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اإلدارةمجلسرئيسكلمة

الكرامالمساهمينالسادةحضرة

أشـارككمأنلـيويطيـب،2017المالـيللعـاماالدارةلمجلـسالسـنويالتقريـرخـالمـنبكـمأرحـب

ـوبيمنسجميـعبجهـودثـماللـهبفضـلتحقيقهـاالقابضةالكثيريشركةإسـتطاعتالتـيالنتائـج

لبياناتايتضمناليللشركةاألولالسنويالتقريــرفــيتفصيــالعرضهــاســيتموالتــيالكثيري

الىالشركةلتحولكنتيجةمقارنةسنواتعلىالتحويوالتي2017-12-31فيالمنتهيةللسنةالمالية

.العامخاللمساهمةشركة

هذاخاللجرتالتيوالكميهالنوعيةللنقالتكنتيجةالمقاييسبجميعاستثنائياعام2017العامكانلقد

الشركاتمنكواحدةالسعوديالمالراسسوقالىاالنضمامفيالشركةبنجاحتكللتوالتيالعام

.اضالريمدينةفيالجاهزةالخرسانةانتاجمصنعافتتاحاستكمالفيونجاحهاالسوقهذاضمنالفاعلة

لالنخفاضكنتيجةاالقتصاديةاألنشطةتراجــعمن2017العــامخــاللالســعوديةشهدتهمامنبالرغم

انخفاضعنهانتجترشيديهسياساتمنالحكومةانتهجتهلمانتيجةو2017العامخاللالحكومياالنفاق

الكبيرثـراأللهكانوالذيالمبيعـاتفيتراجـعلهنتيجةانعكسوالذيالمسـتهلك،لـدىالشـرائيةالقــدرة

ويقيةالتساستراتيجيتهافيخاصانهجاتتبعالشركةجعلوالذيوالجملـة،الشـركاتقطـاعتراجـععلـى
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للعملةللشركالمنسوبينجميعمنتطلبتشراءصفقاتعلىبالحصولوذلكدخلهامصادرتنويعخاللمن

عنصريعلىاالعتمادفيهاتموالتياالستراتيجيةالشركةخططإنجاحلغاياتجهودهممضاعفةعلى

الشراءعمليةفيالنوعيالتوجهواستغاللالمشاريعالنخفاضنتيجةالغيرلدىالبيعيةالقدرةانخفاض

.استهدافهايمكنالتيوالمشاريعالتسويقعلىقدرتناأخرىناحيةومن

لرؤيةةالمواكبالشركةاستراتيجيةظلفيالقائمةومشاريعهاعملياتهادعممواصلةعلىتعملالشركةان

المعطياتوفقالتطورعلىجاهديننسعىبدورناونحن،2020الوطنيالتحولوبرنامج2030المملكة

عبدبنمانسلالملكالشريفينالحرمينخادمبرعايةالحكيمةالقيادةاليهتسعىوماالحديثةاالقتصادية

.هللاحفظهمالعزيزعبدبنسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحباألمينعهدهووليالعزيز

ءأعضـاأشـكركمـا،الكثيريإدارةفـيثـقــتكمعلـىوالتقديـرالشـكربخالـصأتقـدمالختـاموفـي

والشـكرالشــركة،استراتيجيةرســمفــيومجهوداتهــمالمستمرةتوجيهاتهــمعلــىاالدارةمجلــس

إلــىــنمتطلعيالمخلصـةجهودهـمعلـىالكثيريإداراتوكافـةالتنفيذيـةاالدارةفـيالزمـالءإلـىالكثيـر

للجمعيــةالســنوياالجتمــاعخــالبكــمألتقــيأنأمــالًا،2018العــامخــالالنجاحــاتمــنمزيــد

.التقريــرهــذاتضمنــهمــابخصــوصاستفساراتكمعلــىللــردللمســاهمينالعامــة

اإلدارةمجلسرئيس

الكثيريرايد
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نبذة عن الشركة

قدرهمالبرأس.الرياضمدينةالرئيسيومقرها.م2008عامالقابضةالكثيريشركةتأسست

ريالكثيناصرمحمدمؤسسةباسمفرديةكمؤسسةغيراللايرألفمائةفقط.لاير100,000

هالبماالقابضةالكثيريشركةالىالمؤسسةتحويلتمم09/04/2014تاريخوفى.للمقاوالت

يةوالفنالماليةعناصرهاوجميعوتراخيصوتصنيفوعمالةالتزاماتمنعليهاوماحقوقمن

محدودةمسئوليةذاتشركةالىواالدارية

ليصبحالمالراسزيادةوتممغلقةمساهمةشركةالىالشركةتحويلتمم2017عاموفى

هـ07/07/1438تاريخوفي,لايرألفوثالثمائةمليونوعشرونسبعةفقطلاير27,300,000

عمليةاكتمالبعدليصبحالمالرأسزيادةالشركةادارةمجلسقررم04/04/2017الموافق

.للسهملاير10اسميةبقيمةسهم3,139,500اليمقسملاير31,395,000الطرح

سوقهيئةموافقةبعدنموالموازيةالسعوديةبالسوقالشركةادراجتمم2017يوليووفي

.الشركةاصدارنشرةعلىالسعوديةالمالية
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نشاطنا 

