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 إدارة شركة أسمنت نجران إلى الجمعية العامة العادية التاسعةتقرير مجلس 
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شركة مساهمة سعودية  –شركة أسمنت نجران   

المملكة العربية السعودية  –نجران   

كامل. للاير مدفوع با 1.700.000.000رأس المال   

1006شارع الملك سعود ـ ص.ب:   -العنوان : نجران   

0175299991فاكس/  0175299990ت/   

Website :www.najrancement.com 

Email:info@najrancement.com 

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة أسمنت نجران عن 
 .بمدينة نجرانم  والتي ستعقد بإذن اهلل 2014نتائج أعمالها لعام 

 
  

http://www.najrancement.com/
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 يحفظه هللا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
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 يحفظه هللا    ونائب رئيس مجلس الوزراء  ولي العهدبن عبدالعزيز  األمير مقرنصاحب السمو الملكي 
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والنائب الثاني لرئيس مجلس  محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهداألمير صاحب السمو الملكي 

 يحفظه هللا                    الوزراء ووزير الداخلية 
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 المحتويات

 رقم الصفحة البيان 
 8 نشاط الشركة  أولا 
 8 نتائج أعمال الشركة  ثانياا 
 12 التوسعات ثالثاا 
 13 القروض رابعاا 

 13 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية  خامساا 
 14 المسؤولية الجتماعية  سادساا 
 14 الستقالة والتعيين  سابعاا 
 14 السعودة  ثامناا 

 15 أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة  تاسعاا 
 15 ماتم تطبيقه من أحكام لئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك  عاشراا 

 16 مجلس اإلدارة  الحادي عشر 
 17 لجان مجلس اإلدارة  الثاني عشر 
 18 نتائج المراجعة السنوية لألنشطة واإلجراءات لنظام المراجعة الداخلية  الثالث عشر 
 19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  الرابع عشر 

 20 لتنفيذيين المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار ا الخامس عشر 
 20 وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد السادس عشر 
 20 ألحد األعضاء  معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية السابع عشر 
 21 النتائج المالية  الثامن عشر 
 23 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية  التاسع عشر 

 23 الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العشرون 
 23 اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها  والعشرون الحادي

 23 األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  تفاصيل الثاني والعشرون 
 23 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت  الثالث والعشرون 
 23 وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق الرابع والعشرون 

 23 وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم  الخامس والعشرون 
 24 بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح السادس والعشرون 
 24 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة  السابع والعشرون 
 24 تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية  الثامن والعشرون 
 24 سياسة توزيع األرباح  التاسع والعشرون 

 24 إقرارات الشركة  الثالثون 
 25 توصيات ومقترحات مجلس الشركة  الحادي والثالثون 

 26 القوائم المالية  
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 أعضاء مجلس اإلدارة : 

  المنصب السم م 

 والعضو املنتدب رئيس جملس اإلدارة سلطان أبا العالبن  مانعبن حممد  1
 
 
 

 نائب رئيس جملس اإلدارة الغامدىبن ضيف اهلل  ضيف اهلل بن عمر 2
 
 
 

 عضو البابطنيبن عبدالعزيز  سعودبن عبد الوهاب  3
 
 
 

 عضو عبد اهلل بن سامل بن وسيمر الوسيمر 4
 
 
 

 عضو فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي  5
 
 
 

 عضو أمين بن عبدالرمحن بن محد الشبل  6
 
 
 

 عضو وليد بن عبدالرمحن بن عبداهلل املوسى  7
 
 
 

 عضو  وليد بن أمحد بن حممد بامعروف  8
 
 
 

 عضو  تركي بن علي بن صاحل الشنيفي 9
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 الموقرين    السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

يقدم ملسامهي الشركة الكرام تقريره السنوي للسنة املالية املنتهية يف يسر جملس أدارة شركة أمسنت جنران أن 
بفضل اهلل من املضي قدمًا يف مواصلة نتائجها اإلجيابية يف عمليات اإلنتاج  ، حيث متكنت الشركةم2014ديسمرب31

، حيث يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإجنازاهتا الرغم من التحديات اليت واجهتها والتسويق على
ة حقوق مسامهيها، ودعم صناعة ومركزها املايل وفقًا ملا ورد يف احلسابات اخلتامية ومبا يعكس أداء الشركة يف تنمي

  األمسنت ومسامهتها يف تعزيز االقتصاد الوطين. 

 
 :نشاط الشركة أولا: 

 ،واألمسنت املقاوم للكربيتات ،: األمسنت البورتالندي العاديوهي األمسنت وبيع ثالثة أنواع منبتصنيع تقوم الشركة 
  واألمسنت البورتالندي البوزوالين. 

