تقرير مجلس اإلدارة 2015م

شركة أســمنت ينبــع
YANBU CEMENT CO.

إلى الجمعية العامة العادية الخامسة والثالثون املنعقدة يوم األحد 1437/06/25هـ املوافق 2016/04/03م

كلمة العضو املنتدب
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
نيابة عن مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع ،يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الخامس والثالثون عن نتائج السنة
املالية 2015م.
بعون هللا نجحت إدارة الشركة في زيادة حصتها في السوق املحلي متسلحة بجودة منتجاتها وعالقتها املتميزة مع العمالء رغم
التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع اإلسمنت خالل عام 2015م بدخول طاقات إنتاجية جديدة  ،فقد حققت الشركة أعلى
كمية مبيعات منذ إنشائها حتى الن وذلك بفضل من هللا ثم بالتخطيط الجيد والجهود التي بذلتها اإلدارة التنفيذية والفنية
عازمة على مواصلة توجهاتها االستراتيجية لرفع األداء التشغيلي والحفاظ على حصتها السوقية ملواجهة التحديات املستقبلية.
ونتقدم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة التي تولي الصناعات الوطنية ما تستحقه من التشجيع والرعاية .كما يتقدم
املجلس باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن املساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة من إداريين وفنيين على الجهود
التي بذلوها وعلى قيامهم بأداء الواجب املطلوب منهم والذي كان من أهم األسباب في نجاح شركتكم ،ونسأل هللا تعالى أن
ً
يسدد خطانا جميعا ملا فيه الخير للجميع إنه على كل ش يء قدير.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

العضو املنتدب
عبدالرؤوف محمدصالح أبوزناده
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تقرير جملس اإلدارة
السادة  /مساهمي شركة أسمنت ينبع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
إن من دواعي الفخر واإلعتزاز ملجلس اإلدارة أن يجدد اللقاء ويرحب بكم في جمعيتكم العامة العادية الخامسة والثالثون
ويسره أن يضع التقرير السنوي بين أيديكم ونتائج األعمال للعام 2015م وتقرير مراجع الحسابات .ونسأل هللا العلي القدير أن
نكون قد وفقنا في املهمة امللقاة علينا وأن تحوز النتائج على رضاكم ،كما يسرنا أن نتلقى أرائكم الصادقة والهادفة ملا فيه
مصلحة الشركة ومستقبلها الزاهر بإذن هللا تعالى وهللا ولي التوفيق.
النشاط التجاري
نشاط الشركة األساس ي هو صناعة وإنتاج األسمنت واالتجار به وتقوم الشركة بإنتاج األسمنت البورتالندي العادي واألسمنت
املقاوم لألمالح واألسمنت البوزوالني.

رؤية الشركة
ً
أن نكون دائما االختيار األول لشركائنا.
رسالة الشركة
جودة في اإلنتاج وثقة في اإلمداد وعناية بالطبيعة واإلنسان في محيطنا.

قيم الشركة
 – 1مراعاة قيم األداء.
 – 2توفير بيئة عمل مثالية.
 – 3االلتزام باملعايير األخالقية.
 – 4العناية باملسؤولية االجتماعية.
 – 5احترام القيم البيئية.
 – 6دعم االبتكار واملبادرة.
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ملخص أداء العام
لقد شهد عام 2015م إنجازات تشغيلية ومالية متميزة لشركة أسمنت ينبع  ،إضافة إلى تطوير في الهيكل التنظيمي واإلجراءات
الداخلية .

تطور األداء التشغيلي
من حيث األداء التشغيلي  ،حظيت الشركة بعام من األداء
املتميز  ،حيث بلغت املبيعات  7,008,665طن إسمنت،
مقارنة بنحو  6,293,093طن إسمنت عام  2014م ،بزيادة
نسبتها  .%11.4وبلغت الحصة السوقية للشركة %11.5
مقارنة بنحو  %11.1عام 2014م ،بزيادة نسبتها ،%3.6
كما بلغ معدل نمو مبيعات الشركة  %11.4فيما بلغ معدل
النمو في مبيعات قطاع اإلسمنت . %7.4
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األداء املالي
بلغ إجمالي الدخل من العمليات  871مليون ريال سعودي
خالل العام 2015م مقارنة بنحو  853مليون ريال سعودي
عام 2014م بزيادة نسبتها  %2.1كما ارتفع صافي الربح من
 802مليون ريال سعودي عام 2014م إلى  806مليون ريال
سعودي بزيادة نسبتها %0.50

* التوزيع المقترح
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إنتاج الكلنكر
ً
بفضل من هللا بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر لهذا العام 2015م  6.508.793 :طنا مقابل  6.503.328طن كلنكر في عام
ً
2014م بزيادة قدرها  5.465طنا أي بنسبة  %0.1وبنسبة  %11.4من إنتاج اململكة ،وقد حققت الشركة معدالت تشغيل
للفرنين الرابع والخامس تضاهي أفضل املعدالت القياسية العاملية.

.

مخزون الكلنكر
ً
ً
بلغ حجم مخزون الكلنكر في نهاية العام املالي 2015م  3.190.710 :طنا مقابل  2.947.653طنا في نهاية عام 2014م بزيادة
قدرها  243.057طن أي بإرتفاع نسبته  %8.24بسبب الزيادة في االنتاج .الجدير بالذكر أن مخزون الشركات املحلية بلغ
ً
 22.781.000طنا من مادة الكلنكر بزيادة قدرها  1.231.000طن في نهاية العام 2015م مقارنة ب ـ  21.550.000طن في نهاية
عام 2014م وبزيادة نسبتها  ، %5.71ويمثل هذا املخزون نسبة  %40من إجمالي إنتاج الشركات والبالغ  57.024.000طن
خالل العام الحالي.

Page 5 of 24

مبيعات األسمنت
ً
ً
بعون هللا بلغ إجمالي الكميات املباعة من األسمنت خالل العام املالي للتقرير  7.008.665طنا مقابل  6.293.093طنا خالل
العام 2014م وبإرتفاع قدره  715.572طن أي بنسبة  %11.4وذلك بفضل جهود اإلدارة في ترسيخ حصة الشركة السوقية
والتي بلغت  %11.5وتجاوزت نسبة الزيادة في مبيعات الشركة اإلرتفاع على الطلب في اململكة خالل العام 2015م والذي بلغ
نموه  .%7.4ومن الجدير بالذكر أن سياسة الشركة تقتض ي أن تكون املبيعات مضمونة بخطابات ضمان أو إعتمادات
مستندية بنكية.