:فيوالمتمثلةاالستراتيجيةاالعمالمنقطاعينفيالرئيسينشاطنايتمثل

بناءللاألساسيةوالمواداألسمنتوبيعوتوزيعنقلخاللمن:االسمنتمادةتوريدقطاع-

وأهمهاالمملكةمناطقجميعفيالمحليةلألسواق(المختلفةبأنواعهوالرملالبحص)

يعملبهاخاصأسطوللهاالشركةأنحيثالغربية,والمنطقةالوسطىالمنطقةأسواق

.األسمنتوتوزيعنقلعلى

اضالريمدينةشمالفيالواقعمصنعهاخاللمنوذلك:الجاهزةالخرسانةوبيعانتاجقطاع-

يةبيعبقدرةحديثاسطولخاللمنالرياضمناطقجميعيخدمبدورهوالذي.الخيرمخطط,

.يوميامكعبمتر750

رؤيتنا 

( .االسمنت)رفد االقتصاد الوطني في مجال التشييد والبناء بعصب البناء -

ضل المستقبلية لتقديم أف( خطتنا)مصنع الخرسانة العصري, وأسطولنا العمالق, واكبنا -

يق متخصص لتحق( كادر فني)تحت اشراف الخدمات الحديثة في مجال التسويق والمبيعات

.أهداف الشركة
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رسالتنا

.  ديدنناورضاء المنتجين والمستهلكين هو( الدائم)المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة 

اهدافنا 

 هدفنا2030مستقبلنا والنماء شعارنا ورؤية البناء.

 بخطة طموحة تغطى أرجاء الوطن والدول المجاورة2030نستشرف ما بعد العام  .

 مضاعفة المبيعات بشكل مجزي للمساهمين.

ا الحالية كسب عوائد االستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاته

.جديدةواضافة انشطة 

قيمنا 

.تامةنتعامل مع المنتجين والمستوردين بمسافة واحدة ومصداقية 

معلومات اخرى

.منجزاتنا على شاهدة تقفمشاريع وطنية عمالقة ساهمنا في انجازها 
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استراتيجة الشركة 

ةافياالمملكةاتتثملااستراتيجيةاالشركةافياالسعياالدائماللوصولاالىامرتبةاتضعهاابيناالشركاتاالقيادي

:العربيةاالسعوديةاوالتياتتمثلافياتميزهااعنامثيلهاامناالشركاتافياالعديدامناالمحاوراأهمهاا

تعددامصادرااالسمنتاللعمالءامماايتيحاالكثيرامناالخياراتااماماالعميل

مواصلةاارضاءاالعميلابتزويدهاالمنتجابأسعارامنافسةاللحصولاعلىاحصةاسوقاطموحة

مافياالوقتاتوفيراأفضلاالحلولاالمناسبةالتلبيةااحتياجاتاالتجارةاوالنقلالعمالئنااوذلكابمراعاةاالتسلي

.والمكاناالمحددينابسالمةاوكفاءةاعالية

وجودافريقاوكادرافنياكاملاومتخصصايعملالتحقيقارغباتاالعمالء.

بناءاعالقاتااستراتيجيةاطويلةااالمدامعاعمالئناامحققينااعلىامعاييراالنجاحاالمشترك

خدمةاماابعداالبيعابالمتابعةاالدقيقةاوالمستمرةامعاالعمالءالنيلارضاهم.

والعمالءالمرونةافياالتعاملامعاالموردينا.

مامنابرنامجاكفالةاللمنشآتاالمتوسطةاوالصغيرةا2015الشركةاعلىاأفضلاقصةانجاحالعاماحصولا.

