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جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة
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روؤيتنا

�سركتنا رائدة من الدرجة الأوىل في اإنتاج مواد البناء، وفي �سعينا نحو التميز.

ر�شالتنا

�سركة الإ�سمنت ال�سعودية هي اإحدى املنتجني الرئي�سيني للإ�سمنت باململكة.

الإ�سمنت في املنطقة، وذات �سهرة ممتازة في  اأف�سل �سركة لإنتاج  باأنها  ال�سعودية  الإ�سمنت  تعرف �سركة 

م�ستويات ال�سلمة، واحلفاظ على ال�سحة العامة، واملحافظة على البيئة، وتطبيق اأعلى موا�سفات اجلودة، 

وانخفا�س تكاليف الإنتاج، وتطبيق اأحدث اأ�ساليب الت�سغيل بـوا�ســطة فريق عمل متجان�س ومتفان وملتزم.

تتجاوز ال�سركة تطلعات كافة موظفيها وعملئها وم�ساهميها وكذلك حميطها وجمتمعها.

قيمنا

الربحية  .1

حتقيق امل�ستوى املن�سود من الربح ليت�سنى لل�سركة تقدمي عائدات جمزية اإىل م�ساهمينا ومتويل عمليات 

منو ال�سركة.

العمالء  .2

تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة للعملء.

كوادرنا  .3

توفري بيئة عمل منا�سبة متكن موظفينا من التفوق وامل�ساهمة في تطور و منو ال�سركة.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات امل�ساهمني،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

متعددة  اقت�سادية  دورات  تخللتها  ال�سركة  خم�سون عامًا م�ست من عمر 

ا�ستطاعت كوادرها بكل اقتدار من امل�سي قدمًا وال�ستمرار في بذل املزيد 

في  والتميز  والت�سويق  واجلــودة  النتاج  �سعيد  على  والعطاء  اجلهد  من 

اخلدمة واحلفاظ على البيئة.

مل متر اأي مدة - طوال العقود اخلم�سة املا�سية - دون اأن ي�ساف جديد اإىل 

ول حيث 
ُ
الأ املوؤ�س�سون  اأر�سى قواعده  الذي  الرائد  ال�سناعي  ال�سرح  هذا 

انطلقوا باأول انتاج له في العام 1961.

قفزات  وبا�ستمرار  ت�سهد  وهي  واملواطن  للوطن  مفخرة  اليوم  �سركتكم 

وجودته  ال�سمنت  �سناعة  ــالت  جم فــي  عالية  اأرقـــاٍم  وحتقيق  متتالية 

نعتربها  التي  الوطنية  الكفاءات  تطوير  في  كله  واأهم من ذلك  وت�سويقه، 

اأهم ثروات هذا الوطن املعطاء.

 واإذا كنـــا نفخـــر مبا�سينـــا وحا�سرنـــا فاإننا نـــرى م�ستقبًل اأكـــر اإ�سراقًا

بـــاإذن  اهلل.

اإن حزمة امل�ساريع ال�سخمة التي اأطلقها خادم احلرمني ال�سريفني حفظه 

اهلل �ستكون حافزًا لنا لل�ستمرار في العطاء لتلبية حاجة الوطن واملواطنني 

وامل�ساهمة الفاعلة في الرقي ب�سناعة ال�سمنت في اململكة، هذه ال�سناعة 

ال�سرتاتيجية التي تعترب ع�سب حياة في جميع الأوطان.

وفقنا اهلل واإياكم ملا فيه اخلري وال�سواب.

اأخوكم

عمر بن �شليمان الراجحي

رئي�س جمل�س الإدارة

اال�شتاذ/ عمر بن �شليمان الراجحي

رئي�س جمل�س الإدارة



7 �ســـركـــة الأ�ســـــمنـت ال�ســــعوديـة   التقـريـر ال�سنوي 2011 

كلمة ع�سو جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

كلمة ع�ضو جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وا�ستمروا  اآباوؤنا  بداأها  التي  الأهداف  اإحدى  هي  ال�سنني«  مر  على  »اأقوى 

عليها �سمن اأهداف عديدة اأخرى متكنوا من حتقيقها.

العام  في  يوميًا  طن   300 بطاقة  الأول  الفرن  باإن�ساء  �سركتكم  بداأت  لقد 

1959 وبداأت باكورة انتاج ذلك الفرن في العام 1961.

وخلل مدة اخلم�سني عامًا التي م�ست �سعت قيادات ال�سركة على النهو�س 

ب�سركتكم جلعلها في م�ساف ال�سركات ال�سناعية الرائدة، �سواء من حيث 

التو�سعات املتعددة التي قامت بها اأو من حيث حت�سني جودة منتجها ومتيز 

خدماتها ونتائجها.

ومبنا�سبة مرور خم�سني عامًا منذ بدء النتاج التجاري، فاإننا ن�سكر اجليل 

ال�سابق على كل ما بذله ل�سركتكم، وعلى زرع طموحاته في نفو�سنا والتي 

كان لها الأثر الكبري في حتملنا للم�سوؤولية امللقاة على عاتقنا.

اإننا نعتز باأننا ننتهج التفاين والإخل�س في العمل والن�سباط واللتزام، 

وحتمل امل�سوؤولية وهي جميعها عنا�سر جناح ل�سركتكم وقوتها التناف�سية.

لقد اأ�سبح حجم انتاج �سركتكم حاليًا الأعلى في قطاع ال�سمنت في اململكة 

وذلك من خلل ثلثة خطوط تعترب الأحدث على م�ستوى �سناعة ال�سمنت 

في العامل، وقد مت فيها مراعاة ارقى نظم احلفاظ على البيئة.

بناء  في  ال�ستمرار  اإىل  اهلل  بعون  �سيتوجه  امل�ستقبلي  �سركتكم  تركيز  اإن 

ريادة  على  احلفاظ  ثم  ومن  الأول،  املقام  في  طاقاته  وتنمية  الإن�سان 

�سركتكم على كل امل�ستويات الفنية والإدارية والت�سويقية والجتماعية ملزيد 

من النجاحات.

من  ال�سنني  مر  على  �سركتكم  لقته  الذي  الكبري  الدعم  هنا  نن�سى  ول 

خادم  بال�سكر  نخ�س  كما  واملعطاء،  احلبيب  بلدنا  في  الر�سيدة  حكومتنا 

الدعم  بن عبدالعزيز حفظه اهلل على  امللك عبداهلل  ال�سريفني  احلرمني 

امل�ستمر لقطاع ال�سناعة.

املجد  م�ستويات  اإىل  به  والنهو�س  بلدنا  وتقدم  لرفعة  واإياكم  اهلل  وفقنا 

والعتزاز.

اأخوكم

وليد بن اأحمد اجلفايل

ع�سو جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

ال�شيخ/ وليد بن اأحــمد اجلـفايل

ع�سو جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب
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املــوؤ�ســــرات الـتـ�سـغـيـليـة

املــوؤ�ضــــرات الـتـ�ضـغـيـليـة

ال�سمنت  اأنواع  جميع  من  ال�سركة  مبيعات  بلغت  	•
مع  مقارنة  طنًا   7.216.143 كمية   2011 عام  خلل 

كمية 6.742.422 طنًا مت بيعها خلل عام 2010م اأي 

بزيادة قدرها 473.721 طنًا اأو مان�سبته %7.

الكلنكر عن عام 2011م كمية 6.897.325  اإنتاج  بلغ  	•
ال�سابق  العام  عن   5.775.000 كمية  مع  مقارنة  طنًا 

2010م اأي بزيادة %19.4.

طنًا   538.805 العام  خلل  امل�سدرة  الكميات  بلغت  	•
ال�سابق العام  عن  طنًا   841.176 كمية  مع   مقارنة 

ن�سبته  ما  اأو  طنًا   )302.271( مقداره  بنق�س  اأي 

35.9% تقريبًا.

ال�سركة في خطوطها النتاجية كل الإهتمام للحد  اأولت  	•
من اإنبعاث الغبار حيث ت�سمنت موا�سفات تلك املرافق 

اآخر ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا احلديثة في هذا املجال 

اإنبعاث الغبار اإىل م�ستويات منخف�سة تخلق بيئة  لكبح 

اأكر نظافة وتتخطى متطلبات الرئا�سة العامة للإر�ساد 

وحماية البيئة واملتطلبات العاملية. 

اجلديدة  التو�سعة  و�سيانة  ت�سغيل  عمليات  اإ�ستمرت  	•
من  الإنتاج  كميات  زيادة  اإىل  اأدى  مما  عالية  بكفاءة 

الكلنكر وال�سمنت.

لكافة  الإنتاج  جودة  في  تفوقها  على  ال�سركة  حافظت  	•
املرونة  ولديها  قادرة  اأنها  كما  املنتج،  ال�سمنت  اأنواع 

اإذا كان ذلك  اأخرى من ال�سمنت  اأنواع  لإنتاج  الكافية 

جمديًا من الناحية الإقت�سادية.

العام  خلل  واإدارية  فنية  تدريبية  دورات  تنفيذ  مت  	•
املتدربني )253( موظفًا علوة  بلغ عدد  وقد  2011م، 

برنامج  �سمن  واجلامعات  املعاهد  طلب  تاأهيل  على 

التدريب التعاوين في خمتلف التخ�س�سات ذات ال�سلة، 

والتدريب ال�سيفي لعدد من طلب املدار�س.

اإ�ستمرت ال�سركة في تطبيقها والتزامها باأنظمة اجلودة  	•
لها  املمنوحة  اجلودة  �سهادات  على  وحافظت  العاملية 

الأملانية املتخ�س�سة  ال�سركة  ISO( من   9001:2008(

واملعتمدة في هذا املجال )تي يو في نورد(.

تاأ�سي�س  في  كويتني  م�ستثمرين  مع  ال�سركة  �ساهمت  	•
�سركة كويتية مقفلة مقرها الكويت براأ�سمال م�سرح به 

قدره 10 مليني دينار كويتي )مدفوع 2 مليون دينار( 

لل�سمنت«  العاملية  جروب  »�سركة  هو  ال�سركة  وا�سم 

مال  راأ�س  من  ال�سعودية  ال�سمنت  �سركة  ح�سة  وتبلغ 

ال�سركة اأعله %40.
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املـــوؤ�ســـــرات املـــاليــــة

املــوؤ�ضــــرات املـاليــــة

831.2271.716.095

3.282.2654.598.919

اإجمايل املبيعات�شافي االأرباح

جمموع االأ�شولحقــوق املـ�شــاهمـني

2011201020092008

831.227659.527582.392621.322686.397

201120102009200820072007

املبالغ )باآلف الريالت ال�سعودية(

املبالغ )باآلف الريالت ال�سعودية(

20112010200920082007البيــــــــان

1.716.0951.526.1511.345.8751.259.6121.361.950مبيعات

)614.968()554.999()666.346()757.245()765.095(تكلفة املبيعات

951.000768.906679.529704.613746.982اإجمايل الربح

)74.191()98.932()81.890()87.518()85.928(م�ساريف اإدارية وت�سويقية

865.072681.388597.639605.681672.791�سافي الربح من العمليات

31.57233.134)143()4.950()12.508(اإيرادات اأخرى

)19.528()15.931()15.104()16.911()21.337(الزكاة

831.227659.527582.392621.322686.397�سافي الربح 

1.716.0951.526.1511.345.8751.259.6121.361.950

3.282.2654.598.919 3.371.2384.616.673 3.070.8964.930.770 2.847.7044.530.067 2.738.5823.860.734

2011201020092008 201120102009200820072007
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الطاقات الإنتاجية

الطاقات الإنتاجية

الطـاقات النتاجـــية الت�سميمية للأفران )حتت الت�سغيل واملوقوفة(:

الكلنكــر

11.200.000الطاقة الإنتاجية ال�سنوية )طن(

الأفـــران

x 2 10.000طــن / الـيـوم

x 1 3500طــن / الـيـوم

x 6 1500طــن / الـيـوم

x 1 725طــن / الـيـوم

x 2 300طــن / الـيـوم

االإ�شـــمنت

11.500.000الطاقة الإنتاجية ال�سنوية )طن(

طواحني الإ�سمنت

x 3 280طــن / ال�سـاعــة

x 2 160طــن / ال�سـاعــة

x 3 120طــن / ال�سـاعــة

x 2 80طــن / ال�سـاعــة

68طــن / ال�سـاعــة )طاحونتني(

الطواحني القدمية �سوف ت�ستغل لطحن الكميات الزائدة عن طاقة الطواحني اجلديدة

اأنواع االإ�شمنت املنتج

اإ�سمنت بورتلندي عادي رقم )1(

اإ�سمنت عايل املقاومة للأملح رقم )5(

اإ�سمنت اآبار الزيت نوع )ج( عايل املقاومة للأملح وفقًا ملعهد البرتول الأمريكي

اأي اأنواع اأخرى ذات موا�سفات خا�سة وح�سب الطلب
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كلمة جمل�س الإدارة

كلمة جمل�س الإدارة

831.227 �شافي االأرباح )باآلف الريالت ال�سعودية(

831.227659.527582.392621.322686.397

20112010200920082007

ح�سرات امل�ساهمني الكرام

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�ســــر جمل�س اإدارة �سركـــة الإ�سمنت ال�سعودية اأن يرحب بكــــم وي�سـكركم على 

تلبيــــة دعوتــــه حل�سـور اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة العادية الثانيـــة واخلم�سني 

ل�سركتكم.