اسرتاتيجية الشركة
ً
نظرا للتحديات االقتصادية التي تشهدها اململكة بصفة عامة وصناعة اإلسمنت بصفة خاصة وما صاحب ذلك من منافسة
شرسة بين شركات اإلسمنت السعودية بسبب دخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع بعض الشركات القائمة ،فقد قامت
اإلدارة بالعمل على تحقيق املستوى األمثل من اإلنتاج واملبيعات الذي ُيعظم العوائد على املساهمين وجعل ذلك هدف
استراتيجي خالل الفترة املقبلة ولتحقيق ذلك الهدف تم التركيز والعمل على رفع األداء التشغيلي واإلنتاجية على النحو التالي :
حصة الشركة في السوق
ً
نظرا لتمتع املنطقة الغربية من اململكة بأكبر إرتفاع في الطلب على اإلسمنت ودخول كثير من الشركات من خارج املنطقة
فقد قامت الشركة بإتخاذ عدد من اإلجراءات وعمل كل ما من شأنه أن يحافظ على حصة الشركة في سوق املنطقة الغربية،
وبفضل هللا تكللت تلك الجهود ببيع كمية  7.008.655طن إسمنت خالل عام 2015م (والذي بلغ نموه  )%11.4وبنسبة
حصة سوقية  %11.5من السوق املحلي للمملكة وقرابة  %50من سوق املنطقة الغربية.
الجودة الشاملة
تهدف إدارة شركة إسمنت ينبع للوصول إلى الريادة واالمتياز في صناعة وتجارة اإلسمنت مما استدعى تركيزها على إدارة الجودة
الشاملة على جميع املستويات اإلدارية وفي كل االنشطة وبكل املوارد املتاحة لتحقيق غايات وأهداف الشركة وجعلتها من
االهتمامات االستراتيجية التي تسعى لتطويرها وتحسينها واملحافظة عليها وذلك من خالل الحصول على الشهادات املختصة
والوفاء بمتطلباتها من التدريب والتطبيق واملتابعة ،وقد تم االستعانة ببعض الجهات املخول لها بمراقبة ومنح تلك التراخيص.
وإضافة الى حصول الشــركة على شهادة ( )ISO 9001واملحافظة عليها فإنه من املتوقع في الربع األول من العام 2016م
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الحصول على الشهادات األخرى ذات العالقة وبما يحقق مفهوم الجودة الشاملة في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية
والبيئية والسالمة املهنية لديها ( )ISO 14001 & OHSAS 18001لتحقيق املستوى املطلوب من الكفاءة واالنجاز والتحسين
املستمر في كافة قطاعات الشركة ،كما حافظت الشركة على عالمة الجودة التي تمنحها الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس نتيجة املحافظة على أعلى مستويات الجودة ملنتجات الشركة.
البيئة والسالمة والصحة املهنية
لتوفير بيئة عمل صحية ولتحييد املخاطر البيئية على العمليات فقد تبنت الشركة ثقافة االهتمام بالبيئة والسالمة والصحة
املهنية ،حيث قامت الشركة خالل السنوات املاضية برعاية وتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط البيئية للحفاظ على بيئة
املصنع واملجتمع املحيط به .ولعل أهم تلك البرامج استكمال تحديث وتركيب تقنيات املرشحات التي تعمل على منع تطاير
الغبار واالنبعاثات الضارة والذي تم االنتهاء منه خالل العام 2015م ،كما قامت الشركة بإنشاء محطة تحلية جديدة تم
ً
استالمها في عام 2015م .واستمرارا لنفس الدور الذي تلعبه الشركة في العناية بالجوانب البيئية فقد عملت الشركة على
تطوير نظامها البيئي من خالل حرصها على ممارسة النظام املتكامل للجودة بالحصول على شهادتي اإلدارة البيئية وإدارة
السالمة والصحة املهنية ( ،)ISO 14001 & OHSAS 18001إضافة إلى استمرارها في توفير املعدات ومستلزمات الوقاية
ملوظفيها والتدريب والتأهيل في هذا الخصوص لزيادة وإثراء الجانب املعرفي والتطبيقي ملمارسات السالمة املهنية.
املوارد البشرية
ً
إيمانا من الشركة بأن املورد البشري يمثل حجر الزاوية في نجاحها ونموها وازدهارها ،تولي الشركة عناية خاصة بمواردها
البشرية من منطلق حرصها في الحفاظ عليهم ودعم استقرارهم الوظيفي وفي سبيل ذلك تعمل الشركة على مراجعة وتطوير
أنظمة وأساليب العمل وهيكل الرواتب بحيث يلبي تطلعات وجذب الكفاءات الوطنية واملحافظة عليهم ،وتمتد العناية بشكل
خاص بالعاملين باملصنع من موظفيها لتشمل الجوانب االجتماعية بغية إيجاد بيئة عمل جذابة تذيب فجوة اإلحساس
بوجودهم في منطقة نائية حيث عمدت الشركة إلى تلبية احتياجاتهم بما يخدم القاطنين باملصنع مثل إنشاء رياض أطفال
ألبناء منسوبيها من املوظفين القاطنين بالحي السكني لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية قبل إلتحاقهم بالتعليم النظامي ،كما
ً
قامت الشركة أيضا باالهتمام بسيدات مجتمع املصنع من زوجات وبنات املوظفين بإنشاء نادي نسائي إجتماعي ثقافي رياض ي
يمارسن من خالله بعض األنشطة في هذا الجانب ،باإلضافة الى االستمرار في تحسين وتجميل املنظر العام في املصنع واملرافق
التابعة له.
التدريب والتطوير وبرامج السعودة
كانت الشركة ومازالت تعمل الستمرار نموها وتطورها املستقبلي باالعتماد على كوادرها الوطنية من خالل استخدام
استراتيجية تعزيز قدراتهم الوظيفية بالتأهيل والتدريب ورفع كفاءة أدائهم ،حيث قامت بعقد العديد من البرامج التدريبية
الفنة واإلدارية واملهنية وبرامج اللغة اإلنجليزية بواسطة شركات متخصصة في هذا املجال أو من خالل مركز التدريب الخاص
بالشركة واملعتمد من املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي ،وفي سبيل املساهمة في برامج السعودة فقد قامت
ً
ً
الشركة بالتخطيط لرفع نسبة السعودة تدريجيا ووفقا للمعدالت النظامية بوزارة العمل وبما يضمن استمرارية تحقيق
ً
الكفاءة والجودة من خالل أسلوب التمكين واالعتمادية على الكوادر الوطنية سعيا للوصول إلى معدالت سعودة تتماش ى مع
ً
خطط الدولة وبما يضمن بقاء الشركة في نطاقات العمل النظامية واملحافظة عليها علما بأن نطاق الشركة الحالي هو النطاق
األخضر  ،وقد تحصلت الشركة خالل العام 2015م من صندوق املوارد البشرية على مبلغ  1.469.254ريال نتيجة جهودها
في برامج السعودة.
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األتمتة ومواكبة التكنولوجيا
إن نجاح الشركة يعتمد على قدرتها على مواكبة التغيرات املستمرة في بيئة العمل ومنها التغيرات التكنولوجية سواء في
العمليات االنتاجية أو االدارية ،وعليه حرصت الشركة على النهوض بمستواها التقني بما يخدم كافة قطاعاتها الداخلية
وكذلك الجهات الخارجية ذات العالقة وعليه فقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية املعلومات لتنفيذ
مشروع  ORACLE – ERPكأحدث تكنولوجيا معلومات في تخطيط ودعم األعمال لجميع عمليات وأنشطة الشركة األساسية في
اإلنتاج واملبيعات واملشتريات واملستودعات واإلدارة املالية واملوارد البشرية ،والذي يمثل نقلة نوعية في إستخدام املعلومات
واالستفادة منها ،ومن املتوقع االنتهاء من املشروع خالل الربع الثاني من عام 2016م مع فترة تطبيق ومراجعة الختبار كفاءة
تنفيذ املشروع تستمر لنهاية العام.
كفاءة الطاقة واالنتاجية
استجابة ملتطلبات كفاءة الطاقة التي دعت لها حكومة اململكة ولزيادة االنتاجية وخفض التكاليف فقد قامت الشركة خالل
العام املالي 2015م بالتعاقد مع شركة سينوما إنرجي الصينية ( )SINOMA ENERGY CONSERVATION LTDللقيام بمشروع
توليد الطاقة الكهربائية من الحرارة املهدرة من االفران والذي يهدف إلى االستغالل األمثل للطاقة والحصول على مصادر بديلة
ً
ووقف الطاقة املهدرة والذي سينعكس إيجابا على عمليات املصنع خالل السنوات القادمة ويساعد في تخفيض التكاليف
ورفع كفاءة التشغيل ومن ثم زيادة الربحية .ويتوقع بإذن هللا اإلستفادة من هذا املشروع خالل الربع الثاني من العام 2016م.
املناخ االستثماري الجيد
ً
حرصا من إدارة الشركة على توفير املناخ االستثماري الجيد للمستثمرين الحاليين واملرتقبين واستجابة لتشجيع الدولة لفتح
باب االستثمار األجنبي والذي سيمكن من استقطاب بعض الشراكات العاملية ذات الخبرات والكفاءات والذي سيكون له األثر
االيجابي على تحسين وزيادة االنتاجية فقد قامت الشركة باستحداث إدارة لعالقات املستثمرين من ضمن مهامها التواصل
مع املستثمرين الحاليين واملستقبليين وإتاحة جميع املعلومات املالية واالدارية التي تساعدهم في دراسة وتقييم استثماراتهم.
املسئولية االجتماعية
ً
ايمانا من الشركة بواجبها االجتماعي وتعزيز مفهوم الشراكة الدائمة في تنمية املجتمع وبما يعكس مواطنتها وريادتها وللحفاظ
على صورتها املشرقة واملضيئة في وجدان مجتمعها  ،قامت الشركة بتقديم املساهمات والرعاية لعدد من الجمعيات الخيرية
والجهات الحكومية نذكر بعض منها على النحو التالي :
 تكفل الشركة بالتأمين الصحي لألطفال املنتسبين لجمعية األطفال املعوقين بمنطقة املدينة املنورة . إنشاء بوابة مدخل مدينة ينبع الشمالي . الدعم لتأمين املستلزمات الطبية لجمعية األطفال املعوقين بمنطقة املدينة املنورة . املساهمة في دعم وتأثيث االسكان الخيري لجمعية البر بالرويضات بمحافظة أملج التابعة ملنطقة املدينة املنورة. البرنامج السنوي للتبرع باألجهزة الكهربائية املنزلية كمساعدات ألهالي القرى والهجر بمحافظتي ينبع وأملج . البرنامج السنوي للتبرع بالسالت الغذائية كمساعدات ألهالي القرى والهجر بمحافظتي ينبع وأملج في شهر رمضاناملبارك.
 الدعم ملشروع انشاء طريق لألهالي بوادي مرخ بمحافظة أملج التابعة ملنطقة املدينة املنورة. الدعم للجنة السجناء واملعسرين بمحافظة بدر التابعة ملنطقة املدينة املنورة. -دعم البرنامج السنوي للتدريب الصيفي ألبناء مدينة ينبع.
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 دعم للجنة أصدقاء املرض ى التابعة ملنطقة املدينة املنورة. الدعم السنوي لفعاليات الدفاع املدني بمحافظة ينبع. الدعم لجمعية مستودع املدينة املنورة الخيري فرع محافظة بدر .التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية ()IFRS
ً
بناء على إعالن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واالستجابة ملتطلبات الجهات الرقابية ذات العالقة عن وجوب اعتماد
الشركات املساهمة على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية في اململكة العربية السعودية خالل عام 2017م قامت الشركة
بالتعاقد مع شركة آرنست ويونغ لدراسة التحول الى تطبيق املعايير الدولية واالشراف عليها .
وقد تضمنت خطة تنفيذ املشروع خمس مراحل :
 املرحلة األولى  :السياسات املحاسبية وتشخيص اإليضاحات.
 املرحلة الثانية  :تقييم األثر املحاسبي واألعمال.
 املرحلة الثالثة  :التنفيذ.
 املرحلة الرابعة  :التدريب على املعايير الدولية للتقارير املالية.
 املرحلة الخامسة  :تحديث دليل السياسات املحاسبية.
ً
ولقد تم بدء العمل في املشروع فعليا بتاريخ 2015/10/18م وعلى أن ينتهي بإذن هللا خالل الربع االول من عام 2016م،
كاف بتوفيق هللا.
وبذلك تكون الشركة قد حققت املطلوب منها قبل الوقت املحدد لهذا التحول بوقت ٍ
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إدارة املخاطر
إدارة املخاطر هي مجموعة االجراءات التي تتبعها الشركة بشكل منظم ملواجهة االخطار املصاحبة لعملياتها املختلفة وهي أهم
الركائز االساسية لنظام حوكمة الشركة ،حيث عملت الشركة إلدارة وتقييم مخاطرها بشكل جيد على التعرف على تلك
املخاطر وإدارتها وتتكون آلية إدارة املخاطر بالشركة على النحو التالي :

