الشركةاكأفضلامورداالئتالفاباكساالمنفذاالرئيسيالمشروعاقطاراالرياضاتكريما.
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المؤهل العلمي الوظيفة السابقةالوظيفه الحاليه االسم 

رايد بن محمد بن ناصر الكثيري 
رئيس مجلس إدارة شركة 

الكثيري القابضة 
ضة المدير التجاري لشركة الكثيري القاب

دبلوم الحاسب اآللي من جامعة 

الملك سعود 

مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري 
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي
بكالوريس في العلوم البحريةمدير العام لشركة الكثيري القابضة 

عضو مجلس اإلدارة عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري 
مدير قسم التخطيط والدعم لشركة 

االتصاالت السعودية 

البكالوريس في اإلدارة ونظم 

المعلومات 

دبلوم تخصص كهرباءZKTecoالمدير التنفيذي لشركة عضو مجلس اإلدارة م سعود بن محمد بن عبدهللا آل الشري

ماجستير إدارة أعمال عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات أمين سر المجلس خالد بن عبدالمحسن الخيال 

أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء لجنة المراجعة 

المؤهل العلميالوظيفة السابقة الوظيفة الحاليه االسم 

ة مدير عام شركة صروح لالستشارات الماليالبرغوثي ماهر نظام 
دبي -مدير قطاع استشارات الشركات 

لالستشارات المالية 
ماجستير محاسبة 

الكثيري أشواق محمد 
ة اخصائية اوليه لخدمات الضمانات التجاري

في مصرف الراجحي

مساعد مصرفي لخدمات التجارة 

والتوريد الصينية 
بكالوريس الخدمة االجتماعيه 

رئيس حسابات شركة تحالف االخوه المدير المالي لشركة تالف االخوةمحمود حنفي عقيل 
م البكالوريس في التجارة من قس

المحاسبه 
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اإلدارةمجلسأعضاء

مينللمساهالعاديةالعامةالجمعيةتنتخبهم(األعضاءمنأربعة)منمؤلفإدارةمجلسالشركةإدارةيتولى

سنواتخمسلمدةإدارةمجلسأولالمؤسسونعينذلكمنواستثناءاسنواتثالثعنتزيداللمدة

:التاليالنحوعلىالشركةتحولتاريخمنابتداء

تصنيف العضوية المنصب اسم العضو 

مستقلغير تنفيذي تنفيذي

رئيس مجلس االدارة رايد محمد ناصر الكثيري

فيذي العضو المنتدب والرئيس التنمشعل محمد ناصر الكثيري

عضو مستقلعادل ابراهيم محمد الكثيري

عضو مستقلسعود محمد عبد هللا آل شريم

حضوربدلأومعيناراتباالمكافآتهذهتكونأنويجوزاإلدارةمجلسأعضاءمكافآتطريقةالشركةنظاميبين

.ياالمزاهذهمنأكثرأواثنتينبينالجمعويجوزاألرباح،منمعينةنسبةأوعينيةمزاياأوالجلساتعن

انظافةباالالعضويتحملهاالتيوالمسؤولياتاالعمالحجمالىالمكافئةهذهتحديدفيالشركةتنهجحيث

منعضولكللايرالفالخمسمائةتتجاوزالواناألساسيالشركةنظامحدودضمنالمكافئاتهذهتكون

.الشركةأعضاء

سياسة مكافئات مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماعأجتماعات 

االسم

سجل الحضور

االجمالي االجتماع االول

م22/03/2017

االجتماع الثاني

م03/04/2017

االجتماع الثالث

م04/04/2017

االجتماع الرابع

م20/09/2017

4رايد محمد ناصر الكثيري

4مشعل محمد ناصر الكثيري

4عادل ابراهيم محمد الكثيري

4سعود محمد عبد هللا آل شريم

2017بالعامالخاصةالمكافئاتجميععنالتنازلاإلدارةمجلسقرر

2017-12-31وحتى 2017-03-20مكافئات مجلس اإلدارة للفترة من 

2017العامخاللأخرىإدارةمجالسأيفياإلدارةمجلسأعضاءمنعضواليعضويةأيتوجدال

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى 

14



اسم العضو

االجمالي سجل الحضور 

االجتماع االول 

م30/03/2017

االجتماع الثاني

م 27/04/2017

االجتماع الثالث

م 24/05/2017

3رايد محمد ناصر الكثيري

3مشعل محمد ناصر الكثيري

XXX0عادل ابراهيم محمد الكثيري 

XXX0سعود محمد عبد هللا آل شريم 

مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس 
اجتماعاالدارة لكل 
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المنصب اسم العضو 

رئيس اللجنة ماهر نظام البرغوثي

عضو اللجنة أشواق محمد ناصر الكثيري 

عضو اللجنة محمود حنفي مجلي عقيل 

لجنة المراجعة 

:تماتشكيلالجنةاالمراجعةامناثالثاأعضاءاوفقااللجدولاالتاليا

مسؤوليات لجنة المراجعة 

بشأنهااإلدارةلمجلسوالتوصيةبشأنهاالفنيالرأيوإبداءاألوليةالماليةالقوائمدراسة.

