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 سمنت السعوديةشركة ال 
 

  

 الدمام-سعود شارع امللك  املركز الرئيس ي :

 العمامرة-امللك سعود – 4693 

 1وحدة رقم 

 2111-41313الدمام 

 (114) 8438111:  هاتف  

 (114) 8434161:  فاكس 

 scc@saudicement.com.sa:   لكترونيإبريد  

 www.saudicement.com.sa:   املوقع اإللكتروني 
 

 

 (114) 3441111:  هاتف  مصنع الهفوف

 (114) 3441342:  فاكس 

 scc@saudicement.com.sa:   لكترونيإبريد  
 

  

 (114) 3991911:  هاتف  مصنع عين دار

 (114) 3991661:  فاكس 

 scc@saudicement.com.sa:   لكترونيإبريد  
 

  

 (111) 3224111:  هاتف  مكـتب الرياض

 (111) 3281491:  فاكس 

 scc@saudicement.com.sa:   لكترونيإبريد  
  

ــــوك  بنــك الريــــاض البنـ

 البنك األهـلي التجـاري  

 البنك السعودي الهولندي 

 مجموعة سـامبا املالية 

 البنك السعودي الفرنس ي 

 البنك السعودي البريطاني )ساب( 

 بنــك الراجــحي 

 بنــك البــــالد 

 جزيرةبنــك ال 
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 اإلدارةتقرير مجلس 

 

  1113عن أعمال الشركة لعام 

 للجمعية العامة العادية

 الخمسينو سة سادال

 واملنعقدة بتاريخ

 1349 لىاألو  ىجماد 26

 1113مارس  17املوافق 
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 ســالرئي

 الشيخ/ خـــالــد بن عبــدالرحــمـن الراجـحــي

 العضو املنتدب

 يــــالــــــــــد الجـفــمــأحــــد بن ــ/ وليالدكتور 

 

 األعضــاء

 

 الشيخ/ محــمـــد بن ســــــليمـان بالغـــــنيــــم

 الشيخ/ خـالد بن عبـدالرحـمـن العــبـدالكريـــم

 األستاذ/ فــــهد بــن عـــبد هللا الصــــالـــــــــح

 الجــفـــالــــــيالشيخ/ ســــــــامي بن علـــــي 

 األستاذ/ حــــمــد بن عبداللـــه العلـــــيــــــــان

 بن سليمان الراجحي الدكتور/ عبد الرحمن

ــرنــي  األستاذ/ محــــمد بــن عــلي القــــــــــــ

 األستاذ /أحمد بن محــمـــد العمــــــــــــــــران 

 الخريــجـيعبدالكـريم بن األستاذ / محمد  
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 كلمة

 مجلس اإلدارة

 

 

 الكرام:حضرات املساهمين 

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

مة ور اجتماع الجمعية العاـه لحضـة دعوتـكركم على تلبيـيسـر مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية أن يرحب بكـم ويش

 لشركتكم. نيالخمسو السادسة  عاديةال

 

بي وإنجازاتها مرفقا به القوائم املالية وتقرير مراق الشركةج أعمال ـفيما يلي تقريره السـنوي عن نتائ لكمأن يقدم ويسره 

 .1113ديسمبر  41الحسابات عن السنة املنتهية في 
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 اجــــاإلنت

 الكلنكر:إنتــــاج 

في العام  نتاجهاإتم  طن 806130983 طنا مقارنة مع كمية  8,599,000العام  خالل للشركة بلغت كمية الكلنكر املنتجة 

 .(٪403) ما نسبته طن أو (4190983) مقداره نقص ب أي 1114السابق 

 كل فرن.ل ةيالطاقة التصميم فاقتإنتاجية كفاءة خالل العام  8 و 2 ،9فران رقم األ حقق إنتاج وقد 

مليون طن من الكلنكر مقابل  3209يقارب من إلى ما  1113وفي املقابل فان إنتاج الشركات الوطنية قد وصل عن كامل عام 

. ٪904أي بزيادة نسبتها  1114مليون طن من الكلنكر عن عام  3301كمية 
 
 تقريبا

 

 :السـمنتإنتــــاج 

السابق العام في  إنتاجهاتم  طن 802630138 طنا مقارنة مع كمية 801310936 خالل العام سـمنت املنتجةبلغت كميات ال 

.( ٪803) ما نسبته أو ( طن2310366مقداره )نقص بأي  1114
 
 تقريبا

 من مطاحن  ،وقد تم العتماد بصورة أساسية على طحن وتسليم السمنت من مصنع الهفوف
 
كما تم استغالل جزءا

 األسواق.ها تمصنع عين دار ملواجهة تسليمات الشركة بواسطة القطار وكذلك الكميات اإلضافية التي تطلب

 ـزون:ــاملخ

  401310139بلغ مخـزون الكلنكر كما في نهاية العام 
 
 1114كما في نهاية العام السابق طن   101810191مقارنة مع كمية  ،طنا

  ٪3803أو ما نسبته  طنا، 101380183زيادة مقدارها أي ب ،
 
جميع فقد ارتفع مخزون الكلنكر ل ن ناحية أخرى وم .تقريبا

مليون طن  908قدرها  مليون طن أي بزيادة 1109حيث بلغت  1113تاريخية بنهاية عام شركات السمنت باململكة ملستويات 

 .1114مقارنة بنهاية عام  % 32 نسبةبو 

لسبعة لالنمو التراكمي معدل عن  1113املحلي خالل عام  انخفاض وتيرة نمو الطلبوقد نتجت الزيادة في املخزون بسبب 

، وكذلك وبسبب التي سبقته، أعوام 
 
  داستيرازيادة كميات اإلنتاج محليا

 
لتجارة توجيهات مقام وزارة ال الكلنكر تنفيذا

 . 1114في العام املاض ي  والصناعة

 والصيانة:التشغيل 
 

لكفاءة امن خالل تحسين الوقت املتاح للتشغيل وكذلك رفع استمرت شركتكم في أعمال التشغيل والصيانة بكفاءة عالية 

