تقرير مجلس اإلدارة
للسادة مساهمي
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
عن السنة المالية المنتهية في
 13ديسمبر 4132م

بسم هللا الرحمن الرحيم
إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية الثانية واألربعــون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن اعمال
شركتكم وإنجازاتها ونتائج اعمالها للعام المالي المنتهي في  13ديسمبر 0234م وينتهز
هذه الفرصة ليجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئولياته وتحقيق المصلحة المشتركة
للشركة والمساهمين.
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أوال  -نشاط الشركة:
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وانتاج األسمنت ومشتقاته واالتجار به وإقامة المصانع
المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة األسمنت من مواد بناء وغيرها ،واالستيراد
والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء واألسمنت والخرسانة مسبقة الصنع والمنتجات والمواد
المرتبطة بها.

ثانيا  -اإلنتاج والمخـــــــزون:
ــ بلغت كمية اإلنتاج من مادة الكلنكرخالل عام 0234م ( )1،001،,,3طنا مقابل
( )0،93,،9,2طنا أنتجت خالل العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها (.)%9
ــ بلغت كمية اإلنتاج من األسمنت بنوعية العادي والمقاوم لألمالح خالل عام 0234م
( )1،231،1,3طنا بإنخفاض بلغت نسبته ( )%0عن انتاج العام الماضي ( )1،230،123طنا.
ــ بلغ حجم المخزون من مادة الكلنكر بنهاية عام 0234م ( )99,،,21طنا مقارنة بــ
( )4,3،242طنا بزيادة بلغت نسبتها (. )%323بسبب زيادة إنتاج الكلنكر باإلضافة للكميات
المتبقية من الكلنكر المستورد تنفيذا لألمر السامي رقم  02313وتاريخ 3414/2/0هـ.

ثالثا  -المبيعات:
ــ بلغت كمية المبيعات من األسمنت ( )1،222،932طنا مقابل ( )1،233،013طنا للعام الماضي
بإنخفاض بلغت نسبته (.)%0
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التحليل الجغرافي اليرادات الشركة
(بآالف الرياالت)
خرسانة مسبقة
الصنع

محلي (*)

تصدير

مجموع
مبيعات
األسمنت

محلي (*)

0231م

339،23,

12،244

349،300

3,،999

,0,،303

0234م

291،24,

967,13

,14756,

339،323

,43،33,

السنة

أسمنت

المجموع الكلي

(*) تتم معظم المبيعات المحلية بالمنطقة الشرقية.

رابعا – ملخص نتائج أعمال الشركة لعام 4132م:
حققت شركتكم خالل عام 0234م أرباحا تشغيلية بلغت ( )094مليون لاير مقابل ( )09,مليون
لاير للعام السابق 0231م بإنخفاض بلغت نسبتة (.)%3
كما بلغت األرباح الصافية بعد الزكاة ( )131،3مليون لاير بزيادة بلغت نسبتها ( )%03عما
كانت علـيه في العـام السابق ( )129مليون لاير.
وبناءاً على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خالل عام 0234م ( 4،14لاير) بنسبة %41،4
من القيمة اإلسمية للسهم ( 32لاير) وبنسبة زيادة  %03عن عائد السهم المحقق خالل العام
السابق 0231م ( 1،39لاير).
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وفيما يلي بيان بأهم التغيرات في نتائج الشركة لعام 4132م مقارنة بنتائج العام
السابق4131م وأسبابها.
بآالف الرياالت

4102

4131

نسبة
الزيادة
(النقص)
%

المبيعات

821,008

848,840

4

تكلفة المبيعات

244,214

281,081

4,1

الربح اإلجمالي

014,814

028,020

0,4

ربح التشغيل

442,080

448,821

)(0

صافي الربح بعد الزكاة

080,111

014,018

40

البيان
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األسباب الرئيسية للتغير
الزيادة بسبب زيادة في مبيعات
الخرسانة مسبقة الصنع.
الزيادة بصفة رئيسية مرتبطة بزيادة
مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
الزيادة بسبب زيادة مبيعات
الخرسانة مسبقة الصنع.
اإلنخفاض بسبب زيادة مصروفات
البيع والتسويق واإلدارية
والعمومية.
الزيادة بسبب ارباح بيع استثمارات
متاحة للبيع باإلضافة الى زيادة في
اإليرادات األخرى وانخفاض
المصروفات األخرى.