 
 ثانياا: نتائج أعمال الشركة : 

 إنتاج الكلنكر: أ( 
طن مقابل  بعة ماليني وثالمثائة وسبعون ألفأر  ( 4.370) م 2014للعام  إنتاج الشركة من الكلنكر حبمد اهلل بلغلقد 
ومخسون تسعمائة   ( 950)بلغت أي بزيادة م  2013يف عام (  ثالثة ماليني وأربعمائة وعشرون ألف طن 3.420)

  . (%28 )طن ما نسبته ألف 
 

معاجلة مجيع املعوقات واختاذ التدابري الالزمة من أجل استغالل الطاقة االستغالل األمثل، والوصول  على وتعمل الشركة
 األرباح.  لزيادةإىل الطاقة االنتاجية املتاحة 

 م. 2013مع مقارنة م 2014احملققة خالل عام  االنتاجية الطاقة املستغلة والكفاءة التايليبني اجلدول 
  

 إنتاج الكلنكر
  

2014 2013 
التغير 
خط إنتاج  السنوي

(1)  
خط إنتاج 

(2)  
خط إنتاج 

(3)  
 اإلجمالي

خط إنتاج 
(1)  

خط إنتاج 
(2)  

خط إنتاج 
(3)  

 اإلجمالي

اقة اإلنتاجية الط
 المستغّلة

96%  65%  92%  88%  85%  94%  87%  88%  0 

الكفاءة اإلنتاجية 
 المحققة

99%  97%  106%  106%  100%  100%  100%  100%  6%  
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 م2014إىل عام م 2010سنوات من عام  اخلمسنكر خالل لويوضح الرسم البياين التايل تطور إنتاج الشركة من الك
 )األلف طن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إنتاج األسمنت: ب(
(  2.618) طن مقابل  ألفوستة ثالثة ماليني وأربعمائة  ( 3.406 ) م 2014للعام  بلغ إنتاج الشركة من األمسنتو 

نسبته ما طن  ألف سبعمائة ومثانية ومثانون ( 788 ) اقدرهم بزيادة 2013عام  طن ألف ومثانية عشر وستمائةمليونني 
(30 .)% 

 . م2014 إىل عام  2010سنوات من عام  اخلمسويوضح الرسم البياين التايل تطور إنتاج الشركة من األمسنت خالل 
 )األلف طن(
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 استيراد الكلنكر :  ج(
مسنت يف اململكة العربية زام شركات األوالقاضي بإلهـ 02/06/1434وتاريخ  20535يذا لألمر السامي الكرمي رقم تنف

( 359)خصصت وزارة التجارة والصناعة للشركة استرياد كمية الكلنكر،  وأالسعودية باسترياد كميات من األمسنت 
( مائتان 289م كمية )2013استوردت الشركة خالل عام  عليهبناء ،  من الكلنكر ثالمثائة وتسعة ومخسون ألف طن

 م.2014( مخسة وتسعون ألف طن  خالل الربع األول من عام 95) وكمية، وتسعة ومثانون ألف طن
( سبعة عشر مليونا وتسعمائة 17.950تعويضا قدره )م 19/10/2014 بتاريخوقد استلمت الشركة من وزارة املالية 

 . لايرومخسون ألفا 
 

 مخزون الكلنكر : د( 
( مليون 1.578)  طن مقابل ألف واثنان مليونان وتسعمائة ( 2.902 )م  2014 /31/12الكلنكر يف  خمزون بلغ 

مليون ( 1.324خمزون الكنلكر )حيث بلغت الزيادة يف  م2013 /31/12يف ألف طن ومثانية وسبعون ومخسمائة 
ودخول خط االنتاج  ، ويعود ذلك إىل اخنفاض الطلب على األمسنت%(84بنسبة ) طنوأربعة وعشرون ألف وثالمثائة 

 )احمللية ميع شركات األمسنت جلم  2014 /31/12الكلنكر يف  خمزون، وبلغ جمموع الثالث مرحلة التشغيل التجاري
(  أربعة عشر مليون وسبعمائة 14.738) طن مقابل  ومخسمائة ومخسون ألف واحد وعشرون مليوناً  ( 21.550

 %(.46)  انسبتهبزيادة   م أي 31/12/2013طن يف  ومثانية وثالثون ألف
 

 التسويق والمبيعات :  (هـ
 طن من األمسنت مقابل ثالثة ماليني وأربعمائة وستة آالف  ( 3.406 )م 2014 بلغت مبيعات الشركة خالل عام 

سبعمائة  ( 795 ) اقدرهبزيادة  أي م 2013 يف عام عشر ألف طن من األمسنت  أثينو وستمائة  مليونان(  2.612)
 . %(30طن مانسبته )وأربعة وتسعون ألفا 