عيينبتوالتوصيةبالشركةالمخاطروإدارةالداخليةالمراجعةوتقاريرالداخليةالرقابةنظمومراجعةدراسة

الداخليالمراجع

تهومناقشوموضوعيتهاستقاللهمنوالتحققالخارجيالحساباتمراجعبتعيينللمجلسالتوصية

الخارجيالمراجعتقريرودراسةاستفساراتهعنواالجابة

ودالعقومراجعةالرقابيةالجهاتوتعليماتوالسياساتواللوائحباألنظمةالشركةالتزاممنالتحقق

.العالقةذاتاألطرافمعوالتعامالت
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العضويةطبيعةالعضوأسم
الحضورسجل

االجمالي
4االجتماع 3االجتماع2االجتماع1االجتماع

4اللجنةرئيسالبرغوثينظامماهر/أ

4عضوالكثيريناصرمحمدأشواق/أ

4عضوعقيلمجليحنفيمحمود/أ

جدول حضور لجنة المراجعة 

2017-12-31ولغايةا2017-03-20أربعةااجتماعاتاللفترةامنا2017عقدتااللجنةاخاللاالسنةاالماليةاوقدا

:كمااهواموضحابالجدولاالتالي

بدالت اجتماعات لجنة المراجعة 

.ا2017الفالايراسعودياخاللاالعاما12تقاضتالجنةاالمراجعةااتعاباكبدالتااجتماعاتهاامبلغا
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المنصب االسم 

الرئيس التنفيذي مشعل محمد ناصر الكثيري 

المدير المالي أحمد عبد الستار زهير اسماعيل 

االدارة التنفيذية 

:اامنااالدارةاالتنفيذيةاتتكونا

:اإلدارة التنفيذيةمهام 

للمساهمينأفضلمردودتحقيقبهدفالشركةأرباحوزيادةلتطويرمستقبليةرؤيةوضع

آلخرينحمنومراجعتهاوتحديثهااالجلوالقصيرةوالمتوسطةالطويلةاالستراتيجيةالشركةخططمتابعة

تنشيطهاسبلوبحثوالتسويقالمبيعاتأعمالتوجيه.

والتدفقالتشغيلوتكاليفالموحدةالفروعموازناتعلىوالموافقةالتقديريةالميزانياتعلىالموافقة

.النهائيةالموافقاتألخذوالرفعككلالنقدي

الشركةأقسامجميعفيالمعتمدةواإلجراءاتالسياساتتطبيقعلىاإلشراف.

بدالت وتعويضات ومكافئات اإلدارة التنفيذية 

2017الفالايراكرواتباوبدالتاعملامقابلاخدماتهماالوظيفيةاخاللاالعاما456تقاضتااإلدارةاالتنفيذيةامبلغا
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:  الموارد البشرية

دةالجيالكفاءاتعنالبحثيتطلبممااإلنتاجيةالعمليةعناصرأهمكونهاالبشريةالمواردأهميةتأتي

تقرارواالسوالفعاليةالكفاءةبرفعالبشريةالمواردإدارةاهتمتولذلكالمتميز،والعطاءاألداءعلىالقادرة

يئةوبمناخيةظروفوخلقالمتوفرةالعملفرصخاللمنالشركةلموظفيواالنتماءالوالءتحقيقوكذلك

وصحيةاجتماعيةورعايةخدماتوتقديماإلداريةوالمعامالتاألجورفيالعدالةالىإضافةمناسبةعمل

العملمكتبلدىمتوسطاخضرنطاقضمنوعاملموظف91القابضةالكثيريشركةلدىيعملحيث

%12.5توطيننسبةوبمتوسط

:  تقنية المعلومات

بحجماستشعاراالحديثالعلماليهتوصلماكلتطبيقالىدوماالقابضةالكثيريشركةتسعي

منالمشروعلهذاوما(ERP)بنظامبهاالمستخدمالمحاسبيالنظامباستبدالالشركةفقامتالمسئولية،

تعملكذلك–المناسبةاالليالحاسببرامجباستخدامالتكلفةوخفضالشركةمعامالتتنظيمفيأهمية

الذاتيةرالسيرفععمليةوتيسيرالشركةاخباربإضافةاالليكترونيموقعهاوتحديثتطويرعلىالشركة

.للمتقدمين
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:توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة

خاللالشركةإنجازاتاستعراضوبعداإلدارةمجلسفإنللشركة،األساسيالنظاممن45للمادةطبقا

-:يليمايقترحالمالية،القوائموكذلكم،2017ديسمبر31فيالمنتهيةالسنة

م31/12/2017فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت.

