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  شركـة أسمــنت الجـــــوف 
Al jouf Cement Company  

  

  

  تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي الشركة

  م٣١/١٢/٢٠١٣عن السنة المالية المنتهية في 
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  وياتـــــالمحت

  رقم الصفحة  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـيـ  م

  ٣  كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

  ٤  نشاط الشركة  ١

  ٤  رسالة الشركة  ٢

  ٧- ٦-٥  اإلنتاج والمبيعات  ٣

  ٨  التوقعات  والمشاريع المستقبلية  ٤

  ١٠-٩  ملخص النتائج المالية  ٥

  ١٠  الجوهرية في النتائج التشغيلية تالفروقا  ٦

  ١١  الشركات التابعة  ٧

  ١٢  لمتاحة للبيعاالستثمارات ا  ٨

  ١٢  الموارد البشرية  ٩

  ١٣  تقنية المعلومات  ١٠

  ١٣  المسؤولية االجتماعية للشركة  ١١

  ١٣  المحافظة على البيئة والحد من التلوث  ١٢

  ١٤  الزكاة الشرعية  ١٣

  ١٥-١٤  ضو القر   ١٤

  ١٦  )يزواآل( شهادة الجودة  ١٥

  ١٦  المخاطر  ١٦

  ١٦  ة للشركةفاعلية إجراءات الرقابة الداخلي  ١٧

  ١٧ حوكمة الشركات  ١٨

  ٢١-٢٠-١٩-١٨ مجلس اإلدارة  ١٩

  ٢٣-٢٢-٢١ لجان مجلس اإلدارة  ٢٠

  ٢٤ مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس اإلدارة والتنفيذيين  ٢١

  ٢٥ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية  ٢٢

  ٢٦  ٢٠١٣األرباح الموزعة خالل عام   ٢٤

  ٢٦  ت من هيئة السوق الماليةالعقوبات والجزاءا  ٢٥

  ٢٦  إقرارات الشركة  ٢٦

  ٢٧  توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة  ٢٧
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 مساهمي شركة أسمنت الجوف / السادة

  

 السالم عليكم ورحمة اهللا  وبركاته ،،،

  

ة بععية العامة العادية السايسرين ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة حلضور اجتماع اجلم

  . م٣١/١٢/٢٠١٣للعام املايل املنتهي يف )  السابع( ويطيب لنا تقدمي التقرير السنوي 

وذلك بعد توفيق اهللا واحملافظة على أدائها بفاعلية   ٢٠١٣اخلطط املستهدفة بشكل كبري لعام جزء من تنفيذ من حيث متكنت الشركة 

وحنن بدورنا نسعى جاهدين على التطور . ائجها اإلجيابية من حيث عمليات اإلنتاج والتسويقحيث استطاعت الشركة أن تواصل نت

برعاية خادم احلرمني القيادة احلكيمة و  نفاق على مشاريع البنية التحتية واخنفاض املعتمد لإلوفق املعطيات االقتصادية احلديثة 

  .اعي النهضة احلديثة يف البلدر  -حفظه اهللا  -الشريفني امللك عبدا هللا بن عبد العزيز 

كما يسرين نيابة عن جملس اإلدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إىل مجيع مسامهي شركة امسنت اجلوف على ما أبدوه من حسن 

 . الثقة بالس وإىل مجيع منسويب الشركة ملا حتقق من إجناز وجناح للشركة

  اكمراجني من املوىل العزيز احلكيم أن يوفقنا وإي

  

  

  

  

  

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                   

  خالد بن فهد بن خالد                                                                                                   
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 :لشركة نشاط ا - ١

للكربيتات، جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات الشركة ومواد البناء،  يتمثل نشاط الشركة يف  إنتاج األمسنت البورتالندي العادي واملقاوم 

تأســيس أو االشــرتاك يف تأســيس شــركات اخلــدمات الصــناعية، بغــرض تــوفري الصــيانة واخلــدمات للمصــانع داخــل وخــارج اململكــة ، إدارة 

ل مصـانع االمسنــت البورتالنـدي العـادي واملقــاوم وغريهـا، متلـك األراضــي والعقـارات وبـراءات االخــرتاع واالسـتفادة منهـا يف حتقيــق وتشـغي

أغراضها الصناعية داخل وخارج اململكة، تأسيس أو االشرتاك يف تأسـيس الشـركات الـيت تكمـل أو تـتمم نشـاط الشـركة وإنشـاء مصـانع 

  .فس اال و الوكاالت التجاريةرسانة اجلاهزة و مصانع البلوك و البالط وغري ذلك يف نمن مشتقات األمسنت مثل اخل

  

  :رسالة الشركة  - ٢

املسامهة يف بناء اتمع، والرتكيـز علـى التخطـيط االسـرتاتيجي الفعـال الـذي يـدفع الشـركة ألن تكـون يف مصـاف الشـركات الكـربى يف   

داء عـايل اجلـودة مـن أ، و مي العريب، والسـعي إيل جتـاوز توقعـات املسـامهني مـن خـالل النمـو املسـتد جمال إنتاج اإلمسنت يف اململكة والعامل

  . خالل تكييف إنتاجنا ليتماشى مع آخر تكنولوجيا مواد البناء، ومبا يتماشى مع مبادئ اإلدارة الفعالة للشركات
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 :اإلنتاج والمبيعات - ٣

  م ٢٠١٠اية الربع األول من عام مت بدء إنتاج وبيع االمسنت.  

 

 :إنتاج الكلنكر ٣/١

  هقـدر  باخنفـاض م٢٠١٢طـن  لعـام   ١,٥٧٠,٧٧٧مقابـل  .م ٢٠١٣يف عـام  طـن١,٠٨٢,٥٢٩بلغت كمية الكلنكر املنتجـة  
٣١. %  

 

  

 :إنتاج االسمنت  ٣/٢

 هقــدر  باخنفــاض م٢٠١٢ام طــن لعــ   ١,٥٢٩,٠٠٤ مقابــل. م٢٠١٣ يف عــام طــن ١,٣٤٤,٥٨٠بلغـت كميــة االمسنــت املنتجــة 
١٢,١. %   
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  : المبيعات  ٣/٣

 : كلنكرمبيعات ال  )١(

  %.١٠٠باخنفاض قدره  ٢٠١٢طن لعام  ٣٠,٠٠٠مقابل  وذلك  ٢٠١٣مل يتم بيع كلنكر خالل العام  -
 :مبيعات االسمنت   )٢(

باخنفــاض قــدره م  ٢٠١٢لعــام ١,٥٥٦,٥٥٢مقابــل طــن ١,٣٢٦,٥٠٩م  ٢٠١٣بلغــت كميــة االمسنــت املباعــة خــالل عــام  -
١٤.٨ %. 