 للتجارأن مبيعات الشركة موجهة إىل السوق احمللي وتعتمد الشركة سياسة البيع املباشر  إىل اإلشارة جتدركما 
 واملستهلكني. 
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 م2014 عام م إىل 2010 سنوات من عام  اخلمسويوضح الرسم البياين التايل تطور مبيعات الشركة خالل 
 )ألف طن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  إيرادات الشركة حسب المناطقو( 
ر التصدير ظمن مبيعاهتا خارج اململكة تنفيذا لقرار ح َصدَّر أي كميةالسوق احمللي ومل ت  مجيع مبيعات الشركة متت داخل 

 م. 2008الصادر يف يونيو 
  املبيعات حسب منطقة البيع إيرادات

 (ألف لاير)
 

 البيان
2014 2013 

 النسبة املئوية  اإليرادات النسبة املئوية  اإليرادات

 %55 349.584 %36 301.468 منطقة جنران 

 %26 166.790 %23 189.562 / جازانمنطقة عسري

 %19 116.084 %41 336.855 بقية املناطق 

 %100 632.458 %100 827.885 اإلمجايل
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: التوسعات: ثالثاا   
  أ( إعادة الهيكلة وتوسعة العمليات : 

  (:WHRاستغالل الطاقة الحرارية المفقودة )( 1
تتجاوز  مستغلة بطاقة فعليةم 2014الطاقة احلرارية املفقودة يف هناية شهر يونيو إعادة تدوير  بدء التشغيل الفعلي ملشروع

تعاقديا مع شركة سينوما ( ميجاوات بالساعة بعد أن مت بنجاح عمل اختبارات ضمان األداء املنصوص عليها 27.1)
 م. 30/06/2014ينية(، وقد مت اإلعالن عن ذلك يف موقع تداول بتاريخ للطاقة )شركة ص

 هذا املشروع حيقق الفوائد التالية: 
 ختفيض تكلفة انتاج طن األمسنت الواحد بأكثر من ريالني.  .1
النتاج حوايل  شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(توفري كميات من الوقود الثقيل املخصص من قبل  .2

 يون طن إضايف من األمسنت سنوياً، مبا حيقق االستغالل األمثل ملوارد الطاقة املتاحة. نصف مل
 مكعب ( مائة ومخسة وأربعون ألف طن145مبا يعادل ) (Co2) ثاين أكسيد الكربونغاز ات ختفيض انبعاث .3

 يف السنة. 
يتميز هذا املشروع باخنفاض تكلفة انتاج الكهرباء، وتدين تكلفة الصيانة السنوية مقارنة مبولدات الكهرباء اليت تعمل 

بعثة من املبادالت احلرارية واملربدات يف تسخني املياه بغاليات بزيت الوقود الثقيل وسهولة التشغيل حيث تستغل احلرارة املن
إلنتاج البخار بضغط عايل والذي بدوره حيرك التوربينات إلنتاج الكهرباء وتتم عملية التربيد عن طريق اهلواء ويعترب هذا 

 املشروع أكرب مشروع يف العامل يعمل بنظام التربيد اهلوائي. 
م مبوجبها تقوم شركة سينوما بالعمل على 01/03/2012وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة سينوما الصينية بتاريخ 

( 235( شهر جمانًا وتزويد الشركة بقطع غيار للمشروع مببلغ )18تشغيل وصيانة مشروع الطاقة احلرارية املفقودة ملدة )
 ابل حيث إمجايل مبلغ التعويض يزيد عن الغرامة. مائتان ومخسة وثالثون ألف دوالر أمريكي بدون مق

 إلغاء مذكرة تفاهم مع الشركة التموينية للمشاريع)ذات مسؤولية محدودة(:( 2
قرر جملس اإلدارة إلغاء االتفاق بني شركة أمسنت جنران والشركة التموينية للمشاريع )ذات مسؤولية حمدودة( وعدم املضي 

 توصل إىل اتفاق فيما خيص عمليات التقييم. يف هذا االستحواذ بسبب عدم ال
 

 ب( المخاطر التي تواجه أعمال الشركة: 
كبرية يف سبيل إرساء دعائم قوية ملساندة الشركة يف القيام بأعماهلا وتنمية مواردها والتوسع يف   اً يبذل جملس اإلدارة جهود

 اإلستقالليةأنشطتها، وعليه يتم االهتمام بنظام الرقابة والتأكد من املهام واملسؤوليات والقرارات وحتقيق أقصى درجات 
وتوفري التقييم املستمر للتأكد من سالمة ومحاية موجودات الشركة الداخلية واخلارجية والتأكد من التعامل معها  للمراجعة

وعليه يؤكد جملس اإلدارة حسب املعلومات املتوفرة لديه أنه اليوجد لديه شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن 
 ستقبلية واليت منها:اهلل وتويل الشركة اهتماما باملخاطر احملتملة واليت قد تؤثر سلباً على حتقيق خطط الشركة امل

 (ارامكو السعوديةالزيت العربية السعودية ) النقص يف إمدادات الوقود الذي يتم توفريه بشكل حصري من شركة. 
  بني شركات األمسنت نتيجة للتوسعات يف الطاقة اإلنتاجية يف الشركات القائمة ودخول شركات جديدة املنافسة