الحصول على البيانات واملعلومات الضرورية عن البيئة الداخلية والخارجية بالشركة وتحليلها ليتسنى معرفة
املخاطر التى قد تواجه الشركة.
حصر وتوصيف املخاطر املختلفة التى قد تواجهها الشركة فى ضوء البيانات واملعلومات املتاحة وتصنيفها
والتعرف على العالقات فيما بينها .
تحديد مستويات تلك املخاطر باستخدام الوسائل العلمية املتاحة لقياس الخطر وفى ضوء توقع احتمالية
وقوعها ودرجة تأثيرها على عمليات الشركة املختلفة .
دراسة اإلجراءات والبرامج التنفيذية الالزمة ملواجهة تلك املخاطر .
مراجعة وتقييم مدى جودة السياسات والبرامج التنفيذية املوضوعة ملواجهة تلك املخاطر مع العمل على تطويرها
فى ضوء التحديات املحيطة وأى مستجدات بالسوق من خالل التحليل املتواصل للبيئة الداخلية والخارجية التى
تعمل الشركة من خاللها.
وضع اإلجراءات التصحيحية الضرورية لتطوير سياسات الشركة وبرامجها التنفيذية إلدارة تلك املخاطر .
إبالغ لجنة املراجعة بأى خلل قد يؤثر فى سياسات الشركة إلدارة املخاطر مع وضع الخطوات اإلجرائية
التصحيحية ملواجهة ذلك الخلل .
إعداد تقارير دورية بنشاط إدارة املخاطر يتم عرضه على لجنة املراجعة تمهيدا لعرضه على مجلس اإلدارة .
التنسيق بين اإلدارات املختلفة ذات العالقة لتطوير نظم إدارة املخاطر بالشركة والتحقق من تنفيذ اإلدارات
املعنية لتوصيات اإلدارة.
املساهمة فى نشر الوعى بأنواع املخاطر التى تواجه الشركة وأساليب ادارتها .