باخنفـاض  ٢٠١٢ لعام  ٣٦٠,١٤١,٤٧٧ مقابل ٢٩٣,٦٨٠,١٧٦م  ٢٠١٣ خالل عامبلغت قيمة االمسنت املباعة  -
   . %١٨,٥ هقدر 

 
  :وتفاصيل مبيعات األسمنت كما يلي 

٢٠١٣ ٢٠١٢ 
 البيـــــــان

 طن � طن �

 املنطقة الشمالية ٥٩٦,٩٢٩ ١٤٤,٤٥٦,٨١٨ ١,٠٠٦,١٤٢ ٢٤٥,٠٥٣,٨٦٥
 املنطقة الوسطى ٢٢٥,٦٢٠ ٤٦,٣٦٤,٩١٠ ٢٣٤,٤٠٠ ٤٨,٥٢٠,٧٣٨
 املنطقة الغربية ٢٠٨,٢٤٣ ٤٢,٨١٢,٠٧٠ ٢٣٤,١٨٨ ٤٨,٤٧٦,٩٥٧
 املنطقة الشرقية ٢٩٥,٧١٧ ٦٠,٧٦٩,٨٤٤ ٤٨,٧٠٥ ١٠,٠٨١,٨٥٢
 العراق - - ٢٨,٧١٣ ٦,٩٣٧,٦٦٥
 األردن - - ٤,٨٠٠ ١,٠٧٠,٤٠٠

 ا�جمالي ١,٣٢٦,٥٠٩ ٢٩٤,٤٠٣,٦٤٢ ١,٥٥٦,٥٥٢ ٣٦٠,١٤١,٤٧٧

 )قيمة وكمية(طن  ٣١٢تشمل مبيعات االمسنت املستورد بكمية  ٢٠١٣مبيعات االمسنت لعام 

 ومبيعات االسمنت إنتاج

 ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ العام 

 ٤٧٩,١٤٣ ١,٤٩٦,٠٢٣ ١,٥٥٦,٥٥٢ ١,٣٢٦,٥٠٩ كمية املبيعات 

 ٥٠٧,٤١١ ١,٤٧١,٤٤٢ ١,٥٢٩,٠٠٤ ١,٣٣٤,٥٨٠ كمية االنتاج 
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  :المخزون  ٣/٤  

 :مخزون االسمنت   )١(

  % .١١٤ بزيادة  قدرها م  ٢٠١٢طن لعام  ٧,٣٢٦طن مقابل   ١٥,٧٠٩م ٢٠١٣بلغ خمزون االمسنت يف اية عام 

  

  :مخزون الكلنكر   )٢(

  %٧٠ باخنفاض قدرهم  ٢٠١٢طن لعام  ٥١٢,٨٢٤طن مقابل    ٣٠٠,٨٢٣م  ٢٠١٣بلغ خمزون الكلنكر يف اية عام 
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 التوقعات  والمشاريع المستقبلية  - ٤

 :التوقعات المستقبلية  )١(

 إعتبارًا من والذي بدا التشغيل التجرييب للخط الثاين  اية معتتوقع الشركة أن ترفع الطاقة  اإلنتاجية للشركة إىل الطاقة القصوى ،            

    يومياً ، ومن املتوقع أن يبدأ االنتاج الفعلي يف بداية  كلنكرطن   ٥٠٠٠تمر حىت اية الربع األول بطاقة ، ومن املتوقع أن يسم ٢٠١٣ديسمرب 

  إىل استغالل الفرص املتاحة بقدر اإلمكان سواًء على املستوى احمللي أو اخلارجي لبناء عالمة  الشركة  كذلك دف ٢٠١٤الربع الثاين            

                          وية تستطيع من خالهلا منافسة الشركات القائمة وحتقيق أعلى عائد ملسامهيها  وتتمكن من لعب دور رئيسي يف جمال صناعةجتارية ق           

 االمسنت يف الشرق األوسط

  :المشاريع المستقبلية  )٢(

اطق نى عمل مراكز اقيليمية لتوزيع االمسنت يف املتقوم الشركة بدراسة جدوي إنشاء مصانع لالمسنت خارج اململكة ودراسة جدو        

  .جمال الصناعات واخلدمات املتعلقة باالمسنت  الواعدة من اململكة  والدخول يف شراكات يف
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 :ملخص النتائج المالية  - ٥

  :الموحدة قائمة الدخل  ٥/١

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ م٢٠١٢ م٢٠١٣ البيــان      

  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي )فباآلال(قائمة الدخل

 - ١٠٣,٢٤٧ ٣١٥,٩٠٢ ٣٦٩,١٦٨ ٢٩٣,٨٢٧  إيرادات النشاط

)١٩٦,٦٥٢( تكاليف النشاط  (٢١٤,٠٢٥) (١٩٧,٠١٨) (٥٧,٥٩٦) - 

 - ٤٥,٦٥١ ١١٨,٨٨٤ ١٥٥,١٤٣ ٩٧,١٧٥ مجمل ربح النشاط

)٢٤,٥٢٤( - - - - مجموع مصروفات  ما قبل التشغيل  

)٤٤,٠٨١(  مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية  )٤٢,٥٠٤(  )٣٣,٩٥٣(  )٣٢,٦١٠(  )٦,٦٢٨(  

 ٦٤ ٢,١٠٧ ١,٩٣٥ ٣,٤٦٥ ٥.٠١٣ صافي -اإليرادات  األخرى

)٤,٠٠٠( الزكاة  )٩,٠٠٠(  )٤,٢٨٧(  )٣٩٢(  )٧٨٩(  

)٣١,٨٧٨( ١٤,٧٥٦ ٨٢,٥٧٩ ١٠٧,١٠٤ ٥٤,١٠٧ )الخسارة ( صافى الربح   

  

 .م ،ولذلك ال توجد مبيعات يف أعوام سابقة٢٠١٠اإلنتاج والبيع يف  اية الربع األول من عام بدأت الشركة ب -١

من )  ٣/٣(للشركة قطاع تشغيلي واحد لصناعة االمسنت ومتارس نشاطها يف اململكة العربية السعودية وخارجها ومبني يف  الفقرة   -٢

 .وخارجها هذا التقرير كمية وقيمة االمسنت املباع داخل اململكة 

 باخنفـــاض قـــدره   ألـــف١٠٧,١٠٤ مقارنـــة مببلـــغ  ألـــف ٥٤,١٠٧م مببلـــغ  ٢٠١٣حققـــت الشـــركة صـــايف ربـــح خـــالل عـــام   -٣

      .عن العام السابق % ٤٩.٥

السـنة (املقارنـة  مـن هـذا التقريـر يف القـوائم املاليـة للشـركة لفـرتة) ٦(مل يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعـة املـذكورة يف الفقـرة   -٤

  .حيث مل تبدأ الشركات التابعة ممارسة نشاطها التجاري يف ذلك الوقت ) م  ٣١/١٢/٢٠١٠املنتهية يف 
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   (*)الموحدة  قائمة المركز المالي ٥/٢

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ م٢٠١٢ م٢٠١٣ البيـــــــــــــــــــــــــــان
  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي  سعودي )باآلالف(قائمة المركز المالي

 ٣٩,٢٤٠ ٢٧٤,٨١٥ ٣١٢,١٥١ ٢٥٨,٦٣٨ ٣٣٥١,٢١٥٥ موجودات متداولة

 ١٥٧,٩٧٨ ٤٥,٢٧٩ ١٠٣,١٧٦ ١٠٩,٣٨١ ١٧٠,٨٨٦ مطلوبات متداولة

 -١١٨,٧٣٨ ٢٢٩,٥٣٦ ٢٠٨,٩٧٥ ١٤٩,٢٥٧ ١٨٠,٣٢٩ رأس المال العامل

 ٤٢,٢٩٩ ٣٥٠,٢١٩ ٤٤١,٨١٢ ٧٨٨,٨٦٣ ٦٨,١٤٧ األصول األخرى طويلة األجل

 ١,٠٤٨,٨٨٥ ١,٠٥٢,٤٥٩ ١,٠٥٤,٧٩٨ ١,٠١٦,٤٨٧ ١,٩١٤,٧٩٢ األصول الثابتة

 ١,١٣٠,٤٢٤ ١,٦٧٧,٤٩٣ ١,٨٠٨,٧٦١ ٢,٠٦٣,٩٨٨ ٢,٣٣٤,١٥٣ إجمالي الموجودات

 ١٥٧,٩٧٨ ٤٥,٢٧٩ ١٠٣,١٧٦ ١٠٩,٣٨١ ١٧٠,٨٨٦ المطلوبات المتداولة

 -   ٣٦٥,٤١٠ ٣٥٥,١٥٠ ٥٠٦,٧٨٣ ٧٧٥,٦٥٦ قروض طويلة األجل

 ٥٤٩ ١,٠٦٨ ٢,١١٨ ٥٧,٤٢٤ ٨,٠٧٩ المطلوبات األخرى

 ١٥٨,٥٢٨ ٤١١,٧٥٧ ٤٦٠,٤٤٤ ٦٧٣,٥٨٨ ٩٥٤,٦٢١ إجمالي المطلوبات

 ١,٠٢١,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع

)٣٤,٢٦٣( ٤٨,٣١٧ ٩٠,٤٠٠ ٧٩,٥٣٢ االحتياطيات واألرباح المدورة  )٤٩,١٠٣(  

 ٩٧١,٨٩٧ ١,٢٦٥,٧٣٦ ١,٣٤٨,٣١٧ ١,٣٩٠,٤٠٠ ١,٣٧٩,٥٣٢ حقوق المساهمين

 ١,١٣٠,٤٢٤ ١,٦٧٧,٤٩٣ ١,٨٠٨,٧٦١ ٢,٠٦٣,٩٨٨ ٢,٣٣٤,١٥٣ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