  .على نتائج الشركةاألثر اإليجابي وقد كان لذلك  اإلنتاجية
 

ا ـادرة ولديها قـنهأكما  ،سمنت املنتجحافظت على تفوقها في جودة اإلنتاج لكافة أنواع ال  تكمأن شركإلى وتجدر اإلشارة 

 القتصادية.سمنت إذا كان ذلك مجديا من الناحية اج أنواع أخرى من ال ـافية إلنتـاملرونة الك
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 التسويق:

 مقدمة

 السبعةالنمو التراكمي لألعوام معدل عن  1113خالل عام  على السمنت في أسواق اململكةنمو الطلب  انخفضت وتيرة

إجمالي الطلب في  غحيث بل تيجة للتأثير السلبي الذي لحق نشاط التشييد والبناء بسبب نقص اليد العاملةالتي سبقته، ن

 مليون طن  3903السـوق املحلي عن كامل العـام كامل 
 
مليون طن خـالل العام السـابق  3301مقارنة مع كمية تقارب من  تقريبا

 مليون طـن  104أي بزيادة مقدارهـا  ،1114
 
  ٪103أو ما نسـبته  ،تقريبا

 
داخل سمنت وقد بلغت جملة مبيعات ال  .تقريبا

   .مليون طن 3201كمية  اململكة وخارجها

 املبيعات:

طن تم بيعها  803360949طن مقارنة بكمية  203310634من السنمت  1113ت كمية املبيعات املحلية للشركة عن عام بلغ

بلغت الكمية اإلجمالية ملبيعـات الشركة عن كامل ( بينما %11.8( أو ما نسبته )101120984أي نقص مقداره ) 1114عام 

تم بيعها خالل  طن 802320819مقارنة مع كمية  طنا 206210313ارج ــفي أسواق اململكة وفي الخ سمنتمن ال  1113عام 

  (٪6) طن أو ما نسبته (2830311بنقص مقداره )أي  1114عام 
 
 .تقريبا

 التصدير:

أي  ،1114خالل العام السابق  طن 1680161كمية طنا مقارنـة مع  3110391 العام خاللدرة ـاملص إجمالي الكميات بلغ

. ٪111.1أو ما نسبته  طن، 1110121زيادة مقدارها ب
 
  تقريبا

 في مملكة البحرين بصفة رئيسية.زيادة مبيعاتنا زيادة أعاله بسبب ال توقد نتج

 النشاط الرئيس ي:

يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج السمنت وتوابعه ومشتقاته واإلتجار به ول تقوم 

 شركتكم بأي نشاط آخر كما أنها ل تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى.

 .وفيما يلي التعليق على أعمال ونتائج الشركة عن ذلك النشاط

 

 املستقبلية: التوقعاتالقرارات و و الخطط 

  اإلنتاجيةمنشآتها  فيليس للشركة في الوقت الحالي أي خطط للتوسع 
 
ململكة لكفاية الطاقات اإلنتاجية في أسواق انظرا

هالكها يتم استلعدة سنوات قادمة، كما أن مخزونات الشركات الوطنية من الكلنكر قد وصلت إلى مستويات تاريخية قد 

 مع دخول خطوط إنتاج إضافية لدى بعض الشركات الوطنية في املستقبل املنظور . في وقت  
 
 ليس بالقصير، خصوصا

 :(4 و 01 1)القديمة األفرانإيقاف  (أ

بمصنع الهفوف  4 و 01 1( إيقاف تشغيل خطوط اإلنتاج القديمة رقم 12/4/1113) 19/3/1343 اإلدارة بتاريخقرر مجلس 

 لقدمها وارتفاع تكلفتها التشغيلية وانخفاض كفاءتها البيئية.  10413بطاقة إجمالية 
 
 بصفة نهائية نظرا

 
طن كلنكر يوميا

إلسمنت ملواجهة الطلب املتزايد على ا 11/11/1111ره أنه قد تم إعادة تشغيل هذه األفران القديمة بتاريخ ومما يجدر ذك

، وانتفت الحاجة لتشغيلها في الوقت الحاضر واملستقبل وبالتالي تقرر ايقافها نهائيا وإزالتها حينها وتلبية لضغوط السوق 

 من موقع املصنع.
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 (:3و 3إعادة تأهيل الفرنين ) (ب

)ثالثة الف( طن كلنكر  40111بمصنع الهفوف بطاقة تصميمية  3و 3بخصوص إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 

 متوقعالذي كان يوميا 
 
 12/11/1343بتاريخ ، فقد اعلنت الشركة 1113خالل الربع الثالث من عام  ا

عدم تشغيلهما في الوقت الحالي و بمصنع الهفوف  3و  3عن اكتمال أعمال إعادة تأهيل الفرنين ( 11/6/1113)

مليون طن على  16.8حيث بلغ حوالي  1113للمستويات املرتفعة ملخزون الكلنكر بنهاية شهر أغسطس  انظر 

 1113مستوى شركات السمنت باململكة وفي ظل عدم وجود أي نمو حقيقي في الطلب خالل الفترة حتى أغسطس 

خالل  إلى انخفاض كمية مبيعات الشركة باإلضافةعلى مستوى اململكة مقارنة بالفترة املماثلة من العام السابق 

. %13نفس الفترة بنسبة 
 
وسوف يعاد النظر في جدوى تشغيل هذين الفرنين متى استدعت ظروف السوق  تقريبا

 ذلك. 