وي�ســـره اأن يقـــدم لكـــم فيما يلـــي تقريـــره ال�سـنوي عـــن نتائـج اأعمـــال ال�سركة 

واإجنازاتهـــا مرفقـــا بـــه القوائم املالية وتقريـــر مراقبي احل�سابـــات عن ال�سنة 

املنتهية في 31 دي�سمرب 2011م.



�ســـركـــة الأ�ســـــمنـت ال�ســــعوديـة   التقـريـر ال�سنوي 2011 12

الن�ساط - الإنتــــاج - املخـــزون - الت�سغيل وال�سيانة

الن�ضاط - الإنتــــاج - املخـــزون - الت�ضغيل وال�ضيانة

الن�شاط الرئي�شي

واإنتاج  �سناعة  باأعمال  القيام  هو  والوحيد  الرئي�سي  ال�سركة  ن�ساط  اإن 

الإ�سمنت وتوابعه وم�ستقاته والجتار به وبالتايل فاإن �سركتكم ل تقوم باإنتاج 

اأية منتجات اأخرى.

وفيما يلي التعليق على اأعمال ال�سركة في ذلك الن�ساط ونتائجه:

االإنتــــاج

اإنتــــاج الكلنكر

العام 6.897.325 طنًا مقارنة مع كمية  املنتجة خلل  الكلنكر  بلغت كمية 

5.775.000 طن مت انتاجها في العام ال�سابق 2010م اأي بزيادة مقدارها 

1.122.325 طن اأو ما ن�سبته %19.4.

7و8(  )الفرنني  اجلديدين  اخلطني  على  العام  خلل  النتاج  اقت�سر  وقد 

يفوق  وهو معدل  تقريبًا  اإىل معدل %94.5  انتاجيتهما  كفاءة  ن�سبة  وو�سلت 

معدلت الكفاءة النتاجية في قطاع ال�سمنت.

�سركتكم  ا�سطرت  فقد  الت�سدير  لقرار �سوابط  نظرًا  اأنه  بالذكر  واجلدير 

لإيقاف الفرن رقم )6( طاقته 3.500 طن/يوم في م�سنع الهفوف )جاري 

اإعادة تاأهيله كما �سريد لحقًا في هذا التقرير(، اأما اخلطوط القدمية ذات 

التقنية غري الفاعلة بيئيًا فقد �سبق ومت ا�ستبدالها بفرن جديد طاقته اأعلى 

واأداءه اأكفاأ من الناحيتني الت�سغيلية والبيئية.

اإنتــــاج االإ�شـمنت

بلغت كميات الإ�سـمنت املنتجة خلل العام 7.273.958 طنًا مقارنة مع كمية 

6.863.707 اأطنان مت انتاجها في العام ال�سابق 2010م اأي بزيادة مقدارها 

410.251 طن اأو ما ن�سبته 6% تقريبًا.

م�سنع  من  ال�سمنت  وت�سليم  طحن  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  العتماد  مت  وقد 

الهفوف، كما مت ا�ستغلل جزءًا من مطاحن م�سنع عني دار ملواجهة ت�سليمات 

ال�سركة بوا�سطة القطار وكذلك الكميات الإ�سافية التي تطلبتها الأ�سواق.

املخـــزون

بلغ خمـزون الكلنكر مب�سنعي ال�سركة كما في نهاية العام 1.935.396 طنًا، 

مقارنة مع كمية 2.026.705 اأطنان كما في نهاية العام ال�سابق 2010م، اأي 

بنق�س مقداره )91.309( طنًا، اأو ما ن�سبته )4.5%( تقريبًا.

وقد جنحت �سركتكم في بيع كامل انتاجها الذي حققته خلل العام بالإ�سافة 

اأخرى من املخزون ب�سبب ال�ستغلل الإيجابي لنمو الطلب على  اإىل كميات 

ال�سمنت في املناطق اجلغرافية املختلفة في اأرجاء اململكة.

الت�شغيل وال�شيانة

الذاتية  كوادرها  بوا�سطة  وال�سيانة  الت�سغيل  اأعمال  في  �سركتكم  ا�ستمرت 

الطن  انتاج  تكلفة  تخفي�س  في  الإيجابي  الأثر  لها  كان  عالية  بكفاءة  وذلك 

مواجهة  على  وي�ساعدها  النتاجية  طاقتها  مع  يتنا�سب  مبخزون  والحتفاظ 

القادمة  الأعــوام  خلل  اأكرب  منوًا  ي�سهد  اأن  املتوقع  املحلي  ال�سوق  متطلبات 

اطلقها خادم  التي  الإ�سكان  وم�ساريع  التحتية  البنى  ثم م�ساريع  بف�سل اهلل 

احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل وكذلك م�ساريع القطاع اخلا�س والأفراد.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �سركتكم حافظت على تفوقها في جودة الإنتاج لكافة 

اأنواع  لإنتـاج  الكـافية  املرونة  ولديهـا  قادرة  اأنهـا  كما  املنتج،  الإ�سمنت  اأنواع 

اأخرى من الإ�سمنت اإذا كان ذلك جمديا من الناحية القت�سادية.
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الـت�سـويـق

الـت�شـويـق

مـقـدمــة

لقد حت�سن الطلب على الإ�سمنت في اأ�سواق اململكة خلل عام 2011م حيث 

بلغت اإجمايل الكميات املباعة في ال�سـوق املحلي عن كامل العـام 47 مليون 

خـلل  بيعهـا  مت  طن  مليون   41.2 من  تقارب  كمية  مع  مقارنة  تقريبـًا  طن 

اأو ما  تقريبـًا،  بزيادة مقدارهـا 5.8 مليون طـن  اأي  ال�سـابق 2010م،  العام 

اململكة  داخــل  الأ�سمنت  مبيعات  جملة  بلغت  وقد  تقريبـًا.   %13.9 ن�سـبته 

وخارجها كمية 48.4 مليون طن.

2011م عام  كامل  عن  و�سل  قد  الوطنية  ال�سركات  اإنتاج  فان  املقابل   وفي 

اإىل ما يقارب من 43 مليون طن من الكلنكر )ما يقابله حوايل 45 مليون طن 

من الإ�سمنت(. 

الت�سدير  �سوابط  قــرار  اىل  بال�سافة  املحلي  النــتــاج  في  الــزيــادة  ورغــم 

مع  انخف�س  ال�سمنت  �سركات  جميع  لدى  الكلنكر  خمــزون  اأن  اإل  للخارج 

بلغ خمــزون  مــع  مقارنة  تقريبًا  طــن  مليون   7.5 اىل  2011م  عــام   نهاية 

مليون   )2.5( مقداره  بانخفا�س  اأي  2010م  عام  نهاية  في  طن  مليون   10

طن تقريبـًا اأو ما ن�سبته )25.3%( تقريبـًا، وذلك ب�سبب الزيادة الكبرية في 

الطلب املحلي.

اإجمايل املبيعات

حيث  2011م،  عام  خلل  مبيعاتنا  حجم  زيــادة  اىل  اأدى  الطلب  حت�سن  اإن 

بلغت الكمية الإجمالية ملبيعـات ال�سركة عن كامل عام 2011م من الإ�سمنت 

مقارنة  طنًا   7.216.143 اخلــارج  وفــي  اململكة  اأ�ــســواق  في  اأنــواعــه  بكافة 

قدرها  بزيادة  اأي  2010م  عام  خلل  بيعها  مت  طنًا   6.742.422 كمية  مع 

473.721 طن اأو ما ن�سبته 7% تقريبًا.

تتنا�سب وهي  تقريبًا   %13.4 �سركتكم  مبيعات  في  النمو  ن�سبة  بلغت   وقد 

والتي اململكة  م�ستوى  على  العام  كامل  عن  الطلب  في  الــزيــادة  ن�سبة   مع 

بلغت %13.9.

الـت�ضـويـق
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الت�سدير - التوزيع اجلغرافي

الت�ضدير - التوزيع الجغرافي

ت�شدير االإ�شمنت والكلنكر

مملكة  اإىل  البورتلندي  ال�سمنت  من  �سركتكم  �ــســادرات  اقت�سرت  لقد 

الكميات  اإجمايل  بلغ  وقد  هذا  الت�سدير،  �سوابط  من  امل�سـتثناة  البحرين 

امل�سـدرة خلل العام 538.805 طنًا، مقارنـة مع كمية 841.176 طنًا خلل 

ن�سبته  ما  اأو  طنًا،   )302.371( مقداره  بنق�س  اأي  2010م،  ال�سابق  العام 

)35.9%( تقريبًا. 

ـــحـــ�سار الــطــلــب عــلــى ال�سمـــنـــت في  وقـــد نــتــج الــنــقــ�ــس اأعــــله ب�سبب ان

�سهدتها هذه  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  للأو�ساع  نتيجة  البحرين  مملكة 

اململكة ال�سقيقة.

التوزيع اجلغرافي اليرادات ال�شركة

ت�سدير  ومت  ال�سعودية  العربية  اململكة  داخــل  متت  ال�سركة  مبيعات  معظم 

جزء ب�سيط للخارج في حدود ما هو م�سموح به من اجلهات الر�سمية، وقد 

اقت�سرت �سادرات ال�سمنت البورتلندي على مملكـة البحـرين. 

كما تركزت �سادرات ا�سمنت اآبار الزيت اإىل دولة الكويت.

وفيما يلي جدول يبني التوزيع اجلغرافي لإيرادات ال�سركة لعام 2011:

2011البيـــان

باآالف الرياالت ال�شعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

1.606.0001.382.000ال�سوق املحلي

110.000144.000ال�سوق اخلارجي

1.716.0001.526.000املجـموع

20102009 2011

538.805

841.176
752.657

اإجمالي الت�شدير

%35.9-
* الأرقام بالطن 
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اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية 

اخلطط والتوقعات امل�شتقبلية 

من�ساآتها  من  للتو�سع  م�ستقبلية  خطط  اأي  احلايل  الوقت  في  لل�سركة  لي�س 

خام  مــواد  حماجر  ا�ستغلل  رخ�س  على  احل�سول  لتعذر  نظرًا  النتاجية 

مبناطق اململكة الأخرى التي توجد بها فر�س ت�سويقية اأف�سل، وذلك ب�سبب 

اقت�سار تلك الرتاخي�س على �سبعة تراخي�س في الوقت احلا�سر طرح جزءًا 

منها للمناف�سة العامة �سريطة عدم دخول �سركات ال�سمنت القائمة.

اإعادة تاأهيل الفرن رقم )6( اأ( 

تعتمد ال�سركة حاليًا فـــي اإنتاجها على اخلطني اجلديدين )الفرنني 7و8( 

اللذين ابتـــداأ ت�سغيلهما التجاري اإعتبارًا من بداية عام 2009م وقد و�سلت 

الكفـــاءة النتاجيـــة لهذيـــن اخلطني خـــلل العـــام اإىل م�ستويـــات مرتفعة 

 )كفـــاءة انتاجيـــة بن�سبـــة 94.5%( تفوق معـــدلت الكفـــاءة النتاجية في

قطاع ال�سمنت.

وحيـــث اأن الطلب على ال�سمنت في اأ�سواق اململكة قد منا ب�سورة ملحوظة 

خـــلل العامـــني 2010 و2011 )ن�سبـــة منـــو مقدارهـــا 13.2% لعام 2010 

ون�سبـــة منـــو مقدارها 13.9% لعـــام 2011( كما اأنه مـــن املتوقع اأن ت�ستمر 

ن�سبـــة النمـــو اإىل معدلت اأعلى لعام 2012م بف�ســـل اهلل ثم م�ساريع البنى 

التحتيـــة وم�ساريع الإ�سكان التي اأطلقها خـــادم احلرمني ال�سريفني حفظه 

اهلل وكذلـــك منو م�ساريع التعمري والإن�ساء لـــدى القطاع اخلا�س والأفراد، 

فقد قررت �سركتكم اإعادة تاأهيل الفرن رقم )6( لديها بطاقـة 3500 طن 

يوميًا ليكون جاهزًا للت�سغيل باإذن اهلل مع منت�سف العام 2012م.

تركيز طاقة الطحن في م�شنع الهفوف ب( 

تقوم �سركتكم حاليًا بطحن اإنتاجها من الكلنكر ب�سورة اأ�سا�سية في م�سنع 

الهفوف وهي تعتمد ب�سورة جزئية على طحن بع�س الكميات في م�سنعها 

بعني دار وذلك ملواجهة ت�سليمات ال�سمنت بوا�سطة القطار وكذلك لتلبية 

الطلب املتزايد في الأ�سواق املحلية.