السنة املنتهية (الية للشركة لفرتة املقارنة من هذا التقرير يف القوائم امل) ٦(مل يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة املذكورة يف الفقرة (* )  
 .حيث مل تبدأ الشركات التابعة ممارسة نشاطها التجاري يف ذلك الوقت ) م ٣١/١٢/٢٠١٠يف 

                                                                                                          :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية - ٦

  ألسبابا  نسبة التغير  التغير  ٢٠١٢  ٢٠١٣  البيــــــــان

 ٢٠١٣عام  االخنفاضيعود سبب   %٣٧.٤-  )٥٧,٩٦٨,٣٨١(  ١٥٥,١٤٣,٣٥٩  ٩٧,١٧٤,٩٧٨  إمجايل الربح
اخنفاض  إىل  ٢٠١٢مقارنة مع عام 

 وزيادة كمية وقيمة املبيعات 
  م٢٠١٣االعطال خالل عام 

  %٤٩,٢-  )٦٠,٧٧٦,٢٠٤(  ١٢٣,٤٧٣,٤٣٧  ٦٢,٦٩٧,٢٣٣  الربح التشغيل

  %٤٩.٥-  ٢٤,٥٢٤,٧٤١  ١٠٧,١٠٤,٢٦٦  ٥٤,١٠٧,٣٠٥  صايف الربح
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 :الشركات التابعة  - ٧

  :تملك الشركة الشركات التالية 

 اسم الشركة
نسبة  

 المساهمة
 العملة رأس المال

المدفوع  من 
 رأس المال

 مقر الشركة

%١٠٠  )١(شركة استثمارات  اجلوف %١٠٠  سعودي ١,٠٠٠,٠٠٠   السعودية -الرياض 

%١٠٠  )٢("األردن" شركة امسنت اجلوف  %٥٠  سعودي ٥٢٥,٠٠٠   األردن -عمان 

 

مبدينة الرياض  ١٠١٠٢٩٨٧٩٥ومسجلة مبوجب السجل التجاري رقم مت تأسيس شركة استثمارات اجلوف ذات مسئولية حمدودة  -١

 ـمــن حصــص رأس مــال الشــركة مســجلة باســم الشــركة وحصــة الــ% ٩٩يس الشــركة فــإن م ووفقــاً لعقــد تأســ١٥/١٢/٢٠١٠بتــاريخ 

،وقـد حصـلت الشـركة علـى تأكيـد خطـي مـن رئـيس الـس بأنـه ميتلـك هـذه احلصـة املتبقية مسجلة باسـم رئـيس جملـس اإلدارة% ١

ســـتكمال مت اىل ا مليـــون  و مليـــون  إ ٢٣٠مت ختفـــيض رأس مـــال الشـــركة مـــن   ،م١٢/١٠/٢٠١١نيابـــة عـــن الشـــركة  وبتـــاريخ 

جتـارة اجلملـة والتجزئـة يف يف  نشـاط الشـركة  ويتمثـل ،٢٠١٢يف عـام  اإلجراءات النظامية  لتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري

مــة شــراء األراضــي إلقاومشــتقاته ومصــانع البلــوك والــبالط و  إقامــة مصــانع اخلرســانة  اجلــاهزة ومصــانع االمسنــتو  االمسنــت ومشــتقاته

         والتعهـــدات التجاريــــة،  املبـــاين عليهـــا واســـتغالل العقــــارات واســـتثمارها لصـــاحل الشــــركة والسمســـرة يف غـــري أعمـــال الصــــرافة والعقـــار،

 .وخدمات االسترياد والتصدير والتسويق للغري والوكاالت التجارية 

 
مســجلة مبوجــب الســجل  ة باململكــة األردنيــة اهلامشيــةمت تأســيس شــركة امسنــت اجلــوف األردن ذات مســئولية حمــدودة باملنطقــة احلــر   -٢

للشــركة يف اســترياد وتصــدير  م ويتمثــل النشــاط املصــرح بــه ٠١/١١/٢٠١٠الصــادر مــن مدينــة عمــان بتــاريخ  ١٦٨٨رقــم التجــاري 

 .منتجات شركة امسنت اجلوف ومواد البناء يفوجتارة اجلملة والتجزئة 
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 : المتاحة للبيعاالستثمارات   - ٨

 الشكل القانوني المقر  ـــانـــــيــــــالب
نسبة 
 الملكية

 م٢٠١٠ م٢٠١١

%١٠ مسامهة سعودية مقفلة السعودية الصناعية الشرقية شركة  ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ينطبق ال صندوق استثماري عقاري السعودية (*)صندوق مدينة كسب العقاري

 - ١٢,٠٠٠,٠٠٠  %٤٠  ذات مسئولية حمدودة  السعودية  (**)واملقاوالتللتجارة  شركة عرب اجلسور

 ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ المجمــــــــوع

    جمموعة كسب املالية بواسطة  إنشائه سعودي لكل وحدة علما بأن الصندوق مت  ١٠اكتتبت الشركة يف مليون وحدة بقيمة امسية (*) 
 .هو صندوق عام مغلق متوسط األجل و ) مساهم رئيسي يف امسنت اجلوف ( 

  

  . االستثمار يف مؤسسة عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت ٢٠١٢أكتوبر  ١٠قرر جملس املديرين لشركة استثمارات اجلوف بتاريخ (**) 
 

  :الموارد البشرية  - ٩

عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث عن أخذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ ان مت تأسيس الشركة أمهية املوارد البشرية كوا أهم 

ولذلك اهتمت إدارة املوارد البشرية جبعل العاملني لديها قادرين على حتقيق أهداف ، الكفاءات اجليدة القادرة على األداء والعطاء املتميز

الوقت على حتقيق أهداف العاملني اخلاصة وتعمل املوارد البشرية يف نفس . املوارد البشرية بشكل خاص وحتقيق أهداف الشركة بشكل عام

حتقيق االنتماء ، االستقرار، رفع الكفاءة والفعالية تنمية وتطوير املهارات،، املشروعة والوصول م اىل األداء املتميز من خالل حسن االختيار

لة يف األجور واملعامالت اإلدارية وتقدمي خلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة اىل العدا، والوالء من خالل فرص العمل املتوفرة

 .مما يساعد على توظيف واستثمار املوارد البشرية كمدخل فعال إلدارة املـوارد األخـرى واحلفاظ عليها ،خدمات ورعاية اجتماعية وصحية

م ٢٠١٣د العاملني بنهاية عام وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل اهللا ملكانة عالية تتناسب وحجم اجلهد املبذول حىت أصبح عد

  " من االفضل ذكر تدريب السعوديني يف هذه الفقرة"  .) % ٣٤( سعوديا بنسبة قدرها  موظفاً ) ١٧٥(موظف منهم ) ٥١١(حبدود الـ 
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  :تقنية المعلومات  - ١٠

الشركة الداخلية وكل  اتدم ادار مبا خي عمدت ادارة امسنت اجلوف عرب ادارة تقنية املعلومات بالشركة للنهوض مبستوى الشركة تقنياً 

