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 تقرير مجلس اإلدارة
 

  1114عن أعمال الشركة لعام 

 للجمعية العامة العادية

 الخمسينوالخامسة 

 والمنعقدة بتاريخ

 1343 األول ىجماد 19

 1113مارس  12الموافق 
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 ســالرئي
 الشيخ/ خـــالــد بن عبــدالرحــمـن الراجـحــي

 العضو المنتدب
 يــــالــــــــــد الجـفــمــأحــــد بن ــولي/ الدكتور

 
 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 عبد الرحمن/ الدكتور

 ـــــــرنــيـاألستاذ/ محــــمد بــن عــلي القــــــ

 العمــــــــــــــــران بن محــمـــد أحمداألستاذ / 

 عبدالعــزيز الخريــجـيعبدالكـريم بن محمد األستاذ /  
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 كلمة

 مجلس اإلدارة
 
 

 الكرام:حضرات المساهمين 
 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

اجتماع  ورـه لحضـة دعوتـكركم على تلبيـيسـر مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية أن يرحب بكـم ويش

 لشركتكم. نيالخمسو الخامسة عاديةالالجمعية العامة 

 

الية وإنجازاتها مرفقا به القوائم الم الشركةج أعمال ـأن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائويسره 

 .1114ديسمبر  41وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 
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 النشاط الرئيسي:
 

 به تجارومشتقاته واإلسمنت وتوابعه القيام بأعمال صناعة وإنتاج اال علىالوحيد  شركتكمنشاط يقتصر 
 أخرى.ال تقوم بإنتاج أية منتجات آخر كما أنها بأي نشاط  تقوم شركتكموال 

 

 ذلك النشاط: عنالشركة ونتائج وفيما يلي التعليق على أعمال 
 

 اجــــاإلنت
 

 الكلنكر:إنتــــاج 
 

 نتاجهاإتم  طن 203140393طنا مقارنة مع كمية  806130983بلغت كمية الكلنكر المنتجة خالل العام 
 .٪ 11.4 ما نسبته طن أو 103110111مقدارها  بزيادة أي 1111في العام السابق 

 

إلى  إنتاجيتهماكفاءة وصلت نسبة حيث ( 8و2الخطين الجديدين )الفرنين  منخالل العام  اإلنتاجكان وقد 
الل خ اتم إعادة تشغيله التياألفران باإلضافة إلى كميات اإلنتاج من  لهما، ةما يفوق الطاقة التصميم
 .1111النصف الثاني من عام 

 

 
 

 االسـمنت:إنتــــاج 
 

تم  طن 802340111طنا مقارنة مع كمية  802630138 خالل العام سـمنت المنتجةبلغت كميات اال
 تقريبا . ٪1.3 ما نسبته طن أو 310138مقدارها  بزيادةأي  1111السابق العام في  إنتاجها

 
ن كما تم استغالل جزءا  م ،االعتماد بصورة أساسية على طحن وتسليم االسمنت من مصنع الهفوفوقد تم 

ها تمطاحن مصنع عين دار لمواجهة تسليمات الشركة بواسطة القطار وكذلك الكميات اإلضافية التي تطلب
 األسواق.

 
 :استيراد الكلنكر

 
المتعلق باستيراد االسمنت/الكلنكر من الخارج  1/9/1343بتاريخ  11343رقم تنفيذا  لألمر السامي 

ن قبل م كامل الكمية المخصصة لها فقد قامت الشركة باستيراد األسواق،لتفادي أزمة تواجد االسمنت في 
 1,029,350 المستوردةخالل المدة المحددة وبلغت كامل الكمية الفعلية  مقام وزارة التجارة والصناعة

 طن.
 

 ـزون:ــالمخ
 

كما في نهاية طن  3190318مقارنة مع كمية  ،طنا   101810191بلغ مخـزون الكلنكر كما في نهاية العام 
 .تقريبا   (٪ 441.8)أو ما نسبته  ،طنا 109230343زيادة مقدارها أي ب ، 1111العام السابق 

 

وقد نتجت الزيادة في المخزون بسبب كفاءة تشغيل األفران وكذلك استيراد الكلنكر تنفيذا  ألوامر خادم 
 والصناعة.الحرمين الشريفين وتوجيهات مقام وزارة التجارة 
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 والصيانة:التشغيل 

 

كذلك من خالل تحسين الوقت المتاح للتشغيل واستمرت شركتكم في أعمال التشغيل والصيانة بكفاءة عالية 
  الطن. األثر اإليجابي في تخفيض تكلفةرفع كمية اإلنتاج اليومي وقد كان لذلك 

 

كما  ،سمنت المنتجحافظت على تفوقها في جودة اإلنتاج لكافة أنواع اال تكمأن شركإلى وتجدر اإلشارة 
سمنت إذا كان ذلك مجديا من الناحية أنواع أخرى من االاج ـافية إلنتـا المرونة الكـا قادرة ولديهـنهأ

 االقتصادية.
 

 التسويق:
 

 مقدمة
 

حيث بلغت إجمالي الكميات المباعة  1114سمنت في أسواق المملكة خالل عام االلقد تحسن الطلب على 
مليون طن  3102مقارنة مع كمية تقارب من  تقريبا  مليون طن  3306في السـوق المحلي عن كامل العـام 

 ٪3.1أو ما نسـبته  ،تقريبا  مليون طـن  101أي بزيادة مقدارهـا  ،1111تم بيعهـا خـالل العام السـابق 
  .مليون طن 3304كمية  داخل المملكة وخارجهاسمنت وقد بلغت جملة مبيعات اال .تقريبا  

 
مليون  3301ن م يقاربإلى ما  1114وفي المقابل فان إنتاج الشركات الوطنية قد وصل عن كامل عام 

 %11.1أي بزيادة نسبتها  1111مليون طن من الكلنكر عن عام  3804كمية مقابل طن من الكلنكر 
 .تقريبا  