 وقف التصدير.  استمرار يف ظل
 زونات الكلنكر لدى مجيع الشركات ارتفاع خم. 
  النقل. أجور ارتفاع تكاليف 
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 : : القروضرابعاا 
 )ألف لاير(

الرصيد في  الجهة المقرضة
 م1/1/2014

اإلضافات خالل 
 م2014

المسدد خالل 
 م2014

الرصيد في 
 م31/12/2014

 163.000 131.000 0 294.000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 638.757 237.865 290.000 586.622 الفرنسي البنك السعودي

 801.757 368.865 290.000 880.622 المجمـــــــــــــوع

 
 

للجهات الحكومية:  النظامية : المدفوعاتخامساا   

 بيان املدفوعات
 املدفوع خالل العام

 م2014
 )ألف لاير(

 م2013
 )ألف لاير(

 9.000 15.754 الزكاة الشرعية

 2.406 2.681 العامة للتأمينات االجتماعيةاملؤسسة 

 2.864 1.816 تكاليف تأشريات وجوازات

 14.339 19.075 استغالل احملاجر –تكاليف أخرى 

 28.609 39.326 العام اجملموع
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: المسؤولية الجتماعية: سادساا   
 منإضافة إىل اهتمام الشركة بسالمة البيئة وصحة  ،يف اجملتمع الذي تعمل فيه ومن خالله بالدور اإلجيايبتؤمن الشركة 
تساهم أيضًا يف اخلدمات االجتماعية واألعمال اخلريية يف منطقة جنران حيث قدمت  كذلكعملياهتا  هم يف حميط 

  : املرخص هلا من قبل الدولة على سبيل املثال تربعات نقدية لعدد من اجلمعيات اخلريية والنشاطات االجتماعية
 ة اخلريية للخدمات االجتماعية جريان اجلمعي 
  الكلية التقنية بنجران ـ منتدى التوظيف 
  إدارة مرورو جنران ـ اسبوع املرور اخلليجي املوحد 
  إمارة منطقة جنران ـ الدعم السنوي لصندوق منطقة جنران 
 ة جنران ـ دعم مشاركة منطقة جنران يف مهرجان اجلنادرية إمارة منطق 
  مجعية األمري مشعل بن عبداهلل لذوي احلتياجات اخلاصة ـ مشعة أمل 
 مجعية الثقافة والفنون ـ مهرجان املسرح ومعرض الفن والتصوير والنحت 
  مجعية رعاية األيتام ـ رفقاء 
  نادي األخدود الرياضي 
  نادي جنران الرياضي 
  والتأهيلمنا املعرفة ـ مشاركة ودعم املعرض السعودي لفرص التوظيف 

 :سابعاا: الستقالة والتعيين
 : مايليعلى وافق جملس اإلدارة  (1

ا( قبول استقالة املهندس/ حممد بن مانع ابالعال من وظيفة عضو جملس اإلدارة املنتدب اعتبارا من تاريخ 
 م، مع استمرار عضويته يف جملس اإلدارة كرئيس للمجلس. 01/01/2015

 م.01/01/2015تنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخ رئيس  بوظيفةأسامة جوهر بن ب( تعيني الدكتور / بدر 
 تاريخ ج( تعيني السيد/ حممود محدان صبيح نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعات اعتبارا من

 م. 01/01/2015
 

 : السعودة:ثامناا 
توظيف أقصى جهودها لزيادة  الشركة تعترب سعودة الوظائف من أهم أهداف الشركة ويف سبيل حتقيق ذلك تبذل

، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب من أبناء املنطقة على خمتلف الوظائف الفنية واإلداريةالسعوديني 
 لسعوديني. لوالكليات على توفري التدريب العملي 

إحلاقهم بربنامج  بغية منطقة جنرانمرشحًا من م أربعني 2013لسعودة إختارت الشركة عام كجزء من تنفيذ برنامج ا
عشرون منهم باملعهد التقين السعودي خلدمات البرتول و  ، حيث مت إحلاق عشرونعامنيوظيف وملدة التدريب املنتهي بالت

 عهد اجلبيل التقين. مب
املمنوح من قبل  النظاق البالتيينبالتمتع مبزايا % حيث حظيت الشركة 40م 31/12/2014السعودة يف نسبة  بلغت

 خططها اإلسرتاتيجية.  وتعترب ذلك منزيادة نسبة السعودة العام تلو اآلخر على تعمل الشركة ، و وزارة العمل



 

م 2014تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                                                        ( 15( 
 

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو : تاسعاا 

 قضائية أخرى: 

م على ما مت 31/12/2013جملس اإلدارة املرفق بالقوائم املالية السنوية للعام املايل املنتهي يف لعدم احتواء تقرير نظراً  (1

تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك، صدر قرار جملس هيئة السوق 

فتها الفقرة )أ( من املادة التاسعة من لاير ملخال ثالثون ألف( 30املالية بفرض غرامة مالية على الشركة مقدراها )

 الئحة حوكمة الشركات استنادا إىل الفقرة )ب( من املادة التاسعة واخلمسني من نظام السوق املالية.