م�سنـع  في  الطحن  عمليـات  كل  تركيز  اإىل  تهدف  �سركتكم  اأن  وحيث   

الهفوف فقـط بهدف تخفي�س التكلفة وخدمة عملئها ب�سكل اأف�سل فاإنها 

حاليًا في املراحل الأخرية من درا�سة تنفيذ امل�ساريع اللزمة لربط م�سنع 

الهفوف بخط ال�سكة احلديد وتركيب املعدات اللزمة لتحميل ال�سمنت 

بالقطار من مرافق التحميل بامل�سنع وكذلك رفع الكفاءة الت�سغيلية لطاقة 

الطحن بهذا امل�سنع اإىل معدلت اأعلى ملواجهة الطلب املرتفع. ومن املتوقع 

وي�ستمر  2012م  عام  من  الثالث  الربع  في  امل�ساريع  هذه  تنفيذ  يبداأ  اأن 

تنفيذها خلل مدة 18 �سهرًا تقريبًا.

املخاطر التي تواجهها ال�شركة

املخاطر  بع�س  الأ�سمنت  قطاع  في  العاملة  ال�سركات  كباقي  ال�سركة  تواجه 

اخلام  املــواد  اأ�سعار  تقلب  اإمكانية  في  املتمثلة  الت�سغيلية  بالتكلفة  املتعلقة 

على  الطلب  تدين  في  متمثلة  ت�سويقية  خماطر  وكذلك  الت�سنيع،  ومهمات 

الأ�سمنت، ولكن ونظرًا لتوقعات اإ�ستمرار النمو اجليد في الإقت�ساد ال�سعودي 

اإن �ساء اهلل وما �سي�سحب ذلك من اإ�ستمرار وترية الإنفاق احلكومي العايل 

التقديرية  املوازنة  اإنعك�س ذلك في  ال�سريفني، كما  حلكومة خادم احلرمني 

للدولة لعام 2012، فاإننا ن�ستبعد حدوث هذه املخاطر على اأر�س الواقع.

الخطط والتوقعات امل�ضتقبلية

كامل  عــن  ال�سركة  ملبيعـات  الإجمالية  الكمية  بلغت 

اأ�سواق  في  اأنــواعــه  بكافة  الإ�سمنت  من  2011م  عــام 

اململكة وفي اخلارج 7.216.143 طنًا مقارنة مع كمية 

اأي  2010م  عــام  خــلل  بيعها  مت  طنًا   6.742.422

بزيادة قدرها 473.721 طن اأو ما ن�سبته 7% تقريبًا.
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حماية البيئة - الـقــرو�س

حماية البيئة - الـقــرو�س

جهود ال�شركة في جمال احلد من انبعاث الغبار

لقد كر�ست �سركتكم جهودها املكثفة للتعاون مع اجلهات املعنية ذات العلقة 

بيئة  ي�سمن  مبا  مرافقها  لتطوير  بها  تقوم  التي  العملية  اخلطوات  ملتابعة 

مناخية اأف�سل. 

 وقـــد اأولـــت ال�سركة هـــذا الأمـــر في مرافق التو�سعـــة اجلديـــدة كل الإهتمـام

حيـــث ت�سمنـــت موا�سفــــات تلك املرافـــق اآخر ما تو�سلـــت اليـــه التكنولوجيا 

احلديثـــة في هذا املجال لكبـــح انبعاث الغبار اإىل م�ستويـــات منخف�سة تخلق 

بيئـــة �سناعية تتخطى متطلبات الرئا�سة العامة للر�ساد وحماية البيئة، كما 

اأنهـــا قامت با�ستبـــدال الفلتر الكهرومغناطي�سيـــة EPS في الفرن رقم )6( 

بفلتـــر BAG HOUSE وبذلـــك اكتملـــت منظومة التحكم بالغبـــار للو�سول 

بجميع مرافق النتاج بال�سركة اىل اأدنى م�ستويات انبعاث الغبار.

الـقــرو�س

ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  قرو�س  اجمايل  اأدناه  اجلدول  يو�سح 

وقرو�س التمويل والتورق ال�سلميني التي ح�سلت عليها �سركتكم من البنوك 

نهاية  في  كما  منها  املتبقي  والر�سيد  2011م  العام  خلل  وحركتها  املحلية 

العام 2011م هي كالتايل:

البنك

مدة

القرو�س

حجم

القرو�س

2011/1/1

القرو�س 

امل�شتخدمة 

خالل العام

امل�شدد من 

القرو�س

خالل العام

 ر�شيد القرو�س

في 2011/12/31

27070-340دوارة الريا�س

45080370-دوارة �سامبا

الربيطاين

�سنة قابلة 

-100-100للتجديد

�سندوق 

التنمية

ثمان 

486.889.246530�سنوات

926.8539.2496970املجموع

واننا نتقدم اىل اإدارة �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ومن�سوبيه بال�سكر 

اي�سا  نتقدم  كما  �سركتكم  توجهات  دعم  في  املخل�سة  جلهودهم  والتقدير 

منحوها  التي  الكبرية  الثقة  على  اعله  املحلية  البنوك  ادارات  اىل  بال�سكر 

لل�سركة متمنني املزيد من التعاون فيما بني �سركتكم وهذه اجلهات.

20102009 2011

�شافي االأرباح

%26+
* املبالغ )باآلف الريالت ال�سعودية(

831.227

659.527
582.392
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توظيف الكوادر ال�سعودية

توظيف الكوادر ال�شعودية وتدريبها

والإداريــة خلل عام 2011م،  الفنية  التدريبية  الــدورات  تنفيذ عدد من  مت 

املعاهد  طلب  تاأهيل  على  عــلوة  موظفًا   )253( املتـدربني  عدد  بلغ  وقد 

التخ�س�سات ذات  التعاوين في خمتلف  التدريب  واجلامعات �سمن برنامج 

ال�سلة، والتدريب ال�سيفي لعدد من طلب املدار�س.

هذا و�سوف ت�ستمر ال�سركة في تنفيذ برامج التدريب الفني والإداري وتاأهيل 

املوظفني مبا ي�ســاعد على رفع كفاءة العاملني.

 %54.2 اإىل  2011م  عام  نهاية  مع  ال�سركة  في  ال�سعودة  ن�سبة  و�سلت  وقد 

رغم تخفي�س عدد العمالة ب�سبب اإيقاف خطوط الإنتاج القدمية وا�ستبدالها 

بخطوط ذات تقنية حديثة وتكلفة ت�سغيل اأقل. ولقد �سعت �سركتكم اإىل تعزيز 

خطة ال�سعودة كهدف اإ�سرتاتيجي وطني و�ست�ستمر في ذلك.

توظيف الكوادر ال�ضعودية

الفنية  الــتــدريــبــيــة  الـــــدورات  مــن  عـــدد  تنفيذ  مت 

والإدارية خلل عام 2011م، وقد بلغ عدد املتـدربني 

)253( موظفًا.
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امل�سوؤولية الجتماعية

امل�ضوؤولية الجتماعية

امل�شوؤولية االجتماعية

اإن ثقافة امل�سوؤولية الجتماعية في �سركة ال�سمنت ال�سعودية متثل اإحدى اأهم 

القيم التي ت�سعى ال�سركة اإىل حتقيقها ب�سورة م�ستدامة ومبنهجية هادفة.

الإعلمية  الأدوات  على  يتوقف  ل  ال�سركة  لدى  الجتماعية  الثقافة  ن�سر  اإن 

والر�سائل التوجيهية والتعريفية فقط بل، وهذا هو الأهم، من خلل ممار�سة 

�سلوكيات امل�سوؤولية الجتماعية وكذلك تقدمي القدوة والنموذج في التطبيق 

العملي الذي حتر�س عليه عن طريق امل�ساهمة الفعالة في جمال تلك امل�سوؤولية.

اإن �سلوكيات املمار�سة لدى ال�سركة تتج�سد في العلقات وا�سعة النطاق التي 

ا�ستطاعت اأن تبنيها مع اأ�سحاب العلقة، وقد اأتاحت ال�سركة في كثري من 

امل�سوؤولية  برامج  خمتلف  في  وامل�ساركة  للتطوع  ملوظفيها  الفر�س  براجمها 

الجتماعية، وذلك من اأجل اأن ت�سبح هذه امل�سوؤولية جزءًا ل يتجزاأ من حياة 

موظفي ال�سركة.

فقامت  �سركتكم،  م�سرية  في  ملمو�سًا  واقعًا  امل�سوؤولية  هذه  اأ�سبحت  لقد 

بتقدمي الدعم املادي والعيني وامل�ساهمات املتعددة، منها ما يتمثل في تقدمي 

و  الجتماعية  اأو  الرتبوية  اأو  ال�سحية  الأن�سطة  الر�سمية ذات  للجهات  دعم 

الإغاثية، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر فقد قدمت ال�سركة تربعاتها املادية 

والعينية اإىل كل من:

اجلمعيات اخلريية الجتماعية وهي

مبحافظة  اخلريية  الــرب  جمعية  ال�سرقية،  باملنطقة  اخلريية  الــرب  جمعية 

ال�سرقية،  باملنطقة  الكرمي  الــقــراآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  الإح�ساء، 

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبحافظة الإح�ساء، جمعية العمران 

جمعية  اخلريية،  العيون  جمعية  اخلريية،  الإح�ساء  فتاة  جمعية  اخلريية، 

احلليلة اخلريية، جمعية املوا�ساة اخلريية، جمعية الف�سول اخلريية، جمعية 

قافلة  جمعية  بالدمام،  اخلريية  الن�سائية  جود   جمعية  اخلريية،  املن�سورة 

اخلري للخدمات الجتماعية بالدمام، جمعية الرب اخلريية بالكلبية، جمعية 

البطالية اخلرييــة، جمعية املراح اخلريية، جمعية الطرف اخلريية، جمعية 

اجل�سة اخلريية و جمعية اجلفر اخلرييـة.

اجلمعيات اخلريية املتخ�س�سة وهـي

جمعية الرحمة الطبية اخلريية، اجلمعية ال�سعودية اخلريية لرعاية مر�سى 

العقلية،  واملــوؤثــرات  املخدرات  من  للمتعافني  اخلريية  اجلمعية  ال�سرطان، 

اخلريية  واجلمعية  ال�سماء،  والغدد  لل�سكر  ال�سعودية  اخلريية  اجلمعية 

بالإح�ساء  املعاقني  وتاأهيل  لرعاية  اخلريية  واجلمعية  التدخني،  ملكافحة 

واجلمعية اخلريية لتي�سري الزواج ورعاية الأ�سرة مبحافظة الإح�ساء.

اأ�سف على ذلك فقد قامت �سركتكم برعاية لعدة منا�سبات واحتفالت منها 

الراعي املا�سي ل�سوق هجر والذي نظمته الغرفة التجارية بالإح�ساء، والراعي 

الف�سي ملهرجان �سيف الإح�ساء )ح�سانا فله(، والراعي الف�سي حلفل تكرمي 

املزارعني املتميزين،وامل�ساركة في احلملة التوعوية عن املخدرات واأ�سرارها، 

ورعاية حفل تكرمي املوظفني املتميزين باملوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، 

ورعاية لقاء �سحة البيئة بالغرفة التجارية مبحافظة الإح�ساء.

مركز للحوادث واالإ�شابات مب�شت�شفى احلر�س الوطني

وانطلقًا من قناعة جمل�س اإدارة ال�سركة ب�سرورة تاأكيد الدور الجتماعي، 

املوافق  1431/06/04هــــ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  فقد 

اأتاحت ال�سركة في كثري من براجمها الفر�س ملوظفيها 

ــج املــ�ــســوؤولــيــة  ــرام ــي خمــتــلــف ب لــلــتــطــوع واملــ�ــســاركــة ف

 الجتماعية، وذلك من اأجل اأن ت�سبح هذه امل�سوؤولية جزءًا

ل يتجزاأ من حياة موظفي ال�سركة.
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برنامج الإدخار للموظفني - �سهادات اجلودة

2010/05/18م على تو�سية جمل�س الإدارة بتخ�سي�س مبلغ 50 مليون ريال 

مبنى  اإن�ساء  لغر�س  الإتفاقي  الحتياطي  من  ريال(  مليون  خم�سون  )فقط 

مركز للحوادث والإ�سابات مب�ست�سفى احلر�س الوطني في حمافظة الإح�ساء. 

وبالتن�سيق مع اإدارة احلر�س الوطني اأفادوا باأن املناق�سة قد طرحت وو�سلت 

قبل  الإن�ساءات  تبداأ  اأن  على  قريبًا  امل�سروع  تر�سية  املتوقع  ومن  العرو�س 

منت�سف عام 2012.