خامسا ــ المركز المالي :
الجدول التالي يبين أهم التغيرات وأسبابها في المركز المالي للشركة كما في  13ديسمبر  4132م مقارنة
بالعام السابق 4131م.
بآالف الرياالت
4102

4131

نسبة
الزيادة
(النقص)
%

موجودات متداولة

623,149

326,142

34

الزيادة بسبب زيادة أرصدة
النقد,المخزون ,المدفوعات المقدمة
والموجودات المتداولة األخرى.

صافي الموجودات
الثابتة

3,413,423

3,331,144

2

الزيادة بسبب إضافات لألصول الثابتة
خالل عام  4132م .

موجودات غير متداولة

141,922

262,492

)(44

مطلوبات متداولة

441,662

366,412

44

مطلوبات غير
متداولة

41,164

29,341

6

4,494,264

4,431,339

) )3

البيان

حقوق المساهمين
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األسباب الرئيسية للتغير

اإلنخفاض بسبب إنخفاض أرصدة
اإلستثمارات المتاحة للبيع والمصروفات
المؤجلة.
الزيادة بسبب زيادة أرصدة الدائنون
والمصروفات المستحقة ,وأرباح
المساهمين غير الموزعة.
الزيادة بسبب زيادة رصيد مكافأة نهاية
خدمة العاملين.
اإلنخفاض بسبب بيع جزء من استثمار
الشركة في شركة المجموعة السعودية
لإلستثمار الصناعي.

سادسا  -ملخص النتائج المالية للشركة خالل الفترة من 4131م وحتى 4132م:
ملخص قائمة الدخل
(بآالف الرياالت)
البيان

4132م

4131م

4134م

4133م

4131م

صااااااااااااااااااااااافي
المبيعات

,43،33,

,0,،303

,34،,33

,30،323

,39،423

تكلفة المبيعات

()413،39,( )191،,3,( )414،394( )4,2،1,2( )490،429

الربح اإلجمالي

130،329

14,،143

402،2,1

43,،2,3

1,3،229

مصاريف البيع
والتساااااااااااااااويق
واإلدارياااااااااااااااة
والعمومية

()3,،11,

()32،492

()42،010

()43،1,3

()13،320

الربح التشغيلي

094،133

093،,43

134،433

133،122

132،323

صافي إيرادات
(مصااااااروفات)
أخاار وحصااة 93،222
الشااااااركة ماااااان
نتائج الشاركات
الزميلة
الزكاة الشرعية ()30،4,3

04،411

03،393

()3،320

2،322

()31،303

()33،3,3

()30،3,9

()34،333

131،332

129،333

1,2،239

121،933

140،9,0

صااااافي الااااربح
بعد الزكاة
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ملخص المركز المالي
(بآالف الرياالت)
البيان
الموجودات المتداولة
صافي الموجودات الثابتة