 الهفوف: تركيز طاقة الطحن في مصنع (ج

 بطحن إنتاجها من الكلنكر بصورة أساسية 
 
زئية وهي تعتمد بصورة ج ،في مصنع الهفوفتقوم شركتكم حاليا

 تلبيةلوذلك ملواجهة تسليمات السمنت بواسطة القطار وكذلك  على طحن بعض الكميات في مصنعها بعين دار

 املحلية.الطلب املتزايد في األسواق 

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

سكة عربة  21عدد  بمرافقها تستوعب ةسكة حديد جديد وطخط ملد عقدتم توقيع فقد ئها بصورة أفضل مالع

ولتسهيل تحميل  ،1113ومن املتوقع انتهاء املشروع في نوفمبر مليون ريال  48بتكلفة حديد بمصنع الهفوف 

ومن املتوقع مليون ريال  83سمنت بتكلفة البناء مرفق تحميل توقيع عقد آخر  العربات على هذه الخطوط تم

   .1119انتهاء املشروع في يناير 

إن املشاريع أعاله تتطلب رفع الكفاءة التشغيلية لطاقة الطحن بمصنع الهفوف إلى معدلت أعلى وذلك 

بغية و التي سيتم إيقافها في مصنع عين دار )بسبب ارتفاع كلفتها التشغيلية للتعويض عن طاقة الطحن القديمة 

التوفير في أجور نقل الكلنكر من مصنع الهفوف إلى مصنع عين دار( وتحسين جودة السمنت املنتج واللتزام 

ين قرر مجلس إدارة شركتكم إضافة طاحونتفقد سبق و حماية البيئة وعليه و بمتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد 

وعليه فقد تم استالم العروض الفنية من  طن / ساعة  331ذات تقنية متقدمة بطاقة إجمالية تقارب من 

 .1113املقاولين املؤهلين وسوف يتم النتهاء من التقييم النهائي للعروض  خالل عام 

 املخاطر التي تواجهها الشركة:

 مثلة في إمكانيةالتشغيلية املت املتعلقة بالتكلفة سمنت بعض املخاطرتواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع ال 

قلبات تمخاطر تواجه الشركة أسوة بالشركات العاملة باململكة وكذلك  ،تقلب أسعار املواد الخام ومهمات التصنيع

 لتوقعات  ،سمنتتدني الطلب على ال القتصاد الكلي للملكة مما قد ينتج عنه 
 
نفاق الحكومي وتيرة اإل  استمرارولكن ونظرا

إلى درجة إننا نستبعد ف ،1113ذلك في املوازنة التقديرية للدولة لعام  انعكسكما  الشريفين،العالي لحكومة خادم الحرمين 

 . الواقعحدوث هذه املخاطر على أرض عالية 
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 قائمة املركز املالي لخمس سنوات : جدول 
 )آلف الريالت(                     

ـــــان ــ  البيـ
 الســـنوات

1113 1114 1111 1111 1111 

 8210329 6490163 8110912 986,408 101160396 املتداولةأصـول 

621013304 أصول غير متداولة  382048304  403410333 409910813 402390162 

444,484,4 إجمالي األصـول   4,370,895 4,333,3,4 4,948,434 4,,3,,,,3 

 2430333 8130322 2920489 841,467 101940211 املطلوبات املتداولة

3110111 املطلوبات غير املتداولة  6810411  3120611 3610122 3160881 

334,4,9,3 إجمالي املطلوبات  1,162,449 3,3,9,348 3,33,,,94 3,449,439 

111034101 رأس املال املدفوع  1,530,000 103410111 103410111 103410111 

1110843 الحتياطيات   1110843  8430111 2160123 9330634 

4410833 أرباح مستبقاه  3390834  2610833 101140161 101630183 

334,444,3 حقوق املساهمين  3,208,446 3,39,,894 3,484,4,9 3,3,3,438 

444,484,4 إجمالي الخصوم وحقوق املساهمين  4,370,895 4,333,3,4 4,948,434 4,,3,,,,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سنوات:قائمة الدخــل لخمس جدول 

 )آلف الريالت(                               

ـــــان ــ  البيـ
 الســـنوات

1113 1114 1111 1111 1111 

382011301 مبيعــات  2,187,255 101140332 102190163 103190131 

(3410263) تكلفة املبيعـات  (902,993) (6230142) (2930163) (2320133) 

132011601 إجمالي الربح   1,284,262 101160111 6310111 2980619 

(9130113) مصاريف إدارية وتسويقية  (97,887) (820134) (830618) (820318) 

334011401 التشغيليالربح   1,186,375 101310132 8930121 9810488 

(341011) أخرى )مصاريف(  /إيرادات  (15,344) 463 (110318) (30631) 

(612049) الزكــاة  (47,239) (310994) (110442) (190611) 

 9360312 8410112 101110286 1,123,792 1،123،183 صافي الربــح
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 :4434لعام  الشركةالتحليل الجغرافي إليرادات 

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

 الرسمية، وقد اقتصرت صادرات السمنت البورتالندي على مملكة البحرين.من الجهات 

 :1113يرادات الشركة لعام إل الجغرافي  لتحليلفيما يلي جدول يبين او 
 بآلف الريالت

 1114 1113 البيـــان

 2,126,651 106160334 السوق املحلي

 60,604 1130143 السوق الخارجي

 2,187,255 101130382 املجـموع

 
 -التشغيلية: فروقات جوهرية في النتائج 

 بآلف الريالت

ـــالــب ـــــ ـــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  نسبة التغير % 1114 1113 انـ

 (304) 101890423 101140334 األرباح التشغيلية

ب املحلي الطل لنخفاضسمنت نتيجة مبيعات ال  الى انخفاضمقارنة بالعام السابق تعود أسباب انخفاض األرباح التشغيلية 

 باإلضافة الى زيادة مصاريف البيع والتوزيع.

 اختالف عن معايير املحاسبة:

 ل يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 :لشركات التابـــــــعــــةا

 ل توجد أي شركة تابعة.