 
دى جميع لمخزون الكلنكر  وصلوكذلك استيراد الكلنكر / االسمنت فقد المحلي  اإلنتاجفي ونتيجة الزيادة 

مليون طن  903 مقارنة مع مخزون بلغ تقريبا  مليون طن  1302 إلى 1114نهاية عام شركات االسمنت 
 .تقريبا   ٪116.9أو ما نسبته  تقريبا  مليون طن  804 امقدارهزيادة بأي  1111في نهاية عام 

 
 إجمالي المبيعات:

 

في أسواق المملكة وفي  ،سمنتمن اال 1114بلغت الكمية اإلجمالية لمبيعـات الشركة عن كامل عام 
أي بزيادة  1111طن تم بيعها خالل عام  802130211مقارنة مع كمية  طنا 802320294ارج ــالخ

 . تقريبا   ٪1.3طن أو ما نسبته  410131قدرها 
 

نسبة الزيادة في الطلب مقارنة مع  تقريبا   ٪4في السوق المحلي وقد بلغت نسبة النمو في مبيعات شركتكم 
 .تقريبا   ٪3.1عن كامل العام على مستوى المملكة والتي بلغت 
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 التصدير:
 

خالل العام  طن 3110913مقارنـة مع كمية  ،طنا 1130111 العام خاللدرة ـالمص إجمالي الكميات بلغ
  تقريبا . (٪31.3)أو ما نسبته  طن، (1190314) مقدارهنقص أي ب ،1111السابق 

 

 رئيسية.بصفة  وقد نتج النقص أعاله بسبب انحسار الطلب على االسمنت في مملكة البحرين
 

 يرادات الشركة:إلالجغرافي  حليلالت
 

ا مة السعودية وتم تصدير جزء بسيط للخارج في حدود بيمعظم مبيعات الشركة تمت داخل المملكة العر
 وقد اقتصرت صادرات االسمنت البورتالندي على مملكة البحرين. به من الجهات الرسمية، هو مسموح

 
 :1114يرادات الشركة لعام إلالجغرافي  لتحليلفيما يلي جدول يبين او

 بآالف الرياالت

 1111 1114 البيـــان

 101610434 2,126,651 المحليالسوق 

    1110113 60,604 السوق الخارجي

 101140332 2,187,255 المجـموع
 
 

 المستقبلية: والتوقعاتالخطط 
 

حصول على نظرا  لتعذر ال اإلنتاجيةمنشآتها  فيليس للشركة في الوقت الحالي أي خطط مستقبلية للتوسع 
 وذلك ،رخص استغالل محاجر مواد خام بمناطق المملكة األخرى التي توجد بها فرص تسويقية أفضل

طرح جزءا  منها للمنافسة العامة شريطة عدم دخول شركات إصدار عدد بسيط من التراخيص بسبب 
 .القائمةاالسمنت 

 
 :األفرانإعادة تأهيل  (أ

نتيجة لتضخم المخزون  1116خالل عام  (9رقم )بعد إيقاف جميع األفران القديمة وكذلك الفرن 
 رنين)الفالشركة في إنتاجها على الخطين الجديدين  اعتمدت ،ضوابط التصدير رستمرااوقتها و

 ةاإلنتاجيوقد وصلت الكفاءة  1116عام  بدايةعتبارا  من ا التجاري ابتدأ تشغيلهما( اللذين 8و2
 .تفوق طاقتهما التصميميةلهذين الخطين خالل العام إلى مستويات مرتفعة 

 

مو ن نسبة)األخيرة األعوام الثالثة وحيث أن الطلب على االسمنت في أسواق المملكة قد نما خالل 
( كما أنه من المتوقع أن 1111لعام  ٪ 11.1ونسبة نمو مقدارها  1111لعام  ٪ 14.6مقدراها 

ة ومشاريع مشاريع البنى التحتي هللا ثم بفضلعوام الالحقة لأل مناسبةتستمر نسبة النمو إلى معدالت 
اإلسكان التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا وكذلك نمو مشاريع التعمير واإلنشاء لدى 

بعض األفران خالل النصف الثاني من عام فقد تم بحمد هللا إعادة تشغيل  ،واألفرادالقطاع الخاص 
بإبرام عقد إلعادة تأهيل  1114قامت خالل النصف األول من عام  شركتكم كما أن .1111

( طن / يوم 3,000طن /يوم لكل منهما )إجمالي  1,500لديها بطاقة  (3و 3الفرنين القديمين )
 .1113ومن المتوقع أن يتم تشغيلها خالل الربع الثالث من عام 
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 الهفوف: تركيز طاقة الطحن في مصنعب ( 
 

تقوم شركتكم حاليا  بطحن إنتاجها من الكلنكر بصورة أساسية في مصنع الهفوف وهي تعتمد 
وذلك لمواجهة تسليمات االسمنت  بصورة جزئية على طحن بعض الكميات في مصنعها بعين دار

 المحلية.الطلب المتزايد في األسواق  لتلبيةبواسطة القطار وكذلك 
 

وحيث أن شركتكم تهدف إلى تركيز عمليات الطحن في مصنع الهفوف فقط بهدف تخفيض التكلفة 
زمة نها حاليا في المراحل األخيرة من ترسية عقود المشاريع الالإئها بصورة أفضل فوخدمة عمال

ر من ابخط السكة الحديد وتركيب المعدات الالزمة لتحميل االسمنت بالقطلربط مصنع الهفوف 
من  نيةف متطلباتمشروع قد تأخر البدء فيه نتيجة لعلما  بأن هذا المرافق التحميل بذلك المصنع، 
الل العقود خومن المتوقع توقيع لحديدية جاري العمل على إنهائها، قبل المؤسسة العامة للخطوط ا