4132م

4131م

4134م

4133م

4131م

94,،132

,49،104

3،222،,93

932،442

932،323

3،230،341 3،232،333 3،303،333 3،3,1،130 3،013،343

الموجودات األخر

131،244

434،324

421،,23

130،423

19,،339

المطلوبات المتداولة

002،934

333،024

002،040

343،334

3,4،3,3

المطلوبات األخر

32،233

42،,32

43،,31

42،101

24،,4,

حقوق المساهمين

0،333،1,2 0،333،343 0،022،4,0 0،0,1،3,2 0،020،490

سابعا  -عالمة الجودة:
تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من االسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم
االجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك
ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعالمة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات
والمقاييس للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة باإلضافة إلى حصولها
على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية آيزو  022, -9223من شركة تي .يو .في األلمانية.
كما حصلت الشركة على شهادة من المعهد األمريكي للبترول ( ( APIلتطبيق مواصفات المعهد
في إنتاج اسمنت آبار البترول.
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ثامنا  -تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف):
تنفيذا لخطة الشركة الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية أولت الشركة اهتماما كبيرا
لتوطين الوظائف وركزت استراتيجية الموارد البشرية بالشركة في األساس على توظيف وتطوير
القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينها من التدرج لشغل مناصب عليا بالسلم الوظيفي في
الهيكل التنظيمي للشركة.
وفي سبيل ذلك يواصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث األجهزة والمعدات
والمدربين المؤهلين األكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.
بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز
قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام
0234م ( )112عامال من إجمالي عدد العاملين البالغ ( )393عامال.

تاسعا – البيئة واألمن والسالمة:
تتبع شركتكم أجود معايير سالمة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل
الحفاظ على البيئة.
وتعمل خطوط االنتاج حاليا وفق المستويات المطلوبة عالميا ودون انبعاثات تذكر للغبار.
وتولي الشركة إهتماما كبيرا باألمن والسالمة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:
زيادة وسائل التوعية من خالل التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السالمة
وحثهم على اإللتزام بتعليمات السالمة والصحة المهنية.
توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع بإستخدام أدوات الوقاية الشخصية
أثناء العمل.
توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.
ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضا ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

عاشرا  -النشاط االستثماري:
تكونت استثمارات الشركة خالل عــام 0234م من التالي:
 -3إستثمار في المرابحات اإلسالمية:
واصلت الشركة استثمار فائض السيولة في المرابحات اإلسالمية المتوفرة لد البنوك المحلية.
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4ـ إستثمار في شركات أخرى كما هو مبين أدناه:
اسم الشركة
ومقرها

نشاط الشركة ورأسمالها

الصااناعات البتروليااة والمعدنيااة
والبتروكيميائياااااة والكهربائياااااة،
شااااااااااركة التصاااااااااانيع تحلية المياه ،حفر آبار البترولية
والغااااااز الطبيعاااااي ،النشااااااطات
وخدمات الطاقة.
ومقرهاااااااااا بالمملكاااااااااة الجيوفيزيقية ،استكشااف وتنمياة
الموارد الهايدروكربونية.
العربية السعودية.
يبلاااغ راسااامال الشاااركة 0،222
مليون لاير ( 022مليون سهم)

شااااااااركة المجموعااااااااة
الساااااعودية لالساااااتثمار
الصناعي.
ومقرهاااااااااا بالمملكاااااااااة
العربية السعودية.

الشااااااااااركة العربيااااااااااة
اليمنياااااااااة لألسااااااااامنت
المحدودة.
ومقرهااااااااااا بااااااااااالمكال
بالجمهورية اليمنية.
شااااااااااااااركة براينسااااااااااااااا
السااااااااعودية للخرسااااااااانة
مسااااابقة الصااااانع (فااااارع
للشااااااااااااااااااااركة).ومقرها
المملكااااااااااااة العربيااااااااااااة

السعودية

تنمية وتطوير القاعدة الصناعية
فااااي المملكااااة وعلااااى األخااااص
الصااناعات البتروكيماويااة وفااتح
مجاالت تصديرها الى األساواق
الخارجيااااااة وافساااااااح المجااااااال
للقطاااااع الخاااااص للاااادخول فااااي
صاااااناعات أخااااار باساااااتعمال
منتجات الصناعة البتروكيماوية
يبلاااغ راسااامال الشاااركة 4،322
مليون لاير ( 432مليون سهم)
انتاج الكلنكر وتصانيع وتساويق
األساااامنت البورتلناااادي العااااادي
والمقاوم للكبريتات وبشاكل عاام
جميع أنواع األسمنت.
يبلاااغ راسااامالها  34013ملياااون
دوالر أمريكااي (عاادد الحصااص
 3،403،222حصة)

