعين عقدتهما خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات في: التوصية 

اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، املراجعة السنوية لقدرات ومؤهالت األعضاء ورفع التوصيات  ملجلس

بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة ، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

رتبطة باألداء وبحيث تضمن أن تكـون تلك التعـويضات واملكـافـآت كافية لالحتفــاظ باألشــخاص األكفـاء التنفيذيين على أساس معايير م

وكـذلـك الســتقطاب أشــخاص مؤهليـن وبشكل يتماش ى مع مستوى ومكونات التعـويضات واملكافآت املنافسة في السوق ، وكذلك التأكد 

 من استقاللية األعضاء املستقلين و 
ً
عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى . وبدأت  سنويا

 .31/12/2018وتنتهي في  01/01/2016تاريخ عملها في اللجنة 

 اللجنة التنفيذية:

 تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:     

  رئيس اللجنة                         خالد بن عبد الرحمن الراجحي 

   د. محمد بن سليمان بالغنيم                           عضو اللجنة 

     عضو اللجنة                                  فهد بن عبد هللا الصالح 

تتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصالحيات املالية والصالحيات األخرى املمنوحة لها من قبل املجلس والقيام بما 

. وبدأت  2016يوكله املجلس إليها من مهام.  وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل أربعة اجتماعات ُعِقدت خالل العام 

 .31/12/2018وتنتهي في  01/01/2016يخ تار عملها في اللجنة 
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 :2016مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة خالل العام 

 دا ما هو مبين في الجدول التالي:ع 2016إن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات خالل عام 

                )ريال سعودي( 

 اإلجمالي التعويضات األخرى  املكافأة السنوية أســماء األعضــاء

 212,000 12,000 200,000 خالد بن عبد الرحمن الراجـحي

 407,130 207,130 200,000 -رحمه هللا - وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 212,000 12,000 200,000 محمد بن عبد الكريم الخريجي 

 218,720 18,720 200,000 محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 212,000 12,000 200,000 خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 222,720 22,720 200,000 فهــد بن عبـد هللا الصــالح

 200,000 0 200,000 سـامي بن علــي الجــفالي

 212,000 12,000 200,000 حمد بن عـبد للـه العليــان

 214,040 14,040 200,000 عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

 212,000 12,000 200,000 محمـد بن علـي القرنـــي

 222,720 22,720 200,000 أحمد بن محمد العمران

 :2016أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 

ممن تلقوا أعلى املكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين  2016يبين الجدول اآلتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خالل العام 

 املدير املالي: إليهموالتعويضات ومنهم الرئيس التنفيذي. كما أضيف 

 املبلغ بآالف الرياالت البيــان

 3,562 الرواتب والتعويضات السنوية

 2,884 البدالت السنوية

 4,977 املكافآت السنوية

 6,083 املكافآت التحفيزية السنوية

 أو تنظيمية أو قضائية أخرى: ةإشرافية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جه

 ال يوجد.

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: 

فعالية نظام وإجراءات الرقابـة الداخـلية في حمايـة  تنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من

 في نظام الضبط 
ً
 جوهريا

ً
أصول الشـركة وتقويم مخاطـر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفا

وم مراقب الحسابات الخارجي عادة بعملية الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية. ومن ناحية أخرى يق

ـة ـتقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات املالية الختامية للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من االطالع على كافة محــاضر لجنــ

 املراجعـــــة، وتقــــــارير إدارة املراجعة الداخلية للفترة / السنة املالية محل الفحص.
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 خطة الشركة لتطبيق معايير املحامسبة الدولية:

واملتضمن تأكيد هيئة السوق املالية على مجلس إدارة  12/08/2015( وتاريخ 1/12231/15إشارة إلى تعميم هيئة السوق املالية رقم )ص /

وما بعده.  01/01/2017الية تبدأ في الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية على القوائم املالية املعدة عن فترات م

واملتضمن تأكيد هيئة السوق املالية على مجلس إدارة  13/01/2016( وتاريخ 1/383/16وكذلك تعميم هيئة السوق املالية رقم )ص/

استعداد تفاصيل الخطة املشار إليها ومراحل تطبيق الخطة ومدى  2016و 2015الشركة ضرورة تضمين تقرير مجلس اإلدارة للعامين 

بإلزام الشركات  20/08/2016وحسب إعالن هيئة السوق املالية بتاريخ ، 01/01/2017املحاسبة الدولية في  الشركة لتطبيق معايير

املدرجة باإلفصاح عن مراحل مواكبتها للتحول للمعايير الدولية، فقد أفصحت شركتكم على موقع هيئة السوق املالية )تداول( عن مراحل 

 :بما يلي، الثالثةالتحول 

 وتشكيل فريق عمل داخلي يتولى مسئولية تطبيق خطة التحول. ةإعداد خطة التحول، تعيين مستشار خارجي من ذوي الخبر  .1