ملا بدأته  نظمة تكنولوجيا املعلومات ويعد ذلك استكماالً أحدث أاجلهات ذات العالقة بالشركة من عمالء ومسامهني وموردين بتطبيق 

   .احمللية والعاملية الشركة والنهوض مبستواها بني الشركات  خلدمةحدث التقنيات أملواكبة  من التطبيقات سعياً 

  

 :  جتماعية للشركةلمسؤولية اإلا - ١١

جتماعية واإلنسانية إىل جانـب دورهـا االقتصـادي والتنمـوي ، كمـا حتـرص الشـركة علـى باألعمال اخلريية واإل خاصاً  توىل الشركة اهتماماً 

ملكـة لـى مسـتوى املجتماعيـة واخلرييـة  عجتماعية لدى املوظفني، حيث سامهت الشـركة يف عـدد مـن األنشـطة اإلبناء ثقافة املسئولية اإل

  -:قامت بالتايل بالتحديد فقدبشكل عام واملنطقة 

  والشبابي المجتمعي الوعي وخدمة التنمية برامج في

   .دعم برنامج حياة رجل الشرطة حملافظة طريف -
 . فطريحمافظة تربع اىل شرطة  -

 .مرية نورة بنت عبدالرمحنة األعدعم جام -

  .مبحافظة طريف دعم نادى الصمود الرياضى -

 .منطقة اجلوف إمارة تربع لصاحل -

 .طريفحافظة رعاية احلفل اخلتامي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مب -

 .دعم املكتب التعاوىن للدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة طريف -

 .مبحافظة القريات جمعية اخلريية لتحفيظ القران الكرميلتربع ل -

 

 .العلمى البحث والتقدم برامج في    

 .كلية اهلندسة جامعة امللك سعودبدعم الطالب املتفوقني  -

 .يوم اجلودة بادارة الرتبية والتعليم مبنطقة احلدود الشماليةيف سامهة امل -

 .دعم اجلمعية السعودية للهندسة الكيميائية جبامعة امللك سعود -
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 :  المحافظة على البيئة والحد من التلوث  - ١٢

بأن احملافظة على البيئة والصحة والسالمة جزء ال يتجزأ من أعماهلا ومن ثقافتها، وتسعى باستمرار حنو حتسينها  تؤمن الشركة        

وحرصت ، ايف العمل على محاية البيئة واحملافظة عليه كبرياً   اهتماماً شركة الأولت وقد  ،حبيث تضمن متاشيها مع القوانني والتشريعات

حيث حصلت الشركة على شهادة املوافقة  ،للمصنع ااورعايري البيئية بقصد احملافظة على احمليط املعلى حتقيق أعلى  البدايةمن 

  .  بالشروط املطلوبة والتزامهومحاية البيئة وذلك بعد دراسة التقييم البيئي للمشروع  ادالبيئية املعتمدة من الرئاسة العامة لألرص

 :الزكاة الشرعية  - ١٣

م وحصــلت علــى ٢٠١٣ عــن الزكــاة املســتحقة عــن عــام  ٤,٠٠٠,٠٠٠ ص للزكــاة الشــرعية مببلــغ قامــت الشــركة بتكــوين خمصــ  

، وجـاري العمـل علـى حصـول شـهادة الزكـاة م١٩/٤/٢٠١٤تنتهي يف  ٢٠١٢عن عام  شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل

  .م٢٠١٣عن عام 

 :القروض  - ١٤

 : دوق التنمية الصناعية السعوديصن
سنوات بأقساط نصف سنوية   ٧م  يسدد خالل ٢٠١٠فرباير  ٢٧تاريخ ب  ٤٨٣,٥٠٠,٠٠٠على قرض مببلغ حصلت الشركة 

امة أو الىت ستقام مبنطقة قم وهذا القرض مضمون برهن كافة املباين امل٢٠١٧نوفمرب  ١٥وإن آخر قسط هلذا القرض يستحق يف 

مع كامل املصنع  مربع  كليو مرت  ٢٢,٦واملقام عليها املصنع ومساحتها  نوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريفماالمتياز امل

ومعداته وآالته وأدواته وتوابعه وملحقاته الىت مت احلصول عليها أو سيتم احلصول عليها من أجل املشروع مبا يف ذلك وسائل النقل  

  .والسيارات واالثاث املكتيب 

  
  :٢٠١٣وفي ما يلي حركة القرض خالل العام   
  

الرصيد   أصل القرض الممنوح
 ٠١/٠١/٢٠١٣في

المسحوبات خالل 
 السنة

المسدد خالل 
 السنة

الرصيد في 
  ٢٠١٣نهاية

٦٠,٠٠٠,٠٠٠( - ٤٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٤٨٣,٥٠٠,٠٠٠(  ٣٤٣,٥٠٠,٠٠٠ 
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 ): ساب(ك السعودي البريطانيالبن

ل األجل من البنك السعودي الربيطاين م حصلت الشركة على قرض طوي٢٠١٢يناير ١١هـ املوافق ١٤٣٣صفر  ١٧بتاريخ 

مليون  سعودي مبوجب اتفاقية التسهيالت املصرفية االسالمية املربمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي هلذه  ٣٥٠مببلغ 

 .مليون  سعودي ٣٦٥األتفاقية 

عر اإلقرتاض الداخلي بني البنوك امش ربح يقدر وفقًا لس" تورق" مت احلصول على هذا القرض يف صورة متويل مراحبة 

 الثالثنييسدد التمويل على أقساط نصف سنوية باإلضافة إىل هامش الربح ويبدأ السداد من الشهر . سنوياً % ٢+السعودية 

ديسمرب  ٣١وحىت .  سنوات من تاريخ استحقاق أول قسط ٥خالل  من تاريخ أول سحب لتمويل املراحبة ويسدد كامالً 

  .مليون  سعودي  ٣٦٥مليون  سعودي من إمجايل  ٣١٨لغ م مت سحب مب٢٠١٣

يف إطار هذه االتفاقية مضمونة بسند ألمر مببلغ  ان هذا القرض الذي حصلت علية الشركة والقروض اليت حتصل عليها الحقاً 

  . مليون  سعودي صادر من قبل الشركة ٣٦٥

  
  :حيث يبين تفاصيل الرصيد  كما يلي   
  

المسحوبات خالل  صل القرضأ  البيان
 الفترة السابقة

المسدد خالل 
 السنة

رصيد القرض نهاية 
٢٠١٣ 

فواتري اعتمادات مستندية 
 وأعمال مدنية

٣١,٧٧٩,٧٩٢ - ٣١٨,٢٢٠,٢٠٧ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 

  *خطابات ضمان 
  

٣٠,٥٩١,٦٣٠  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  
 

-  

 

)١٥,٥٩١,٦٣٠(  

 ٣٤٨,٨١١,٨٣٧ ٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلجمـــــالي
 
- 

١٦,١٨٨,١٦٣  

  .من قيمة خطاب الضمان % ١٠يتم  تأمين  خطابات الضمان بنسبة  *
  .مصرف الراجحى  - ٣

سبتمرب  ٣ه املوافق ١٤٣٤شوال  ٢٧تاريخ بمليون   ٢٠٠جل بقيمة الراجحى طويل األ مصرفالشركة على قرض من حصلت 
مت احلصول على القرض ىف صورة متويل  ،مليون ٤٠٠اقية مبوجب اتفاقية تسهيالت مصرفية ويبلغ السقف التمويلى هلذة االتف ٢٠١٣

تعاب أسدد تهامش ربح للمصرف %  ٢,٢٥قرتاض الداخلى بني البنوك السعودية مضاف الية لسعر اإل اً مراحبة امش ربح يقدر وفق
لعام لمن الربع الثالث  اً سنوات اعتبار  ٦خالل  التمويل على اقساط نصف سنوية باالضافة اىل هامش الربح ويسدد القرض كامالً 