برنامج االإدخار للموظفني

وزارة  قبل  من  اعتماده  مت  موظفيها  مل�سلحة  ادخــار  برنامج  ال�سركة  لدى 

املوافق  ــــ  1414/05/11ه بتاريخ  حينه(  )في  الجتماعية  وال�سئون  العمل 

�سـعورهم  ورفــع  الجتهاد  من  املزيد  لبذل  لهم  حتفيزًا  1993/10/27م 

بالنتماء، وفيما يلي بيـان بحركة برنامج الإدخار:

املبلغ بالرياالت ال�شعوديةالبيـــان

6.288.820الر�سيد كما في بداية العام

995.885امل�ساف خلل عام 2011م

836.687امل�ستبعد خلل عام 2011م

6.448.018الر�شيد نهاية العام

�شهادات اجلودة

وحافظت  العاملية  اجلودة  باأنظمة  والتزامها  تطبيقها  في  ال�سركة  ا�ستمرت 

من   )ISO  9001:2008( اخل�سو�س  بهذا  لها  املمنوحة  ال�سهادات  على 

نورد(  في  يو  )تي  املجال  هذا  في  واملعتمدة  املتخ�س�سة  الأملانية  ال�سركة 

العمليات  جميع  في  الأنظمة  لهذه  ال�سامل  التطبيق  في  ا�ستمرارها  موؤكدة 

والإجنــاز  الكفاءة  من  املطلوب  امل�ستوى  لتحقيق  لديها  والإنتاجية  ــة  الإداري

والتح�سني امل�ستمر في كافة قطاعات ال�سركة املختلفة.

العربية  الهيئة  قبل  من  املعتمدة  املوا�سفات  بتطبيق  ال�سركة  ا�ستمرت  كما 

ال�سعودية للموا�سفات واملقايـي�س، وكذلك املتطلبات الإ�سافية التي تعتمدها 

مطابقة  �سهادة  على  احل�سول  خولتها  والتي  املــجــاورة  اخلليج  دول  بع�س 

اجلودة للموا�سفات املعتمدة لدى تلك الدول.

الدول  تتطلبها  التي  واملطابقة  اجلــودة  �سهادة  على  ال�سركة  حافظت  وقد 

والتي ح�سلت عليها من جهة بلجيكية متخ�س�سة ومعتمدة   )CE( الأوروبية 

تدعى )CRIC( ملنتجات ال�سركة من م�سنعها في عني دار. 

البرتول  معهد  موا�سفات  تطبيق  في  ال�سركة  ا�ستمرت  فقد  اإىل ذلك  اأ�سف 

الأمريكي API  ملنتجها من ا�سمنت اآبار الزيت.

برنامج الإدخار للموظفين - �ضهادات الجودة
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اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة

اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة

تكوين جمل�س االإدارة وت�شنيفه

يتكون جمل�س الإدارة من اأحد ع�سر ع�سوا وقد كان ت�سنيفهم لعام 2011 م كالتايل:

الت�شنيفاملن�شباأ�شماء االأع�شاء

م�ستقلرئي�س املجل�سعمر بن �سليمان الراجحي

تنفيذيع�سو جمل�س الإدارة املنتدبوليد بن اأحمد اجلفايل

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةعبدالكرمي بن عبدالعزيز اخلريجي

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةحممد بن �سليمان بالغنيم

غري تنفيذيع�سو جمل�س الإدارةعبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سحيباين *

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةخالد بن عبدالرحمن العبدالكرمي

غري تنفيذيع�سو جمل�س الإدارةفهد بن عبد اهلل ال�سالح **

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارة�سامي بن علي اجلفايل

غري تنفيذيع�سو جمل�س الإدارةحمد بن عبد اهلل العليان

غري تنفيذيع�سو جمل�س الإدارةخالد بن عبدالرحمن الراجحي

تنفيذيع�سو جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذيحممد بن علي القرين

* ممثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية
** ممثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد

اإجتماعات اأع�شاء جمل�س االإدارة و�شجل ح�شورها

عقد جمل�س الإدارة 4 )اأربعة( اإجتماعات خلل عام 2011 م وقد كان �سجل ح�سورها كالتايل:

�شجل احل�شور

2011/2/162011/3/232011/6/222011/10/26اأ�شماء االأع�شاء

✓✓✓✓عمر بن �سليمان الراجحي
XX✓Xوليد بن اأحمد اجلفايل

✓✓✓✓عبدالكرمي بن عبدالعزيز اخلريجي
✓✓✓✓حممد بن �سليمان بالغنيم

✓✓✓✓عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سحيباين 
✓✓✓✓خالد بن عبدالرحمن العبدالكرمي

✓✓✓✓فهد بن عبد اهلل ال�سالح
XX✓✓�سامي بن علي اجلفايل

✓✓✓✓حمد بن عبد اهلل العليان
✓✓✓✓خالد بن عبدالرحمن الراجحي

✓✓✓✓حممد بن علي القرين

 ✓ ح�سور       X غياب
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اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة )تـتـمــة(

مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء جمل�س االإدارة املدفوعة خالل العام 2011م

اإن رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة مل يتقا�سوا اأية مكافاآت اأو امتيازات عدا ما هو مبني في ح�ساب توزيع الأرباح الذي ن�ست عليه املادة )46( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

ويبني اجلدول التايل مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة املدفوعة خلل العام 2011م:

)ريال �سعودي(

االإجمايلالتعوي�شات االأخرىاملكــافـــاآة ال�شنويةاأ�شــماء االأع�شــاء

200.00012.450212.450عمـر بن �سـليمان الراجـحي

200.000218.690418.690وليـد بن اأحـمـد اجلـفالـي

200.00012.000212.000عبدالكرمي بن عبدالعزيز اخلريجي

200.00012.000212.000حممـد بن �ســليمان بالغــنيم

200.00016.600216.600عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سحيباين 

200.00012.000212.000خالد بن عبدالرحـمن العبدالكرمي

200.00016.600216.600فهــد بن عبـد اهلل ال�ســالح

200.00012.460212.460�سـامي بن علــي اجلــفايل

200.00012.000212.000حمد بن عـبد اللـه العليــان

200.00012.000212.000خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

200.00012.000212.000حممـد بن علـي القرنـي

مكافاأة خم�شة من كبار التنفيذيني بال�شركة املدفوعة خالل العام 2011

ويبني اجلدول الآتي مكافاآت خم�سة من كبار التنفيذيني بال�سركة:

)باآلف الريالت( 

خم�شة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت البيــان

والتعوي�شات ومن بينهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل 

2.679الرواتب والتعوي�سات ال�سنوية

1.943البدلت ال�سنوية

1.816املكافاآت ال�سنوية

2.220املكافاأت التحفيزية ال�سنوية
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اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة )تـتـمــة(

اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة )تـتـمــة(

غرامة من قبل هيئة ال�شوق املالية

لقد وردنا خطاب من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1432/8/4هـ املوافق 2011/7/5م بفر�س غرامة وقدرها خم�سون األف ريال نظرًا لعدم قيام ال�سركة بتبليغ الهيئة واجلمهور 

عن القر�س الذي ح�سلت عليه من جمموعة �سامبا البالغ 450 مليون ريال بتاريخ 2011/03/26م وفقًا ملتطلبات الفقرة )اأ( من املادة 46 من نظام ال�سوق املالية والفقرة 

)اأ( من املادة 25 من قواعد الت�سجيل والإدراج. وقد رفعت ال�سركة تظلمًا عن هذه الغرامة وبينت اأ�سباب تظلمها على ذلك بتاريخ 1432/9/22هـ املوافق 2011/8/22م 

اإل اأن هيئة ال�سوق املالية بعد اإطلعها على الأ�سباب واملربرات التي اأوردناها راأت اأنه لي�س فيها ما يعفي ال�سركة من امل�سئولية النظامية امللقاة على عاتقها ول ما يربر 

عدول جمل�س الهيئة عن قراره، وعليه فقد قامت �سركتكم برفع “دعوى تظلم” اإىل جلنة الف�سل في منازعات الأوراق املالية بالريا�س بتاريخ 2011/12/27م ول زالت تلك 

الدعوى قيد النظر. هذا وقد اإطلع جمل�س الإدارة على حيثيات هذه الغرامة واخلطوات التي اإتخذتها الإدارة التنفيذية في هذا اخل�سو�س. 

و�سف لأي م�سلحة وحقوق اأع�ساء جمل�س الإدارة واأزواجهم واأولدهم الق�سر في اأ�سهم �سركة ال�سمنت ال�سعودية:

التغــريعدد االأ�شــهم

ن�شبة التغري%�شـهـمنهاية العامبداية العاماال�شـــم

--3.113.3913.113.391عبدالكرمي بن عبدالعزيز اخلريجي

201.181202.6841.5030.75حممـد بن �ســـليمان بالغـنيم

--4.5004.500وليــد بن اأحــمد اجلــفايل

--غري مالكغري مالكعبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سحيباين*

--17.13717.137خـالد بن عبدالرحمن العبدالكرمي

--1.5001.500 فهد بن عبداهلل ال�سالح**

--1.5001.500�سـامي بن علــي اجلــفالـي

--1.5001.500حـمد بن عبد اللــه العليــان

--1.5001.500حممـد بن علي القرين

2.51412.0239.509378.2عمــر بن �ســليمان الراجحي

--12.206.00212.206.002خـالد بن عبدالرحمن الراجـحي

ملحظة:

1.  ل توجد اأدوات دين على ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة.

ل توجد م�سلحة اأو حقوق لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأزواجهم اأو اأولدهم الق�سر في اأ�سهم اأي من ال�سركات التابعة.  .2

* ممثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية
** ممثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد
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اأمــور متعلقة مبجل�س الإدارة )تـتـمــة(

و�سف لأي م�سلحة وحقوق كبار التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�سر في اأ�سهم �سركة ال�سمنت ال�سعودية:

التغــريعدد االأ�شــهم

ن�شبة التغري%�شـهـمنهاية العامبداية العاماال�شــم

--14.70014.700ح�سني بن من�سي نا�سر ابو تاكي - مدير اإدارة املبيعات

--483483خليفة بن �سعد الدخيل - مدير اإدارة العلقات واخلدمات امل�ساندة

--1.0001.000�سعيد بن �سالح اأحمد الزهراين - مدير اإدارة تقنية املعلومات

10.000100غري مالك غري مالك اإبراهيم رباح فخري اأن�سا�سي - م�ست�سار تطوير الأعمال

ملحظة:

 ل توجد م�سلحة اأو حقوق لكبار التنفيذيني اأو اأزواجهم اأو اأولدهم الق�سر في اأ�سهم اأي من ال�سركات التابعة. 

عقود فيها م�شلحة جوهرية الأع�شاء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني

ل توجد عقود مع ال�سركة فيها م�سلحة جوهرية لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو للرئي�س التنفيذي اأو املدير املايل اأو لأي �سخ�س ذو علقة باأي منهم.

�شفقة مع طرف ذي عالقة

وفقًا ملتطلبات املادة )25( من قواعد الت�سجيل والإدراج الفقرة ب )9( بالإف�ساح عن اأي �سفقة بني امل�سدر و�سخ�س ذي �سلة )خارج اإطار الن�ساط العادي للم�سدر( فقد 

قامت ال�سركة بالإف�ساح على موقع تداول بتاريخ 2012/1/1م عن تر�سية مناق�سة خدمات التاأمني التعاوين بتاريخ 2011/12/31م على ال�سركة الوطنية للتاأمني )طرف 

ذي علقة(، حيث اأن ال�سيخ /وليد بن اأحمد اجلفايل ع�سو جمل�س الإدارة الع�سو املنتدب هو ع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة الوطنية للتاأمني وكذلك ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة 

التاأمني الوطنية بالبحرين اأكرب امل�ساهمني بهذه ال�سركة.