م31/12/2017فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت.

م31/12/2017فيالمنتهيةالسنةعنالماليةالقوائمعلىالتصويت.

:توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

ةلجنقبلمنالتوصيةوتمبالشركةداخليمراجعتعيينبمناقشةالمراجعةلجنةأعضاءالسادةقام

.م2018يونيو01تاريخمناعتباراداخليمراجعبتعيينالمراجعة

:  مع أطراف ذات عالقةالمعامالت 

إدارةمجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأوفيهاطرفاالشركةمشترياتأوعقودأوأعمالأييوجدال

.منهمبأيعالقةذيشخصأليأوفيهاالتنفيذينكبارأوالشركة
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مراجعة؛اللجنةتوصيةعلىبناءاًاالمرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت

لعامامنوالسنويوالرابعوالثالثوالثانياألولللربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك

.أتعابهوتحديد2019العاممناألولوالربعم2018المالي

م31/12/2017فيالمنتهيةالسنةعناالدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت.

:  إقرارات مجلس االدارة

سجالتاالحساباتاأعدتابالشكلاالصحيحاأنا

نظاماالرقابةاالداخليةاأعداعلىاأسساسليمةاونفذابفاعليةأنا.

الايوجداأياشكايذكرافياقدرةاالشركةاعلىامواصلةانشاطهاأنها.

:تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهراتقريرامراجعياالحساباتاأناالقوائماالماليةاخاليةامناأيةاأخطاءاجوهريةاوالايوجداأياتحفظاتا

يةاعليها،اكماالماتصدراأيةاتوصيةامنامجلسااإلدارةاباستبدالاالمحاسباالقانونياالمعتمدامناالجمع

.ااالعامةاللشركة
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2017التقرير المالي للعام 



إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية 

لاير(ا42.982.384)31/12/2017الىا20/3/2017بلغتاقيمةاالمبيعاتاخاللاالفترةامنا

لايرا(ا54,724,352)امبلغا2017-12-31ولغايةا2017-01-01منا2017بلغتناقيمةاالمبيعاتاخاللاالعاما
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تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في 

نقل وتوزيع وبيع االسمنت

فيليةالمحلألسواق(المختلفةبأنواعهوالرملالبحص)للبناءاألساسيةوالمواداألسمنتوبيعوتوزيعنقل

خاصأسطوللهاالشركةأنحيثالغربية،والمنطقةالوسطىالمنطقةأسواقوأهمهاالمملكةمناطقجميع

.األسمنتوتوزيعنقلعلىيعملبها

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

دينةمشمالفيوالواقعالجاهزة،للخرسانةالقابضةالكثيريمصنعطريقعنالجاهزةالخرسانةوبيعإنتاج

يوميفالرياضمدينةشمالالواقعالجاهزةالخرسانةلمصنعالفعليالتشغيلتموقد.الخيرمخططالرياض،

وسبعةمليونوعشرونتسعةفقط(لاير29,007,516)بلغتاجماليهبتكلفة،م2017أكتوبر1الموافقاألحد

مليونعشرأربعةفقط(لاير14,120,016)بقيمةالشركةمنذاتيبتمويللايرعشروستةوخمسمائةاالف

وسبعةوثمانمائةمليونعشرأربعةفقط(لاير14,887,500)وبمبلغلايرعشروستةالفوعشرونومائة

همختصشركاتعدةمعسنواتثالثلمدةخرسانيةوخالطاتمضخاتتمويلمنلايروخمسمائةألفوثمانون

بيعيهوبقدرةالجاهزةالخرسانةمنشهرياًامكعبمترألف50بللمصنعاإلنتاجيةالطاقةوتقدرالمجالهذافي

األثروظهرالشركةاصدارنشرةفيالمعلنةالزمنيةالخطةحسبوذلك،يوميامكعبمتر600–400من

م2017عاممنالرابعالربعفيالشركةمدخالتعلىالمشروعلهذاالمالي
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2017الخرسانة الجاهزة خالل العام داء انتاج مصنع أ
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أكتوبر نوفمبر ديسيمبر اإلجمالي

مترامكعب

ذههعلىالحصولالمتوقعمنكانحيثجيدنموفيالخرسانةمصنعأداءانالبيانيالرسمفييظهركما

والتيهللوالحمدمبكرااليهاوصلناالشركةمنسوبيبجهودوانهاال2018مارسشهربعدماالنتائج

شهور5بالخطةفيالمقررموعدهقبلالجاهزةالخرسانةالنتاجالثانيالخطانشاءفيالبدءالىاستدعتنا

والحمدهلل
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كيف تختار الشركة مشاريعها؟

عملادراسةاجدوىااقتصاديةاللمشروعاودراسةااسعاراالسوقاواسعاراالمنافسيناومراعاةامدةاالمشروع.