 األرباح:سياسة توزيع 

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

 -التالي:الشرعية، على الوجه 

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ٪11يجنب ) (1

 8كور نصف رأس املال، وقد قامت الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين بتاريخ املذ الحتياطيمتى بلغ 

 % 31باملصادقة على وقف التجنيب حيث بلغ الحتياطي النظامي  1114مارس  11املوافق  1343جمادى األولى 

 املدفوع.من رأس املال 

( من ٪3س اإلدارة تخصيص نسبة ل تقل عن )يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح مجل (1

 األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي.

 ( من رأس املال املدفوع.٪3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) (4

فأة املكا( من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أل تزيد تلك ٪11يخصص بعد ما تقدم نسبة ل تزيد عن ) (3

 ( ريال لكل عضو بحد أقص ى.1110111عن )

يجـوز توزيع الباقي من األربـاح )أو جزءا منه( بعد ذلك كحصـة إضـافية على املساهمين أو ترحيله )أو ترحيل الجزء  (3

 .املتبقي منه بعد الحصة اإلضافية(، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 0 إلى السنة املقبلة 

 



 17/02/2015

 =00 = 
 األرباح:بيان توزيع 

 

 1113توزيع أرباح عن النصف األول من العام  16/13/1113املوافق  41/12/1343قرر املجلس في اجتماعه املنعقد في 

مليون ريال وتم توزيع تلك األرباح  34303من رأس املال املدفوع ومبلغ إجمالي  ٪43ريال للسهم الواحد أي بنسبة  403بواقع 

وبدأت عملية  11/12/1113املوافق  13/16/1343 لثالثاءت التداول عند نهاية تداول يوم اعلى املساهمين املقيدين بسجال 

 مع املادة )16/12/1113املوافق  12/16/1343من يوم الثالثاء  اعتباراصرفها 
 
( من النظام األساس ي لشركتكم 39.  وتمشيا

 ربيع اآلخر 19ي اجتماعه الذي انعقد بتاريخ يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم املوافقة على توصيته التي اتخذها ف

 ٪13ريال لكل سهم تمثل  103  بواقع 1113بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام املالي  1113فبراير  3املوافق 1349

مليون ريال وستكون أحقية التوزيع ملالكي أسهم الشركة املسجلين بسجالت  48103من رأس املال املدفوع ومبلغ إجمالي 

جمادى  19السوق املالية )تداول( في نهاية يوم انعقاد هذه الجمعية العامة العادية للمساهمين املنعقدة في هذا اليوم 

ون مجموع توزيعات األرباح .  وفي حالة موافقة جمعيتكم على هذه التوصية سيك1113مارس  12املوافق  1349 ىاألول

 املدفوع.من رأس املال  ٪91ريال لكل سهم تمثل نسبة (  9ة ريالت )تمبلغ س 1113للعام املالي 

 
 

 

 املقترح:وتجدون أدناه بيان توزيع األرباح 
 

 )بآلف الريالت( 

 3,4,4,484 صافي الربح

 -  الحتياطي النظامييخصم : 

 3,4,4,484 

من رأس املال املدفوع  ٪3للمساهمين بنسبة حصة أولى يخصم : 

 ( مليون ريال .10341البالغ )

76,500 

 44,,984 

 2,200 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .يخصم : 

 449,384 

 305,746 رصيد الربح املرحل من العام املاض ي .يضاف : 

 3,343,334 

من رأس املال  ٪ 33حصة إضافية للمساهمين بنسبة يخصم : 

 ( مليون ريال .10341املدفوع البالغ )
843,944 

  

 34,,494 للعام القادم  املرحلالرصيد 
 

وكبار أعضاء مجلس اإلدارة عدا  49تعود ألشخاص بموجب املادة وصف ألي مصلحة في أسهم شركة السمنت السعودية 

 وأقربائهم:التنفيذين 

ل توجد.
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 أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم شركة السمنت السعودية:وصف ألي مصلحة وحقوق 
 

ــــم ـــ ـــ  الســــ
 التغــير عدد األسهم

 نسبة التغير٪ سهم نهاية العام بداية العام

 - - 12,338,507 1104480312 الراجـحي عبد الرحمنخـالد بن 

 - - 4,500 30311 وليــد بن أحــمد الجــفالي

 - - 202,684 1110983 محمـد بن ســـليمان بالغـنيم 

 - - 17,137 120142 خـالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

 - - 1,500 10311 فهد بن عبد هللا الصالح 

 - - 1,500 10311 سـامي بن علــي الجــفالـي

 - - 1,500 10311 حـمد بن عبد اللــه العليــان

 - - 1,000 10111 الراجحيعبد الرحمن بن ســليمان 

 - - 1,500 10311 محمـد بن علي القرني

 - - غير مالك غير مالك أحمد بن محمد العمران 

 - - 1,056,937 1,056,937  الخريجي ممحمد بن عبد الكري

 
 مالحظة:

 لشركة.من اصادرة أو أي أدوات دين قابلة للتحويل أدوات دين  أي ل توجد .1

 .اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركةحقوق مذكرات ل توجد أي أوراق مالية تعاقدية أو  .1

 
 وصف ألي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة السمنت السعودية:

 

 

ــــم ـــ ـــ  الســــ

 التغــير عدد األسهم

 سهم نهاية العام بداية العام
نسبة 

 التغير٪

 - - 14,700 130211 مدير إدارة املبيعات –ناصر أبوتاكي حسين بن منس ي 
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 القروض:

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض التورق اإلسالمية من البنوك املحلية يوضح الجدول أدناه إجمالي 

 -: 1113والرصيد املتبقي منها كما في نهاية العام  1113التي حصلت عليها شركتكم وحركتها خالل العام 

 بماليين الريالت       

 البنك
مدة 

 القروض

أصل 

 القروض

رصيد القروض 

 في

1/1/1113 

القروض 

املستخدمة 

 خالل العام

املسدد من 

القروض 

 خالل العام

رصيد القروض 

في 

41/11/1113 

 311 111 123 313 ل ينطبق دوارة سامبا

 111 1 111 1 ل ينطبق دوارة الفرنس ي

 1 131 131 1 ل ينطبق دوارة البالد

 143 111 1 443 369 ثمان سنوات صندوق التنمية

 843 331 913 291 369 املجموع

 

إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتقدير لجهودهم املخلصة في دعم توجهات  نتقدم إلىإننا 

شركتكم كما نتقدم أيضا بالشكر إلى إدارات البنوك املحلية على الثقة الكبيرة التي منحوها للشركة متمنين املزيد من 

 التعاون فيما بين شركتكم وهذه الجهات.