م�شاركة اأع�شاء جمل�س االإدارة في جمال�س اإدارات �شركات م�شاهمة اأخرى

فيما يلي اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين هم اأع�ساء في جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة اأخرى:

اإ�شــــم ال�شركة امل�شاهمةع�شــو املجلـ�س

- ال�سركة الوطنية للتاأمني - جدةوليد اأحمد اجلفايل

- �سركة التاأمني الوطنية - البحرين )�سركة م�ساهمة مقفلة(

- بنــك البــلدخـالد بن عبدالرحمن الراجحـي

- �سركة الإت�سالت ال�سعودية

- ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين “ولء”

- جمموعة �سامبا املاليةخالد بن عبد الرحمن العبد الكريـم

- �سركة معار�س الظهران )�سركة م�ساهمة مقفلة(عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجـي

- �سركة اآي�س العربية للتاأمني التعاوين

- ال�سركة العربية ل�سناعة الورق املحدودة )�سركة م�ساهمة مقفلة(

- ال�سركة املتحدة للأ�سمنت )�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في البحرين( حمــمد بـن عــلي القرنــي - ممثل عن �سركة الإ�سمنت ال�سعودية

- ال�سركة املتحدة للأ�سمنت )�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في البحرين( حـمد بـن عبـد اهلل العـليــان - ممثل عن �سركة الإ�سمنت ال�سعودية 
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جلنــة املراجعــة - جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

لجنــة املراجعــة - لجنة الرت�ضيحات واملكافاآت 

جلنــة املراجعــــة

تتـكون جلنة املراجعة من كل من:

رئي�س اللجنة حمد بن عبد اهلل العليان

ع�سو اللجنة خالد بن عبد الرحمن الراجحي

ع�سو اللجنة د. اأحمد بن عبداهلل املغام�س

 وقد مار�ست اللجنة مهامها وم�سوؤولياتها من خلل �ستة اإجتماعات عقدتها خلل العام. وتتلخ�س اأهم تلك املهام وامل�سوؤوليات في: درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية 

قبل عر�سها على جمل�س الإدارة، التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم، متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني املعينني، درا�سة نظام 

الرقابة الداخلية وو�سع تقريرمكتوب عن راأيها وتو�سياتها ب�ساأنه، الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية في ال�سركة ودرا�سة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية 

الواردة فيها.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

تتـكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من كل من:

رئي�س اللجنةوليد بن اأحمد اجلفايل

ع�سو اللجنةعبدالكرمي بن عبدالعزيز اخلريجي

ع�سو اللجنةخالد بن عبدالرحمن العبدالكرمي

وقد مار�ست اللجنة مهامها وم�سوؤولياتها من خلل اإجتماع واحد عقدته خلل العام. وتتلخ�س اأهم تلك املهام وامل�سوؤوليات في: التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية 

املجل�س، مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات بالتغيريات التي ميكن اإجراوؤها، و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

على اأ�سا�س معايري مرتبطة بالأداء، والتاأكد من ا�ستقللية الأع�ساء امل�ستقلني.
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ال�سركات التابعة - حوكمة ال�سـركات - احل�سابات اخلتامية

ال�ضركات التابعة - حوكمة ال�ضـركات - الح�ضابات الختامية

ال�شركات التابعة

متتلك �سركتكم ح�س�س في ال�سركات التابعة التالية:

ن�شبة امللكيةا�شم ال�شركة التابعة

الدولة حمل 

التاأ�شي�س

املحل الرئي�شي 

ن�شاطها الرئي�شيلعملياتها

 ال�شركة املتحدة لال�شمنت

)�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في البحرين(

عدد الأ�سهم ال�سادرة مليون �سهم قيمة ال�سهم دينار بحريني واحد 

ول توجد اأدوات دين �سادرة.

 مناولة ونقل ال�سمنتالبحرينالبحرين%36

في البحرين

 �شركة منتجات �شناعة اال�شمنت املحدودة

)�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة(

ت�سنيع وبيع اأكيا�س الورق لتعبئـة ال�سعوديةال�سعودية )جدة(%33.33

ال�سمنت

 �شركة جروب العاملية لال�شمنت

)�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في دولة الكويت( عدد الأ�سهم 

 ال�سادرة 20 مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد مائة فل�س كويتي

ول توجد اأدوات دين �سادرة.

جتارة وتعبئة الإ�سمنت واملواد ال�سائبة الكويتالكويت%40

)مل متار�س ن�ساطها بعد(. 

اإ�شتثمار جديد في دولة الكويت

تاأ�سي�س �سركة جروب العاملية لل�سمنت )�سركة م�ساهمة  اإدارة ال�سركة في يوم الثلثاء 1431/12/3هـ املوافق 2010/11/9م على امل�ساهمة في  اإحلاقًا ملوافقة جمل�س 

كويتية مقفلة( ن�ساطها الأ�سا�سي جتارة وتعبئة الإ�سمنت واملواد ال�سائبة فقد اإكتتبت �سركة ال�سمنت ال�سعودية بح�سة 40% في تاأ�سي�س تلك ال�سركة، وقد مت توقيع عقد 

تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة لدى كتابة العدل بدولة الكويت بتاريخ 1432/11/25هـ املوافق 2011/10/23م ويبلغ راأ�س املال امل�سرح به لل�سركة 10 )ع�سرة( مليني دينار 

 كويتي موزعة على 100)مائة( مليون �سهم بواقع 100)مائة( فل�س لل�سهم الواحد، بينما يبلغ راأ�س املال املدفوع 2 )اإثنني( مليون دينار كويتي. هذا وقد دفعت �سركتكم مبلغ

800 )ثمامنائة( الف دينار كويتي مقابل كامل ح�ستها في راأ�س املال املدفوع.

حوكمة ال�شـركات

�سبق اأن اعدت �سركتكم لئحة حوكمة خا�سة بها ووافق عليها جمل�س الإدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ 22 �سـفر 1430هـ املوافق 2009/2/17م وتقوم ال�سركة حاليا 

بتطـبيق جميع بنود لئحة احلوكمـة باإ�سثناء اإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة في اجلمعية العمومية للم�ساهمني عن طريق الت�سويت الرتاكمي، حيث �سيتم تطبيقه متى ما 

اأ�سبح الزاميًا نظامًا. 

احل�شابات اخلتامية

اإف�شـــاح عـــــــام

لقد مت اإعداد �سجلت احل�سـابات بال�سكل ال�سحيح ووفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها وامللئمة لظـروف ال�سـركة، ول يوجد اأي اإختلف عن معايري املحا�سبة ال�سادرة 

عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ولدى ال�سـركة نظـام رقابـة داخـلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية هذا ول يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة 

على موا�سلة ن�ساطها.
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احل�سابات اخلتامية )تـتـمــة(

الح�ضابات الختامية )تـتـمــة(

نتائج املراجعة ال�شنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

تنفذ اإدارة املراجعـة الداخـلية بال�سـركة عمليات مراجعـة ت�سـغيلية م�ستمرة للتحقق من فعالية الرقابـة الداخـلية في حمايـة اأ�سول ال�سـركة وتقومي خماطـر العمل وقيا�س مدى 

كفاءة الأداء، ومل تظهر عمليات املراجعة امل�سار اإليها �سعفًا جوهريًا في نظام ال�سبط الداخلي لدى ال�سركة، ووجدت اإجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية. ومن ناحية 

اأخرى يقوم مراقب احل�سابات اخلارجي عادة بعملية تقومي لهذا النظام �سمن مهمة مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لل�سركة ومتكني ال�سركة له من الطلع على كافة 

حما�سر جلنة املراجعة، وتقارير اإدارة املراجعة الداخلية للفرتة املالية حمل الفح�س.

قائمة املركز املايل خلم�س �شنوات

)اآلف الريالت(

ال�شـــنوات

20112010200920082007البيــــــــان

936.095870.4761.035.064699.564882.296الأ�سـول املتداولة

824.477735.5551.299.1401.319.7951.035.176املطلوبات املتداولة

)152.880()620.231()264.076(111.618134.921راأ�س املال العامل

146.678378.088338.2382.960.6882.029.755ال�سول الأخرى طويلة الجل

3.516.1463.368.1093.557.468869.815948.683ال�سول الثابتة

4.598.9194.616.6734.930.7704.530.0673.860.734اجمايل االأ�شـول

72.17769.08073.93492.56886.976املطلوبات غري املتداولة

420.000440.800486.800270.000قرو�س طويلة الأجل

املطلوبات االأخـرى

1.316.6541.245.4351.859.8741.682.3631.122.152اجمايل املطلوبات

1.530.0001.530.0001.020.0001.020.0001.020.000راأ�س املال املدفوع

1.752.2651.841.2382.050.8961.827.7041.718.582الحتياطيات والأرباح املدورة

3.282.2653.371.2383.070.8962.847.7042.738.582حقوق امل�ساهمني

4.598.9194.616.6734.930.7704.530.0673.860.734اجمايل اخل�شوم وحقوق امل�شاهمني
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قائمة الدخــل خلم�س �سنوات - �سيا�سة توزيع الأرباح

قائمة الدخــل لخم�س �ضنوات - �ضيا�ضة توزيع الأرباح 

قائمة الدخــل خلم�س �شنوات

)اآلف الريالت(

ال�شـــنوات

20112010200920082007البيــــــــان

1.716.0951.526.1511.345.8751.259.6121.361.950مبيعــات

)614.968()554.999()666.346()757.245()765.095(تكلفة املبيعـات

951.000768.906679.529704.613746.982اجمايل الربح 

)74.191()98.932()81.890()87.518()85.928(م�ساريف ادارية وت�سويقية

865.072681.388597.639605.681672.791الربح من العمليات

31.57233.134)143()4.950()12.508(ايرادات اأخرى

)19.528()15.931()15.104()16.911()21.337(الزكــاة

831.227659.527582.392621.322686.397�شافي الربــح

فروقات جوهرية في النتائج الت�شغيلية

)اآلف الريالت(

اال�شبابن�شبة التغرياتالتغريات20112010

اإرتفاع الكفاءة الإنتاجية نتيجة للإعتماد على خطوط 27.00%865.072681.388183.684الربح من العمليات

الإنتاج اجلديدة التي حققت كفاءة ت�سغيلية اأكر ا�ستقرارًا 

بالإ�سافة لزيادة الطلب املحلي خلل ال�سنة

26.03%831.227659.527171.700�سافي الربح

املدفوعات النظامية امل�شتحقة

)اآلف الريالت(

20112010البيــــــــان

22.58324.878الزكاة وال�سريبة

741750التاأمينات الجتماعية

46.30341.165ر�سوم ا�ستغلل املواد اخلام

�شيا�شة توزيع االأرباح

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية، بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى وخم�س�س الزكاة ال�سرعية، على الوجه التايل:

يجنب )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال.  )1

يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية بناءا على اقرتاح جمل�س الإدارة تخ�سي�س ن�سبة ل تقل عن )5%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي.  )2

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع.  )3

يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ل تزيد عن )10%( من الباقي ملكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة، على األ تزيد تلك املكافاأة عن )200.000( ريال لكل ع�سو بحد اأق�سى.  )4

يجـوز توزيع الباقي من الأربـاح )اأو جزءا منه( بعد ذلك كح�سـة اإ�سـافية على امل�ساهمني اأو ترحيله )اأو ترحيل اجلزء املتبقي منه بعد احل�سة الإ�سافية(، بناءا على   )5

اقرتاح جمل�س الإدارة، اىل ال�سنة املقبلة.
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بيان توزيع الأرباح

بيان توزيع الأرباح

بيان توزيع االأرباح

قرر املجل�س في اإجتماعه املنعقد في 1432/07/20هـ )املوافق 2011/06/23م( اأن يتم دفع توزيعات اأرباح مرحلية عن الن�سف الأول من عام 2011م مبعدل 2 ريال �سعودي 

لكل �سهم اأي بن�سبة ت�ساوي 20% من راأ�س املال املدفوع ومت توزيع تلك الأرباح على امل�ساهمني املقيدين ب�سجلت التداول عند نهاية تداول يوم الأربعاء 1432/08/05هـ 

املوافق 2011/07/06م وبداأت عملية �سرفها اإعتبارًا من يوم الأربعاء 1432/08/19هـ املوافق 2011/07/20م ومت�سيًا مع املادة )46( من النظام الأ�سا�سي ل�سركتكم 

يقرتح جمل�س الإدارة على ح�سراتكم املوافقة على تو�سيته التي اتخذها في اإجتماعه الذي اإنعقد بتاريخ 5 ربيع الأول 1433هـ املوافق 28 يناير 2012م بتوزيع اأرباح نقدية 

عن الن�سف الثاين للعام املايل 2011م بواقع 4.5 ريال لكل �سهم متثل 45% من راأ�س املال املدفوع و�ستكون اأحقية التوزيع ملالكي اأ�سهم ال�سركة امل�سجلني ب�سجلت ال�سوق 

املالية )تداول( في نهاية يوم اإنعقاد هذه اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة في هذا اليوم 14 مار�س 2012. وفي حالة موافقة جمعيتكم على هذه التو�سية �سيكون 

جمموع توزيعات الأرباح للعام املايل 2011 مبلغ �ستة ريالت ون�سف )6.5( ريال لكل �سهم متثل ن�سبة 65% من راأ�س املال املدفوع.

وجتدون اأدناه بيان توزيع الأرباح املقرتح 

)اآلف الريالت(

831.227�سافي الربح

83.122يخ�شم: الحتياطي النظامي

748.105

76.500يخ�شم: ح�سة اأوىل للم�ساهمني بن�سبة 5% من راأ�س املال املدفوع البالغ )1.530( مليون ريال

671.605

2.200يخ�شم: مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

669.405

581.085ي�شاف: ر�سيد الربح املرحل من العام املا�سي

1.250.490

918.000يخ�شم: ح�سة اإ�سافية للم�ساهمني بن�سبة 60% من راأ�س املال املدفوع البالغ )1.530( مليون ريال

332.490الر�شيد ويرحل للعام القادم 
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اإقرتاحات جمل�س الإدارة

اإقرتاحات جمل�س الإدارة

اإقرتاحات جمل�س االإدارة

يقرتح جمل�س الإدارة على ح�سراتكم ما يلي:

املوافقة على ما جاء في تقرير جمل�س الإدارة للعام 2011م.:اأوال

الت�سديق على القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2011م.:ثانيا

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الفرتة ال�سابقة.:ثالثا

اأرباح نقدية عن الن�سف الثاين للعام املايل 2011 بواقع 4.5 ريال لكل �سهم متثل 45% من راأ�س املال املدفوع. :رابعا املوافقة على اإقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع 

العلم  اإنعقاد هذه اجلمعية. هذا مع  ال�سعودية )تداول( في نهاية تداول يوم  املالية  ال�سوق  ال�سركة امل�سجلني ب�سجلت  اأ�سهم  التوزيع ملالكي  اأحقية  و�ستكون 

باأنه �سبق توزيع 2 ريال لكل �سهم عن الن�سف الأول للعام املايل 2011 مبا ن�سبته 20% من راأ�س املال املدفوع، وبذلك �سيكون جمموع توزيعات الأرباح للعام 

املايل 2011 مقدار 6.5 ريال لكل �سهم متثل ن�سبة 65% من راأ�س املال املدفوع. هذا و�سيبداأ �سرف اأرباح الن�سف الثاين لعام 2011 اعتبارًا من يوم الإثنني 

2012/3/26 )1433/5/03هـ(.