 شهرا  . 18 ي على أن يكون التنفيذ خالل مدة تقل عنالحال 1113عام 
 

وإن المشاريع أعاله تتطلب رفع الكفاءة التشغيلية لطاقة الطحن بمصنع الهفوف إلى معدالت أعلى 
ا التي سيتم إيقافها في مصنع عين دار )بسبب ارتفاع كلفتهوذلك للتعويض عن طاقة الطحن القديمة 

شغيلية وبغية التوفير في أجور نقل الكلنكر من مصنع الهفوف إلى مصنع عين دار( وكذلك الت
لمواجهة ارتفاع الطلب المتوقع وتحسين جودة االسمنت المنتج وااللتزام بمتطلبات الرئاسة العامة 

حماية البيئة وعليه قرر مجلس إدارة شركتكم في حينه إضافة طاحونتين ذات تقنية ولألرصاد 
طن / ساعة وقد تم االنتهاء من إعداد مستندات العطاء لهذا  331دمة بطاقة إجمالية تقارب من متق

 لتقديم عروضهم. 1113عام وة مقاولي التنفيذ المؤهلين خالل المشروع وسوف يتم دع
 

 المخاطر التي تواجهها الشركة:
 

شغيلية المتمثلة الت المتعلقة بالتكلفة سمنت بعض المخاطرتواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع اال
على  قية متمثلة في تدني الطلبوكذلك مخاطر تسوي ،ومهمات التصنيعفي إمكانية تقلب أسعار المواد الخام 

ذلك  شاء هللا وما سيصحب السعودي إن االقتصادالنمو الجيد في  استمرارولكن ونظرا  لتوقعات  ،سمنتاال
موازنة ذلك في ال انعكسكما  الشريفين،حكومي العالي لحكومة خادم الحرمين وتيرة اإلنفاق ال استمرارمن 

 . الواقععلى أرض إننا نستبعد حدوث هذه المخاطر ف ،1113التقديرية للدولة لعام 
 

 جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:
 

لتي المعنية ذات العالقة لمتابعة الخطوات العملية القد كرست شركتكم جهودها المكثفة للتعاون مع الجهات 
  .تقوم بها لتطوير مرافقها بما يضمن بيئة مناخية أفضل

 
 تلك ات ـحيث تضمنت مواصف االهتمامكل مرافق التوسعة الجديدة هذا األمر في الشركة قد أولت و

 منخفضةات مستويإلى ليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لكبح انبعاث الغبار إآخر ما توصلت  المرافق
دال الفالتر أنها قامت باستبكما  ،وحماية البيئة لألرصادمتطلبات الرئاسة العامة  تتخطى ةيصناعتخلق بيئة 

 التحكم وبذلك تم BAG HOUSE بفالتر( 9رقم ) خط اإلنتاجفي الرئيسية  EPSالكهرومغناطيسية 
 الغبار.أدنى مستويات انبعاث  إلىبالشركة  اإلنتاجللوصول بجميع مرافق 

 
كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة المشاريع الجديدة لتحسين األداء سوف يراعى فيها أحدث األجهزة المتطورة 

 للتحكم بانبعاثات الغبار.
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 :ضوقرال
 

ن م اإلسالميةوقروض التورق صندوق التنمية الصناعية السعودي قروض  إجمالييوضح الجدول أدناه 
والرصيد المتبقي منها كما في  1114وحركتها خالل العام التي حصلت عليها شركتكم  البنوك المحلية

 -: 1114نهاية العام 
 ماليين الرياالتب       

 البنك
مدة 

 القروض
أصل 

 القروض

 رصيد
 في القروض

1/1/1114 

القروض 
المستخدمة 
 خالل العام

المسدد من 
القروض 
 خالل العام

رصيد القروض 
في 

41/11/1114 

       

 313 1 313 1 ال ينطبق  دوارة سامبا

 1 911 111 311 ال ينطبق دوارة الفرنسي
 443 83 1 311 369 ثمان سنوات صندوق التنمية

 291 213 933 811 369  المجموع

 
صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتقدير لجهودهم المخلصة في  إدارة إلىنتقدم  إننا

البنوك المحلية على الثقة الكبيرة التي منحوها  إدارات إلىبالشكر  أيضادعم توجهات شركتكم كما نتقدم 
 الجهات.للشركة متمنين المزيد من التعاون فيما بين شركتكم وهذه 

 
 وتدريبها: توظيف الكوادر السعودية

 

وقد بلغ عدد الذين تم تـدريبهم من  ،1114تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة خالل عام 
المعاهد والجامعات ضمن  مجموعة من طالبعالوة على تأهيل  موظفـا ،( 114الموظفين السعوديين )

ريب ضمن التد من الطلبةعدد وتدريب  ،برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات ذات الصلة
 . طالبللالصيفي 

 

تستمر الشركة في تنفيذ برامج التدريب الفني واإلداري وتأهيل الموظفين بما يســاعد على رفع كفاءة وهذا 
 العاملين.

 

ولقد سعت شركتكم إلى  تقريبا . ٪32.3إلى  1114مع نهاية عام  شركتكموقد وصلت نسبة السعودة في 
 في ذلك.وهي مستمرة وطني  استراتيجيتعزيز خطة السعودة كهدف 

 
  االجتمــاعيــة:المســئوليــة 

 

.
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سمنت السعودية الدعم المباشر للجمعيات التالية:وخالل العام الماضي، قدمت شركة اال

الجمعيات الخيرية االجتماعية وهي:
 

جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية ، جمعية البر الخيرية بمحافظة اإلحساء ، الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة اإلحساء ، جمعية العمران 

رية ، جمعية الحليلة الخيرية ، جمعية المواساة الخيرية ، جمعية فتاة اإلحساء الخيرية ، جمعية العيون الخي
الخيرية ، جمعية الفضول الخيرية ، جمعية المنصورة الخيرية ، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات 

، جمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية بالدمام ، جمعية البر الخيرية بالكالبية ، جمعية  االجتماعية
عية المراح الخيرية ، جمعية الطرف الخيرية ، جمعية الجشة الخيرية و جمعية البطالية الخيريــة ، جم

الجفر الخيريـة .
 