 ( تسعون ألف لاير90قاع عقوبة بشأن املخالفات البيئية مببلغ وقدره )يبإسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة الرئاقامت  (2

  . وقامت الشركة باختاذ اإلجراءات التصيحية الالزمة

 
  ماتم تطبيقه من أحكام لئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك: : عاشراا 

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة 
ومن أمهها سياسة عدم  ات الصادرة عن هيئة السوق املالية الئحة حوكمة الشرك منقامت الشركة بتطبيق املواد الواردة 
 .جملس اإلدارة. وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املاليةتعارض املصاحل واليت سبق أن أقرها 

 
 م وأسباب عدم التطبيق : 2014يبني اجلدول أدناه األحكام اليت مل تطبق حىت هناية العام و 

 المادة
 الفقرة

التطبيقأسباب عدم  متطلبات المادة  

6 

هل يبني النظام األساسي أن طريق التصويت على  ب
يف اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة  اختياربند 

 هي طريقة التصويت الرتاكمي .

اليتضمن النظام األساسي للشركة أسلوب التصويت الرتاكمي كأسلوب 
إلختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة ، حيث مت عرضه على 

م ومل  18/03/2013جلمعية العامة للمسامهني واليت إنعقدت بتاريخ ا
 يتم املوافقة على تطبيقه .

12 

حيظر اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي  د
منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو املنتدب 

 أو الرئيس التنفيذي  أو املدير العام .

م على 10/12/2014 وافق جملس إدارة الشركة يف اجتماعه بتاريخ
قبول استقالة املهندس حممد بن مانع أبالعال كعضو جملس إدارة منتدب 

أسامه  بن م ووافق على تعيني الدكتور بدر01/01/2015اعتبارا من 
م 01/01/2015جوهر بوظيفة رئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخ   
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 : :مجلس اإلدارة الحادي عشر
 : وتصنيف اعضائهتكوين مجلس اإلدارة  أ(

وفيما  م2014( اجتماعات خالل عام 4( أعضاء وقد عقد جملس اإلدارة )9يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتكون من )
: إدارة شركات مسامهة أخرى جمالسبيان عضويتهم يف يلي   

 التصنيف المنصب السم م
بيان بالشركات المساهمة )مدرجةو غير مدرجة( 

بجانب عضويته في مجلس التي يتولى عضويتها 
 إدارة شركة أسمنت نجران

مانع أبا العالبن حممد  1 جملس اإلدارة والعضو رئيس  
 املنتدب

 غري مدرجة ) شركة املصانع الكربى للتعدين(  تنفيذى

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  مدرجة ) شركة مكة لإلنشاء والتعمري(  مستقل نائب رئيس جملس اإلدارة 
 غري مدرجة ) شركة املصانع الكربى للتعدين( تنفيذى  عضو أمين بن عبدالرمحن الشبل  3

عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  مدرجة ) شركة تبوك الزراعية (  غري تنفيذى عضو 
 غري مدرجة ) شركة فهد عبداهلل الراجحي القابضة(

  مستقل  عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
  مستقل  عضو عبدالوهاب بن سعود البابطني  6

 مستقل  عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى  7
 غري مدرجة ) شركة تسويقار للتطوير واالستثمار العقاري(

 غري مدرجة ) شركة األندلس العقارية(
 غري مدرجة ) شركة أسواق اجلزيرة( 

رتوكيماويات)ينساب( (بينبع الوطنية للمدرجة ) شركة  مستقل  عضو  وليد أمحد حممد بامعروف  8  
  مستقل  عضو  تركي بن علي الشنيفي  9
 
 م: 2014( حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس خالل عام ب

 اجتماعات مجلس اإلدارة  السم م
30/01/2014  28/04/2014  10/09/2014  10/12/2014  

مانع أبا العالبن حممد  1      
الغامدى اهلل بن عمرضيف  2      
     أمين بن عبدالرمحن الشبل  3
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4      
     عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
     عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
     وليد بن عبدالرمحن املوسى  7
     وليد أمحد حممد بامعروف  8
     تركي بن علي الشنيفي  9
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   :لجان مجلس اإلدارة:عشر الثاني
لجنة المراجعة:  أ(  

للشركة تتكون جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وميكن تلخيص مهامهم يف العمل مع اإلدارة التنفيذية 
لضمان توافق النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية واملالية وأنظمة الرقابة واملراجعة الداخلية ومراجعة القوائم املالية ودراسة 