املوافقـة علـى اخـتيار مراقبي ح�سـابات ال�سركة من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة، ملراجعـة القوائم املالية لل�سـركة للعام املايل 2012م والبيانات املالية :خام�شا

ربع ال�سنوية وحتديد اأتعابهم اأو اختيار غريهم.

املوافقة على تعديل املادة الثامنة من نظام لئحة وم�سوؤوليات ومهام جلنة املراجعة.:�شاد�شاً

عام  نهاية  مع  ال�سركة  في  ال�سعودة  ن�سبة  و�سلت 

2011م اإىل %54.2
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خــاتـمــة

خــاتـمــة

اإن جمـلـــ�س الإدارة اإذ يخـتتـــم تقريــــره لهـــذه اجلـمعيـــة العامــــة العاديــــة الثانيـــة واخلمـــ�سني، فانــــه يتقـــدم 

حل�سـراتكـــم بجـزيـــل ال�سـكـــر على الثقــــة التـي اأوليتموهــــا اإيـاه ويدعـو اهلل عـــز وجل اأن يزيد هــــذه البلد من 

 نعمــــه وخرياته واأن يحفظ لنـــا قائد م�سريتنا ونه�ستنا خادم احلرمني ال�سريفـــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

اآل �سعـــود، وويل عهـــده الأمني نائب رئيـــ�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري نايف بن 

عبدالعزيـــز اآل �سعـــود، ويقدم املجل�س جزيل �سكره واإمتنانه اإىل جميع الدوائـــر واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية، 

وكافـــة عملء ال�سـركة ومورديهـــا الكرام على تعاونهم ال�ســــادق وت�سجيعهم الدائم، كمـــا ي�سكر كافة العاملني 

بال�سركة على جهودهم املخل�سة لل�سركة وحر�سهم على ا�ستمرار تقدمها واإزدهارها.

راجني من اهلل التوفيق ملا فيه اخلري وال�سداد.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،

جمل�س الإدارة
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ال�سادة امل�ساهمني

�سركة الإ�سمنت ال�سعودية

الدمام - اململكة العربية ال�سعودية 

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل ل�سركة الإ�سمنت ال�سعودية )�سركة م�ساهمة �سعودية( كما في 31 دي�سمرب 2011م وقوائم, الدخل والتغريات في حقوق امل�ساهمني 

والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية في ذلك التاريخ, والي�ساحات من رقم 1 اإىل رقم 21 املعتربة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية. اإن هذه القوائم املالية املعدة 

من قبل ال�سركة هي م�سئولية اإدارة ال�سركة وقد اأعدت وفقا لنظام ال�سركات وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. واإن م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي 

حول هذه القوائم املالية ا�ستنادا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية ال�سعودية. تتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�سول على درجة 

معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية من اأية اأخطاء جوهرية. ت�ستمل اإجراءات املراجعة على فح�ص اختباري للم�ستندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات 

التي حتتويها القوائم املالية. كما ت�ستمل على تقييم املعايري املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستخدمتها الإدارة وعلى تقييم عر�ص القوائم املالية ككل. 

وفي اعتقادنا اأن مراجعتنا ت�سكل اأ�سا�سا معقول ن�ستند عليه في اإبداء راأينا.

راأي مطلــق

وبراأينا, اأن القوائم املالية ككل:

اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة  تظهر بعدل, من كافـة النواحـي اجلـوهرية, املركـز املايل ل�سركـة الإ�سمنت ال�سعـودية كمـا في 31 دي�سمرب 2011م ونتائج   -

املنتهية في ذلك التاريخ, وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها في اململكة العربية ال�سعودية.

تتفق مع متطلبات نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد وعر�ص القوائم املالية.  -

عن/الدكتور حممد العمري و�سركاه

جهاد حممد عبداللطيف العمري

 حما�سب قانوين

 ترخي�ص رقم 362

08 ربيع الأول 1433هـ

31 ينايـر 2012م

تقرير مراجعي الح�سابات



القوائم املــاليـة

33 �ســـركـــة الأ�ســـــمنـت ال�ســــعوديـة   التقـريـر ال�سنوي 2011 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

2011اي�ساحات

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

الأ�سول

اأ�سول متداولة

3231.71790.739نقد وما في حكمه

4173.830213.509ذمم مدينة

5478.867525.381خمزون

51.68140.847م�ساريف مدفوعة مقدما واأر�سدة مدينة اخرى

936.095870.476جمموع الأ�سول املتداولة

اأ�سول غري متداولة

679.21568.836ا�ستثمارات

73.516.1463.368.109الأ�سول الثابتة, ال�سافي

867.463309.252م�ساريع حتت التنفيذ 

3.662.8243.746.197جمموع الأ�سول غري املتداولة

4.598.9194.616.673جمموع الأ�سول

اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

خ�سوم متداولة

9440.000440.000 قرو�ص تورق اإ�سالمية

12110.00046.000قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي - اجلزء املتداول

1043.51241.069ذمم دائنة

112.63795.747اأرباح و م�ستحقات اأخرى للم�ساهمني

11118.328112.739م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

824.477735.555جمموع اخل�سوم املتداولة

خ�سوم غري متداولة

12420.000440.800قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

1372.17769.080خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

492.177509.880جمموع اخل�سوم غري املتداولة

حقوق امل�ساهمني

1.530.0001.530.000 1راأ�ص املال املدفوع

14659.075575.953 اأاحتياطي نظامي

1450.00050.000باحتياطي اتفاقي )خم�س�ص ملركز ا�سابات احلوادث(

1420.00020.000باحتياطي اتفاقي )غري خم�س�ص(

1.023.1901.195.285اأرباح م�ستبقاة

3.282.2653.371.238جمموع حقوق امل�ساهمني 

4.598.9194.616.673جمموع اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

قائمة املركز املايل
كما في 31 دي�سمرب 2011
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اي�ساحات

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 1.526.151 41.716.095و6املبيعات

)757.245()765.095(6تكلفة املبيعات

 768.906 951.000 اإجمايل الربح

)39.072()35.809(16م�ساريف بيع وتوزيع

)48.446()50.119(17م�ساريف اإدارية وعمومية

 681.388 865.072  الربح من الأعمال

 7.729)2.440( 6ح�سة ال�سركة من �سافي )خ�سائر(/ اأرباح �سركات �سقيقة

 252 163 عائد توظيف اأموال في مرابحات اإ�سالمية لدى البنوك

)21.522()17.414(م�ساريف قرو�ص اإ�سالمية

 8.591 7.183 اأخرى, ال�سافي

 676.438 852.564 �سافي الربح قبل الزكاة

)16.911()21.337(15زكاة

 659.527 831.227 �سافي الربح

20ربحية ال�سهم )ريال �سعودي(

 4.31 ريال  5.43 ريالربحية ال�سهم من �سافي الربح

 4.20 ريال 5.40 ريالربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة الرئي�سية

 0.11 ريال 0.03 ريالربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة الفرعية

 153.000.000 153.000.000املتو�سط املرجح لعدد ال�سهم

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

قائمة الدخل
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمبر 2011
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راأ�ص املالاي�ساحات

احتياطي

نظامي

احتياطي اتفاقي

)خم�س�ص(

احتياطي اتفاقي

)غري خم�س�ص(

اأرباح

املجموعم�ستبقاة

 3.070.896 70.0001.470.896-510.000 1.020.000الر�سيد في 1 يناير 2010

توزيعات من الأرباح امل�ستبقاه اأقرتها

اجلمعية العامة للم�ساهمني عام 2010:

)357.000()357.000(----1 اأرباح موزعة

)2.185()2.185(----1 مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة

 احتياطي اتفاقي )خم�س�ص ملركـز 

-- ا�سابات احلوادث(

 

50.000 

 

)50.000( - - 

 - )510.000(--- 1510.000 توزيع اأرباح على �سكل اأ�سهم جمانية

 - )65.953(--65.953- حمول اإىل الحتياطي النظامي

 659.527659.527---- �سافي الربح لعام 2010

3.371.238 1.195.285 20.000 1.530.000575.95350.000 الر�سيد في 31 دي�سمرب 2010

توزيعات من الأرباح امل�ستبقاه اأقرتها 

اجلمعية العامة للم�ساهمني عام 2011:

 )918.000( )918.000(----19 اأرباح موزعة

 )2.200( )2.200(----19 مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة

 - )83.122(--83.122- حمول اإىل الحتياطي النظامي

831.227 831.227---- �سافي الربح لعام 2011

50.00020.0001.023.1903.282.265 1.530.000659.075الر�سيد في 31 دي�سمرب 2011

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

قائمة التغريات في حقوق امل�ساهمني
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمبر 2011
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2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

 676.438 852.564�سافي الربح قبل الزكاة 

تعديالت عن:

 212.753 186.263ا�ستهالكات

 7.962 10.587خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

)252()163(عائد توظيف اأموال في مرابحات اإ�سالمية لدى البنوك

)7.729( 2.440ح�سة ال�سركة من �سافي خ�سائر/ )اأرباح( �سركات �سقيقة

 21.522 17.414 م�ساريف قرو�ص اإ�سالمية

)4.078()1.250()ربح( بيع اأ�سول ثابتة

1.067.855906.616التغريات في الأ�سول واخل�سوم الت�سغيلية:

 
)58.650( 39.679ذمم مدينة

 120.328 46.514 خمزون

 6.859)10.761( م�ساريف مدفوعة مقدما واأر�سدة مدينة اأخرى 

)28.014( 2.443ذمم دائنة

)9.546( 18.963م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

 937.593 1.164.693 النقد من عمليات الت�سغيل

)22.837()15.580(م�ساريف قرو�ص اإ�سالمية مدفوعة

)12.816()7.490(مكافاأة نهاية خدمة مدفوعة

)9.697()23.633(زكاة مدفوعة

 892.243 1.117.990 �سافي النقد من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)66.370()92.586(اإ�سافات اأ�سول ثابتة وم�ساريع حتت التنفيذ

 4.201 1.325 متح�سل من بيع اأ�سول ثابتة

 10.732 5.366 امل�ستلم من توزيعات اأرباح �سركات �سقيقة

 226 90 عائد توظيف اأموال في مرابحات اإ�سالمية لدى البنوك, مقبو�ص

 -)18.185(ا�ستثمارات

)51.211()103.990(�سافي النقد امل�ستخدم في عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)290.000( -قرو�ص تورق اإ�سالمية

)272.392( -قر�ص متو�سط الأجل, ال�سافي

)20.000( 43.200قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)2.185()2.200(مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة مدفوعة

)352.532()914.022(توزيعات اأرباح مدفوعة

)937.109()873.022(�سافي النقد امل�ستخدم في عمليات التمويل

)96.077( 140.978�سافي التغري في النقد وما في حكمه

 186.816 90.739ر�سيد النقد وما في حكمه, 1 يناير

 90.739 231.717ر�سيد النقد وما في حكمه, 31 دي�سمرب

معامالت غري نقدية:

 510.000  -زيادة راأ�ص املال مبنحة اأ�سهم جمانية )اإي�ساح 1(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمبر 2011
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التاأ�سي�س والن�ساط  -1

1375هـ عام  الثاين  ربيع   8 في  ال�سادر   726/10/6/6 رقـم  امللكي  املـر�سوم  مبـوجب  �سعـودية  م�سـاهمة  ك�سركـة  )»ال�سركة«(  ال�سعـودية  الإ�سمنت  �سركة   تاأ�سـ�ست 

)املوافق 23 نوفمرب 1955م(.

ان ن�ساط ال�سركة الأ�سا�سي هـو القيام باأعمال �سناعة واإنتـاج الإ�سمنت وتوابعه وم�ستقاته والإجتار به.

يبلـغ راأ�سمال ال�سركة واملدفوع بالكامل 1.530.000.000 ريال �سعودي )2010م: 1.530.000.000 ريال �سعودي( ممثال في 153 مليون �سهم )2010م: 153 مليون 

�سهم(, القيمة ال�سمية لكل �سهم 10 ريال �سعودي.

وافقت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني في اإجتماعهم املنعقد في 2010/05/18م )1431/06/04هـ( على توزيع اأ�سهم جمانية مبعدل �سهم واحد لكل �سهمني 

قائمني عند نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية, ونتيجة لذلك زاد راأ�ص مال ال�سركة مببلغ 510 مليون ريال �سعودي, تتمثل في القيمة الإ�سمية لـ 51 مليون �سهم. و قد مت 

متويل الزيادة عن طريق التحويل من الأرباح امل�ستبقاة اإىل ح�ساب راأ�ص املال.