 تم اعتماد السياسات املحاسبية الالزمة إلعداد القوائم املالية التي تتماش ى مع معايير املحاسبة الدولية. .2

 .2016ئم املالية الربعية للعام ويجري إعداد القوا وال توجد آثار مالية جوهرية. 2016تم إعداد األرصدة االفتتاحية لعام  .3

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

 شهادات الجودة:

 ISOالجـودة العاملية، وحافـظت على الشهادات التي استحقتها في هذا املجال كشهادة )واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير 

 استمرارها في التطبيق الشامل لهذه األنظمة TUV NORD( من الشركة األملانية املتخصصة واملعتمدة في هذا املجال )9001:2008
ً
( مؤكدة

توى املطلوب من الكفاءة واإلنجاز والتحسين املستمر في كافة قطاعات شركتكم في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية لديها لتحقيق املس

 املختلفة.

، وكذلك املتطلبات SASOوالجودة  واستمرت شركتكم بتطبيق املواصفات املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس

 اإلضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج.

نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول  European Conformity (CE)شهادة املطابقة األوروبية لتحقاقها اس كما استمرت شركتكم في

 األوروبية على منتجاتها من مصنع الهفوف.

نتيجة لتطبيقها  American Petroleum Institute (API)شهادة معهد البترول األمريكي لباإلضافة إلى استمرار شركتكم في استحقاقها 

 ملواصفات ومتطلبات املعهد على منتجها من إسمنت آبار الزيت.

 :االرتقاء إلى مستوى التحدي -الصحة والسالمة املهنية 

بدي الشركة ، كما تشركتكم لتكون جهة العمل املفضلة تمنح شركتكم لجانب الصحة والسالمة املهنية أولوية مطلقة في أعمالها، وتهدف

 لصحة وسالمة العاملين. 
ً
 حقيقيا

ً
 التزاما

، جميع أنحاء الشركة في ، وبناء موثوقية لعنايتها بهذا الجانبإلى تهيئة البيئة املالئمة لذلك من هذا املنطلق سعت شركتكم ولسنوات طويلة

 وقد ظهر أثر ذلك من خالل التقارير واألرقام التي تصدر بهذا الخصوص.

 التحسن في مؤشرات قياس أداء السالمة.لتغيير والتقدم الذي حدث على ثقافة وبيئة العمل انعكس على إن ا

ملصنع  (BE– CERTسرت ) –والتي حصلت عليها من شركة بي إي  OSHAS 18001هذا وقد استحقت شركتكم شهادة الجودة للسالمة 

 
ً
  الهفوف، مما أعطى دافعا

ً
 لتحقيق التميز في جميع مجاالت عمليات التشغيل. إضافيا
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 جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:

افقها تطوير واملحافظة على مر التم اتخاذ خطوات عملية تقوم على  اإلطارهذا  يالغبار من أهم أولويات الشركة وفيعتبر الحد من انبعاثات 

 . أفضلمما يضمن بيئة 

خر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال لكبح آاألخيرة ملصنع الهفوف باستعمال  التوسعة إطارفقد قامت الشركة في 

حديثة  بفالتر 10و 9وطواحين االسمنت رقم  6انبعاث الغبار. كما تم استبدال الفالتر االلكتروستاتيكية الرئيسية في خط اإلنتاج رقم 

 يئة.العامة لألرصاد وحماية الب الهيئةمتطلبات مستويات منخفضة تتخطى  لىإاالنبعاثات فيض التقنية. هذه اإلجراءات مكنت من تخ

 وللحفاظ على هذا املستوى املنخفض من االنبعاثات فقد اتخذت الشركة عدة إجراءات ومنها:

 وضع خطة للصيانة الدورية لكل الفالتر املوجودة مما يضمن استمرارها في نفس الكفاءة التصميمية. -1

قياس ومراقبة االنبعاثات بصفة مستمرة عبر استخدام أجهزة متطورة في كل املداخن وكذلك قياسات دورية عن طريق شركة  -2

 متخصصة.