  .م  ٢٠١٥
 .أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى  اإلدارةمجلس أعضاء  توجد أية قروض للشركة على  و ال
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 ) :يزواآل(شهادة الجودة   - ١٥

-ISO 9001(يـزو العامليـة للجـودة الشـاملة شـهادة اآلعلـى االملانيـة ) T U V( حصـلت شـركة امسنـت اجلـوف عـن إعتمـاد شـركة 

  .الصناعةمتع به مصنع امسنت اجلوف يف تطبيق املقاييس العاملية يف يتللمصنع وذلك ملا ) 2008

  -:المخاطر   - ١٦

نتيجة دخول شركات امسنت جديدة والتوسعات  من جراء املنافسة املتوقعة حملياً  وخارجياً  تويل الشركة اهتماما باملخاطر احملتملة حملياً        

حيث حصلت الشركة من  وخارجياً  حيث يتضمن نشاط الشركة تصنيع االمسنت وتسويقه حملياً األخرى للطاقة اإلنتاجية يف الشركات 

فإن نشاط الشركة معرض ألخطار مالية واملنافسة بني خر آاجلهات املختصة على ترخيص بتصدير االمسنت وكما هو يف أي نشاط 

سعار االمسنت وذلك من أجل سد حاجة السوق وإلستقرار األ وكذلك حظر تصدير ،خرىاخرى وخماطر تشغيلية وبيئية و الشركات األ

  . يف املخزونوزيادة رحبية الشركة معدالت ثر على ؤ ر يخلطوهذا ا  اولوياتنا،من  هداخل اململكة من أجل املواطن السعودي وهذ

خطار على زمة للحد من انعكاسات تلك األجراءات الالخطار اليت قد تتعرض هلا ومن مث اختاذ اإلوتقوم الشركة مبراجعة كافة األ        

دوات الرقابية متمثلة يف جلنة املراجعة والتقارير الدورية للجوانب دارا وجلاا واألإ داء والتغلب عليها، وحتقق الشركة ذلك من خاللاأل

يف ) األدوات املالية وإدارة املخاطر -٢٣(م ، وال يوجد أية خماطر وميكن الرجوع اىل االيضاح رققارنة مؤشرات االداءاملالية والتشغيلية وم

 .م املرفقة ذا التقرير ٣١/١٢/٢٠١٣القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية يف 

  

 :فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة  - ١٧

ية املعتمدة واليت دف إىل تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع على خطة املراجعة السنو  بناءً             

ق تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن عمليات املراجعة التشغيلية واإلدارية واملالية اليت تقوم ا بصفة مستمرة واليت دف إىل التحق

هداف الشركة واملتمثلة يف محاية أصول الشركة ودقة السجالت احملاسبية واكتماهلا، والتقيد بدرجة معقولة من التأكد من حتقيق أ

  .باألنظمة والسياسات اليت تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف الشركة، وتراقب باستمرار من قبل جلنة املراجعة

املراجعون اخلارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ظهر عمليات املراجعة اليت تقوم ا إدارة املراجعة الداخلية و ومل تُ        

تلك الدراسات اليت قامت ا جلنة املراجعة فإا تؤكد وبدرجة على  جوهريا يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وبناءً  ضعفاً 

  .معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية
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  :كمة الشركة حو  - ١٨

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايري نظام احلوكمة وذلك من أجل االلتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني 
وأصحاب املصاحل، وحرصًا من الشركة على حقوق مسامهيها وكذلك أصحاب املصاحل املتعاملني معها وضع جملس اإلدارة من 

فقد أمتت الشركة الئحتها الداخلية ، ورد يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املاليةأولوياته تطبيق ما 
ومتت املوافقة عليها من  .م١٥/٠٢/٢٠١١بتاريخ ) ٤٨(وأعتمدها جملس اإلدارة بالقرار رقم ) دليل حوكمة الشركة(للحوكمة 

  .وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات يف مجيع بنودها م ١٢/٠٦/٢٠١١اجلمعية العامة العادية الرابعة املنعقدة بتاريخ 
  
  
 :وتم تطبيق جميع بنود الئحة الحوكمة باستثناء األتي 

  

  ســـــــــــــــــببال  اللوائح  الغير مطبقة وفقاً لالئحة حوكمة الشركات  م

جيب إتباع أسلوب التصويت الرتاكمي عند ) الفقرة ب( املادة السادسة   ١
  ويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامةالتص

مل يتم العمل به حسب النظام االساسي 
سوف يتم تطبيقها مىت ما أصبحت للشركة ،و 

وسيتم دعوة اجلمعية العامة غري العادية ملزمة
قبل انتهاء الدورة احلالية للتصويت على تعديل 

  ساسي مبا يتعلق بالتصويت الرتاكميالنظام األ

٢  

جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة ) الفقرة د(ملادة السادسة ا
 –االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم مثل صندوق االستثمار 

 ،فصاح عن سياسام يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنويةاإل
د ي تضارب جوهري للمصاحل قأوكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع 

  .يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثمارام

  الينطبق على امسنت  اجلوف
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 :مجلس اإلدارة  - ١٩

 :تكوين مجلس اإلدارة  ١٩/١
للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة  أعضاء، ويتم تصنيف األعضاء وفقاً ) ٧(يتوىل الشركة جملس إدارة مكون من عدد 

) ٣(ة ث�ثم ٢٠١٣كات الصادرة من هيئة السوق املالية وقد بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة الىت عقدت خالل العام الشر 

     .اجتماعات  أتخذ خ�لھا  عدد من القرارات والتوصيات  المدرجة في جدول أعمال تلك ا�جتماعات
  :والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة

  التصنيف  المنصب  سماال  م
عدد 

  الحضور
العضوية في الشركات المساهمة 

  األخرى
  غري مستقل  رئيس  الس  خالد بن فهد بن خالد/ مسو األمري  ١

  شركة كسب املالية  ٣ غري تنفيذي

  غري مستقل  العضو املنتدب  )١(سعد بن صنيتان اهلديب/ الشيخ   ٢
  شركة كسب املالية ٣ تنفيذي

  مستقل  عضو الس  ه بن صاحل كعكيعبد اإلل/ الشيخ  ٣
  - ٣ غري تنفيذي

٤  
  مستقل  عضو الس  محزة ي الدين اخلويل/ الدكتور

 ٢ غري تنفيذي
الشركة الوطنية للخدمات للخدمات  

  )ناس(اجلوية 
٥  

  مستقل  عضو الس  )٢(عشري بن سعد العشري/ الشيخ 
 ٣ غري تنفيذي

  شركة كسب املالية
  

  مستقل  عضو الس  يد العطيةحممد سع/  الشيخ   ٦
  شركة اجلوف الزراعية ٣ غري تنفيذي

  غري مستقل  عضو الس  )٣( فهد حممد اهلبدان/ الدكتور  ٧
  - ٢ تنفيذي

  مستقل  عضو الس  )٣( امحد فهد الضويان/ االستاذ  ٨
  شركة الصحراء للبرتوكيماويات  ٢  غري تنفيذي

  
  :يالتال)  ٣١(قرار رقم عبر الم ٠٣/٠٣/٢٠١٣بتاريخ  الثانية تهر لدو  مجلس اإلدارة في اجتماعه السادسر قر 

غري /غري تنفيذي(سعد اهلديب من منصب العضو املنتدب واإلبقاء عليه عضوًا بالس وذا يصبح عضو / قبول اعتذار الشيخ )١(
  ).مستقل

  .)ستقلغري م/تنفيذي (وذا يصبح عضو .عشري العشري عضواً منتدباً / تعيني األستاذ)٢(
كعضو يف جملس اإلدارة حىت اية ) عضو مستقل(امحد الضويان / فهد اهلبدان من عضوية الس، وتعيني املهندس. قبول استقالة د) ٣(