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال تأثير تذبذب أسعار الفائدة على الربحية املستقبلية .إن املجموعة معرضة ملخاطر
أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك البنوك الدائنة والتسهيالت البنكية .تعمل اإلدارة
على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب أسعار الفائدة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املجموعة على مقابلة إلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال إستحقاقها .تتم مراقبة
إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلتزامات حال نشوئها.
تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من الجزء املتداول من التسهيالت البنكية وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع
ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى .من املتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد جميع هذه املطلوبات املالية خالل 12
ً
شهرا من تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة وتتوقع املجموعة أن يكون لديها سيولة كافية للقيام بذلك.
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مخاطر اإلئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الخر لخسارة مالية .أرصدة النقد وما في حكمه
القائمة لدى املجموعة في تاريخ املركز املالي مودعة لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني جيد .تستحق الذمم املدينة
التجارية واألخرى بشكل رئيس ي من عمالء في السوق املحلية وأطراف ذات عالقة ،وتتركز  %83من الذمم املدينة التجارية
(2014م )%72 :املستحقة للمجموعة طرف  5عمالء رئيسيين (2014م 5 :عمالء رئيسيين) .وقد تم إظهار الذمم املدينة
بقيمتها القابلة لإلسترداد املقدرة.
مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن املجموعة غير معرضة
ً
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية ،نظرا ألن تعامالت املجموعة الجوهرية خالل السنة تمت
ب الريال السعودي والدوالر األمريكي ،وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي فإنه ليست هناك
مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واالرصدة املقيمة بالدوالر األمريكي.
القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما وعلى
أساس تجاري .تتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم املدينة واملوجودات األخرى وتتكون
مطلوباتها املالية من التسهيالت البنكية والذمم التجارية الدائنة واألرباح قيد التوزيع واملصروفات املستحقة واملطلوبات
ً
األخرى .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.
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النتائج التشغيلية :
قائمة املركز املالي املوحدة (بآالف الرياالت) للشركة خالل األعوام 2011م – 2015م (األصول والخصوم)
البيان
املوجودات املتداولة
املطلوبات املتداولة
رأس املال العامل
األصول الثابتة (صافي)
إجمالي املوجودات
املطلوبات املتداولة
قروض طويلة األجل
املطلوبات األخرى
إجمالي املطلوبات
رأس املال املدفوع
االحتياطيات واألرباح املدورة
حقوق األقلية
حقوق املساهمين
إجمالي الخصوم وحقوق املساهمين

2015
1.060.437
()256.344
804.093
3.106.371
4.166.808
256.344
101.139
74.189
431.672
1.575.000
2.128.404
31.732
3.735.136
4.166.808

2014
1.057.126
()447.667
609.459
3.187.186
4.244.312
447.667
168.247
65.672
681.586
1.575.000
1.954.521
33.205
3.562.726
4.244.312

2013
1.032.164
()528.167
503.997
3.280.724
4.312.888
528.167
407.367
62.393
997.928
1.575.000
1.706.038
33.922
3.314.959
4.312.888

2012
1.299.877
()540.555
759.322
3.396.737
4.696.614
540.555
767.851
54.923
1.363.329
1.050.000
2.251.942
31.343
3.333.284
4.696.614

2011
1.055.134
()589.241
465.893
3.504.199
4.559.333
589.241
1.038.764
56.649
1.684.654
1.050.000
1.796.159
28.520
2.874.679
4.559.333

تم إعادة التبويب أرقام املقارنة للعام 2014م لتتالئم مع طريقة عرض أرقام العام 2015م.

قائمة الدخل املوحدة (بآالف الرياالت) للشركة للسنوات 2011م – 2015م (النتائج التشغيلية)
البيان
املبيعات
تكاليف املبيعات
إجمالي الدخل
اإليرادات األخرى
إجمالي اإليرادات
املصاريف اإلدارية والتسويقية
اإلستهالكات
املصاريف األخرى
إجمالي املصاريف
صافي الدخل قبل الزكاة
الزكاة
صافي الدخل
رصيد األرباح املبقاة أول الفترة
املحول إلى اإلحتياطات
األرباح النقدية املقترح توزيعها
التوزيعات األخرى
رصيد األرباح املبقاة آخر الفترة
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2015
1.612.978
()741.514
871.464
3.558
875.022
()45.792
()7.671
()53.463
821.559
()15.475
806.084
771.070
0
787.500
2.200
787.454

2014
1.559.390
()706.174
853.216
21.944
875.160
()40.394
()11.092
()51.486
823.674
()21.742
801.933
601.338
0
630.000
2.200
771.070

2013
1.620.261
()735.153
885.108
7.255
892.363
()38.128
()16.523
()54.651
837.712
()16.416
821.296
457.862
45.620
630.000
2.200
601.338

2012
1.496.498
()704.453
792.045
4.516
796.562
()34.552
0
()17.077
()51.629
744.933
()24.450
720.483
264.579
0
525.000
2.200
457.862