وهـي:الجمعيات الخيرية المتخصصة 
 

جمعية الرحمة الطبية الخيرية، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعية الخيرية 
، الجمعية الخيرية السعودية للسكر والغدد الصماء، الجمعية ن من المخدرات والمؤثرات العقليةللمتعافي

الخيرية لمكافحة التدخين، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير 
اإلحساء.الزواج ورعاية األسرة بمحافظة 

فة راعي الماسي لفعاليات الغرأضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفاالت منها ال
التابع إلدارة التربية  التجارية باألحساء، ورعاية برنامج المدارس المعززة للصحة المدرسية

ورعاية مهرجان التمور والنخيل الثاني، ورعاية برنامج كلنا منتجون والذي نظمته جمعية فتاة  ، والتعليم
متك بالتعاون مع غرفة األحساء واإلدارة العامة للمرور، األحساء، والمشاركة في رعاية برنامج غايتنا سال

الثالث على التوالي بمشاركة مجمع العثيم مول باألحساء، وتنظيم   وتنظيم برنامج مرسم التلوين للعام
وغير ذلك. ومستشفى بقيق العام  زيارات للمرضى منها مستشفى العيون العام   عدة

 

 :الحرس الوطنيمركز للحوادث واإلصابات بمستشفى 
 

د وافقت ، فقاالجتماعيةدور شركتكم في مسئوليتها انطالقا  من قناعة مجلس إدارة الشركة بضرورة تأكيد 
على توصية مجلس اإلدارة  18/3/1111الموافق  3/9/1341الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

مليون لاير )فقط خمسون مليون لاير( من االحتياطي اإلتفاقي لغرض إنشاء مبنى  31بتخصيص مبلغ 
وبالتنسيق مع إدارة الحرس  األحساء.مركز للحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني في محافظة 

ن تبدأ المرحلة الثانية ممن المتوقع أن  مرحلة األولى على أنالوطني أفادوا بأنه قد تم ترسية مشاريع ال
.1113/1113ت خالل عام المشاريع التي يتضمنها إنشاء مركز الحوادث واإلصابا
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   برنامج اإلدخار للموظفين:
 

 (آنذاك) تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعيةلمصلحة موظفيها  ادخاربرنامج  شركتكملدى 
ورفع لبذل المزيد من االجتهاد لهؤالء الموظفين  تحفيزا   12/11/1664الموافق  11/13/1313بتاريخ 

 -دخار: االبحركة برنامج ان ـوفيما يلي بي ،االنتماءب إحساسهم
 

 البيــــــــان المبلغ باللاير

 الرصيد كما في بداية العام 908110264

 1114المضاف خالل عام  1,048,787

 1114المستبعد خالل عام  575,781

 الرصيد نهاية العام 7,285,799
 

 
 شهادات الجودة:

 
استمرت الشركة في تطبيقها والتزامها بأنظمة الجودة العالمية وحافظت على الشهادات الممنوحة لها بهذا 

من الشركة األلمانية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال )تي يو  (ISO 9001:2008)الخصوص 

ي نورد( مؤكدة استمرارها في التطبيق الشامل لهذه األنظمة في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية لديها ڤ
 مختلفة.اللتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة واإلنجاز والتحسين المستمر في كافة قطاعات الشركة 

 
 والجودة، سوالمقاييالهيئة السعودية للمواصفات قبل كما استمرت الشركة بتطبيق المواصفات المعتمدة من 

 المجاورة.وكذلك المتطلبات اإلضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج 
 

والتي حصلت عليها  (CE)وقد حافظت الشركة على شهادة الجودة والمطابقة التي تتطلبها الدول األوروبية 
  .لمنتجات الشركة من مصنعها في عين دار (CRIC)من جهة بلجيكية متخصصة ومعتمدة تدعى 

 
 

من اسمنت  لمنتجها APIأضف إلى ذلك فقد استمرت الشركة في تطبيق مواصفات معهد البترول األمريكي 
 الزيت.آبار 
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 اإلدارة:أمور متعلقة بمجلس 

 

 تصنيفه:وتكوين مجلس اإلدارة 
 كالتالي: 1114وقد كان تصنيفهم لعام يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا 

 

 التصنيف المنصب أســماء األعضــاء

 غير تنفيذي رئـيس المجـــلس خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة المنتدب وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 مستقل عضو مجلس اإلدارة ســليمان بالغــنيممحمـد بن 

 غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة عبد هللا بن عبد الرحمن السحيباني*

 مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة فهــد بن عبـد هللا الصــالح**

 مستقل اإلدارةعضو مجلس  سـامي بن علــي الجــفالي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حمد بن عـبد اللـه العليــان

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الراجـحي عبد الرحمن بن سليمان

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي محمـد بن علـي القرنـــي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة * أحمد بن محــمد العمــــران

 مستقل عضو مجلس اإلدارة ***بن عبدالعـزيز الخريـجـي ممحمد عبد الكري
 
 

األستاذ/ أحمد بن محمد  على تعيين13/11/1343الموافق  41/6/1114وافق مجلس اإلدارة بتاريخ  *
على طلب  بناء  ،  1/11/1114من تاريخ  اعتبارا االجتماعيةلمؤسسة العامة للتأمينات ل الممثالعمران 
جلس م )عضويكمل مدة سلفه المهندس / عبد هللا بن عبد الرحمن السحيباني ليحل بديال  عن و ،المؤسسة

 لعامةالجمعية ا هذه وسوف يعرض هذا التعيين على بالمؤسسة العملنظرا  لتقاعده عن  تنفيذي(إدارة غير 
 ىجماد 19الموافق  12/4/1113سوف تعقد بمشية هللا في تاريخ  والتي (والخمسينخامسة ال)العادية 

 .للمصادقة على التعيين 1343 األول
 
 .ممثل المؤسسة العامة للتقاعد **
 

على قرار  11/4/1114تمت مصادقة الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين والمنعقدة بتاريخ  ***
 بتعيين األستاذ / محمد بن عبدالكريم الخريجي 14/1/1343الموافق  3/1/1114مجلس اإلدارة بتاريخ 

ه حتى نهاية عضوا  جديدا  )مستقل( في مجلس اإلدارة لملء المركز الشاغر بالمجلس وإكمال مدة سلف
 الدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.