 جلس اإلدارة وسجل حضورها:اجتماعات أعضاء م

 كان سجل حضورها كالتالي: وقد 1113خالل عام عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات 
 

 أســماء األعضــاء
 سجل الحضور 

,/4/4434 3,/3/4434 44/9/4434 44/33/4434 

         خالد بن عبد الرحمن الراجـحي

 ×       وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

         بالغــنيممحمـد بن ســليمان 

      ×  خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

         فهد بن عبد هللا الصالح

 × × × × سـامي بن علــي الجــفالي

         حمد بن عـبد اللـه العليــان

         عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

         محمـد بن علي القرني

         أحمد بن محمد العمران 

         محمد بن عبد الكريم الخريجي 

                      حضورX غياب 
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 فيها الشركة وفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو ألي شخص 
 
أعمال أو عقود طرفا

 ذو عالقة بأي منهم:

مع الشركة الوطنية للتأمين  1113التأمين الطبي( عن العام لقد تم التعاقد على خدمات التأمين لشركتكم )باستثناء 

)طرف ذو عالقة بالدكتور وليد بن أحمد الجفالي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين( عقب فوزها 

 . 1114بمناقصة طرحت لذلك خالل عام 

  208وبلغت إجمالي أقساط التأمين عن كامل العام 
 
في ذلك التأمين البحري على واردات الشركة من  بما مليون ريال تقريبا

 الخارج، وتأمين نقل السمنت بالسكة الحديد، وأغطية التأمين على إضافات األصول خالل العام. 

 
 املدفوعات النظامية املستحقة:

 )آلف الريالت(                 

ــــــــان  1114 1113 البيــ

 420864 490612 الزكاة والضريبة

 219 891 التأمينات الجتماعية

 310314 320184 رسوم استغالل املواد الخام

 

   برنامج اإلدخار للموظفين:

 

شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون الجتماعية )آنذاك( بتاريخ لدى 

 لهؤلء  12/11/1664املوافق  11/13/1313
 
املوظفين لبذل املزيد من الجتهاد ورفع إحساسهم بالنتماء، وفيما يلي تحفيزا

 -: 1113خالل عام  بيـان بحركة برنامج الدخار

 

ـــــان ــ  املبلغ بالريال البيـ

 7,285,799 الرصيد كما في بداية العام

 109130112 1113املضاف خالل عام 

 101310129 1113املستبعد خالل عام 

 208380231 نهاية العامالرصيد 

 
 -إقرارات مجلس اإلدارة: 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:  

عدت الحسابات سجالت أن -أ  
 
 الصحيح. بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن -ب 
 
ذ سليمة أسس على أ ف 

 
 .بفاعلية ون

 .أنه ل يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  -ج 
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 الشـركات:حوكمة 

 12/1/1116املوافق  1341صـفر  11سبق أن أعدت شركتكم لئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ 

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

 لالئحة  م
 
ـــباب عدم التطبيق حوكمة الشركاترقم املادة والفقرة وفقا ـــ  أســـ

1 
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت ”املادة السادسة الفقرة )ب( 

 .“لختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة 
.
 
 نظاما

 
 سوف يتم تطبيقه متى ما أصبح إلزاميا

1 

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

 –مثل صناديق الستثمار  –العتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية 0 

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

 .“قوق األساسية الخاصة باستثماراتهم ممارسة الح

 مع عدم وجود آلية للتنفيذ 
 
عدم إلزاميتها نظاما

 حتى اآلن.

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

 املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."
 
 
 بأن هذه السياسة تحت عدم إلزاميتها نظاما

 
علما

 اإلعداد. 

4 

الذي  –ل يجوز للشخص ذو الصفة العتبارية  ”املادة الثانية عشر الفقرة )ط(

يت على التصو  –يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 .“اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة

.سوف يتم تطبيقه متى ما أصبح 
 
 نظاما

 
 إلزاميا

 
 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

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

 اسم الشركة املساهمة عضــو املجلـس

 خـالد بن عبد الرحمن الراجحـي

- 

- 

- 

 بنــك البــالد.

 "ولء". الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني

 شركة تكوين املتطورة للصناعات.

 د. وليد بن أحمد الجفالي
-- 

-- 

 السعودية.السعودية.  ––الشركة الوطنية للتأمين الشركة الوطنية للتأمين 

 شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعوديةشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعودية

 املالية.مجموعة سامبا  - خالد بن عبد الرحمن العبد الكريـم

 شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعودية.شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( السعودية. - سامي بن علي الجفالي

 حـمد بـن عبـد هللا العـليــان 

 )ممثال عن شركة السمنت السعودية(

- 

- 

 البحرين. (الشركة املتحدة لالسمنت )شركة مساهمة مقفلة

 شركة جروب العاملية لالسمنت )شركة مساهمة مقفلة( الكويت. 

  د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

- 

- 

- 

- 

 الشركة التعليمية املتطورة )شركة مساهمة مقفلة(.

 املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة مقفلة(.

 شركة مجموعة الراجحي إخوان )شركة مساهمة مقفلة(. 

 سيوب العربية )شركة مساهمة مقفلة(.شركة 

 محــمد بـن عــلي القرنــي 

 )ممثال عن شركة السمنت السعودية(

- 

- 

 البحرين. (الشركة املتحدة لالسمنت )شركة مساهمة مقفلة

 شركة جروب العاملية لالسمنت )شركة مساهمة مقفلة( الكويت. 