2011
1.132.267
()576.760
555.507
29.851
585.358
()31.201
0
()5.684
()36.885
548.473
()19.194
529.279
218.164
218.164
262.500
2.200
264.579

التغيرات في قائمة الدخل (بآالف الرياالت)
البيان

2015

2014

األسباب

التغيرات
النسبة املئوية
املبلغ

املبيعات
تكلفة املبيعات
إجمالي ربح التشغيل

1.612.978

1.559.390

53.588

%3

ارتفاع كمية املبيعات

()741.514

()706.174

35.340

%5

ارتفاع كمية املبيعات

871.464

853.216

18.248

%2

مصروفات األعمال الرئيسية

()45.792

()40.394

5.398

% 13

الربح التشغيلي
مصروفات غير تشغيلية
اإليرادات األخرى

825.672

812.822

12.850

% 1.58

ارتفاع كمية املبيعات وإنخفاض متوسط تكلفة
املبيعات للطن.
ً
صرف راتب شهرين تمشيا مع املكرمة امللكية
وأتعاب انهاء املوقف الزكوي للسنوات حتى  2011م
ارتفاع كمية املبيعات وإنخفاض تكلفة املبيعات

()7.671

()11.092

()3.421

()% 31

انخفاض رصيد القروض

3.558

21.944

()18.386

()% 84

()15.475

()21.742

()6.267

()% 29

الفترة املقارنة من العام السابق تتضمن تعويضات
حصلت عليها الشركة من مقاول الخط الخامس
استهالك املخصص من سنوات سابقة

806.084

801.933

4.151

% 0.5

تراجع اإليرادات األخرى

الزكاة الشرعية
صافي الربح

ً
ُ
شرح للمعيار املحاسبي املطبق  :تعد القوائم املالية وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية
والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
التحليل الجغرافي لإليرادات
ً
يتم بيع جميع إنتاج الشركة محليا وبصورة رئيسية في املنطقة الغربية .وتعتمد سياسة املبيعات في الشركة على البيع املباشر
لعمالئها من تجار وشركات ومستهلكين أفراد من مصنعها الكائن في رأس بريدي 70كم شمال مدينة ينبع البحر وليس لدى
الشركة أي منافذ بيع أخرى ،ولم تقم الشركة بتصدير أي كمية من مبيعاتها خارج اململكة.
التحليل الجغرافي إليرادات شركة أسمنت ينبع وشركتها التابعة

السنة
2015
2014

اإليرادات
اإلسمنت
الكلنكر
أكياس الورق
اإلسمنت
أكياس الورق
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السعودية
1.561.580
26.408
20.677
1.504.989
46.619

التصدير
4.313
7.782

(ألف ريال سعودي)

املجموع
1.561.580
26.408
24.990
1.504.989
54.401

الشركة التابعة
الشركة التابعة هي (شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية املحدودة) وقد تأسست وتمارس نشاطها باململكة
العربية السعودية ونشاطها الرئيس ي صناعة أكياس اإلسمنت الورقية ،وتمتلك شركة أسمنت ينبع  %60من رأس مالها وشركة
الشعيبة الصناعية – الكويت ( %40رأس مال الشركة  50.000.000ريال خمسون مليون ريال) في 2015/12/31م .وتمارس
عملها بإدارة سعودية بمنطقة رأس بريدي بينبع بجوار مصنع شركة إسمنت ينبع بطاقة إنتاجية تصل إلى مائة وخمسون
ً
مليون كيس سنويا لكي تغطي إحتياجات شركة أسمنت ينبع بصفة أساسية ثم يوجه الباقي إلحتياجات شركات األسمنت
املحلية األخرى كما ويتم تصدير الفائض للسوق الخارجي  ،وبياناتها كالتالي :
أسمنت ينبع
شركات األسمنت السعودية
التصدير الخارجي

% 60
% 36
%4

ويؤكد املجلس على عدم وجود أسهم أو أدوات دين أصدرتها الشركة التابعة.
بيان أرباح الشركة التابعة
أرباح الشركة التابعة
حصة الشركة األم ()%60
نسبة املساهمة في أرباح الشركة األم
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 1.117.548ريال
 670.529ريال
% 0.08

سياسة توزيع األرباح
ً
طبقا للمادة  43من النظام األساس ي للشركة يتم توزيع األرباح الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف
األخرى على الوجه التالي :
 -1تجنيب الزكاة الشرعية.
 -2تجنيب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما
بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال .
 -3يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  %5من رأس املال املدفوع.
 -4يخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع مئتا ألف ريال للعضو .
 -5يوزع الباقي كحصة إضافية للمساهمين .
تم توزيع أرباح عام 2014م بواقع  %40من رأس املال أي بواقع أربع رياالت للسهم وذلك من صافي األرباح السنوية بعد
خصم الزكاة الشرعية كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2015م مقدارها  1.5ريال للسهم الواحد بنسبة
 %15من رأس املال وذلك بتاريخ 2015/09/01م  .ويقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح مقدرها  3.5ريال للسهم الواحد تمثل
 %35حصة إضافية عن أرباح 2015م خالل ثالثة أسابيع من تاريخ الجمعية ليصبح إجمالي املوزع  %50من رأس املال
املدفوع.
إقرارات جملس اإلدارة
يؤكد مجلس اإلدارة ويقر أنه :
-

لم يقم أي شخص ذو األحقية في التصويت بإبالغ الشركة بنسبة تملكه وبأي مصلحة خالل عام 2015م.

-

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وبيان عضويتهم في مجلس إدارة الشركات املساهمة األخرى :
عدد األسهم والنسبة
في 2015/01/01م

السادة أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم

صاحب السمو امللكي
األمير مشعل بن عبدالعزيز
الشيخ /سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
األستاذ /عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة
صاحب السمو امللكي
األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
األستاذ /صالح سالم أحمد بن محفوظ
األستاذ /سعيد عمر قاسم العيسائي
الدكتور /محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم العيس ى
األستاذ /محمد عبدهللا عبدالكريم الخريجي
املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد
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النسبة

صافي التغير خالل عام
2015م
عدد األسهم

النسبة

العضوية في الشركات األخرى

إجمالي األسهم ونسبة التملك
2015/12/31م
عدد األسهم

النسبة

3.486.500

% 2.21

1.000

%0.03

3.487.500

% 2.21

915.740

% 0.58

----

----

915.740

% 0.58

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(نادك)