 
 هذا وأن مجلس اإلدارة يشكر من ترك المجلس ويرحب بمن انضم له ويتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.
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 أعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضورها: اجتماعات
 كالتالي:كان سجل حضورها قد و 1114خالل عام  اجتماعاتعقد مجلس اإلدارة أربعة 

 

 أســماء األعضــاء
 سجل الحضور

3/1/1114 11/4/1114 16/3/1114 11/11/1114 

         الراجـحي نعبد الرحمخالد بن 

    X    وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

         محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 قال ينطب       عبد هللا بن عبدالرحمن السحيباني

         مالعبدالكريخالد بن عبدالرحـمن 

         فهد بن عبد هللا الصالح

   X   X سـامي بن علــي الجــفالي

         حمد بن عـبد اللـه العليــان

         الراجـحيعبد الرحمن بن سليمان 

         محمـد بن علي القرني

   قال ينطب قال ينطب قال ينطب  أحمد بن محمد العمران

          بن عبدالعزيز الخريجي مالكريمحمد بن عبد 

                      حضورX غياب 
   

 :1023مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل العام 

 
إن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات عدا ما هو مبين في حساب توزيع 

 للشركة.( من النظام األساسي 39األرباح الذي نصت عليه المادة )
 

 :1114ي مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل العام الويبين الجدول الت
 

 )لاير سعودي(

 اإلجمالي التعويضات األخرى السنوية المكافاة األعضــاءأســماء 

 213,050 13,050 1110111 عمـر بن سـليمان الراجـحي

 419,590 219,590 1110111 وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

 209,000 9,000 1110111 )رحمه هللا( بن عبدالعزيز الخريجي معبدالكري

 213,050 13,050 1110111 محمـد بن ســليمان بالغــنيم

 221,400 21,400 1110111 السحيباني  عبد هللا بن عبد الرحمن

 212,000 12,000 1110111 خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم

 221,400 21,400 1110111 فهــد بن عبـد هللا الصــالح

 219,590 19,590 1110111 سـامي بن علــي الجــفالي

 212,000 12,000 1110111 العليــانحمد بن عـبد اللـه 

 212,000 12,000 1110111 خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

 212,000 12,000 1110111 محمـد بن علـي القرنـــي
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 :1023أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 
 

لخمسة من كبار التنفيذيين  1114دفعت خالل العام ويبين الجدول اآلتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات 
 بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

 

 المبلغ بآالف الرياالت البيــان

 10221 الرواتب والتعويضات السنوية

 10113 البدالت السنوية

 40182 المكافآت السنوية

 40863 المكافأت التحفيزية السنوية
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 سهم شركة االسمنت السعودية:أ وأقربائهم في اإلدارةوصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس 
 

 مــــــــــــــاالس
 التغــير األسهمعدد 

 ٪نسبة التغير سهم نهاية العام بداية العام

 1.1 1430113 1101620132 1101940131 خـالد بن عبدالرحمن الراجـحي

 - - - - - - 30311 30311 وليــد بن أحــمد الجــفالي

 - - - - - - 1110983 1110983  محمـد بن ســـليمان بالغـنيم

 - - - - - - غير مالك غير مالك عبد هللا بن عبد الرحمن السحيباني

 - - - - - - 120142 120142 خـالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

 - - - - - - 10311 10311 فهد بن عبدهللا الصالح 

 - - - - - - 10311 10311 سـامي بن علــي الجــفالـي

 - - - - - - 10311 10311 حـمد بن عبد اللــه العليــان

 - - - - - - 10111 10111 بن ســليمان الراجحيعبد الرحمن 

 - - - - - - 10311 10311 محمـد بن علي القرني

 - - - - - - غير مالك غير مالك  أحمد بن محمد العمران

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

 
 سهم شركة االسمنت السعودية:أفي وأقربائهم وصف ألي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين 

 
 

 مــــــــــــــاالس

 التغــير األسهمعدد 

 سهم نهاية العام بداية العام
نسبة 
 ٪التغير

 - - - - 130211 130211 مدير إدارة المبيعات –تاكي أبوحسين بن منسي ناصر 

 - - - - 384 384 مدير إدارة العالقات والخدمات المساندة –خليفة بن سعد الدخيل 

 (111) ((1,000 - 1,000 سعيد بن صالح أحمد الزهراني

 

 مالحظة:
 لشركة.صادرة لال توجد أدوات دين  .1
 الشركة.أسهم اكتتاب في حقوق  وأأي أوراق مالية تعاقدية ال توجد  .1

 
التنفيذي أو  سأو الرئي اإلدارةعضاء مجلس ألحد أفيها مصلحة ولشركة طرفا  فيها اعقود أعمال أو 

 منهم:شخص ذو عالقة بأي المدير المالي أو ألي 
 

مع الشركة الوطنية  1114العام  نعالطبي( التأمين  باستثناءتم التعاقد على خدمات التأمين لشركتكم )لقد 
طرف ذو عالقة بالدكتور وليد بن أحمد الجفالي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية )للتأمين 

  .1111عام خالل بمناقصة طرحت لذلك  افوزه بللتأمين( عق
 

مليون لاير تقريبا  بما في ذلك التأمين البحري على  203وبلغت إجمالي أقساط التأمين عن كامل العام 
وأغطية التأمين على إضافات األصول  ،وتأمين نقل االسمنت بالسكة الحديد ،واردات الشركة من الخارج

  .خالل العام
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 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 :

 الشركة المساهمة اسم عضــو المجلـس

 خـالد بن عبدالرحمن الراجحـي
- 
- 
- 

 . بنــك البــالد
 –"والء" الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 أحمد الجفاليبن وليد  د.