 مجموعة سامبا املالية - أحمد بن محمد العمران

 محمد بن عبد الكريم الخريجـي
- 

-  

 شركة آيس العربية للتأمين التعاوني.

 الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(.



 17/02/2015

 =06 = 
 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه:

 كالتالي: 1113يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا وقد كان تصنيفهم لعام 

 التصنيف املنصب أســماء األعضــاء

 غير تنفيذي رئـيس املجـــلس الراجـحيخالد بن عبد الرحمن 

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة املنتدب وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 مستقل عضو مجلس اإلدارة محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 تنفيذيغير  عضو مجلس اإلدارة فهــد بن عبـد هللا الصــالح*

 مستقل عضو مجلس اإلدارة سـامي بن علــي الجــفالي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حمد بن عـبد اللـه العليــان

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي محمـد بن علـي القرنـــي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة *العمــــران *أحمد بن محــمد 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة الكريم الخريـجـيعبد بن محمد 

 *   ممثل املؤسسة العامة للتقاعد.

 ** ممثل املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية.

 لجنــة املراجعــــة:

 -تتـكون لجنة املراجعة من كل من :

 رئيس اللجنة  حمد بن عبد هللا العليان

 عضو اللجنة  محمد بن عبد الكريم الخريجي

 عضو اللجنة  د. أحمد بن عبد هللا املغامس

خالل ستة اجتماعات عقدتها خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من  

ين على مجلس اإلدارة، التوصية ملجلس اإلدارة بتعي هاواملسؤوليات في: دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرض

املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، متابعة أعمال املحاسبين القانونيين املعينين، دراسة نظام الرقابة 

راسة دالداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه، اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة و 

 تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها.

 لجنة الترشيحات واملكافآت:

 -تتـكون لجنة الترشيحات واملكافآت من كل من:

 رئيس اللجنة                            د. وليد بن أحمد الجفالي 

 عضو اللجنةالغنيم                         محمد بن سليمان ب 

  عضو اللجنة       بن عبد الرحمن العبد الكريم  خالد 

قد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل اجتماع واحد عقدته خالل العام. وتتلخص أهم تلك املهام و 

 سنويةال املراجعة ،واملسؤوليات في: التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة

ياسات مع مصلحة الشركة ، وضع س قدرات ومؤهالت األعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفقل

 ضمنتواضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة باألداء وبحيث 
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أن تكـون تلك التعـويضات واملكـافـآت كافية لالحتفــاظ باألشــخاص األكفـاء وكـذلـك لســتقطاب أشــخاص مؤهليـن وبشكل 

 التأكد  وكذلك ، ستوى ومكونات التعـويضات واملكافآت املنافسة في السوق يتماش ى مع م
 
ية األعضاء من استقاللسنويا

 .وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى املستقلين 

 

 :4434مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة خالل العام 

الجدول  عدا ما هو مبين في 1113إن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات خالل عام 

 : التالي
 )ريال سعودي(

 اإلجمالي التعويضات األخرى  املكافأة السنوية أســماء األعضــاء

 1110111 12,000 1110111 خالد بن عبد الرحمن الراجـحي

 3160361 219,590 1110111 وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 1110111 12,000 1110111 عبد الكريم الخريجي بن محمد 

 1120311 17,400 1110111 ســليمان بالغــنيممحمـد بن 

 1990131 190131 1310111 عبد هللا بن عبد الرحمن السحيباني

 1110111 110111 1110111 خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم

 1110311 110311 1110111 فهــد بن عبـد هللا الصــالح

 1140191 140191 1110111 سـامي بن علــي الجــفالي

 1110111 110111 1110111 حمد بن عـبد اللـه العليــان

 217,400 120311 1110111 عبد الرحمن بن سليمان الراجـحي

 330431 30431 310111 أحمد بن محمد العمران

 1110111 110111 1110111 محمـد بن علـي القرنـــي
 

 :4434خالل العام أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين   

لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم  1113يبين الجدول اآلتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خالل العام 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي:

 املبلغ بآلف الريالت البيــان

 40483 الرواتب والتعويضات السنوية

 40414 البدلت السنوية

 30112 املكافآت السنوية

 30111 املكافآت التحفيزية السنوية
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 غرامة من هيئة السوق املالية: 

املوافق  13/11/1343تاريخ ب( عشرة آلف ريال 110111فرضت هيئة السوق املالية غرامة مالية على الشركة  مقدارها )

( من التعليمات الخاصة 8للفقرة )أ( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ، والفقرة ) هاتخالفمل 18/16/1113

ركة في ،  وذلك لعدم ذكر الشعن نتائجها املاليةبإعالنات الشركات املساهمة املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية 

 41/11/1114عن نتائجها املالية للفترة املنتهية في  13/11/1113خ بتاري  )إعالنها في موقع السوق املالية السعودية ) تداول 

مقارنة بالربع املماثل من العام السابق  1114، جميع األسباب الجوهرية املؤثرة في انخفاض صافي الربح للربع الرابع لعام 

 ة بما يتخذ من إجراءات حيال، وطلبت مناقشة موضوع املخالفة في اجتماع مجلس اإلدارة القادم ورفع تقرير إلى الهيئ

 ذلك.