عدد األسهم أو
الحصص لالستثمار

 32،,34،99,سهم

 0،122،222سهم

 432ألف حصة

إنتاااج ونقاال وتركيااب المنتجااات
الخرسانية مسبقة الصنع.
يبلااغ رأساامالها  33مليااون لاير
(عاااااادد الحصااااااص  33الااااااف
حصة)

 33ألف حصة

نسبة
االستثمار

%3،44

%21333

%13،3,

%322

األرباح المستلمة
عن عام 0231م

ال توجد

 0،122،222لاير
بواقع لاير للسهم

ال توجد

التوجد

مالحظة:حيث ان شركتكم تملك فرع شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة  %322فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة
ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم.
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حادي عشر  -استراتيجيات الشركة:
ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:
التطوير المستمر في جودة المنتجات من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير
العالمية.
العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
االستثمار طويل األجل في القو العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء
الشركة.
المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك باالستفادة من مزايا
الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج ،العالقة الوطيدة والمتطورة مع العمالء ،الموقع
الجغرافي والقرب من السوق ،خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة
مما سيسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في االسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير
االسمنت والكلنكر.
التركيز على اإلستفادة القصو من الطاقة اإلنتاجية لزيادة الربحية.
ـ
زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
ـ
تطوير عالقات طويلة األمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاريع التوسع الرأسي واألفقي لصناعة
األسمنت والمشاريع األخر المرتبطة بالصناعة.

ثاني عشر  -التوقعات والمشاريع المستقبلية:
( أ ) التوقعات لعام 4134م:
توقعات الشركة تشير الى تحسن معدالت الربحية خالل عام 0233م نتيجة لتشغيل مطحنة
األسمنت الجديده وتوقع زيادة في انتاج ومبيعات اسمنت آبار البترول.
(ب) المشاريع المستقبلية:
 نسبة لتقادم بعض خطوط اإلنتاج الحالية وللوفاء بطلبات العمالء المتزايدة تتواصل جهودشركتكم إلنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية قدرها ( )32،222عشرة آالف طن من
الكلنكر يوميا.
 بدأ العمل في تركيب مطحنة لألسمنت من شأنها زيادة قدرة الطحن لتمكين الشركة مناإلستفادة القصو من الطاقة اإلنتاجية للكلنكر مما سينعكس إيجابا على مبيعات الشركة
ويتوقع أن يبدأ تشغيل المطحنة خالل الربع الثاني من عام 0233م.
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ثالث عشر  -المخاطر:
( أ ) المنافسة:
زيادة المنافسة في السوق المحلي لألسمنت بعد توسعات الطاقة اإلنتاجية لشركات االسمنت المحلية
القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك نمو في الطلب المحلي سيؤدي الى انخفاض في
كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق باالضافة لذلك سيشكل ضغطا على الشركة
يضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافسا وهذه العوامل قد تؤثر
سلبا على هامش ومستو الربحية للشركة.
(ب) حظر تصدير األسمنت والكلنكر:
في ظل زيادة المنافسة في السوق المحلي فإن استمرار حظر التصدير سيؤدي الى زيادة مخزون
الكلنكر ويؤثر سلبا على أرباح الشركة.
وتقوم الشركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد تواجهها ومن ثم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من
آثارها .

رابع عشر  -حوكمة الشركات:
تعتبر األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي ينبغي تفعيلها لحماية حقوق
المساهمين وأصحاب المصالح وللمحافظة على حقوق ومكتسبات الشركة وتقوم الشركة بتطبيق
األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وخالل
عام 0231م تم إعداد الئحة حوكمة للشركة تتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ومن اهمها الئحة
تنظيم تعارض المصالح ،السياسات واإلجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس اإلدارة ،سياسة
توزيع األرباح ،الئحة لجنة المراجعة ،الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت ،والئحة اإلفصاح
والشفافية و تم إرسال نسخة من الالئحة للهيئة.
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وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بالئحة حوكمة الشركة عدا البند الموضح أدناه:
أسباب عدم التطبيق

الـــمـــادة

سوف يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي
المادة السادسة (ب) ـ التصويت التراكمي عند إلزامية تطبيقه من الجهات الرسمية
وإقراره من الجمعية العامة للشركة.