1.828.000

% 1.16

22.000

%1.2

1.850.000

% 1.17

-

99.450

% 0.06

----

----

99.450

% 0.06

7.000

% 0.0044

()5.000

%71.43

2.000

% 0.0013

126.250

% 0.08

----

----

126.250

% 0.08

مصرف الراجحي  /الصحراء للبتروكيماويات

15.000

% 0.009

----

----

15.000

% 0.0095

-

3.000

% 0.001

7.000

%233.33

10.000

% 0.006

مجموعة صافوال  /شركة املراعي

8.138

% 0.005

1.000

%12.28

9.138

% 0.006

-

19.492.271

% 12.37

----

----

19.492.271

% 12.37

-

2.671.080

% 1.7

----

----

2.671.080

% 1.7

-

شركة أسمنت املدينة

شركة الجوف للتنمية الزراعية
-

-

ملكية كبار التنفيذيين :
عدد األسهم
2015/01/01م

االسم

الدكتور /أحمد بن عبده زقيل – املدير العام

-

النسبة
2015/01/01م

10.000

صافي التغير
2015م

نسبة التغير %
2015م

----

----

%0.0063

إجمالي األسهم
2015/12/31م

10.000

إجمالي نسبة
التملك
2015/12/31م

%0.0063

ملكية الزوجات واألوالد القصر ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
عدد األسهم
2015/01/01م

االسم

السيدة /حصة بنت عبدالعزيز علي الدريبي
زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيدة /حصة بنت إبراهيم عبدالعزيز القبيس ي
زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

النسبة
2015/01/01م

صافي التغير
2015م

نسبة التغير %
2015م

إجمالي األسهم
2015/12/31م

إجمالي نسبة
التملك
2015/12/31م

933.071

%0.59

----

----

933.071

%0.59

810.000

%0.51

----

----

810.000

%0.51

-

ال توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة.

-

القروض :
يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض تجاه تمويل الخط الخامس للشركة والتي حصلت عليها وحركة اإلضافة والسداد خالل عام
2015م :
الشركة
شرك ـ ـ ـ ــة أسمنت ينبع

البنك
األهلي التجاري

2 -1

صندوق التنمية الصناعية السعودي

شرك ـ ـ ـ ــة ينبع السعودية الكويتية
ˊ ˋ4
(التابعة)

األهلي التجاري

الرصيد في 2015/1/1م
3

200.000.000
215.000.000
2.012.405

املسدد خالل 2015م

200.000.000
50.000.000
2.012.405

الرصيد في 2015/12/31م

0
165.000.000
0
165.000.000

252.012.405
417.012.405
( )1تم سداد قرض البنك األهلي التجاري بالكامل بنهاية شهر أكتوبر 2015م (أصل القرض  1.200.000.000ريال).
ً
( )2جميع التسهيالت البنكية لعمليات الشركة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية (تيسير تجاري إسالمي).
ً
( )3سداد قرض الصندوق (مقابل رهن املباني ومصنع الشركة) خالل ستة سنوات ابتداءا من 1434/02/15هـ على أقساط نصف سنوية غير متساوية (أصل
القرض 300.000.000ريال).
( )4تم سداد قرض شركة ينبع السعودية الكويتية (الشركة التابعة) بالكامل خالل عام 2015م (أصل القرض  13.503.291ريال).

-

ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها
أو منحتها الشركة خالل عام 2015م .
ال يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب
أو حقوق مشابهة خالل عام 2015م أصدرتها الشركة.
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد في عام 2015م (ال توجد
أدوات دين أصدرتها الشركة).
ال توجد عقود مصلحة لدى الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير العام أو املدير املالي أو أي شخص في
اإلدارة التنفيذية.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن تعويضات أو مكافآت من قبل أعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في األرباح.
ال توجد قروض من الشركة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وال ضمانات ألي قرض لألعضاء مع الغير.
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-

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشائها ملصلحة املوظفين بالشركة.
املدفوعات النظامية املستحقة واملسددة عن عامي 2015م و 2014م:
البيان
الرسوم الجمركية
الزكاة الشرعية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تكاليف التأشيرات والجوازات
رسوم استغالل خامات التعدين واالمتياز
أخرى
إجمالي املدفوعات

شركة أسمنت ينبع
2014م
2015م
7.093.939
9.958.490
17.119.415
17.536.124
9.627.888
10.427.477
2.254.477
2.281.279
42.961.446
48.809.611
400.000
400.000
79.457.165
89.412.981

كما يؤكد املجلس ويقر ما يلي :
 أنه تم إعداد السجالت املحاسبية بالشكل الصحيح حسب املعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعوديةللمحاسبين القانونيين.
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. املركز املالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة االستمرار في نشاط الشركة بمشيئة هللا. لم يتضمن تقرير املحاسب القانوني تحفظات حول القوائم املالية.ً
 لم يتم استبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء املدة .علما بأن الجمعية العامة الرابعة والثالثون والتي عقدتً
بتاريخ 1436/06/23هـ قامت باملوافقة على تعيين السادة /كي بي إم جي الفوزان والسدحان  KPMGمراجعا
ً
للحسابات بناءا على توصية لجنة املراجعة وذلك ملدة عام.
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 إجتماعات مجلس إدارة الشركة :ً
ً
طبقا للمادة  16من الباب الرابع للنظام األساس ي للشركة يتولى اإلدارة مجلس إدارة مكون من  11عضوا تعينهم
الجمعية العامة العادية ويبين الجدول التالي أعضاء املجلس وتصنيفهم وسجل الحضور لكل عضو  ،حيث بلغت
إجتماعاتهم عدد ( )4إجتماعات خالل عام 2015م :
سجل حضور االجتماعات
األول

الثاني

الثالث

الرابع

1436/04/15
2015/02/04

1436/06/23
2015/04/12

1436/09/15
2015/07/02

1437/01/09
2015/10/22

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

4
4
4
3
4
4
4

حضر

حضر

حضر

4

االسم

الوصف

التصنيف

صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز
الشيخ /سليمان عبدالعزيز الراجحي
األستاذ /عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة
صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
األستاذ /صالح بن سالم بن محفوظ
األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم العيس ى
األستاذ /سعيد عمر قاسم العيسائي
الدكتور /محمد سليمان الراجحي
األستاذ /محمد عبدهللا عبدالكريم الخريجي
األستاذ /فهد بن صالح العجالن

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

العضو املنتدب

غير تنفيذي

عضو

غير تنفيذي

عضو

مستقل

عضو

مستقل

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

(ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

األستاذ /أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي
(ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)