قوم باملراجعة لت استشاريةفعالية األنظمة واإلجراءات والتوصية باختيار مراجعي احلسابات. وقد عينت الشركة جهة 
 إىل جلنة املراجعة.  اتقاريره ورفعالداخلية وتقييم األداء لإلدارات املختلفة 

 وتتكون من ثالثة أعضاء وهم : 
 عدد االجتماعات املنصب االسم
رئيس ال وليد أمحد بامعروف   6 
 6 عضو  وليد عبدالرمحن املوسى
 4 عضو تركي بن علي الشنيفي 

 

 :اللجنة التنفيذية ب(
من أهم مهام اللجنة رسم االسرتاتيجيات والسياسات واألهداف العامة للشركة بالتنسيق مع جملس اإلدارة، ومراجعة 

 امليزانيات التقديرية والتقارير الدورية املقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات اجمللس. 
 عدد االجتماعات املنصب االسم

 4 الرئيس   الدكتور/ ضيف اهلل بن عمر الغامدي 
 4 عضو  فهد بن عبداهلل الراجحي 
 4 عضو وليد عبدالرمحن املوسى 

 

  :( لجنة الترشيحات والمكافآتج
من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة وتقييم أداءه واقرتاح مكافآت وتعويضات أعضاء 

 اجمللس وكبار التنفيذيني ودراسة أنظمة املوارد البشرية املقرتحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأهنا للمجلس. 
 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
سعود البابطنيعبدالوهاب بن   2 الرئيس 

 2 عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر 
 2 عضو وليد أمحد بامعروف 
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 ( لجنة الحوكمة والمسؤولية الجتماعية: د
لمجلـــس بالسياســـات الـــيت حتـــاف  علـــى قـــوة والتوجيـــة لجلنـــة احلوكمـــة واملســـؤولية االجتماعيـــة توجيـــه النصـــح مـــن أهـــم مهـــام 

املنصــوص عليــه يف الدســتور والــيت تضـمن إدارة احلوكمــة واالمتثــال يف تلبيــة املسـؤوليات القانونيــة علــى النحـو  الشــركةوفعاليـة 
وكما هو مطلـوب مـن قبـل هيئـات التمويـل اخلاصـة بالشـركة، هـذا وتقـدم جلنـة إدارة احلوكمـة واملسـئولية االجتماعيـة بالشـركة 

 ها يف توجيه اجمللس إىل احلكم بفعالية. املشورة والتوصيات على اجمللس من أجل تنفيذ مهمت
 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
 2 الرئيس أمين بن عبدالرمحن الشبل 

 2 عضو تركي علي الشنيفي 
 2 عضو وليد أمحد بامعروف 

 
 

:نتائج المراجعة السنوية لألنشطة واإلجراءات لنظام المراجعة الداخليةعشر :  الثالث  
  يقوم املراجع الداخلي للشركة بتقدمي التقارير الدورية للجنة املراجعة حول العمليات التشغيلية واإلدارية واملالية

يف نظام املراقبة الداخلية جوهري الداخلية حيث مل تظهر التقارير الدورية أي ضعف الرقابة للتحقق من فعالية 
 للشركة. 

  املراقبة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث مت السماح هلم يقوم املراجع اخلارجي بتقييم إجراءات
 باإلطالع على مجيع حماضر إجتماعات جلنة املراجعة وتقارير املراجعة الداخلية. 

 مت التعاقد مع شركة (ارنست ويونغE&Y)  اهلياكل التنظيمية، والسياسات واإلجراءات دراسة إلعادة
 هم، وستبدأ الشركة بتنفيذ2014ومت إجناز املشروع يف هناية شهر ديسمرب والصالحيات والوصف الوظيفي 

 م. 2015خالل عام 
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 :وكبار التنفيذيين مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة  عشر: الرابع
 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة: أ(  

 اسم من تعود له املصلحة م
 هناية العام بداية العام 

 التغيرينسبة  صايف التغيري
 عدد األسهم عدد األسهم

مانع أبا العالبن حممد  1  9.700.000 9.700.000 0 0  

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  1.039 1.039 0 0 

 0 0 3.000 3.000 أمين بن عبدالرمحن الشبل  3

*عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  5.719 5.719 0 0 

 %(5.35) 86.000 1.518.783 1.604.783 عبداهلل بن سامل الوسيمر  5

**عبدالوهاب بن سعود البابطني  6  739 739 0 0 

 0 0 1.000 1.000 وليد بن عبدالرمحن املوسى  7

 0 0 1.000 1.000 وليد أمحد حممد بامعروف  8

 0 0 1.000 1.000 تركي بن علي الشنيفي  9

سهما يف بداية  21.000.000* أصالة عن نفسه وممثاًل عن والده عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي والذي ميلك 