خامس عشر  -المدفوعات النظامية المستحقة:
(بآالف الرياالت)

البيان

0234م

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

21,

اإليضاح
اشتراكات العاملين
ديسمبر 0234م.

لشهر

الزكاة الشرعية

30،,39

مستحقات الزكاة لعام 0234م.

وزارة البترول والثروة المعدنية
(وكالة الوزارة للثروة المعدنية)

3,،220

رسوم الحجر الجيري والطفل
لعام 0234م.

سادس عشر  -المسئولية االجتماعية:
التزاما بالمسئولية االجتماعية تجاة المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجاالت متعددة وذلك بدعم
المؤسسات التربوية واالجتماعية وغيرها من الجهات الجديرة بالدعم وخالل عام 0234م تم الدعم
للجهات التالية:
ـ دعم الجمعيات الخيرية.
ـ دعم لجمعية األطفال المعاقين.
ـ دعم اللجنة العليا إلصــالح ذات البين.
ـ تبرع لسباق الجري الخيري.
 دعم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. دعم لجهات أخــر .شركة اسمنت المنطقة الشرقية
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سابع عشر  -سياسة توزيع األرباح والتوزيع المقترح:
تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح على ما ورد بالنظام األساسي للشركة وعلى مقدار صافي األرباح
القابلة للتوزيع و توفر األموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية واإلستثمارات
المستقبلية وتهدف سياسة توزيع األرباح الى التحسين المستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.
وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة
للشركة بناءا على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة ( )43من النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح كالتالي:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف االخر بما
فيها الزكاة المفروضة شرعا على الوجه التالى:
 -3يجنب  %32من االرباح الصافيه لتكوين احتياطى نظامى ويجوز للجمعية العامة العادية وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطى المذكور نصف رأس المال (وقد تم ايقاف هذا التجنيب منذ
بداية عام 0229م حيث بلغ رصيد اإلحتياطي النظامي  %32من رأس المال المدفوع).
 -0يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل  %3من رأس المال المدفوع.
 -1يخصص بعد ما تقدم  %32من الباقى كمكافأة لمجلس اإلدارة (بحد أقصى  022ألف لاير
لكل عضو بموجب قرار وزارة التجارة رقم  3233وتاريخ 3430/33/20هـ) ويوزع الباقى
بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.
وبناءا على النتائج المالية المحققة خالل عام 0234م ورصيد األرباح القابلة للتوزيع بنهاية عام 0231م
مع األخذ في االعتبار عامل توفر السيولة ،فإن مجلس اإلدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح
على النحو التالي:

4132م
131،332
331،913
303،4,3
()41،222
()3،222
4,0،,,3
330،222
132،,,3

(بآالف الرياالت)
البــــــيان
صافي األرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية
يضاف رصيد األرباح المرحلة من العام السابق
رصيد األرباح القابلة للتوزيع
يخصم :دفعة أولى للمساهمين تعادل  %3من رأس المال المدفوع
يخصم :مكافأة ألعضاء مجلس االدارة
الباقي
يخصم :حصة إضافية للمساهمين (بواقع  %02من رأس المال المدفوع)

الرصيد ويرحل للعام القادم
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والرسم البياني أدناه يبين صافي األرباح واألرباح الموزعة
لفترة خمس سنوات
(من 0232م وحتى 0234م)
صافي األرباح واألرباح الموزعة
136
161

400

192

121

122
113

113

116

350

113

300

200

434

150
100
50
0

2014

2013

2012

الربح الموزع

2011

صافي الربح
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2010

مليون لاير

250

ثامن عشر  -مجلس اإلدارة:
 - 3التكوين والتصنيف وعضوية اعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات المساهمة
األخرى:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء بنهاية عام 0234م.
ويوضح الجدول التالي التكوين ،التصنيف ،وعضوية مجالس إدارات الشركات األخر لألعضاء:
االسم