هـ املوافق ٢٦/٠٦/١٤٣٤ة السادسة املنعقدة للمرة الثانية يف يومت عرض تعيينه على اجلمعية العامة العادفرتة الس احلايل 
  .م٠٦/٠٥/٢٠١٣
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  :م٢٠١٢بيان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للعام - ١٩/٢

  
  االسم

  اجتماعات مجلس اإلدارة

  أغسطس ٤  أبريل ٢٨  فبراير ٢٩
 √ √  √  خالد بن فهد بن خالد/ مسو األمري

 √ √ √  سعد بن صنيتان اهلديب/ الشيخ 

 √ √ √  عبد اإلله بن صاحل كعكي/ الشيخ

 √ - √  محزة ي الدين اخلويل/ الدكتور

 √ √ √  عشري بن سعد العشري/ الشيخ 

 √ √ √  حممد سعيد العطية/ الشيخ

 √ √ √  فهد بن حممد اهلبدان/ الدكتور

  √  √  -  امحد فهد الضويان/ االستاذ

 

  :مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   ١٩/٣

 :مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة  )١(

 نھاية العام بداية العام اسم من تعود له المصلحة م

 النسبة عدد ا�سھم النسبة عدد ا�سھم نسبة التغيير صافي التغيير 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ) ١( خالد بن فهد بن خالد/ مسو األمري ١

%٠.٠٠٣٨ ٥,٠٠٠ %٠,١٨٤ ٢٣٩,٦٣٣ سعد بن صنيتان اهلديب/ الشيخ  ٢  ٠,١٨٠٥ ٢٣٤,٦٣٣%  

%٠.٠٠٣٨ ٥,٠٠٠ %٠,١٤٠ ١٨١,٩٣٣ عشري بن سعد العشري/ األستاذ  ٣  ٠,١٣٦١ ١٧٦,٩٣٣%  

%١.٢٢٤٣ ١,٥٩١,٥٧٩ %١.٢٢ ١,٥٩١,٥٧٩ محزة ي الدين اخلويل/ الدكتور ٤  - - 

%١,٨٤٨٥ ٢,٤٠٣,٠٣٩ %٢.٦٩٩ ٣,٥٠٩,١٥٨ عبداألله بن حممد كعكي/ الشيخ ٥  ٠,٨٥٠٩ ١,١٠٦,١١٩%  

%٠,٠٠٠٨ ١,٠٠٠ %٠.٠١ ١,٠٠٠ ةحممد بن سعيد العطي/ األستاذ ٦  - - 

%٠,٠٠٣٨ ٤,٩٠٥ %٠.٠٠٤ ٤,٩٠٥ ) ٢(  فهد بن حممد اهلبدان/ الدكتور ٧  - - 

%١,٩٠٢٨ ٢,٤٧٣,٦٨٣ %٠.٣٣٨ ٤٣٩,٣٥٨ ) ٢( امحد بن فهد الضويان / هندس امل ٨  )٢,٠٣٤,٣٢٥(  )١,٥٦٤٩(%  

  
  .شركة أدكس احملدودةميثل   ) ١( 
  .أنظر الفقرة السابقة حول عضوية جملس االدارة )  ٢( 
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 :زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة الحقوق  )٢(

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام صلة القرابة

 -ابن -زوجة نسبة التغيير صافي التغيير 
 ابنه

عدد 
 األسهم

 النسبة 
عدد 
 األسهم

 النسبة

 فاتن عبدالعزيز رجب ١
عبد / زوجة

 اإلله كعكي
٠,١٢٢٤ ١٥٩,١٥٨%  ٠,٠٤٥٥ ٥٩,١٥٨ %٠,٠٧٦٩ ١٠٠,٠٠٠%  

 يامسني  عبد اإلله كعكي ٢
عبد اإلله  / ابنه

 كعكي
٠,٠٠٠٨ ١,٠٠٠ %٠,٠٠٠٨ ١,٠٠٠% - - 

م والتغريات أعاله متثل ما مت  ١١/٠٨/٢٠١٠م ومت بدء تداول أسهم الشركة بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٠مت طرح الشركة لالكتتاب العام بتاريخ 
أشهر من تاريخ التداول، وقد رفع احلظر مبوجب  ٦ذا وقد فرض حظر على تداول أسهم املؤسسني ملدة طرحه من أسهم املؤسسني، ه

  .م٢٢/٢/٢٠١١بتاريخ  ٢٦٦/٢٠١١خطاب شركة تداول رقم 
  

 :مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين  )٣(

  ال ميلك كبار التنفيذيني يف الشركة أو زوجام أو أوالدهم القصر أية أسهم بالشركة 

  :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   - ١٩/٣/٣

تدفع الشركة ألعضاء جملس اإلدارة مكافآت عن مصاريف وبدالت ومكافآت حضور جلسات يف إطار ما نص عليه النظام وفيما يلي بيان 

  :بإمجايل مدفوعات الشركة ألعضاء جملس  اإلدارة وكبار التنفيذيني  
  

  

  .أعضاء مجلس اإلدارة  - ١

 األعضاءأسماء 
مكافآت أعضاء مجلس 

  اإلدارة
بدل حضور جلسات 

  األعضاء
 اإلجمالي

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ خالد بن فهد بن خالد/ مسو األمري

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ سعد بن صنيتان اهلديب/ الشيخ 

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ عبداألله بن حممد كعكي/ الشيخ 

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ ويلمحزة ي الدين اخل/ الدكتور

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ عشري بن سعد العشري/ األستاذ

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ حممد بن سعيد بن حسن العطية/ األستاذ

 ٢٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ فهد بن حممد اهلبدان/ الدكتور

 ١,٦٨٠,٠٠٠  ٢٤٠,٠٠٠  ١,٤٠٠,٠٠٠ اإلجمالي
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 :نفيذيينرواتب ومكافآت كبار الت - ٢

 .إمجايل العدد مخسة من كبار التنفيذيني من بينهم املدير العام واملدير املايل

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
  

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

 ٢,٨٤٥,٧٨٠ ٣,٥٠٥,٤٢٧ ٣,٧٤٣,٥٩٦  ٣,٥٣٤,٩١٥  ٣,٤٦٣,٢١٦ كبار التنفيذينيت لمكافآرواتب و 

 ٢,٨٤٥,٧٨٠ ٣,٥٠٥,٤٢٧ ٣,٧٤٣,٥٩٦  ٣,٥٣٤,٩١٥  ٣,٤٦٣,٢١٦ التنفيذيين رواتب ومكافآت كبار

  

 : لجان مجلس اإلدارة    - ٢٠

  :شكل مجلس اإلدارة لجان تمكنه من إدارة الشركة على أفضل وجه ممكن ، وتتكون من اللجان التالية 

 لجنة المراجعة  ٢٠/١

على قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة مت تشكيل جلنة املراجعة من ثالث أعضاء ، ومتت املوافقة 
م ، وتتكون جلنة املراجعة اليت ٠٨/٠٦/٢٠٠٨هـ املوفق ٠٤/٠٦/١٤٢٩بإجتماع اجلمعية العامة العادية األوىل املنعقدة بتاريخ 

  : م  من اآليت ٠٦/٠٨/٢٠١١بدأت دورا الثانية يف 

  الصفة  اإلسم

  عضو جملس اإلدارة -رئيس اللجنة  طية حممد سعيد الع/ الشيخ

  عضو جملس اإلدارة – عضو اللجنة  كعكيبن صاحل  عبداالله / الشيخ

  املنتدب  عضوال –وأمني اللجنة  عضو اللجنة  **عشري بن سعد العشري / الشيخ

  مستقل من خارج الشركة – اللجنة عضو  **إبراهيم حممد العلوان / األستاذ

راجعة امللجنة ب اً العلوان عضو حممد ابراهيم / االستاذم تعيني ٢٨/٠٥/٢٠١٣بتاريخ ) ٤٢(اإلدارة رقم مت مبوجب قرار جملس **
  .يف الشركة الشيخ عشري العشري لكونه أصبح عضواً منتدباً عن بدًال 