كما وافقت اجلمعية العامة غري العادية في نف�ص الجتماع على تخ�سي�ص مبلغ 50 مليون ريال �سعودي )فقط خم�سون مليون ريال �سعودي( من الإحتياطي الإتفاقي 

لغر�ص اإن�ساء مبنى مركز للحوادث والإ�سابات مب�ست�سفى احلر�ص الوطني في حمافظة الإح�ساء ملعاجلة الأ�سخا�ص املت�سررين من احلوادث كجزء من ن�ساط اخلدمة 

الجتماعية التي تقوم بها ال�سركة.

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  -2

مت اإعداد القوائم املالية املرفقـة وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها في اململكة العربية ال�سعودية. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة من قبل ال�سركة هي على 

النحو الآتي: 

ا�ستخدام التقديرات اأ- 

يتطلب اعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�سات توؤثر على مبالغ ال�سول واخل�سوم والف�ساح عن ال�سول 

واللتزامات املحتملة كما بتاريخ القوائم املالية, وكذلك مبالغ اليرادات وامل�ساريف خالل ال�سنة. وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على اف�سل ما توافر 

لالإدارة من معلومات عن الحداث والجراءات احلالية, فانه من املمكن ان تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات.

العرف املحا�سبي ب- 

مت اإعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية وعلى اأ�سا�ص مبداأ ال�ستحقاق.

النقد وما في حكمه ج- 

تعترب املرابحات الإ�سالمية, والتى تكون فرتة ا�ستحقاقها حتى ثالثة ا�سهر من تاريخ ال�سراء في حكم النقد وتدخل �سمن بند النقد وما في حكمه, اما املرابحات 

الإ�سالمية ذات فرتة ا�ستحقاق اكرث من ثالثة ا�سهر من تاريخ ال�سراء واأقل من �سنة فت�سنف كمرابحات اإ�سالمية في بند م�ستقل من �سمن ال�سول املتداولة.

املخزون د- 

متثل قيمة خمزون املنتجات اجلاهزة وحتت الت�سنيع تكلفة املواد الولية والعمالة واملواد وامل�ساريف ال�سناعية الخرى. يتم ت�سعري خمزون املواد الولية مبتو�سط 

التكلفة املرجح اأو القيمة القابلة للتحقيق اأيهما اأقل. يتم تقييم اكيا�ص الورق وقطع الغيار وم�ستلزمات ال�سيانة وخالفها على ا�سا�ص متو�سط التكلفة املرجح.

ال�ستثمارات هـ- 

تظهر ال�ستثمـارات في ال�سركــات اململوكة بن�سبة ل تقل عن 20% وهنـاك تاأثري فعال لل�سركة عليها, مبوجب طريقة حقوق امللكية, بحيث تظهر ال�ستثمارات بالتكلفة 

ويتم تعديلها بعد ذلك في �سوء التغري في ح�سة ال�سـركة في �سافي اأ�سول ال�سركة امل�ستثمر بها وفقا لآخر قوائم مالية متاحة عن ال�سركة امل�ستثمر فيها, وي�سار 

اليها باأنها �سركات �سقيقة. اإن ح�سـة ال�سركة من �سافي اأرباح اأو خ�سائر ال�سركات ال�سقيقة للفرتة م�سمولة في قائمة الدخل. 
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ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  -2

الأ�سول الثابتة  و- 

تظهر ال�سول الثابتة بالتكلفة ناق�سا ال�ستهالكات املرتاكمة, ويتم ر�سملة نفقات ال�سالح الرئي�سيـة التي توؤدي اإىل حت�سني اأداء الآلت واملعدات, ويجري احت�ساب 

ال�ستهالك على الأ�سول الثابتة على ا�سا�ص اأعمارها الإنتاجية املقدرة بتطبيق طريقة الق�سط الثابت. وفيما يلي ن�سب ال�ستهالك ال�سنوية املطبقة:

 5%اىل 3%مباين وان�ساءات وتركيبات

33%اىل3.25%مكائن ومعدات وحت�سينات

25%اىل 10%عدد وو�سائل نقل

25%اىل 10%اأثاث وجتهيزات

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة ز- 

يتم عمل خم�س�ص في القوائم املالية �سنويا عن مكافاأة نهاية اخلدمة التي ت�ستحق للموظف عند انتهاء خدمته في ال�سركة, ويتم الإحت�ساب وفقا لنظام العمل 

والعمال ال�سعودي, على ا�سا�ص الفرتة التي ام�ساها املوظف في اخلدمة.

املبيعات ح- 

تتحقق املبيعات عند ت�سليم املنتجات )ا�سمنت / كلنكر( اإىل العمالء.

م�ساريف البيع والتوزيع وامل�ساريف الدارية والعمومية ط- 

متثل م�ساريف البيع والتوزيع ب�سكل عام الرواتب والجور وم�ساريف النقل وامل�ساريف الخـرى ذات العالقة. اأما امل�ساريف الأخرى )خالف م�ساريف النتاج( 

فت�سنف كم�ساريف ادارية وعمومية. يتم التوزيع بني م�ساريف البيع والتوزيع وامل�ساريف الدارية والعمومية على ا�س�ص ثابتة.

برنامج التقاعد املبكر ي- 

لدى ال�سركة برنامج تقاعد مبكر اختياري للموظفني املوؤهلني يتيح للموظف املوؤهل الختيار بني احل�سول على مبلغ تقاعدي مقطوع اأو راتب تقاعدي على اأق�ساط 

�سهرية. في حالة اختيار املبلغ املقطوع, يحمل اإجمايل املبلغ املدفوع كم�سروف في �سنة تقاعد املوظف. في حالة اختيار الق�ساط ال�سهرية, يجنب خم�س�ص 

لاللتزام املتعلق بالدفعات امل�ستقبلية في �سنة تقاعد املوظف.

العمالت الجنبية ك- 

املعاملة, ويتم حتويل ال�سول واخل�سوم  ال�سائد عند اجراء  التحويل  ال�سعودي ح�سب �سعر  الريال  اإىل  ال�سنة  اأجنبية خالل  تتم بعمالت  التي  حتول املعامالت 

النقدية القائمة بعمالت اأجنبية كمـا في تاريـخ قائمـة املركز املايل اإىل الريـال ال�سعودي ح�سب الأ�سعار ال�سائدة في ذلك التـاريخ. اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة 

عن ت�سديد وحتويل العمالت الأجنبية م�سمولة في قائمة الدخل.

النخفا�س في قيمة ال�سول ل- 

تقوم ال�سركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبراجعة قيم اأ�سولها الثابتة للتاأكد من عدم وجـود موؤ�سر يدل على انخفا�ص في قيمة تلك ال�سول, وفي حالة وجود 

هذا املوؤ�سر, يتم حتـديد القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك ال�سول للتو�سل اإىل قيمـة النخفـا�ص في ال�سول )اإن وجدت(, وفي حالة عـدم قدرة ال�سركة على تقدير 

القيمة القابلة لال�سرتداد لأحد ال�سول, تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي ينتمي اليها ذلك ال�سل.

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لال�سل لت�ساوي قيمته املقدرة لال�سرتداد في حالة ما اإذا كانت القيمة القابلة لال�سرتداد من الأ�سل )او الوحدة النتاجية( اقل من 

قيمته الدفرتية. ويتم قيد اخل�سارة الناجتة عن التخفي�ص في قيمة ال�سل كم�سروف فور حدوثها.
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عند عك�ص قيمة النخفا�ص في ال�سل في الفرتة الالحقة, يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�سل )اأو الوحدة النتاجية( بزيادتها اإىل القيمة املقدرة لال�سرتداد 

املعدلة ب�سرط األ تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية لال�سل فيما لو مل يتم تخفي�ص قيمة ال�سل )اأو الوحدة النتاجية( في الفرتات ال�سابقة. ويتم اإثبات قيمة 

العك�ص في خ�سارة التخفي�ص كايراد عند حدوثه.

الزكاة  م- 

تخ�سع ال�سركة لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية ال�سعودية, ويتم عمل خم�س�ص للزكاة على اأ�سا�ص ال�ستحقاق ويتم احت�ساب خم�س�ص الزكاة 

على اأ�سا�ص وعاء الزكاة اأو �سافي الربح املعدل اأيهما اأكرب. تقيد اأية فروقات في التقديرات بني الزكاة املحت�سبة والربط النهائي )اإن وجد( على قائمة الدخل 

في ال�سنة التى يتم فيها انهاء الربط.

توزيعات الأرباح و- 

تقيد توزيعات الأرباح النهائية التي يخ�سع توزيعها لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني في ح�سابات ال�سنة التى تعتمد فيها اجلمعية العامة تلك التوزيعـات. ان 

املوؤرخ في  التجـارة رقم 1288/9/221/222  وزارة  لتعميم  الإدارة طبقـا  بوا�سطة جمل�ص  ب�ساأنها  القرارات  اتخاذ  يتم  ال�سنة  املرحليـة خالل  الأرباح  توزيعات 

1421/04/02هـ وت�سجـل في العام الذي يتم اإتخـاذ قرار التوزيع فيه.

النقد وما في حكمه  -3

ي�سمل النقد وما في حكمه نقد بال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك ومرابحات اإ�سالميـة تكون فرتة ا�ستحقاقها ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 60.739 131.717نقد بال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك 

 30.000 100.000مرابحات اإ�سالمية ذات فرتة ا�ستحقاق لتزيد عن ثالثة اأ�سهر

231.717 90.739 

الذمم املدينة  -4

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 178.384 163.754ذمم مدينة - جتارية

 35.125 10.076م�ستحق من �سركات �سقيقة 

173.830 213.509 

كما املذكورين  العمالء  من  املطلوبة  املدينة  الذمم  اأر�سدة  جمموع  بلغ  املبيعات.  اإجمايل  من   )%45  :2010(  %42 ن�سبة  رئي�سيني  عمالء  اأربعة  اإىل  املبيعات   متثل 

في 31 دي�سمرب 2011 مبلغ 94.7 مليون ريال �سعودي )2010: 126.4 مليون ريال �سعودي(. اإن هذه الر�سدة مغطاة بالكامل ب�سمانات بنكية �سادرة ل�سالح ال�سركة 

من البنوك.



اي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمبر 2011

القوائم املــاليـة

�ســـركـــة الأ�ســـــمنـت ال�ســــعوديـة   التقـريـر ال�سنوي 2011 40

املخزون  -5

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 197.861 126.946ا�سمنت تام ال�سنع وحتت الت�سغيل

 99.608 64.416مواد خام واأكيا�ص ورقية

 227.912 287.505قطع غيار ووقود وم�ستهلكات

478.867 525.381 

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي باملكائن واملعدات وبالتايل من املتوقع اأن ي�ستخدم خالل فرتة تتجاوز �سنة واحدة.

الإ�ستثمارات  -6

2011ن�سبة امللكية

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

ال�سركة املتحدة لال�سمنت

3637.17248.198%)�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في مملكة البحرين(

�سركة منتجات �سناعة الإ�سمنت املحدودة

33.3323.85820.638%)�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة(

�سركة جروب العاملية لال�سمنت

-4018.185%)�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في دولة الكويت(

79.21568.836

اإن املعامالت التي اأبرمتها ال�سركة مع ال�سركات ال�سقيقة )ال�سركة املتحدة لال�سمنت و �سركة منتجات �سناعة الإ�سمنت املحدودة( هي في �سياق الأعمال العادية وقد 

�سنفت وفقا للت�سنيفات العادية للح�سابات, وفيما يلي بيان املعامالت الرئي�سية التي جرت مع هذه ال�سركات:

بلغـت مبيعات ال�سركة اإىل �سركة �سقيقة خالل ال�سنة 79.5 مليـون ريال �سعودي تقريبا )2010: 125.88 مليون ريال �سعودي(.  -1

بلغـت م�سرتيات ال�سركة من �سركـة �سقيقة خالل ال�سنة 36.6 مليون ريال �سعودي تقريبًا ) 2010: 24.9 مليون ريال �سعودي( تتمثل في اأكيا�ص ورقية لتعبئـة   -2

الإ�سمنت. 