المنصب

عضويته في مجالس إدارات الشركات
التصنيف
المساهمة األخرى

رئيس
صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن
مجلس اإلدارة
محمد بن فهد بن عبدالعزيز

مستقل

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

ال يوجد

المهندس /سعد بن إبراهيم المعجل

عضوا

مستقل

 - 3شركة الخزف السعودي.
 - 0الشركة العربية لألنابيب.
 - 1شركة اليمامة للصناعات الحديدية.

األستاذ /عبدالرحمن بن حمود الموسى

عضوا

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس

عضوا

المهندس /محمد بن سعد الشثري

عضوا

المهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

عضوا

مستقل

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن المقرن

عضو ومدير
عام الشركة

تنفيذي

الدكتور /عبدالمحسن بن سعد الرويشد

غير
تنفيذي
غير
تنفيذي
غير
تنفيذي

شركة اسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 4132م

رقم الصفحة ( ) 15

شركة اميانتيت العربية السعودية

شركة ريسان العربية للتطويرالعقاري
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
شركة التصنيع وخدمات الطاقة.

 - 4سجل الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة خالل عام 0234م ( )2جلسات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور للجلسات
االسم

االجتماع
3

صاااااحب الساااامو الملكااااي األمياااار/
تركااااي باااان محمااااد باااان فهااااد باااان
عبدالعزيز



الاااادكتور /عبدالمحساااان باااان سااااعد
الرويشد

االجتماع
0

االجتماع
1

االجتماع
4

مجموع
االجتماع االجتماع
مرات
2
3
الحضور




1





4





2



2
2





المهندس /سعد بن إبراهيم المعجل









األسااااتاذ /عباااادالرحمن باااان حمااااود
الموسى











األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس













المهندس /محمد بن سعد الشثري













2

المهناااادس /محمااااد باااان وصاااال هللا
الحــربي











3

الااادكتور /زاماااال باااان عباااادالرحمن
المقرن











2
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 - 1األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:
أسهم اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

االســـم
صاااحب الساامو الملكااي
األميااااار /تركاااااي بااااان
محماد بان فهاد بان عباد
العزيز
الدكتور/عباااد المحسااان
بن سعد الرويشد
المهناااادس  /سااااعد باااان
إبراهيم المعجل
األسااتاذ /عبااد الاارحمن
بن حمود الموسى
األساااتاذ /ابااااراهيم باااان
سالم الرويس
المهناااادس /محمااااد باااان
سعد الشثري
المهناااادس /محمااااد باااان
وصل هللا الحربي

المنصب

بنهاية عام
0234م
%
العدد

بنهاية عام
0231م
%
العدد

أسهم الزوجة واألوالد القصر
بنهاية عام
بنهاية عام 0231م
0234م
%
العدد
%
العدد

الرئيس

42،222

،231

42،222

،231

12،222

،213

02،222

،201

نائب
الرئيس

0،222

،221

0،222

،221

-

-

-

-

عضو

2،223

،22,

2،223

،22,

-

-

-

-

عضو

3،912

،223

3،912

،223

-

-

-

-

عضو

00،222

،202

00،222

،202

-

-

-

-

عضو

-

-

-

-

-

-

-

-

عضو

0،222

،220

0،222

،220

-

-

-

-

عضو
ومدير
عام
الشركة

0،222

،220

0،222

،220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مدير المبيعات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المدير المالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور /زامل بن عباد
الرحمن المقرن
نائاااااب المااااادير العاااااام
التنفيذي
نائاااااب المااااادير العاااااام
للماااااااااوارد البشااااااااارية
والتسااااويق والعالقااااات
العامة
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 2ـ مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لعام  4132م (بآالف الرياالت):
خمسة من كبار
التنفيذيين بما فيهم
المدير العام ونوابه
والمدير المالي