المادياوالعائدااإلضافياالمعنوياللشركةامراعاةاالعائدا.

مراعاةاموقعاالمشروعاضمناالموازنةاالتقديريةاالسنويةاللمبيعاتاونسبةاتحققهاا.

الجيدالجميعاالموارداالمتاحةاللشركةالتحقيقاأقصىااستفادةاممكنةاالستثمارا.

النشاطسياسة تطوير 

القدرةااإلنتاجيةاوالبيعيةاالسطولاالشركةازيادةا

جديدةافياجميعامناطقاالمملكةامناخاللاإضافةامصادراجديدةالالسمنتااسواقاستهدافا

المستقبليةخطط الشركة 

بزيادةاخطاانتاجاجديدالمصنعاالخرسانةاالجاهزةاوفقاالنشرةااصداراالشركةاالتوسعا

وتحفيزاالعامليناالتدريباوالمتابعةا

والبيئةاالصحةا

العمالءافياالتقييماالمستمرالألداءاوالمنتجاتاالجودةاواشراكا

التسويقا

الماليةاالمواردا
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2017-12-31ولغاية 2017-03-20قائمة الدخل للفترة من 

-03-20مليونالايراخاللافترةااعداداالقوائماالماليةاللشركةامنا43حققتاالشركةااجماليامبيعاتابلغتا-

مناالمبيعاتاوبلغاصافيا%ا28مليونالايرابنسبةا12حيثابلغامجملاالربحا2017وحتىانهايةاالعاما2017

.منااجمالياالمبيعاتا%ا15مليونالايرابنسبةا6.6الربحا

وبالتاليا2017-03-20الايوجدابياناتامقارنةاعناالفترةاكوناالشركةاتحولتاالىاشركةامساهمةابتاريخا-

وتنتهيافيا2017-03-20هواالعامااألولالهاامناخاللااعتماداعملاسنةاماليةاتبداامنا2017يكوناالعاما

.منانفساالعاما31-12-2017

2017-12-31ولغاية 2017-03-20ندرج لكم تفصيل مختصر لقائمة الدخل للفترة من 
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2017-12-31ولغاية 2017-03-20الدخل للفترة من قائمة 

صافياالربح صافياالربحاقبلاالزكاة مجملاالربح تكلفةاالمبيعات المبيعاتا

المبلغ 6,648,200 6,821,733 11,772,482 31,209,902 42,982,384

النسبةاالمئويةا 15% 16% 27% 73% 100%
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قائمة المركز المالي 

الموجودات المتداولة والغير متداولة  

مليونالايراكماابلغااجماليااألصولا32.5مبلغا2017-12-31بلغااجماليااألصولاالمتداولةاللشركةافيا-

74.7بلغتا2017مليونالايراباجمالياقيمةاموجوداتاللشركةافياالعاما42.2مبلغا(االثابتةا)االغيرامتداولةا

.مليونالايرا

32,495,528 

42,239,902 

74,735,430 

43%

57%

100%

الموجوداتاالمتداولةا

الموجوداتاالغيرامتداولةا

اإلجماليا
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قائمة المركز المالي 

المطلوبات قصيرة االجل وطويلة االجل 

الطلوباتاامليونالايراكماابلغااجماليا18.1مبلغا2017-12-31المتداولةاللشركةافياالمطلوباتابلغااجماليا-

2017فياالعاماالتزاماتاعلىاالشركةاامليونالايراباجمالياقيمةا10.8مبلغا(اطويلةااالجلا)االغيرامتداولةا

.مليونالايرا28.8بلغتا

18,101,198 

10,757,545 

28,858,743 

63%

37%

100%

المطلوباتاالمتداولة

المطلوباتاالغيرامتداولةا

اإلجماليا
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المالي قائمة المركز 

المطلوبات وحقوق المساهمين   

حقوقامليونالايراكماابلغااجماليا28.8مبلغا2017-12-31فياااللتزاماتاللشركةابلغااجماليا-

.مليونالايرا45.9المساهمينامبلغا

28,858,743 

45,876,687 

المطلوبات

حقوقاالمساهمين
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المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة 

م2017البيان

203,790الهيئة العامة للزكاة والدخل 

62,134المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

:  الزكاة الشرعية

ما2017لايراعناالزكاةاالمستحقةاعناعاما(ا173,533)قامتاالشركةابتكوينامخصصاللزكاةاالشرعيةابمبلغا