 الغبار في كل املشاريع الجديدة املرتبطة بتحسين األداء. من انبعاثمراعاة مستويات منخفضة  -3

 Société Générale de Surveillance(SGS) من الشركة العامة للمراقبةوالصادرة  14001من أجل ذلك استحقت شركتكم شهادة األيزو 

بيق وااللتزام لتطنتيجة اكشهادات ملصنع الهفوف  -آنذاك–وكذلك رخصة بيئية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

 .التشغيلبأحدث التقنيات في معدات ووسائل التصنيع في كل مراحل 

 وتدريبها:توظيف الكوادر السعودية 

تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة املتخصصة، إضافة إلى بعض برامج التدريب على رأس العمل ملوظفي الشركة خالل 

 .2016عام 

بعد أن تم توقيع  – Saudi Petroleum Services Polytechnic (SPSP) كما تعاقدت شركتكم مع املعهد التقني السعودي لخدمات البترول

كانيكا ل وامليلتدريب مجموعة من الشباب السعوديين في تخصصات التشغي –اتفاقية دعم مع صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( 

مت هذه نض، وساهمت الشركة في اإلشراف واملتابعة أثناء التدريب، وقد اتولى املعهد تدريبهم ملدة سنتين ، حيثوالكهرباء واللحام

 ، وال يزال عدٌد منهم على رأس العمل.انتهاء التدريب بالكاملاملجموعة للعمل في الشركة بعد 

كما تم تأهيل مجموعة من طالب املعاهد والجامعات ضمن برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات ذات الصلة، وتدريب عدد من 

 .الطلبة ضمن التدريب الصيفي للطالب

 .في تنفيذ برامج التدريب الفني واإلداري وتأهيل املوظفين بما يساعد على رفع كفاءة العاملين شركتكمر هذا وتستم

ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودة كهدف استراتيجي   .2016مع نهاية عام  %53.67وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى 

 .وطني وهي مستمرة في ذلك

 مــاعيــة:املســئوليــة االجت

تحظى شركتكم بباع طويل في مجال دعم مؤسسات املجتمع املحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها املتواصل بخدمة املجتمع السعودي 

واملساهمة في تطويره وارتقائه، إذ تحث الثقافة التنظيمية للشركة على العطاء ومد يد العون للمحتاجين، كما يتطوع العديد من موظفي 

 للمشاركة في هذه املبادرات.شركتكم 

 ، قدمت شركتكم الدعم املباشر للجمعيات التالية:2016وخالل عام 

 الجمعيات الخيرية االجتماعية وهي: -1

ريم القرآن الك ، الجمعية الخيرية لتحفيظية البر الخيرية بمحافظة اإلحساء، جمعة البر الخيرية باملنطقة الشرقيةجمعي

إلحساء ية فتاة ا، جمعظ القرآن الكريم بمحافظة اإلحساء، جمعية العمران الخيريةالخيرية لتحفي، الجمعية باملنطقة الشرقية

جمعية العيون الخيرية، جمعية الحليلة الخيرية، جمعية املواساة الخيرية، جمعية الفضول الخيرية، جمعية املنصورة  ،الخيرية

)جود(، جمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية بالدمام، جمعية البر ، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات االجتماعية الخيرية

جمعية و  ية،، جمعية البطالية الخيريــة، جمعية املراح الخيرية، جمعية الطرف الخيرية، جمعية الجشة الخير الخيرية بالكالبية

 .الجفر الخيريـة
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 الجمعيات الخيرية املتخصصة وهـي:  -2

مجمع األمير سلطان لتأهيل املعاقين باملنطقة الشرقية، جمعية الرحمة الطبية الخيرية، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية 

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

 األحساء، الجمعية الخيرية لرعايةبتدخين بالدمام، الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين الصماء، الجمعية الخيرية ملكافحة ال

 حساء.باأل وتأهيل املعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة 

رابع عشر الدولي الاملساهمة في رعاية املؤتمر العربي أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفاالت منها 

تنظيم مجلس الغرف السعودية، املساهمة في  تحت 2016املساهمة في رعاية املؤتمر السعودي األول للخرسانة  للثروة املعدنية،

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بمحافظة األحساء، املساهمة في تفعيل اليوم العاملي  2016الحملة املرورية الخليجية لعام 

 ة املخدرات بالتعاون مع املديرية العامة ملكافحة املخدرات بمحافظة األحساء وغير ذلك.ملكافح

 :مركز للحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني باألحساء  -3

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

خمسون مليون ريال( من   مليون ريال )فقط 50على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ (18/5/2010) 4/6/1431

االحتياطي االتفاقي إلنشاء مركز للصابات والحوادث في مستشفى امللك عبدالعزيز بمحافظة األحساء التابع للشؤون الصحية 

ملشروع، وبعد زيارة املشروع من قبل بعض املسئولين بشركتكم في الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ ا

عقد تبرع إنشاء مركز اإلصابات والحوادث في مستشفى امللك عبدالعزيز باألحساء في قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع  فقد

 2016عام حتى نهاية مليون ريال )فقط ثالثون مليون ريال (  30، وقد تم سداد ثالث دفعات بمجموع مبلغ  23/06/2014

 بحسب املنجز من املشروع.يتم سداد املبلغ املتبقي وسوف 
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 اقتراحات مجلس اإلدارة:

 يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي: 

 
ً
 .31/12/2016التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املنتهي في  : أوال