ت الشركة خطوات إجيابية ولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة لس اإلدارة، وجلنة املراجعة املنبثقة من الس، وقد خط

لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها واحملافظة على أصول الشركة، حيث تقوم اللجنة مبراجعة السياسات واإلجراءات الداخلية بالشركة 

  والتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قد مت إعداده على أسس سليمة ،واإلطالع على تقارير ومالحظات املراجعة 
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الداخلية وغريها بصورة دورية ومنتظمة مبا ميكن من تقومي كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر يف الشركة،كما تقوم 

 .اللجنة بالتوصية لس اإلدارة بتعيني احملاسب القانوين للشركة

وقد وحضرها مجيع .  اجتماعني) ٢( عدد ٢٠١٣ للدورة الثانية اليت عقدت خالل العام  اجتماعات جلنة املراجعة تهذا وقد بلغ

  .األعضاء

  
  :لجنة الترشيحات والمكافآت  ٢٠/٢

نة الرتشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء، ومتت املوافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب مت تشكيل جل         

وتتكون جلنة  م،٢٠٠٩/ ٢٠/٠٦هـ املوافق ٢٧/٠٦/١٤٣٠املنعقدة بتاريخ عمل اللجنة باجتماع اجلمعية العامة العادية الثانية 

  :م من األيت٠٦/٠٨/٢٠١١الرتشيحات واملكافآت اليت بدأت  دورا الثانية يف 

  
  

  الصفة  اإلسم

  رئيس اللجنة  محزة اخلويل/ الدكتور

  عضو اللجنة  حممد سعيد العطية/ الشيخ

  عضو اللجنة  عبداالله كعكي/ الشيخ

  أمني اللجنة  ** فهد اهلبدان/ تورالدك

متت املوافقة كما  ،م٠٣/٠٣/٢٠١٣بتاريخ ) ٣١(قرار رقم الجملس اإلدارة بعضوية فهد اهلبدان من  /املوافقة على استقالة الدكتور تمت** 
ومت . ٠٧/٠٩/٢٠١٣ن م والذي بدأ م٢٧/٠٨/٢٠١٣بتاريخ ) ٤٦(رقم  اإلدارةلشركة بقرار جملس لمدير عام ك  من منصبه تهعلى استقال

وذلك بداًء من  ٠٩/٠٩/٢٠١٣بتاريخ ) ٤٧(راً عاما للشركة مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم يعيسى با عيسى مد /الدكتورتعيني 
  .م ٠٨/٠٩/٢٠١٣

  

حتديد ريات اليت ميكن إجراؤها و يومن مهام اللجنة مراجعة هيكل جملس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه ورفع التوصيات يف شأن التغ

جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقالليته، وعدم وجود تعارض مع مصاحل للعضو والتوصية لرتشيح العضو وفق االحتياجات  

اجتماعات جلنة  تهذا وقد بلغ. املطلوبة، ومراجعة املكافآت والتعويضات للجان الس ورواتب اإلدارة العليا ونسبة السعودة

  .وقد وحضره مجيع األعضاء.  اجتماع) ١(عدد  ٢٠١٣ رة الثانية اليت عقدت خالل العامللدو  الرتشيحات واملكافآت
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  :ستثمارلجنة اإل   ٢٠/٣

م، فقد مت تشكيل ٠٨/٠٦/٢٠٠٨هـ املوافق ٠٤/٠٦/١٤٢٩قرتاح اجلمعية العامة العادية األوىل للشركة املنعقدة بتاريخ وفقًا إل         

نتخام من قبل جملس اإلدارة، ومتت املوافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم إستثمار من ثالثة أعضاء و جلنة اإل

م، وتتكون ٢٠/٠٦/٢٠٠٩هـ املوافق ٢٧/٠٦/١٤٣٠جتماع اجلمعية العامة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ إوأسلوب عمل اللجنة ب

  :من األيت م ٠٦/٠٨/٢٠١١ستثمار اليت بدأت دورا الثانية يف جلنة اإل

  

  الصفة  األسم

  رئيس اللجنة  عبداالله كعكي/ الشيخ

  عضو اللجنة  عشري العشري/ األستاذ

  عضو وأمني اللجنة  ** فهد اهلبدان/ الدكتور

  انظر ما ورد يف الفقرة أعاله ** 

ستثمارية وتوجيه اإل يف ااالتومن مهام ومسئوليات جلنة االستثمار االشرتاك يف رسم السياسة العامة اليت تسري عليها الشركة   

ستثمار أموال الشركة وذلك بعد إقرارها من قبل جملس تنفيذ اخلطة العامة إل، ستثمار أموال الشركةاألموال واقرتاح اخلطة العامة إل

ستثمار وتقييم أداء اخلطة العامة لإل ستثمار أموال الشركة للوقوف على مدى متشيها معومتابعة تنفيذ اخلطة العامة إل الشركة إدارة

ستثمارية تفصيلية كل ثالثة أشهر إستثمار وإعداد حمفظة لإل العامة متها مع اخلطةئستثمارية للشركة ودراسة مدى مالالقنوات اإل

تدعم االقتصاد الوطين ومن مث اختاذ القرار  وإعداد ومراجعة دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية أو التجارية اليت

. اجتماع) ١( عدد ٢٠١٣ اجتماعات جلنة االستثمار للدورة الثانية اليت عقدت خالل العام تهذا وقد بلغ .سامهة الشركة فيهامل

  .وقد وحضره مجيع األعضاء 
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 :التنفيذيين  وأمشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس اإلدارة -  ٢١

  :جلس اإلدارةبيان بالمعامالت مع شركات ذات عالقة بالسادة أعضاء م

  طبيعة العالقة  اسم الشركة
طبيعـــــــــــــــــــــــــــة 

  التعامالت
حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  التعامالت
  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

شركة استثمارات 
  اجلوف

مصروفات   شركة تابعة
  باإلنابة

  
  

١٣,١٣٠  
  
  
  

من % ١للشركة إال أن نسبة % ١٠٠شركة تابعة مملوكة فعلياً بنسبة 
خالد /  سعودي مسجلة باسم مسو األمري مليون١رأس املال البالغ 

علماً بأن الشركة قد –رئيس جملس إدارة الشركة –بن فهد بن خالد 
حصلت على تأكيد خطي من قبل رئيس جملس اإلدارة يفيد بأنه 

  .ميتلك هذه احلصص نيابة عن الشركة

شركة عرب اجلسور 
  للتجارة واملقاوالت

شركة مستثمر فيها 
من قبل شركة 

  مارات اجلوفاستث

 مبيعات
  امسنت
  قرض

٣٨,٥٤٠,٧١١  
  

٣٥,٣٥٠,٠٠٠   

مت االستثمار يف شركة عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت من قبل شركة 
وبنسبة  ١٢,٠٠٠,٠٠٠بقيمة ) شركة تابعة(استثمارات اجلوف

بالتمرير بتاريخ ) ٢٤( بقرار جملس اإلدارة رقم% ٤٠استحواذ 
/ رة امسنت اجلوف السيدكما أن عضوي جملس إدا. ١٠/١٠/٢٠١٢

يف ) مدير(حممد العطية / والسيد) رئيس جملس املديرين(سعد اهلديب 
 ٢٠١٣شركة عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت، مت خالل السنة املالية 

املوافقة  ٢٣/١٠/٢٠١٣بتاريخ ) ٤٩(مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم 
من خالل  مليون ) ٧٥(على منح شركة عربا جلسور قرض مببلغ 