- 
- 
 
- 

 السعودية –الشركة الوطنية للتأمين 
الكويت )ممثال  عن  – لإلسمنتشركة جروب العالمية 

 (14/11/1114شركة االسمنت السعودية حتى 
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه )شركة مساهمة مقفلة( 

 السعودية

 خالد بن عبد الرحمن العبد الكريـم
-
- 

 الماليةمجموعة سامبا 
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني حتى تاريخ 

3/8/1114 

  حـمد بـن عبـد هللا العـليــان
 (سمنت السعوديةممثال عن شركة اال)

- 
 
- 

سمنت )شركة مساهمة مقفلة مسجلة الشركة المتحدة لال
 في البحرين(

 )شركة مساهمة مقفلة( سمنتشركة جروب العالمية لال 
 13/11/1114الكويت اعتبارا من تاريخ 

 د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

- 
- 

 
- 
- 

 الشركة التعليمية المتطورة )شركة مساهمة مقفلة(
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة 

 مقفلة(
 شركة مجموعة الراجحي إخوان )شركة مساهمة مقفلة( 

 مساهمة مقفلة(شركة سيوب العربية )شركة 

 محــمد بـن عــلي القرنــي 
 (سمنت السعوديةممثال عن شركة اال)
 

- 
 
- 
 

سمنت )شركة مساهمة مقفلة مسجلة الشركة المتحدة لال
 .في البحرين(

  )شركة مساهمة مقفلة(شركة جروب العالمية لالسمنت  
 .الكويت

 

 مجموعة سامبا المالية - أحمد بن محمد العمران

 شركة آيس العربية للتأمين التعاوني - عبد الكريم عبد العزيز الخريجـيمحمد بن 
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 لجنــة المراجعــــة:

 

 -تتـكون لجنة المراجعة من كل من :
 

 رئيس اللجنة  حمد بن عبد هللا العليان
 عضو اللجنة  حمد بن عبدهللا المغامسد. أ

 عضو اللجنة  محمد بن عبدالكريم الخريجي
 
جتماعات عقدتها خالل العام. وتتلخص أهم تلك اسبعة وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل  

توصية ال اإلدارة،المهام والمسؤوليات في: دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس 
قانونيين متابعة أعمال المحاسبين ال أتعابهم،دارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد لمجلس اإل

على  اإلشراف ،عن رأيها وتوصياتها بشأنه بتقرير مكتودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع  ،المعينين
 . إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها
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 لجنة الترشيحات والمكافأت:

 

 -تتـكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :
 

  .رئيس اللجنة                            وليد بن أحمد الجفاليد 

                          عضو اللجنة   محمد بن سليمان بالغنيم 

  عضو اللجنة                  مالعبد الكري نعبد الرحمخالد بن 
 

  

خالل العام. وتتلخص عقدتها  تثالثة اجتماعاوقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل 
عة مراج المجلس،أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية 

وضع سياسات واضحة  إجراؤها،هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن 
 ،لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة باألداء

 . والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين
 

 :الزميلةالشركات 
 -التالية : الزميلةتمتلك شركتكم حصص في الشركات 

 

 اسم الشركة التابعة
نسبة 
 الملكية

الدولة محل 
 التأسيس

المحل 
الرئيسي 
 لعملياتها

 نشاطها الرئيسي

 الشركة المتحدة لالسمنت
 )شركة مساهمة مقفلة مسجلة في البحرين(

مليون سهم قيمة السهم  سهم الصادرةعدد األ
وال توجد  دينار بحريني واحداإلسمية 

 أدوات دين صادرة .

 البحرين البحرين 49٪
مناولة ونقل االسمنت 

 في البحرين

شركة منتجات صناعة االسمنت 
 .المحدودة 

عدد  )شركة سعودية ذات مسئولية محدودة(
الف سهم قيمة السهم  18األسهم الصادرة 

 اإلسمية الف لاير سعودي.

44044٪ 
السعودية 

 )جدة(
 السعودية

تصنيع وبيع أكياس 
 ة االسمنتـالورق لتعبئ

 * شركة جروب العالمية لالسمنت
)شركة مساهمة مقفلة مسجلة في دولة 

مليون 91الكويت( عدد األسهم الصادرة 
مائة فلس كويتي  اإلسميةسهم قيمة السهم 

 وال توجد أدوات دين صادرة .

 الكويت الكويت 31٪
 سمنتتجارة وتعبئة اال

والمواد السائبة )لم 
 . تمارس نشاطها بعد(

 
 

( ماليين دينار كويتي وبلغ رأس المال 11* حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ عشرة )
( ماليين دينار وقد سددت شركتكم كامل حصتها من رأس المال المدفوع وهي 9المدفوع منه ستة )

 . % 31( دينار أي نسبة 2,400,000وأربعمائة ألف ) مليونان
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 حوكمة الشـركات:

1113411211116

 

1

”

“

1

”

“

3

4

”

“

 

 الحسابات الختامية:

 
 -: إلدارةامجلس  إقرارات

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:"  
  

 الصحيح. بالشكل أ عدت الحسابات سجالت أن  -أ
 .بفاعلية ون ف ذ سليمة أسس على أ عد الداخلية الرقابة نظام أن -ب
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها " -ج
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 -الداخلية: إجراءات الرقابة  ةيلعاالمراجعة السنوية لفنتائج 
 