م،اوجاريا30/04/2018ماوتنتهيافيا2016وحصلتاعلىاشهادةاالزكاةامناقبلامصلحةاالزكاةاوالدخلاعناعاما

ما31/12/2017العملاللحصولاعلىاشهادةاالزكاةاللعاماالمالياالمنتهيافيا

:  لمصلحة موظفي الشركةالمخصصات 

تقماالشركةابتجنيباأيااستثماراتكمخصصامقابلانهايةاالخدمةاولما154,218قامتاالشركةابتخصيصامبلغا

.لموظفيهااحتياطياتااخرىاأوا
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:  الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدوليةخطة 

2017للعامالماليةقوائمهابإصدارقامتوالتيالدوليةالمحاسبةمعاييرلتطبيقخطتهاالشركةأكملت

كماةالدوليالمعاييرالىالشركةتحولنتيجةذكرهايمكنجوهريةفروقاتأيفيهاتظهرلموالتيبموجبها

المملكةداخلبهاالمعمولالدوليةالمعاييربموجب2018العاممناألولللربعتقريرهابإصدارستقومانها

.والتيوفقهام2018مناألولللربعقوائمهاوستصدرالسعوديةالعربية

:الداخليةالرقابةنظاموإجراءاتلفاعليةالسنويةالمراجعةنتائج

منللتحققاإلدارة،مجلسقبلومنالمراجعةلجنةقبلمنالداخليةالرقابةإجراءاتفاعليةمراجعةتمت

رتظهولماألداء،كفاءةمدىوقياسالعملمخاطروتقويمالشركةأصولحمايةفيوكفاءتهاكفايتهامدى

.الشركةلدىالداخليالضبطنظامفيجوهرياضعفاالداخليةالمراجعةعمليات

:الشركةعلىالمفروضةوالعقوباتالجزاءات

.الشركةعلىمفروضةجزاءاتأوعقوباتأيةهناكليس
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:البنكيةالقروض

األجلرقصيوقرضجاريحسابتسهيلتتضمنمحليبنكمعائتمانيةتسهيالتاتفاقيةالشركةابرمت

الموادشراءلتمويلوذلكضمانوخطاباتمستنديهاعتماداتوتسهيالتومرابحةمشاركةعقودوتمويل

.البنكمععليهامتفقمتغيرةإسالميةمرابحةبأسعارالفترةخاللالخام

فيرصيدهبلغوالذيسعوديلاير3,012,401بمبلغألمرسنداتبموجبالممنوحاالئتمانيالتسهيلان

.الموردينمناالسمنتمشترياتتمويلباعمالخاصلايرمليون1.5مبلغ2017العامنهاية

:  حوكمة الشركات

ةاتسعياالشركةاإلىاتطبيقاالئحةاحوكمةاالشركاتاالصادرةاعناهيئةاالسوقاالماليةاوالتياتعداالئح

توبةااسترشاديهابالنسبةاللشركاتاالمدرجةابالسوقاالموازيانمو،اوتعملاالشركةاعلىاوضعاسياساتامك

ومعتمدةامنامجلسااالدارةاوالجمعيةاالعامةاللمساهمينالضماناااللتزامابقواعداوممارساتاالحوكمةا

.السليمةاوبماايضمناجاهزيةاالشركةاللتطوراوالنمواالمستهدف
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:  سياسة توزيع األرباح

:مناالنظامااألساسياللشركةاتوزعاأرباحاالشركةاالصافيةاالسنويةاعلىاالوجهااالتي46وفقااللمادةا

مناصافيااألرباحالتكوينااالحتياطياالنظامياللشركةاويجوزاأناتقرراالجمعيةاالعامة%(ا10)يجنبا–1

.منارأساالمالاالمدفوع%(ا30)العاديةاوقفاهذااالتجنيبامتىابلغااالحتياطياالمذكورا

مناصافيااألرباحالتكوينا%(ا5)للجمعيةاالعامةاالعاديةابناءاعلىااقتراحامجلسااإلدارةاأناتجنبا–2

.احتياطيااتفاقيايخصصالغرضاأواأغراضامعينه

أوايكفلاللجمعيةاالعامةاالعاديةاأناتقرراتكوينااحتياطياتاأخرى،اوذلكابالقدراالذيايحققامصلحةاالشركة-3

حامبالغاتوزيعاأرباحاثابتةاقدرااإلمكاناعلىاالمساهمين،اوللجمعيةاالمذكورةاكذلكاأناتقتطعامناصافيااألربا