المجموع

ـ

ـ

1،043

1،043

المكافآت السنوية

,22

022

222

34,

0،14,

مكافأة اللجنة التنفيذية

342

ـ

032

ـ

432

مكافأة لجنة المراجعة

42

ـ

42

ـ

,2

44

30

0,

ـ

,4

3,142

434

613

1,636

9,391

البـيان

أعضاء مجلس
اإلدارة
غير التنفيذيين

أعضاء مجلس
اإلدارة
التنفيذيين

أعضاء مجلس
اإلدارة
المستقلين

الرواتاااب والتعويضاااات
والبدالت

ـ

تعويضات أخر
حضور)

(بدل

المجموع

 - 4لجان مجلس اإلدارة:
أ  -لجنة المراجعة:
التكوين وسجل الحضور:
سجل الحضور
االسم

فئة
مجموع
العضوية االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
مرات
3
4
1
0
3
الحضور

األستاذ /محمد بن صالح الدهام
(ليس عضوا في مجلس اإلدارة)

رئيسا



المهندس /محمد بن سعد الشثري
المهنااادس /محماااد بااان وصااال هللا
الحــربي
األستاذ /خالد بن محمد الصليع
(ليس عضوا في مجلس اإلدارة)



عضوا







عضوا







عضوا
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4



3



4



3

المهام والمسئوليات:
قامت إدارة الشركة في عام 0234م بتحديث الئحة لجنة المراجعة وتعديل مهام ومسئوليات اللجنة
بهدف موافقتها للمعايير المهنية وتم إقرارها من مجلس اإلدارها وأعتمدت من الجمعية العامة
العادية رقم( )42بتاريخ  39مارس 0234م وتقوم لجنة المراجعة بالعديد من األعمال من أهمها:
-

-

التحقق من مد كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وتقديم اي توصيات من شأنها
تحسين النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة.
اإلطالع على المالحظات الواردة من الجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة وتقويم ردود
اإلدارة عليها.
تتولى اللجنة إقتراح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية للشركة وذلك بمراعاة الضوابط
اإلسترشادية إلختيار المحاسب القانوني للشركة الموضحة بقرار معالي وزير التجارة رقم
 921وتاريخ 3434/,/30هـ ويتم إختيار مراجع الحسابات طبقا لإلجراءات التي حددتها
هذه الضوابط.
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مد فاعليتها في تنفيذ
األعمال والمهمات التي حددها مجلس اإلدارة.
إعتماد دليل عمل إدارة المراجعة الداخلية والخاص بسياسات وإجراءات عمل المراجعة
الداخلية.
إعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية.
تقديم التوصيات بشأن تعيين وإنهاء خدمات مدير المراجعة الداخلية.
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة
فيها.
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي
يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي
والنصيحة في شأنها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والنصيحة لمجلس اإلدارة في شأنها.
تقويم فعالية إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والخطوات التي تتخذها إدارة
الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
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وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتزويد لجنة المراجعة بخطة المراجعة للعام المقبل وتقارير عن
كفاية الرقابة الداخلية للشركة ،والمخاطر المحتملة  ،ومد امتثال الشركة للسياسات واإلجراءات
واللوائح المعتمدة .
وخالل عــام 0234م قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة انشطة الشركة ذات
المخاطر العالية المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية،اإلدارية،والمالية ونظم المعلومات ودراسة
فعالية الرقابة الداخلية وسياسات إدارة المخاطر وبعد مناقشة كافة المرئيات والمالحظات مع
ادارات الشركة قامت برفع تقاريرها للجنة المراجعة.
وقد قامت لجنة المراجعة بمناقشة وتوصية إدارة الشركة بمعالجة نقاط الضعف الناتجة عن فحص
نظام الرقابة الداخلية لعام  0234وتوصلت لقناعة بفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة حيث لم
يتضح وجود ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية .

ب  -اللجنة التنفيذية:
التكوين وسجل الحضور:
االســــــم

فئة
العضوية

االجتماع االجتماع
0
3

مجموع
مرات
الحضور

صاااحب الساامو الملكااي األمياار /تركااي
بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

رئيسا





0

األستاذ /عبدالرحمن بن حمود الموسى

عضوا





0

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

عضوا





0

المهام والمسئوليات:
وفقا للصالحيات المفوضة للجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة تقوم اللجنة برفع توصياتها بشأن
العديد من االختصاصات أهمها سياسة االستثمار والتعامالت البنكية ،الموازنة التقديرية والقوائم
المالية للشركة ،األنظمة واللوائح المالية واإلدارية المتبعة ،والئحة شئون العاملين كما تقوم بأداء
المهام واإلختصاصات األخر التي ير مجلس اإلدارة تكليف اللجنة بها.
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ج  -لجنة الترشيحات والمكافآت:
التكوين وسجل الحضور:
االســـــــــم

فئة
العضوية

االجتماع
3

مجموع
مرات
الحضور

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

رئيسا



6

المهندس /سعد بن ابراهيم المعجل

عضوا



6

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن المقرن

عضوا



6

المهام والمسئوليات:
تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:
 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة معمراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارةوإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد
الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحةالشركة.
 التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذاكان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخر .
 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين،ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.
 – 9المراجعة الداخلية:
تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على
نحو يؤدي الى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف
الشركة من خالل تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها األداء
الرقابي.
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وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خالل خطة
عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل
على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة
الى لجنة المراجعة لمناقشتها وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

تاسع عشر  -إقرارات:
انطالقا من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية واإلفصاح يقر مجلس
إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام 0234م:
أعدت القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
والتي يتم تطبيقها بانتظام وبصفة ثابتة.
إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية.
لم تمنح الشركة قروض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.
لم تدخل الشركة في معامالت اسهم تخص أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو من تربطهم بهم
صلة قرابة مباشرة.
لم يتم ترسية أية عقود على أية جهات ذات عالقة.
ليس لد الشركة اي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار
التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد
مساهمي الشركة عن أي حقوق في االرباح.
لم يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة
تنظيمية أو إشرافية أو قضائية أخر .
مـا عـدا مـا هو مطلوب وفقا لقانون العمل السعودي لم تقم الشركة بأية إستثمارات أو تكوين
احتياطيات لمصلحة موظفيها.
لم توقع الشركة أي عقد توجد فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد اعضاء مجلس
االدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
ال يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو
حقوق خيار أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل
عام 0234م.
ال توجد قروض مستحقة على الشركة.
أنة ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
أن المراجع الخارجي للشركة قد أبد رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.
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عشرون  -اقتراحات مجلس االدارة:
يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:
أوال :الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 0234/30/13م.
ثانيا :الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
0234/30/13م.
ثالثا :التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 0234/30/13م والقوائم المالية األخر
عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا :الموافقة على توزيع األرباح حسب اقتراح مجلس اإلدارة اعتبارا من 3412/22/03هـ الموافق
0233/24/34م بواقع ( )0،3لاير للسهم بنسبة ( )%03من القيمة اإلسمية للسهم وتكون أحقية
األرباح للمساهمين المقيدين بسجالت مركز ايداع األوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد
الجمعية العامة بتاريخ 3412/22/33هـ الموافق 0233/21/13م.
خامسا :الموافقة على صرف مبلغ ( (3،222،222لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع
( (022،222لاير لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 0234م.
سادسا:الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة
حسابات الشركة عن العام المالي 0233م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
ومجلس اإلدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية الثانية واألربعــون ،يشكرالسادة مساهمي الشركة
تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو المولى عز وجل أن يغفر لفقيد األمة خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه هللا و أن يحفظ لبالدنا العزيزة عاهلها المفد وقائد مسيرتها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير
مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
نايف بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر
والتقدير إلى صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمساندته
الفعالة ودعمه المستمر للشركة كما يسر المجلس أن يشكر جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب
والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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