عضو

مستقل

عضو

غير تنفيذي

عضو

مستقل

عضو

غير تنفيذي

عضو

غير تنفيذي

حضر

حضر

حضر

حضر

اجمالي
الحضور

4

ومن أهم الوظائف األساسية للمجلس :
 اعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها.
 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف العام عليها.
 وضع نظام حوكمة للشركة.
 وضع سياسات واجراءات ومعايير واضحة ومحددة للعضوية.
 وضع سياسة واضحة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حماية وحفظ حقوقهم.
 وضع السياسات واالجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح الخرين
وذلك عبر عدة لجان.
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جلان جملس اإلدارة (مدة عضوية اللجان ال تتجاوز ثالث سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة)
ً
أوال :اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء املجلس :
األستاذ /عبد الرؤوف محمد صالح أبوزنادة
األستاذ /صالح بن سالم بن محفوظ
األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم العيس ى
األستاذ /سعيد عمر قاسم العيسائي
الدكتور /محمد سليمان الراجحي
األستاذ /أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي

تمارس هذه اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين الخطط االستراتيجية
للشركة واألهداف التشغيلية وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة وذلك من حيث األولويات التشغيلية والتخطيط املالي واإلداري
والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارساتها للصالحيات املفوضه ملجلس اإلدارة .وبلغت إجتماعات اللجنة التنفيذية عدد
( )3اجتماعات خالل العام 2015م.
ً
ثانيا :لجنة املراجعة
تتكون لجنة املراجعة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة (من غير األعضاء التنفيذيين) وبلغت إجتماعاتهم عدد ()4
إجتماعات خالل عام 2015م :
األستاذ /محمد عبدهللا عبدالكريم الخريجي
األستاذ /فهد بن صالح العجالن
األستاذ /أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي

الرئيس
ً
عضوا
ً
عضوا

مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي

وتتلخص مهام ومسئوليات اللجنة فيما يلي :
 اإلشراف الكامل على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهام
املحددة من قبل مجلس اإلدارة.
 دراسة نظام الرقابة الداخلية.
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسب القانوني وفصله وتحديد األتعاب.
 متابعة أعمال املحاسب القانوني واعتماد أي عمل خارج نطاق املراجعة.
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وابداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة.
 دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني ودراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية إن وجدت.
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ً
ثالثا :لجنة الترشيحات واملكافآت
ً
ً
تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من أعضاء املجلس  ،وقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت إجتماعا واحدا خالل العام
2015م :
األستاذ /عبد الرؤوف محمد صالح أبوزنادة
األستاذ /صالح بن سالم بن محفوظ
األستاذ /فهد بن صالح العجالن

رئيس اللجنة
ً
عضوا
ً
عضوا

غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي

وتتلخص مهامها فيما يلي :

ً
 التوصية بترشيحات العضوية ملجلس اإلدارة واملؤهالت املطلوبة للعضوية وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة.
 القيام بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات مع املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة
من املهارات املناسبة لعضوية املجلس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس.
 التأكد من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
 تحديد جوانب القوة والضعف ملجلس اإلدارة واقتراح املعالجات بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 وضع السياسات الواضحة واملرتبطة باألداء للتعويضات واملكافآت لكبار التنفيذيين.

ً
رابعا :لجنة املسئولية اإلجتماعية
ً
ً
تتكون لجنة املسئولية االجتماعية من أعضاء املجلس  ،وقد عقدت لجنة املسئولية االجتماعية إجتماعا واحدا خالل العام
2015م :
األستاذ /محمد عبدهللا عبدالكريم الخريجي
األستاذ /فهد بن صالح العجالن
األستاذ /أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي

رئيس اللجنة
ً
عضوا
ً
عضوا

مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :
 دعم التنسيق بين الشركة واملجلس حول أهداف املسئولية االجتماعية.
 استعراض االتجاهات التي يمكن أن تكون لها تأثير محتمل على عمليات الشركة التجارية أو سمعة الشركة.
 استعراض مقترحات املساهمين التي تنطوي على شئون املسئولية االجتماعية للشركة.
 إعداد تقرير منتظم وموافاة مجلس اإلدارة بما يتعلق بأنشطة اللجنة.
 تقديم توصية/توصيات مناسبة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة الشركة ألنشطتها ذات الصلة باملسئولية
اإلجتماعية ومتابعة برامج املسئولية املعتمدة من قبل املجلس.

Page 20 of 24

مكافأة مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء املجلس ال يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات مالية غير املنصوص عليها في قرار وزارة
التجارة رقم  1071وتاريخ 1412هـ .كما يؤكد املجلس بأن العضو املنتدب مازال يتنازل ويقدم خدماته للشركة بدون مقابل
وله منا ومنكم الشكر والتقدير.
جدول املكافآت السنوية والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة
االسم
صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز
الشيخ /سليمان عبدالعزيز الراجحي
األستاذ /عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة
صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
األستاذ /محمد عبدهللا عبدالكريم الخريجي
األستاذ /صالح بن سالم بن محفوظ
األستاذ /سعيد عمر قاسم العيسائي
الدكتور /محمد سليمان الراجحي
األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم العيس ى
األستاذ /فهد بن صالح العجالن (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
األستاذ /أمين عبدهللا عبدالعزيز السنيدي (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)

املكافأة
السنوية

التعويضات
األخرى 

االجمالي

200.000

--

200.000

200.000

21.520

221.520

200.000

21.000

221.000

200.000

--

200.000

200.000

24.000

224.000

200.000

21.000

221.000

200.000

21.000

221.000

200.000

32.280

232.280

200.000

18.000

218.000

200.000

33.520

233.520

200.000

47.280

247.280

 التعويضات األخرى تمثل بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه .

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين
البيان

الرواتب
البدالت
املكافآت السنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
املجموع
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خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات
من ضمنهم املدير العام واملدير املالي