 سهما يف هناية السنة.  21.000.000السنة و 

سهما يف بداية  5.394.913* * أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة عبداللطيف سعود البابطني وأخوانه واليت متلك 

 سهما يف هناية السنة. 5.394.913السنة و 

الشركة طرفاا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو تكون ليوجد أي عقود 

 للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

  ( حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة :ب  

 صلة القرابة  املصلحةاسم من تعود له  م
 زوجة ـ ابن ـ ابنه

 هناية العام بداية العام 
نسبة  صايف التغيري

 التغيري
 عدد األسهم عدد األسهم

 %( 56)   379.764 865.000 زوجة/ فهد عبداهلل الراجحي هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي 1

 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني:( ج
 ليملك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولدهم القصر أية اسهم بالشركة. 
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   :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين عشر: الخامس
عام التنفيذيني خالل يبني اجلدول التايل مكافآت ومصاريف اعضاء جملس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار 

 م2014
 )ألف لاير(

 البيان
أعضاء جملس اإلدارة 

 التنفيذيني
أعضاء جملس اإلدارة غري 
 التنفيذيني / املستقلني

مخسة من كبار التنفيذيني من ضمنهم 
 الرئيس التنفيذي واملدير املايل

 3.618 -- 1.560 الرواتب

 265 100 -- البدالت والتعويضات 

 437 1.400 530 املكافآت الدورية والسنوية 

 -- 141 30 بدل ومصاريف حضور اجللسات 

 -- -- -- مكافأة هناية اخلدمة والتقاعد 

 4.320 1.641 2.120 اإلمجايل 

 
ليس هناك أي ترتيب أو إتفاقية أخرى يتنازل مبوجبها أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني عن حقه يف 

نقدي من أي نوع ألعضاء جملس إدارهتا كما أهنا مل تضمن أي قرض الرواتب والتعويضات، مل تقدم الشركة أي قرض 
 ألف لاير بدل 100، كما قرر جملس اإلدارة منح عضو اجمللس رئيس جلنة املراجعة مبلغ  .يعقده واحد منهم مع الغري

 اإلضايف الذي يبذله للشركة. واجملهود الوقت إضايف نظري

 

: إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد وصف ألي استرداد أو شراء أو: السادس عشر  

 اليوجد لدى الشركة  أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد. 

 

: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد السابع عشر
 األعضاء: 

. م2014وطرف ذي عالقة أبرمت خالل العام املايل التوجد أية عقود بني الشركة   
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 :: النتائج المالية  عشر الثامن
 م : 2014إىل  2010يما يلي ملخصاً للنتائج املالية عن الفرتة من نعرض ف

 : ف الريالت () بآل أ( قائمة المركز المالي
م 2014 البيان م 2013  م2012  م2011  م2010   
 304,534 298,218 637,486 373,625 547,759 املوجودات املتداولة 

تداولة املري املوجودات غ  2,533,443 2,539,394 2,111,465 1,701,078 1,538,576 
 1,843,110 1,999,295 2,748,951 2,913,019 3,081,202 جمموع املوجودات
 161,961 218,506 277,719 483,232 377,047 املطلوبات املتداولة 

تداولة املغري  املطلوبات  642,419 609,247 651,268 557,660 383,152 
 545,114 776,167 928,987 1,092,479 1,019,466  املطلوبات جمموع 

  حقوق املسامهني 
 1,150,000 1,219,000 1,700,000 1,700,000 1.700.000 رأس املال

 46,205 668,751 20,892 40,706 65,026 االحتياطي القانوين 
 101,791 3,459 99,072 79,834 296,710 األرباح املبقاة 

 1,297,996 1,223,128 1,819,964 1,820,540 2,061,736 جمموع حقوق املسامهني 
حقوق املسامهني املطلوبات و   3,081,202 2,913,019 2,748,951 1,999,295 1,843,110 

 م: 2014م إىل عام 2010امللكية خالل مخس سنوات من عام ويوضح الرسم البياين التايل تطور األصول وحقوق 
 (لاير باملليونم )2014م إىل 2010األصول وحقوق امللكية من 
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 ب( قائمة الدخل ) بآلف الريالت(: 

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البيان

 637.429 697.454 613.352 631.639 827.885 اإليرادات 

 (336.701) (401.047) (335.871) (372.424) (028,429)  اإليرادات تكلفة 

 300.728 296.406 277.481 259.215 398.857  الدخلجممل 

 جمموع املصاريف اإلدارية والتسويقية
 (51.389) (54.684) (56.283) (44.309) (143.590) والعامة والتمويلية 

 11.730 912 -- 1.811 (71) )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصايف

 (7.630) (8.000) (10.000) (18.575) (12.000) الزكاة الشرعية 

 241.719 234.633 202.236 198.142 243.196 صايف دخل السنة 

 1.98 1.92 1.33 1.17 1.43 رحبية السهم 

 