تنفذ إدارة المراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من فعالية الرقابـة 
لم تظهر عمليات و ،ة األداءءالداخـلية في حمايـة أصول الشـركة وتقويم مخاطـر العمل وقياس مدى كفا

ووجدت إجراءات الرقابة  ،في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة جوهريا   ليها ضعفا  إالمراجعة المشار 
م بعملية تقويم لهذا النظاعادة يقوم مراقب الحسابات الخارجي  . ومن ناحية أخرىبفعاليةالداخلية تعمل 

افة من االطالع على ك تقوم الشركة بتمكينه حيثضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة 
 الفحص.المالية محل  السنة/  وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة ،محاضر لجنة المراجعة

 

 قائمة المركز المالي لخمس سنوات :
 )آالف الرياالت()                     

 البيــــــــان
 الســـنوات

1114 1111 1111 1111 1116 
 101430193 8210329 6490163 8110912 986,408 األصـول المتداولة

 101660131 2430333 8130322 2920489 841,467 المطلوبات المتداولة

 (1930129) 1430611 1110918 430111 144,941 رأس المال العامل

 4480148 4280188 1390928 1830231 220,449 األجلاألخرى طويلة  األصول

 403320398 404980116 403190139 404330813 3,164,038 الثابتة األصول

 0,,234303 3,,23,2,3 239483424 2333332,1 4,370,895 األصـول إجمالي

 240643 960181 210122 210611 85,982 المطلوبات غير المتداولة

 3890811 3310811 3110111 4430111 235,000 قروض طويلة األجل

      األخـرىالمطلوبات 

 2389438,2 231293239 2332,3,92 232,93308 1,162,449 المطلوبات إجمالي

 101110111 103410111 103410111 103410111 1,530,000 رأس المال المدفوع

 101310869 108310148 102310193 109120833 1,678,446 االحتياطيات واألرباح المدورة

 ,330,0384 333,23138 3318131,9 3329,3892 3,208,446 حقوق المساهمين

 0,,234303 3,,23,2,3 239483424 2333332,1 4,370,895 الخصوم وحقوق المساهمين إجمالي
 

 قائمة الدخــل لخمس سنوات :
 )آالف الرياالت(                               

 البيــــــــان
 الســـنوات

1114 1111 1111 1111 1116 
 2332938,9 2391,3292 23,2,3049 ,13103322 2,187,255 مبيعــات

 (9990439) (2320133) (2930163) (6230142) (902,993) تكلفة المبيعـات

 43914,, ,8340,, 4923000 231143120 1,284,262 الربح  إجمالي

 (810861) (820318) (830618) (820134) (97,887) وتسويقية إداريةمصاريف 

 94,3,34 823388, 8,930,1 ,23221309 1,186,375 الربح من العمليات

 (134) (30631) (110318) 463 (15,344) أخرى إيرادات

 (130113) (190611) (110442) (310994) (47,239) الزكــاة

 9813341 ,94391, ,832311 232023,84 1,123,792 صافي الربــح
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 -التشغيلية :النتائج فروقات جوهرية في 

 

 .1111والعام السابق  1114لم تكن هناك فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية بين العام  -
 
 

 :المستحقة المدفوعات النظامية
 )آالف الرياالت(                 

 1111 1114 البيــــــــــان

 180361 420864 الزكاة والضريبة

 219 219 التأمينات االجتماعية

 320119 310314 استغالل المواد الخامرسوم 
 

 سياسة توزيع األرباح:
 

بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى  ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية
 -على الوجه التالي : ،ومخصص الزكاة الشرعية

 
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  ،اح الصافية لتكوين احتياطي نظامي( من األرب٪11يجنب ) (1

، وقد قامت الجمعية العامة العادية اإلحتياطي المذكور نصف رأس المالهذا التجنيب متى بلغ 
المصادقة على ب 1114مارس  11الموافق  1343جمادى األولى  8الرابعة والخمسين بتاريخ 

 المدفوع .من رأس المال  % 31وقف التجنيب حيث بلغ االحتياطي النظامي 
  
يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة تخصيص نسبة ال تقل  (1

 اتفاقي.( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي ٪3عن )
  
 المدفوع.( من رأس المال ٪3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) (4
  
على أال  ،( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة٪11تقدم نسبة ال تزيد عن )يخصص بعد ما  (3

 أقصى.( لاير لكل عضو بحد 1110111تزيد تلك المكافأة عن )
  
افية على المساهمين أو ـة إضـاح )أو جزءا منه( بعد ذلك كحصـوز توزيع الباقي من األربـيج (3

 0 إلدارةابناءا على اقتراح مجلس  ،الحصة اإلضافية( المتبقي منه بعدترحيله )أو ترحيل الجزء 
 .لى السنة المقبلة إ
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 بيان توزيع األرباح:

 

توزيع أرباح عن النصف  16/13/1114الموافق  16/12/1343المنعقد في  اجتماعهقرر المجلس في 

من رأس المال المدفوع ومبلغ إجمالي  ٪43لاير للسهم الواحد أي بنسبة  403بواقع  1114األول من العام 

وتم توزيع تلك األرباح على المساهمين المقيدين بسجالت التداول عند نهاية تداول مليون لاير  34303

 ثالثاءعملية صرفها إعتبارا  من يوم ال وبدأت 11/12/1114الموافق  11/18/1343اإلثنين يوم 

( من النظام األساسي لشركتكم يقترح 39وتمشيا  مع المادة ).  16/12/1114الموافق  11/16/1343

ربيع  9بتاريخ  انعقدالذي  اجتماعهمجلس اإلدارة على حضراتكم الموافقة على توصيته التي اتخذها في 

بواقع  1114بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي  1113فبراير  9الموافق  1343 آلخرا

وستكون أحقية مليون لاير  34303المدفوع ومبلغ إجمالي مال المن رأس  ٪43لاير لكل سهم تمثل  403