شركة استثمارات اجلوف، ومت توقيع اتفاقية قرض بني شركة 
م ٠١/١٢/٢٠١٣استثمارات اجلوف وشركة عرب اجلسور بتاريخ 

عدل عائد يعادل تكلفة اإلقراض  املقدرة من مقابل سند آلمر ومب
من صايف % ٥البنك، باإلضافة اىل رسوم إدارية ملتابعة القرض مبعدل 

ومتتد فرتة  ٢٠١٤من عام  ة عرب اجلسور ابتداءً رباح السنوية لشركاأل
سداد القرض ملدة ست سنوات ميالدية من دفع القسط األول حبيث 

م واملبلغ الوارد يف  ٢٠٢١إبريل  ٣٠يستحق القسط األخري بتاريخ 
العائد على  إىلحجم التعامل ميثل ما مت حتويله من القرض إضافة 

   .القرض
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  :ظامية  للجهات الحكومية المدفوعات الن - ٢٢

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
  

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 ١,٣٥٥,٠٢٧ ٣٠٠,٠٠٠ ٦٦,٥٨١ ١,٦٣٣,٦٠٠ الرسوم اجلمركية
 ٣٩٥,٨٣١ ٤١,١٨٨ ٤,٢٨٦,٧١٨ ١٠,٣١٥,٤٨٩ الزكاة والضريبة

 ١,٢٣٧,٧١١ ١,٩١١.٤٦٧ ٢,٥٥٥,٢٨٦ ٢,٧٩١,٠٠٠ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 ١٩١,٥١٠ ١٨٢,١١١ ١,٧٨٥,٧٠٠ ٨٩٩,٩٨٤ تكاليف تأشريات وجوازات

 ٣٣٥,٠٠٠ ١,١٤٧,٩٨٨ ٤,٨٩٧,٧١٩ ٦,٤٠١,٨٢٠ رسوم استغالل احملاجر 
 ١٦٣,٢٨٨ ١٢٢,٠٧٥ - - أخري

 ٣١,٦٠٢,٠٠٠ ٩,١٨٩,٨٨٧ ٩,٩٢١,٥٤٢ ٩,٦٠٢,٩٨٧ *صندوق التنمية الصناعية

 ٣٥,٢٨٠,٣٦٧ ١٢,٨٩٤,٧١٦  ٢٣,٥١٣,٥٤٦  ٣١,٦٤٤,٨٨٠ ى الجهات الحكوميةإجمالي  المدفوعات إل

     .املدفوع لصندوق التنمية الصناعية ميثل قيمة املبلغ املخصوم من الدفعة املستلمة  وكذلك الرسوم اإلدارية للصندوق* 
  

 : سياسة توزيع األرباح - ٢٣

 :أرباح الشركة على النحو التايل من النظام األساسي للشركة توزع) ٤٣(و) ٤٢(للمادتني  وفقاً 

 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت   

االحتياطي من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ %) ١٠(جينب  -١

 .لر نصف رأس املااملذكو 

فاقية وختصيصها نعلى اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات ا جيوز للجمعية العامة العادية بناءً  -٢

 .لغرض أو أغراض معينة

 .على األقل من رأس املال املدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل  -٣

من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة % ١٠ا تقدم نسبة ال تزيد عن خيصص بعد م -٤

 . التجارة والصناعة ذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح

ليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات اليت تصدرها وزارة التجارة تدفع األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد ا -٥

 .والصناعة
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  -:٢٠١٣األرباح الموزعة خالل عام   ٢٤

 ٢٠١٣لعام  الثاينمن األرباح املبقاة واألرباح احملققة يف الربع ) مخسة وستون مليون ( ٦٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ بتوزيع أرباح  قامت الشركة  

  .  عن كل سهم) ٠.٥(ال وبواقع أس املمن ر % ٥ما يعادل 

  :العقوبات والجزاءات من هيئة السوق المالية ٢٥

سبعون الف  وذلك ملخالفة املادة السادسة  ) ٧٠,٠٠٠(غرامات بقيمة امجالية )  ٣( فرض عدد  ٢٠١٣ مخالل العامت 
  :يلواالربعني من قواعد التسجيل واالدارج  وذلك يف التأخر عن االعالن لالتا

 .توزيع أرباح نقدية •
استقالة سعد صنيتان اهلديب من مهام العضو املنتدب مع االبقاء على عضويته يف جملس االدارة وتعيني عشري العشري  •

 عضوا منتدبا
 قبول استقالة فهد بن حممد اهلبدان من عضوية جملس االادرة وترشيح أمحد بن فهد الضويان لعضوية جملس االدارة •

 . اعالهة بتسديد الغرامات وقد قامت الشرك
 :إقرارات الشركة  - ٢٦

 .م بالشكل الصحيح٢٠١٣تقر إدارة الشركة أنه مت إعداد سجالت احلسابات عن العام املايل  ••••

 .تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية  ••••

 .أو اإلدارة التنفيذيةاإلدارة  ي من أعضاء جملسح قرض ألتقر إدارة الشركة بعدم من ••••

 . مل تدخل الشركة يف أي معامالت خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو ممن هلم صلة قرابة مباشرة ••••

يوجد أدىن شك يذكر يف قدرا على مواصلة نشاطها من كافة النواحي دون أي صعوبات أو  تؤكد إدارة الشركة بأنه ال ••••

 .معوقات

 .قوائم املالية للشركة وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيأعدت ال ••••

 .ال يوجد أية مالحظات أو حتفظات يف تقرير املراجع اخلارجي ••••

  )٢٥(خبالف ما ورد يف الفقرة  مل تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من اهليئة أو أية جهات أخرى ••••

 م  ٢٠١٣التوجد أسهم ذات أحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك احلقوق خالل عام  ••••
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  :كما يقر مجلس اإلدارة بأنه

 .ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة واحد املسامهني يف التنازل عن حصته يف األرباح ••••

 .الشركة خبالف خمصص مكافأة اية اخلدمة  دخار لصاحل موظفيإمل تنشئ أية احتياطيات أو  ••••

 .أسهم، وال توجد أدوات دين قابلة لالسرتداد إىلال توجد أدوات دين قابلة  للتحويل  ••••

التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو احد كبار التنفيذيني يف الشركة عن أي راتب أو  ••••

 .تعويض

 :للجمعية العامة  توصيات مجلس اإلدارة ٢٧

 . م٣١/١٢/٢٠١٣املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف  -١

 .م وتقرير مراجع احلسابات٣١/١٢/٢٠١٣املصادقة على القوائم املالية املنتهية يف  -٢

 . م٣١/١٢/٢٠١٣إبراء ذمم أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  -٣

م  ٢٠١٤حسابات الشركة للعام املايل  مراقب احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعةاملوافقة على اختيار  -٤

 .م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه٢٠١٥والربع األول من عام 

 .م من بني املرشحني٠٥/٠٨/٢٠١٧اىل  ٠٦/٠٨/٢٠١٤من للفرتة انتخاب جملس ادارة الشركة للدورة الثالثة  -٥

 .املصادقة عن مكافآت واتعاب اعضاء جملس االدارة -٦

 .املصادقة على املعامالت مع األطراف ذات العالقة -٧

  

يختم مجلس اإلدارة تقريره  للجمعية العامة بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الـدعوة بالحضـور وعلـى 

ا، ويســجل مجلــس اإلدارة تقــديره وامتنانــه لحكومــة خــادم الحــرمين الثقــة التــي أوليتموهــا للمجلــس والتــي يقــدرها ويعتــز بهــ

الشريفين الملك عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز والـوزارات المعنيـة علـى تعـاونهم ودعمهـم المسـتمر للشـركة، كمـا يتوجـه المجلـس 

  .  بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة إلخالصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة 
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  م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ا

  مع تقرير مراجعي الحسابات

  

  

 