 م: 2014م إىل عام 2010عام ويوضح الرسم البياين التايل تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من 
 )بآالف الرياالت(م 2014م إىل 2010صايف املبيعات وصايف األرباح من 
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:م 2014م وعام 2013الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي  عشر: التاسع  

 أدى تضافر مجيع العوامل املشار إليها أعاله إىل إخنفاض مستويات السيولة بالشركة.
 م2014 البيان

 )ألف لاير(
 م2013
 )ألف لاير(

 التغيري
 )ألف لاير(

 نسبة التغيري
% 

 31 196.246 631.639 827.885 املبيعات
 15 56.604 (372.424) (429.028) تكلفة املبيعات

 54 139.642 259.215 398.857 إمجايل الربح التشغيلي
 254 85.348 (33.584) (118.932) مصروفات العمليات الرئيسية
 24 54.294 225.631 279.925 الربح من العمليات الرئيسية

 177 15.815 18.914 (24.729) اإليرادات / )املصروفات( األخرى
 (35) (6.575) (18.575) (12.000) الزكاة

 23 45.054 198.142 243.196 صايف الربح

 يعدود سبب الفروقات اجلوهرية إىل دخول خط اإلنتاج الثالث إىل مرحلة التشغيل التجاري. 

: الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: لعشرونا  
جد فروقات عن متطلبات ومعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. يو ال  

المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:و : اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي الحادي والعشرون  
 الينطبق

: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: العشرونالثاني و   
أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة. ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتايل اليوجد   

: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء لعشروناو  الثالث
لك الحقوق:هم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتالتنفيذيين وأزواجهم وأولدمجلس اإلدارة وكبار   

 الينطبق

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات : والعشرون الرابع
: اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها  

اليوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو 
 حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل السنة املالية. 

: للتحويل إلى أسهموصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة : والعشرون الخامس  

. دى الشركة أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهماليوجد ل  
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بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح: : والعشرون السادس   
 مل يقم أي من مسامهي الشركة بالتنازل عن أي حقوق يف األرباح. 

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة: والعشرون:  السابع  
 الينطبق
على القوائم المالية:  مراقب الحسابات الخارجي: تحفظات والعشرون الثامن  

. م31/12/2014رأيا غري متحف  حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  مراقب احلسابات اخلارجيلقد أصدر   
سياسة توزيع األرباح:  :التاسع والعشرون  

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة املفروضة 
 شرعاً على النحو التايل:

ة وقف هذا التجنيب مىت بلغ % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادي10( جينب 1
 االحتياطي املذكور نصف رأس املال. 

% من األرباح الصافية 10( جيوز بقرار من اجلمعية العامة العادية للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة جتنيب 2
% 50ي املذكور لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص مبا يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياط

 من رأس املال.
% من رأس املال املدفوع.5( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل 3  
للعضو،  لاير% من الباقي كمكافأة أخرى ألعضاء جملس اإلدارة حبد أقصى مائيت ألف 10( وخيصص بعد ما تقدم 4

 إذا ما مت توزيع حصة إضافية من األرباح على املسامهني.
( يوزع الباقي ـ بعد ذلك ـ على املسامهني كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إىل األعوام القادمة على النحو الذي 5

 توافق عليه اجلمعية العامة. 
 دفع أرباح حصص المساهمين : 

قا للتعليمات اليت تدفع حصص األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وف
 تصدرها وزارة التجارة.

 : إقرارات الشركة:الثالثون
 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح . (1
 بفاعلية.  ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  (2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  (3
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 :توصيات ومقترحات مجلس الشركة والثالثون:  الحادي

 األخوة املسامهني الكرام

 التاسعة حلضراتكم يف مجعيتكم العامة العاديةإن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم اجنازات شركتكم يسره أن يتقدم 

 بالتوصيات واملقرتحات التالية: 

 م. 31/12/2014املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (1

 م.31/12/2014املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  (2

 م.31/12/2014املوافقة على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  (3

 م.2014إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل  (4

مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعة القوائم املالية ربع السنوية املوافقة على توصية جلنة املراجعة بشأن اختيار  (5

 م. 2015والسنوية للشركة وحتديد أتعابه للسنة املالية 

( 200( مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )1,800املوافقة على صرف مبلغ ) (6

 م.31/12/2014ة املنتهية في مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة املالي

م بمبلغ إجمالي وقدره 31/12/2014املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة املالية املنتهية في  (7

( ستون 0.60% من القيمة األسمية للسهم وبواقع )6( مائة وإثنان مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة 102,000)

م إنعقاد و على أن تكون أحقية األرباح ملساهمي الشركة املسجلين في سجالت )تداول( بنهاية تداول ي  هللة لكل سهم.

   .  على أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاالجمعية العامة، 

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 م. محمد بن مانع أبا العال
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