لجمعية هذه ا انعقاد)تداول( في نهاية يوم  التوزيع لمالكي أسهم الشركة المسجلين بسجالت السوق المالية

.  1113مارس  12الموافق  1343جمادى األول  19عادية للمساهمين المنعقدة في هذا اليوم العامة ال

مبلغ  1114وفي حالة موافقة جمعيتكم على هذه التوصية سيكون مجموع توزيعات األرباح للعام المالي 

 .المدفوع مال المن رأس  ٪21( لاير لكل سهم تمثل نسبة 2رياالت ) سبعة

 

 

 :ان توزيع األرباح المقترح وتجدون أدناه بي
 

 )بآالف الرياالت( 

 1,123,792 صافي الربح

 -----  االحتياطي النظامييخصم : 

 1,123,792 

من رأس المال المدفوع البالغ  ٪3حصة أولى للمساهمين بنسبة يخصم : 
 ( مليون لاير .10341)

76,500 

 1,047,292 

 2,200 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .يخصم : 

 1,045,092 

 255,154 رصيد الربح المرحل من العام الماضي .يضاف : 

 1,300,246 

من رأس المال المدفوع  ٪ 93حصة إضافية للمساهمين بنسبة يخصم : 
 ( مليون لاير .10341البالغ )

994,500 

  

 305,746 الرصيد ويرحل للعام القادم 
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 مجلس اإلدارة: اقتراحات

 

 -يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي :
 

 .1114للسنة المالية الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة  : أوال

ديسمبر  41للسنة المنتهية في وتقرير مراجعي الحسابات التصديق على القوائم المالية  : ثانيا

1114 . 

 .41/11/1114نتهية في السنة المإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  : ثالثا

 رابعا

 

 

 

: 

 

 

 

 

 % 21 بنسبة 1114نقديه لعام  أرباحالموافقـة على اقتـراح مجلـس اإلدارة بشأن توزيـع 

( لكل سـهم بمبلغ إجمالي رياالت سبعةريـال )فقط  2للسهم أي بواقـع  األسمية القيمةمن 

صرف منها  أنوالتي سبق )ألف وواحد وسبعون مليون لاير ( لاير  مليون 1,071قدره 

من القيمة االسمية للسهم بمبلغ إجمالي  %43ونصف( للسهم بنسبة  رياالت )ثالثة لاير  3,5

 أرباح أحقيةتكون  أنعلى  1114مليون لاير عن النصف األول من العام  535,5قدره 

 القيمةمن  % 43ونصف( للسهم بنسبة  رياالت)ثالثة  لاير 3,5 ةالنصف الثاني البالغ

مليون لاير لمالكي األسهم المقيدين بسجالت تداول  535,5االسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 

 .الجمعيةعند نهاية تداول يوم انعقاد هذه 

ومائتا ألف لاير كمكافأة ألعضاء  مليونانلاير(  2,200,000الموافقة على صرف مبلغ ) :       خامسا

 .1114لاير( مائتا ألف لاير لكل عضو عن السنة المالية  1110111مجلس اإلدارة بواقع )

 ،ن المرشحين من قبل لجنة المراجعةالموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بي : سادسا

لبيانات المالية ربع السنويـة وتحديد وا 1113المالي  للشركة للعامالمالية  لمراجعــــة القوائـم

 أتعابهم أو اختيار غيرهم .

المصادقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / أحمد بن محمد العمران )عضو مجلس  : سابعا  

 11/11/1114إدارة غير تنفيذي( ممثال  للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اعتبارا  من 

بناء  على طلب المؤسسة ليحل بديال  ويكمل مدة سلفه المهندس / عبدهللا بن عبدالرحمن 

و مجلس إدارة غير تنفيذي(، وذلك نظـرا  لتقــاعــد األخــير عن العمل وذلك السحيباني )عض

 بإتباع طريقة التصويت العادي.
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 خاتمة

 
فانـه يتقدم  ،الخمسينو الخامسة لهذه الجـمعية العامـة العاديـة إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره

لحضـراتكم بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه ويدعـو هللا عز وجل أن يزيد هـذه البالد 

من نعمـه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن 

صاحب السمو وزير الدفاع اء نائب رئيس مجلس الوزروولي عهده األمين  ،عبدالعزيز آل سعود

وإلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب  بن عبدالعزيز آل سعود سلمانالملكي األمير 

جميع  إلى وامتنانهويقدم المجلس جزيل شكره  ،السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود

وكافة عمالء الشـركة ومورديها الكرام على تعاونهم  ،الدوائر والمؤسسات الحكومية واألهلية

كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة  ،الصـادق وتشجيعهم الدائم

 . وازدهارهاوحرصهم على استمرار تقدمها 

 
 والسداد.راجين من هللا التوفيق لما فيه الخير 

 
 ،،، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 

 مجلس اإلدارة          
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 SAUDI CEMENT COMPANY  شركة اإلسمنت السعودية

 
 
 
 
 
 
 

 

 :)تحت التشغيل والموقوفة(  التصميمية لألفران اإلنتاجيةالطــــاقات 
 

 2231003000 السنوية )طن( اإلنتاجيةالطاقة  :  الكلنكــر
 

  110111×  1 طـن/اليـوم األفـــران 
  4311×   1 طـن/اليـوم  
  1311×   9 طـن/اليـوم  
  213×   1 طـن/اليـوم  
  411×   1 طـن/اليـوم  
  

 2239003000 السنوية )طن( اإلنتاجيةالطاقة  : اإلســمنت
  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  
   

أنواع اإلسمنت 
 المنتج:

 (2إسمنت بورتالندي عادي رقم ) -

 (9إسمنت عالي المقاومة لألمالح رقم ) - 

 لألمالح وفقا لمعهد البترول األمريكي المقاومة إسمنت آبار الزيت نوع )ج( عالي - 

 أي أنواع أخرى ذات مواصفات خاصة وحسب الطلب - 

 