، 11/11/1113املوافق  1349 محرم 12انعقد بتاريخ  ذيلا هاجتماع خالل موضوع املخالفة مجلس اإلدارةناقش هذا وقد 

ووجه اإلدارة التنفيذية للشركة بالحرص على التقيد بنشر األسباب الجوهرية املؤثرة في النتائج وكذلك اللتزام بجميع 

 ائح هيئة السوق املالية في املستقبل. ولقد تم إبالغ الهيئة بذلك.أنظمة ولو 

 -نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: 

لرقابـة انظام وإجراءات تنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من فعالية 

أصول الشـركة وتقويم مخاطـر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار الداخـلية في حمايـة 

 في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية. ومن ناحية 
 
 جوهريا

 
إليها ضعفا

نظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات املالية الختامية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا ال

ـــة، وتقـــــة املراجعــــاضر لجنــللشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من الطالع على كافة مح ة ارير إدارة املراجعة الداخليـــ

 للفترة / السنة املالية محل الفحص.

 
 جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:

شركتكم جهودها املكثفة للتعاون مع الجهات املعنية ذات العالقة ملتابعة الخطوات العملية التي تقوم بها لقد كرست 

 لتطوير مرافقها بما يضمن بيئة مناخية أفضل. 

املرافق آخر ما توصلت  الهتمام حيث تضمنت مواصفـات تلكوقد أولت الشركة هذا األمر في مرافق التوسعة الجديدة كل 

إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال لكبح انبعاث الغبار إلى مستويات منخفضة تخلق بيئة صناعية تتخطى متطلبات 

الرئيسية في خط اإلنتاج  EPSالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، كما أنها قامت باستبدال الفالتر الكهرومغناطيسية 

 بجميع مرافق اإلنتاج بالشركة إلى أدنى مستويات انبعاث الغبار. التحكم للوصول وبذلك تم BAG HOUSE ( بفالتر9رقم )

كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة املشاريع الجديدة لتحسين األداء سوف يراعى فيها أحدث األجهزة املتطورة للتحكم بانبعاثات 

 الغبار.

 وتدريبها:توظيف الكوادر السعودية 

وقد بلغ عدد الذين تم تـدريبهم من املوظفين  ،1113عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة خالل عام تنفيذ تم 

،( 181السعوديين )
 
املعاهد والجامعات ضمن برنامج التدريب التعاوني في  مجموعة من طالبعالوة على تأهيل  موظفـا

 . طالبللالصيفي ضمن التدريب  من الطلبةعدد وتدريب  ،مختلف التخصصات ذات الصلة

 تستمر الشركة في تنفيذ برامج التدريب الفني واإلداري وتأهيل املوظفين بما يســاعد على رفع كفاءة العاملين.و هذا 

. ٪52.3إلى  1113مع نهاية عام  شركتكموقد وصلت نسبة السعودة في 
 
سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودة  ولقد تقريبا

 في ذلك.وهي مستمرة وطني  استراتيجيكهدف 
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  الجتمــاعيــة:املســئوليــة 

تؤمن شركتكم بأنها لم تعد تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها املالية فقط، بل أن قيامها بمسئوليتها الجتماعية نحو 

محيطها الجتماعي الذي تنتسب إليه بما في ذلك إيجاد فرص العمل والهتمام بالبيئة يعتبر جزء من اهتماماتها، لذلك 

 الذين هم خارج عالقاتها التجارية. لئكبأو فإنها تضع ملساتها في محيطها لترتبط 

إن قيام شركتكم ببعض األنشطة الجتماعية يعكس مواطنتها وهويتها وصورتها الريادية في املجتمع املحيط بها ليكون 

ممتنا بوجودها معه ومثمنا مساهماتها تجاهه، ولقد حرصت كذلك على دمج موظفيها وأبنائهم باملشاركة في بعض أنشطتها 

 .أتي ضمن برامج مسئوليتها الجتماعيةالتي ت

 سمنت السعودية الدعم املباشر للجمعيات التالية:، قدمت شركة ال  1113وخالل عام 

 الجمعيات الخيرية الجتماعية وهي:

جمعية البر الخيرية باملنطقة الشرقية ، جمعية البر الخيرية بمحافظة اإلحساء ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

باملنطقة الشرقية ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة اإلحساء ، جمعية العمران الخيرية ، جمعية فتاة 

رية ، جمعية الحليلة الخيرية ، جمعية املواساة الخيرية ، جمعية الفضول الخيرية ، اإلحساء الخيرية ، جمعية العيون الخي

جمعية املنصورة الخيرية ، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الجتماعية ، جمعية قافلة الخير للخدمات الجتماعية 

عية املراح الخيرية ، جمعية الطرف الخيرية ، بالدمام ، جمعية البر الخيرية بالكالبية ، جمعية البطالية الخيريــة ، جم

 و جمعية الجفر الخيريـة .،جمعية الجشة الخيرية 
 الجمعيات الخيرية املتخصصة وهـي: 

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

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

عية األحساء، الجم –والغدد الصماء، الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين بالدمام، الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين 

 اج ورعاية األسرة بمحافظة اإلحساء.الخيرية لرعاية وتأهيل املعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير الزو 

أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفالت منها رعاية برنامج كلنا منتجون والذي نظمته 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور، رعاية حفل  1113جمعية فتاة األحساء، املساهمة في الحملة املرورية الخليجية لعام 

ظفين املتميزين في املؤسسة العامة للخطوط الحديدية، املساهمة في الحملة التوعوية بالتعاون مع املديرية تكريم املو 

العامة ملكافحة املخدرات بمحافظة األحساء، املساهمة في دعم صندوق الحتفال باليوم الوطني التابع ألمارة محافظة 

 ة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وغير ذلك.األحساء، وكذلك املساهمة في دعم مجلة )السكة( التابع

 :ني باألحساءمركز للحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوط 

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

ن مليون و خمس مليون ريال )فقط  31 اإلدارة بتخصيص مبلغ على توصية مجلس 18/3/1111املوافق  3/9/1341بتاريخ 

من الحتياطي اإلتفاقي إلنشاء مركز لإلصابات والحوادث في مستشفى امللك عبدالعزيز بمحافظة األحساء التابع  (ريال

ل بعض بللشؤون الصحية في الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ املشروع، وبعد زيارة املشروع من ق