3.319.600
947.413
2.869.000
----7.136.013

إفصاح عام
العقوبات والجزاءات
لم تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو
قضائية أخرى.
نتائج املراجعة السنوية لفاعلية واجراءات نظام الرقابة الداخلية
ً
ً
إلتزاما من مجلس االدارة بتحمل مسئولياته ممثال في لجنة املراجعة فقد تم التعاقد مع شركة ارنست ويونغ للقيام بمهام
ً
املراجعة الداخلية وذلك باملشاركة مع فريق املراجعة الداخلية في الشركة والذي يتبع وظيفيا ملجلس االدارة ( لجنة املراجعة )
وذلك لتقديم خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الشركة املختلفة التي تضمنتها خطة املراجعة الداخلية املبنية على املخاطر
واملعتمدة من لجنة املراجعة للسنة املالية املنتهية في 2015/12/ 31م وأنه ب ً
ناء على نتائج املراجعة الداخلية والتقارير املرفوعة
بهذا الشان إلى مجلس االدارة سواء من املراجع الخارجي أو الداخلي فإن املجلس يؤكد أنه لم يسترعي انتباهه أية أمور تجعله
يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتض ي االفصاح عنه فيما يخص سالمة االنظمة املالية واالدارية وما له صلة بإعداد القوائم
ً
والتقارير املالية ويؤكد املجلس أيضا أن االنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفاعلية وأن جميع املالحظات والتوصيات التي رفعت
إليه قد تم اتخاذ الالزم حيالها.
الئحة الحوكمة
تلتزم أسمنت ينبع بالئحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة وكافة األطراف ذات العالقة وقد أعدت الشركة الئحة
حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد بتاريخ  12جمادى األولى 1434ه املوافق  24مارس 2013م
ً
وتقوم الشركة حاليا بتطبيق جميع بنود الئحة الحوكمة بإستثناء املواد املذكورة أدناه:
ً
أسباب عدم التطبيق
رقم املادة والفقرة وفقا لالئحة حوكمة الشركات
م
 1املادة السادسة الفقرة (ب) "يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند عدم تضمن النظام األساس ي للشركة
لطريقة التصويت التراكمي وسوف يتم
التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة".
األخذ به عند إلزاميته من الجهات
الرسمية وإقراره من الجمعية العامة
ً
 2املادة السادسة الفقرة (د) "يجب على املستثمرين من األشخاص ذوي عدم إلزاميتها نظاما مع عدم وجود آلية
الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم – مثل صناديق للتنفيذ حتى الن.
االستثمار – اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في
تقاريرهم السنوية ،وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب
جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة
بإستثماراتهم".
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املركز املالي للشركة واقتراح توزيع األرباح
املركز املالي للشركة
من دراسة امليزانية العمومية وبيان األرباح والخسائر للعام املالي 2015م والتي تمت مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي
الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان يتضح لجمعيتكم ما يلي -:
-1

-2
-3
-4

بلغت موجودات الشركة في 2015/12/31م مبلغ  4.166.808.208ريال مقابل  4.244.312.211ريال في عام 2014م
وتتكون مما يلي :
املوجودات املتداولة للشركة في 2015/12/31م مبلغ  1.060.436.852ريال مقابل  1.057.126.120ريال في
أ-
عام 2014م وذلك بزيادة قدرها  3.310.732ريال بنسبة .% 0.31
ب -املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املتراكم في 2015/12/31م مبلغ  3.106.371.356ريال مقابل
 3.187.186.090ريال في عام 2014م وذلك بنقص قدره  80.814.734ريال بنسبة .% 2.54
بلغت أرصدة املطلوبات املتداولة في 2015/12/31م مبلغ  256.344.298ريال مقابل  447.667.283ريال في عام
2014م وذلك بنقص قدره  191.322.985 :ريال أي بنسبة قدرها .% 42.74
بلغت حقوق املساهمين في 2015/12/31م مبلغ  3.735.136.167ريال مقابل  3.562.725.564ريال في عام 2014م
أي بزيادة قدرها  172.410.603ريال بنسبة . % 4.84
بتوفيق من هللا بلغت أرباح شركتكم في 2015/12/31م مبلغ  806.083.848ريال بعد استقطاع الزكاة الشرعية
وحقوق األقلية مقابل  801.932.658ريال في عام 2014م وذلك بزيادة قدرها  4.151.190ريال أي حوالي . % 0.52

اقتراح توزيع األرباح
يقترح مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع األرباح الصافية التي حققتها الشركة في 2015/12/31م والتي بلغت
 806.083.848ريال وحسب املادتين  42و  43من النظام األساس ي للشركة يتم توزيع األرباح بعد خصم املصروفات وتجنيب
الزكاة الشرعية على النحو التالي :
توزيع األرباح
الربح الصافي للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية

ريال سعودي
806.083.848

تخصم حصة أولى للمساهمين بواقع  %5من رأس املال املدفوع

78.750.000

الرصيد
تخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الرصيد
تضاف األرباح املدورة

727.333.848
2.200.000
725.133.848
771.070.163
1.496.204.011

الرصيد
تخصم حصة إضافية بواقع  % 45من رأس املال املدفوع

708.750.000

الرصيد يرحل للعام القادم

787.454.011

بيان التوزيع ألرباح 2015م
البند
النصف األول
النصف الثاني
اإلجمالي
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النسبة
%15
%35
%50

املبلغ (ريال/سهم)
1.5
3.5
5

اإلجمالي
236.250.000
551.250.000
787.500.000

مقترحات مجلس اإلدارة :
السادة األخوة املساهمين الكرام إن مجلس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم ووضع النتائج بين أيديكم
يطيب له أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الخامسة والثالثون باملقترحات التالية -:
 )1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة كما في 2015/12/31م.
 )2التصويت على امليزانية الختامية للشركة وعلى حساب األرباح والخسائر عن العام املــالي املنتهي في  31ديسمبر
2015م.
 )3التصويت على صرف األرباح املقترحة عن النصف الثاني لعـام 2015م بواقع  3.5ريال للسهم وبنسبة  %35من
رأس املال على أن تكـون أحـقية األرباح للمساهمين املسجلين في سجالت الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
ً
ً
كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا علما بأنه قد تم صرف
( )1.5ريال وبنسبة  %15أرباح نصف سنوية عن النصف األول لعام 2015م بتاريخ 2015/09/01م بإجمالي مبلغ
 236.250.000ريال.
 )4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2015/12/31م.
 )5التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم املالية للعام املالي املنتهي في 2015/12/31م .
 )6التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام
املالي 2016م والبيانات املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 )7التصويت على صرف مبلغ ( )2.200.000مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن العام املالي
املنتهي في 2015/12/31م بواقع ( )200.000مئتا ألف ريال لكل عضو .
ومجلس اإلدارة إذ يتقدم إليكم بالشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا االجتماع وعلى الثقة التي أوليتموها إياه والتي هي
ً
الحافز الحقيقي له للمض ي قدما ملا يحقق املصلحة العامة لشركتكم وساعدها في الوصول إلى النتائج املرضية والتقدم في ظل
رائد النهضة وقائد املسيرة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف
بن عبد العزيز آل سعود – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية  ،وندعو هللا أن يمدهم بعون من عنده وأن
يحقق على أيديهم المال التي تعلقها عليهم األمة العربية واإلسالمية.
ً
ونسأل هللا تعالى أن يسدد خطانا جميعا ملا فيه الخير للجميع إنه على كل ش يء قدير.

مجلس اإلدارة
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