 
ً
 .31/12/2016املالي املنتهي في التصويت على القوائم املالية للشركة للعام  : ثانيا

 
ً
 .31/12/2016التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام املنتهي في  : ثالثا

 
ً
التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة، ملراجعة حسابات الشركة للعام  : رابعا

 وتحديد أتعابه.والبيانات املالية الربع سنوية  2017املالي 

 
ً
 .31/12/2016التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  : خامسا
 
ً
من رأس املال،  %27.5ريال وبنسبة  2.75التصويت على توزيع أرباح على املساهمين عن النصف الثاني بواقع  : سادسا

 %27.5ريال وبنسبة  2.75بناًء على قرار مجلس اإلدارة عن النصف األول بواقع باإلضافة إلى ما تم توزيعه من األرباح 

 841,500,000 مبلغ وقدره 31/12/2016من رأس املال ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه عن السنة املالية املنتهية في 

قاد بسجالت تداول يوم انع من رأس املال وتكون أحقية األرباح للنصف الثاني للمساهمين املقيدين %55ريال وبنسبة 

 هذه الجمعية.

 
ً
ريال خمسة ماليين وستين ألف ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  5,060,000التصويت على صرف مبلغ  : سابعا

 .2016املالية 

 
ً
ار التجارة واالستثمالتصويت على تعديل النظام األساس للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة  : ثامنا

1437 /2015. 

 
ً
مليون ريال )فقط  306الرصيد الفائض عن االحتياطي النظامي بمبلغ التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتحويل  : تاسعا

إيقاف  مع من رأس املال %30لتصبح نسبة االحتياطي النظامي  ،يال ال غير( إلى األرباح املبقاةثالثمائة وستة مليون ر 

 من صافي األرباح إلى االحتياطي النظامي.%10تجنيب نسبة 

   
ً
 .2017التصويت على تفويض املجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام  : عاشرا

لرئيس والتي لعضو مجلس اإلدارة ا سمنتالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة املتحدة لل  : الحادي عشر

حمد بن عبدهللا العليان مصلحة غير مباشرة  لقرني وعضو مجلس اإلدارة األستاذستاذ محمد بن علي االتنفيذي األ 

 بأن مبلغ التعامل لعام )طرفي ذوي عالقة( فيها 
ً
ريال سعودي  102,911,000بلغ  2016والترخيص بها لعام قادم، علما

 وال توجد شروط على هذا النوع من العقود. سمنتشركة املتحدة لل لل سمنتاإل  عبارة عن بيع وهو

 املحدودة والتي لعضو سمنتالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة اإل  : الثاني عشر

ترخيص وال)طرف ذي عالقة( مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها 

 بأن مبلغ التعامل لعام 
ً
عبارة عن شراء أكياس  وهوريال سعودي  36,970,000بلغ  2016بها لعام قادم، علما

 من العقود. وال توجد شروط على هذا النوع سمنتاإل 

 التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ : الثالث عشر

 بأن مبلغ التعامل  )طرف ذي عالقة( أمين بن موس ى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها
ً
والترخيص بها لعام قادم، علما

وال توجد شروط  عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي وهوريال سعودي  7,500,000بلغ  2016لعام 

 على هذا النوع من العقود.

 .لعاملين فيهابرنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز ا الئحة التصويت على : الرابع عشر

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة واعتماد تعديل الئحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت  : شرعالخامس 

 من تاريخه وحتى نهاية دورة املجلس الحالي املنتهية في 
ً
 بأن املرشحين هم2018ديسمبر  31أعضائها، اعتبارا

ً
 : ، علما

 .عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( –حمد بن عبدهللا العليان )رئيس اللجنة  األستاذ -1

 .محمد بن عبدالكريم الخريجي )عضو مجلس إدارة مستقل( األستاذ -2

 أحمد بن عبدهللا املغامس )عضو اللجنة من خارج املجلس(. الدكتور  -3
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 خاتمة:

بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه لكم ، فإنـه يتقدم  لعاديـةاغير إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره لهذه الجـمعية العامـة 

هللا عز وجل أن يزيد هـذه البالد من نعمـه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن ويدعو 

اء وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبد عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين نائب رئيس مجلس الوزر 

عبد  بن سلمان بناألمير محمد امللكي صاحب السمو العزيز آل سعود، وولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

سسات الحكومية واألهلية، وكافة عمالء الشـركة ومورديها ويقدم املجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر واملؤ  ،العزيز  آل سعود

الكرام على تعاونهم الصـادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم املخلصة للشركة وحرصهم على استمرار 

 تقدمها وازدهارها .

 راجين من هللا التوفيق ملا فيه الخير والسداد .

 ة هللا وبركاته .والسالم عليكم ورحم

 مجلس اإلدارة

       