املسئولين بشركتكم فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع )عقد تبرع إنشاء مركز اإلصابات والحوادث في مستشفى امللك 

.  1119و  1113دفعات متساوية في عامي  3على أن يتم سداد الدفعات من خالل  14/19/1113عبدالعزيز باألحساء( في 

 بإذن هللا تعالى. 19/11/1119أن ينتهي املشروع في  املتوقعومن 
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 شهادات الجودة:
وص ــــــــــــــــا بهذا الخصـــــــــــوحة لهـــــــــظت على الشهادات املمنــــــة وحافـــــــــــــودة العامليــــــــــركة في تطبيقها والتزامها بأنظمة الجــــــــــــــاستمرت الش

(ISO 9001:2008)  امل ي نورد( مؤكدة استمرارها في التطبيق الشڤمن الشركة األملانية املتخصصة واملعتمدة في هذا املجال )تي يو

لهذه األنظمة في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية لديها لتحقيق املستوى املطلوب من الكفاءة واإلنجاز والتحسين املستمر في 

 املختلفة.كافة قطاعات الشركة 

وكذلك املتطلبات  والجودة، واملقاييسالهيئة السعودية للمواصفات قبل كما استمرت الشركة بتطبيق املواصفات املعتمدة من 

 املجاورة.اإلضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج 

بلجيكية متخصصة  من جهة (CE)شهادة الجودة واملطابقة التي تتطلبها الدول األوروبية الحصول على  علىوتعمل الشركة حاليا 

 عن الشهادة املمنوحة لشركتنا ملصنع عين دار الهفوفملنتجات الشركة من مصنعها في  (BE-CERT)ومعتمدة تدعى 
 
  .بدل

 الزيت.من اسمنت آبار  ملنتجها APIأضف إلى ذلك فقد استمرت الشركة في تطبيق مواصفات معهد البترول األمريكي 

 مجلس اإلدارة: اقتراحات
 

 -مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي :يقترح 
 

 .1113للسنة املالية املوافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة  : أول

 . 1113ديسمبر  41للسنة املنتهية في وتقرير مراجعي الحسابات التصديق على القوائم املالية  : ثانيا

 .41/11/1113في السنة املنتهية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  : ثالثا

 رابعا

 

 

 

: 

 

 

 

 

من القيمة األسمية  %91بنسبة  1113املوافقـة على اقتـراح مجلـس اإلدارة بشأن توزيـع أرباح نقديه لعام 

تسعمائة وثمانية مليون ريال ) 618ة ريالت( لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره تريـال )فقط س 9للسهم أي بواقـع 

من القيمة  %43ريال )ثالثة ريالت ونصف( للسهم بنسبة   3,5مليون ريال ( والتي سبق أن صرف منها عشر 

على أن تكون  1113مليون ريال عن النصف األول من العام  535,5السمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 

من القيمة السمية  % 13( للسهم بنسبة ونصف ريالنريال ) 103أحقية أرباح النصف الثاني البالغة 

مليون ريال ملالكي األسهم املقيدين بسجالت تداول عند نهاية تداول يوم  48103للسهم بمبلغ إجمالي قدره 

 انعقاد هذه الجمعية.

ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  مليونانريال(  2,200,000املوافقة على صرف مبلغ ) : خامسا      

 .1113ريال( مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة املالية  1110111)

ـــة القوائـم  : سادسا املوافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة، ملراجعـ

 لبيانات املالية ربع السنويـة وتحديد أتعابهم، أو اختيار غيرهم.وا 1113املالية للشركة للعام املالي 
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 : خاتمة

فانـه يتقدم لحضـراتكم  ،الخمسينو  سةلسادا العاديـةلهذه الجـمعية العامـة  إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره

أن يحفظ وخيراته و  بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه ويدعـو هللا عز وجل أن يزيد هـذه البالد من نعمـه

نائب مين وولي عهده األ  ،بن عبدالعزيز آل سعودسلمان مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين امللك لنا قائد 

لنائب اولي ولي العهد و وإلى سمو األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو امللكي  رئيس مجلس الوزراء

زيل املجلس ج ويقدموزير الداخلية األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

وكافة عمالء الشـركة ومورديها الكرام على  ،إلى جميع الدوائر واملؤسسات الحكومية واألهلية وامتنانهشكره 

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

 . وازدهارهاعلى استمرار تقدمها 

 

 والسداد.راجين من هللا التوفيق ملا فيه الخير 

 

 ،،، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 مجلس اإلدارة          
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 SAUDI CEMENT COMPANY  عوديةمسنت السشركة اال

 
 
 
 

 

 :)تحت التشغيل واملوقوفة(  التصميمية لألفران اإلنتاجيةالطــــاقات 

 

 1101110111 السنوية )طن( اإلنتاجيةالطاقة  الكلنكــر : 

 

  110111×  1 طـن/اليـوم األفـــران 

  40311×   1 طـن/اليـوم  

  10311×   1 طـن/اليـوم  

     

     

  

 1103110111 السنوية )طن( اإلنتاجيةالطاقة  ســمنت: ال 

  181×   4 طـن/الساعة طواحين اإلسمنت 

  191×   1 طـن/الساعة  

  111×   4 طـن/الساعة  

  81×   1 طـن/الساعة  

  98 طـن/الساعة )طاحونتين(  

     

 الطواحين القديمة سوف تستغل لطحن الكميات الزائدة عن طاقة الطواحين الجديدة 
  

 (1إسمنت بورتالندي عادي رقم ) - سمنت املنتج:أنواع ال 

 (3إسمنت عالي املقاومة لألمالح رقم ) - 

 يلألمالح وفقا ملعهد البترول األمريك إسمنت آبار الزيت نوع )ج( عالي املقاومة - 

 أنواع أخرى ذات مواصفات خاصة وحسب الطلبأي  - 

 