.إلنشاءامؤسساتااجتماعيةالعاملياالشركةاأوالمعاونةاماايكوناقائماًامناهذهاالمؤسسات

.منارأسامالاالشركةاالمدفوع%(ا5)يوزعامناالباقيابعداذلكاعلىاالمساهمينانسبةاتمثلا–4

منانظاماالشركاتايخصصابعدا(ا76)مناهذااالنظام،اوالمادةا(ا20)معامراعاةااألحكاماالمقررةافياالمادةا–5

عامناالباقيالمكافأةامجلسااإلدارة،اعلىاانايكونااستحقاقاهذهاالمكافأةامتناسباام%(ا10)مااتقدمانسبةا

.عدداالجلساتاالتيايحضرهااالعضو
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:  األرباحاستحقاق 

اريخايستحقاالمساهماحصتهافيااألرباحاوفقاالقراراالجمعيةاالعامةاالصادرافياهذااالشأناويبيناالقرارات

فيااالستحقاقاوتاريخاالتوزيعاوتكوناأحقيةااألرباحالمالكيااألسهماالمسجلينافياسجالتاالمساهمين

.نهايةااليوماالمحددالالستحقاق

عن األرباح التنازل 

.الايوجداأياترتيباتاأوااتفاقاتنازلابموجبهاأحدامساهمياالشركةاعناأياحقوقافيااألرباح

م 2017األرباح خالل عام توزيعات 

يام،اوذلكالتوفيراالسيولةاالالزمةالعملياتاالتوسعاالمستمرةاف2017لماتقماالشركةابتوزيعاأرباحاخاللاعاما

الشركةا
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م31/12/2017توزيعات األرباح عن العام المالي المنتهي في 

وذلكالمساهمينعلىعينيةارباحتوزيعالعاديةغيرالعامةللجمعيةتوصيةرفعالشركةإدارةمجلسقرر

لايرالف6.279بقيمةالمالراسزيادةخاللمنوذلكمجانيسهم1عددأسهم5يحملمساهمكلبمنح

فيمبينهوكماواالحتياطياتالمبقاهاألرباحرسملةخاللمنوذلكسهم62.790اسمياسهموبعدد

:التاليالجدول

المبلغ نسبة زيادة رأس المال من كل بند القيمة البيان 

 5,983,380%100 5,983,380األرباح المبقاة 

 251,838%100 251,838رأس المال اإلضافي 

 43,782%6.4 687,386االحتياطي النظامي 

 6,279,000مبلغ الزيادة في رأس المال
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:المخاطر

:  مخاطر االئتمان

ركةامخاطرااالئتمانافيااخفاقاأحدااألطرافابالوفاءابالتزاماتهاتجاهاالشركةامماايؤدىاالىاتحملاالشتتمثلا

اناوعليهافقداعملتاالشركةاعلىاالحدامناالمخاطرااالئتمانيةاعناطريقادراسةامنحااالئتم.اخسارةامالية

.ااوفقاالشروطامحددةامعتمدهاعلىاقوةاالعميلافياالسوقاوحجماالتعاملامعاالشركةاوالضماناتاالمقدمة

.العقوداكمااتعملاالشركةاعلىامراقبةاالذمماالمدينةاالقائمةاومتابعةاالتحصيالتاوفقااللمواعيداالمذكورةاب

:  مخاطر السيولة

فيامخاطراتعرضاالشركةالصعوبةاتوفيراالسيولةاالالزمةالمقابلةاااللتزاماتاالمطلوبةاعلىاالشركةهيا

فيةافاناالشركةاتعملاعلىامراقبةامتطلباتاالسيولةامناخاللاالمحافظةاعلىاارصدةاكا.االمواعيداالمحددة

تزاماتامناالنقداوابراماالعقودامعاالمورديناعلىاأساساواتواريخاتضمناتوفيرااألموالاالكافيةالمواجهةاايةاال
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:  مخاطر السوق

لىاالسوقافياالتذبذباالمستمرافياعملياتاالطلباوالعرضاوالتياتعملافيهااالشركةاعمخاطراتتمثلا

اثاتجنبهاامناخاللاتنوعااألسواقاودراسةاأياعملياتاستقدماعليهااالشركةابحرصاشديدالتجنباأيااحد

قداتؤثراعليهاا

طلبات سجالت المساهمين 

أسباب الطلب تاريخ الطلب 

اجراءات الشركات 18-09-2017

اجراءات الشركات 18-09-2017

:الكلمة الختامية

ودهمجهعلىبالشركةالعاملينوجميعالتنفيذيةلإلدارةواالمتنانالشكربجزيلاالدارةمجلسيتقدم

لخالللشركةاإلنجازاتمنمزيدإلىالمجلسويتطلعالشركة،مساهميتفاعلومقدرامثمناالمبذولة،

.هللابمشيئةالقادمة،األعوام

39