اإحلاقًا ملوافقة جمل�ص اإدارة �سركة الإ�سمنت ال�سعودية بتاريخ 2010/11/09م )1431/12/03هـ( على ال�ستثمار في دولة الكويت مببلغ 4 )اأربعة( مليون دينار كويتي, 

قامت �سركة الإ�سمنت ال�سعودية بالإكتتاب بح�سة 40% في تاأ�سي�ص �سركة جروب العاملية لالإ�سمنت )�سركة م�ساهمة كويتية مقفلة( و التي مت توقيع عقد تاأ�سي�سها بتاريخ 

2011/10/23م )1432/11/25 هـ(. يبلغ راأ�ص املال امل�سرح به لل�سركة 10)ع�سرة( مليون دينار كويتي موزعة على 100 )مائة( مليون �سهم بواقع 100)مائة( فل�ص 

لل�سهم الواحد, بينما يبلغ راأ�ص املال املدفوع 2 )اثنني( مليون دينار كويتي, وقد دفعت �سركة الإ�سمنت ال�سعودية مبلغ 800 )ثمامنائة( األف دينار كويتي )10.8 مليون 

ريال �سعودي( مقابل كامل ح�ستها في راأ�ص املال املدفوع. 
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اأ�سول ثابتة - ال�سافي  -7

باآلف الريالت ال�سعودية

ارا�سي

مباين وان�ساءات

وتركيبات

مكائن ومعدات 

وحت�سينات

عدد وو�سائل

نقل

اثــاث

املجموعوجتهيزات

التكلفة:

121.6111.812.1314.596.016272.53048.3076.750.595 يناير 2011

55.65525.679235.05711.3106.674334.375ا�سافات / حتويالت

)9.433()3.225()6.166()42(--ا�ستبعادات

3177.2661.837.8104.831.031277.67451.7567.075.537 دي�سمرب 2011

ال�ستهالكات:

954.2952.226.444160.17341.5743.382.486-1 يناير 2011

46.145115.31822.1252.675186.263-املحمل على ال�سنة

)9.358()3.218()6.098()42(--ا�ستبعادات

1.000.4402.341.720176.20041.0313.559.391-31 دي�سمرب 2011

�سافي القيمة الدفرتية:

3177.266837.3702.489.311101.47410.7253.516.146 دي�سمرب 2011

3121.611857.8362.369.572112.3576.7333.368.109 دي�سمرب 2010

اأعاله مباين وان�ساءات تتعلق مب�سنع عني دار وحمطة الت�سدير مبيناء الدمام �سافي قيمتها الدفرتية 33.1 مليون ريال  ت�سمل »مباين وان�ساءات وتركيبات«  اأ( 

�سعودي تقـريبًا )2010: 38.2 مليون ريال �سعودي( مقامة على اأرا�سي مملوكة للدولة, مبوجب عقد اإيجار ينتهي في ربيع الثاين 1435هـ وعقد اإيجار ينتهي في 

ربيع الأول 1439هـ )املوافق فرباير 2014 ودي�سمرب 2017 على التوايل(.

بلغت تكلفة املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة دفرتيا بالكامل ولزالت في اخلدمة 2.507 مليون ريال �سعودي كما في 31 دي�سمرب 2011)1.835 مليون ريال �سعودي  ب( 

عام 2010(.

امل�ساريع حتت التنفيذ  -8

خالل عام 2009م مت البدء في الت�سغيل التجاري خلطي الإنتاج في م�سروعي التو�سعتني اخلام�سة وال�ساد�سة. وخالل العام احلايل مت حتويل 235 مليون ريال  اأ( 

�سعودي )2010م: 18.8 مليون ريال �سعودي( من م�ساريع حتت التنفيذ اإىل ال�سول الثابتة.

بلغـت تكاليف التمويل املر�سملة على ح�ساب امل�ساريع حتـت التنفيذ خـالل العام 22.5 مليون ريال �سعودي)2010: ل �سيء ريال �سعودي(. ب( 

الت�سهيالت البنكية  -9

ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت مالية اإ�سالمية تتمثل في قرو�ص ق�سرية الأجل واإعتمادات م�ستندية وخطابات �سمان من بنوك حملية لأغرا�ص متويل م�سروعي تو�سعة 

ال�سركة اخلام�سة وال�ساد�سة وامل�ساريع امل�ساندة لها. بلغ ر�سيد القرو�ص امل�ستخدمة في نهاية عام 2011: 70 مليون ريال �سعودي )2010: 340 مليون ريال �سعودي(.

 كما اأن لل�سركة ت�سهيالت م�سرفية اإ�سالمية مدورة متنوعة من بنوك حملية لغر�ص متويل راأ�ص املال العامل لل�سركة ب�سقف اإجمايل 1.050 مليون ريال �سعودي, بلغ 

ر�سيد القرو�ص امل�ستخدمة كما في نهاية 2011: 370 مليون ريال �سعودي )2010: ل �سيء ريال �سعودي(.
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الذمم الدائنة  -10

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 24.598 27.412ذمم دائنة جتارية

2.3512.160م�ستحق اإىل �سركات �سقيقة

13.74914.311تاأمينات حمتجزة عن عقود التو�سعة وامل�ساريع امل�ساندة 

43.51241.069

متثل التاأمينات املحتجزة عن عقود التو�سعة وامل�ساريع امل�ساندة ن�سبة مالية معينة حمتجزة من الفواتري املقدمة من قبل املقاولني مقابل الأعمال املنجزة وذلك حلني 

النتهاء من اأعمال الإن�ساء.

امل�ستحقات والأر�سدة الدائنة الأخرى  -11

 

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 55.850 72.522م�ساريف م�ستحقة

 24.878 22.583زكاة م�ستحقة )اي�ساح 15(

 4.733 4.786اإجازات م�ستحقة

 6.093 8.353دفعات مقبو�سة مقدمًا عن مبيعات ا�سمنت

 21.185 10.084اأر�سدة دائنة اأخرى

118.328112.739 

قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي  -12

اإ�ستالم مبلغ  ح�سلت ال�سركة على قر�ص من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مببلغ 596 مليون ريال �سعودي لتمويل م�سروعي التو�سعة وامل�ساريع امل�ساندة ومت 

القر�ص. يتم �سداد القر�ص على 15 ق�سط ن�سف �سنوي غري مت�ساو تبداأ في فرباير 2010 وتنتهي في نوفمرب 2016. اإن القر�ص م�سمون ب�سندات لأمر ورهن اأويل 

لأر�ص واأ�سول امل�ساريع املعنية. وتت�سمن اتفاقية القر�ص �سروطا تتعلق باملحافظة على ن�سب مالية معينة طوال فرتة القر�ص. خالل العام 2011 م مت ا�ستالم قر�ص 

مببلغ 89.2 مليون ريال �سعودي )2010: ل �سيء(, و مت �سداد مبلغ 46 مليون ريال �سعودي )2010: 20 مليون ريال �سعودي(.

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة  -13

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 73.934 69.080ر�سيد 1 يناير

 7.962 10.587خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة املكون خالل العام

)12.816()7.490(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة خالل العام

 69.080 72.177ر�سيد 31 دي�سمرب 
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الحتياطيات  -14

احتياطي نظامي اأ- 

متا�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات في اململكة العربية ال�سعودية والنظام ال�سا�سي لل�سركة تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10% من �سافي الربح 

�سنويا حتى يبلغ هذا الحتياطي 50% من راأ�ص املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح.

احتياطي اتفاقي ب- 

وافقت اجلمعية العامة العـاديـة مل�سـاهمـي ال�سـركة في اجتمـاعـها الـذي انعقد بتاريخ 25 مار�ص 1995م )24 �سوال 1415هـ( على اقرتاح جمل�ص الإدارة بتكوين 

احتياطي ملقابلة التزامات تو�سعة م�سنع ال�سركة في الهفوف, وبعد اإنتهاء تنفيذ التو�سعة عام 1996م مت تدوير املبلغ كاحتياطي اتفاقي.

  وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية في اجتماعها املنعقد في 18 مايو 2010م )4 جمادى الثاين 1431هـ( على تخ�سي�ص مبلغ 50 مليون ريال �سعودي

)فقط خم�سون مليون ريال �سعودي( من الإحتياطي التفاقي لغر�ص ان�ساء مركز للحوادث والإ�سابات مب�ست�سفى احلر�ص الوطني في حمافظة الإح�ساء كجزء من 

ن�ساط اخلدمة الإجتماعية التي تقوم بها ال�سركة.

الــزكــاة  -15

عنا�سر وعاء الزكاة اأ- 

ت�سم العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة ما يلي:

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 3.746.197 3.662.824اأ�سول غري متداولة

 509.880 492.177خ�سوم غري متداولة

 3.070.896 3.371.238ر�سيد حقوق امل�ساهمني الإفتتاحي

 676.438 852.564�سافي الربح قبل الزكاة

خم�س�س الزكاة ب- 

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 17.664 24.878الر�سيد في 1 يناير

 16.911 21.337املخ�س�ص املكون خالل العام

)9.697()23.632(املدفوع خالل العام

 24.878 22.583الر�سيد في 31 دي�سمرب

املوقف الزكوي لل�سركة جـ- 

ح�سلـت ال�سركة على ربط الزكاة النهائي حتى العام 2007, ول يزال الربط النهائي لالأعوام من 2008 اىل 2010 قيد الإجناز لدى م�سلحة الزكاة والدخل.
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م�ساريف البيع والتوزيع  -16

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 8.607 8.468رواتب واأجور ومزايا

 17.992 14.822اأجور نقل وم�ساريف ت�سدير

 8.718 8.781ا�ستهالك

 3.755 3.738اأخرى

35.809 39.072 

امل�ساريف الإدارية والعمومية  -17

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 34.008 34.868رواتب واأجور ومزايا

 1.769 1.434تدريب وتوظيف واأتعاب مهنية

 2.893 1.741ا�ستهالك 

 565 693برق وبريد وهاتف

 1.023 1.278قرطا�سية ومطبوعات

 350 32م�ساريف وبدلت ح�سور اع�ساء جمل�ص الإدارة

 49 278 تاأمني

 488 522 �سفر وانتقالت

 7.301 9.273 اأخرى

 50.119 48.446 

الإرتباطات والإلتزامات املحتملة  -18

بلغت الإرتباطات والإلتزامات املحتملة القائمة على ال�سركة كما في 31 دي�سمرب كما يلي:

2011

باآلف الريالت ال�سعودية

2010

باآلف الريالت ال�سعودية

 30.733 52.178ارتباطات راأ�سمالية

 2.996 20.706خطابات اعتمادات م�ستندية

 53.956 57.738خطابات �سمان وكفالت



اي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمبر 2011

القوائم املــاليـة
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توزيعات الأرباح  -19

بواقع الأرباح  تـوزيع  ب�ساأن  الإدارة  اقرتاح جمل�ص  على  املوافقة  هـ(  بتاريخ 2011/3/23م )1432/4/18  انعقد  الذي  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  في  مت   اأ- 

4 ريال لكل �سهم بن�سبة متثل 40% من راأ�ص مال ال�سركة ومببلغ اجمايل قدره 612 مليون ريال �سعودي عن العام 2010. بداأ �سرف الأربــاح اعتبارًا من يوم الأحد 

2011/4/3 م. 

اأو�سى جمل�ص اإدارة �سركة الإ�سمنت ال�سعودية في اجتماعه الذي انعقد يوم ال�سبت بتاريخ 2012/1/28م )1433/3/5 هـ( بتوزيع اأرباح نقدية عن الن�سف الثاين  ب- 

للعام املايل 2011 بواقع 4.5 ريال لكل �سهم متثل 45% من راأ�ص مال ال�سركة و مببلغ اإجمايل قدره 688.5 مليون ريال �سعودي.)2010: ل�سيء(0

 هذا مع العلم باأنه �سبق توزيع اأرباح مرحلية عن الن�سف الأول للعام املايل 2011 بواقع 2 ريال لكل �سهم مبا ن�سبته 20% من راأ�ص مال ال�سركة و مببلغ اإجمايل 

قدره 306 مليون ريال �سعودي )2010: ل �ســْي(. بداأ �سرف الأرباح اعتبارًا من يوم الأربعاء 2011/7/20م بعد موافقة جمل�ص الإدارة عليها. 

بلغـت م�ساريف اجتماعات جمل�ص الإدارة ومكافاأة الع�ساء املدفوعة خالل العام 2011م مبلغ 2.58 مليون ريال �سعودي )2010م: 2.54 مليون ريال �سعودي(. ج- 

ربحية ال�سهم  -20

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من �سافي الربح وذلك بتق�سيم �سافي الربح على املتو�سط املرجح لعدد ال�سهم القائمة.  -

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة الرئي�سية بتق�سيم �سافي الربح من العمليات مطـروحا منه الزكاة وم�ساريف التمويل على املتو�سط املرجح لعدد   -

ال�سهم القائمة.

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة الفرعية بتق�سيم جمموع اليرادات وامل�ساريف الخرى غري املتعلقة بن�ساط ال�سركة الرئي�سي على املتو�سط   -

املرجح لعدد ال�سهم القائمة.

عند حدوث تغري في عدد الأ�سهم دون تغري في حقوق امللكية )مثل اأ�سهم املنحة( فيح�سب اأثر هذا التغري على الأ�سهم القائمة بافرتا�ص اأنه مت منذ بداية ال�سنة   -

كما يتم اإعادة ح�ساب ربحية ال�سهم عن كل الفرتات املالية املعرو�سة باأثر رجعي على اأ�سا�ص العدد اجلديد لالأ�سهم.

معلومات قطاعية  -21

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد هو �سناعة الإ�سمنت وم�ستقاته, ومتار�ص ال�سركة ن�ساطها ب�سكل رئي�سي في اململكة العربية ال�سعودية.
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