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  السادة/ مسامهي شركة أمسنت اجلوف

 

 السالم عليكم ورمحة هللا  وبركاته ،،،
 

ويطيب  لتاسعةايسرين ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
 م. 13/31/1035قدمي التقرير السنوي للعام املايل املنتهي يف لنا ت

احملافةة على أداهها بفاعلية  ابوذلك بعد توفيق هللا  1035اخلطط املستهدفة بشكل كبري لعام جزء من تنفيذ  حيث متكنت الشركة
طور نتاج والتسويق. وحنن بدوران نسعى جاهدين على التحيث استطاعت الشركة أن تواصل نتاهجها اإلجيابية من حيث عمليات اإل

برعاية خادم احلكيمة  هيادالقما تسعى اليه املعتمد لألنفاق على مشاريع البنية التحتية و  وارتفاعوفق املعطيات االقتصادية احلديثة 
 البلد .راعي النهضة احلديثة يف  -حفظه هللا -بن عبد العزيز  سلماناحلرمني الشريفني امللك 

كما يسرين نيابة عن جملس اإلدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إىل مجيع مسامهي شركة امسنت اجلوف على ما أبدوه من حسن 
 . الثقة ابجمللس وإىل مجيع منسويب الشركة ملا حتقق من إجناز وجناح للشركة

 

 

 راجني من املوىل العزيز احلكيم أن يوفقنا وإايكم

 

 

 اإلدارةرئيس جملس 

 حممد بن سعيد العطية

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 نشاط الشركة : -3

ذلك الغرض القيام  وللشااركة يف حتقيق، ومتلك االراضاايوالتجزهة يف منتجات الشااركة ومواد البناء جتارة اجلملة يتمثل نشاااا الشااركة يف  

دارة إو تأسااايس أو االشاااأتاي يف رسااايس شاااركات اخلدمات الصاااناعية، بغرض توفري الصااايانة واخلدمات للمصاااانع دا ل و ارج اململكة ب

أغراضاااااها  متلك براءات اال أتاع واالساااااتفادة منها يف حتقيقو وغريها  والبوزوالينوتشاااااغيل مصاااااانع االمسنت البورتيندي العادي واملقاوم 

تأسااايس أو االشاااأتاي يف رسااايس الشاااركات الم تكمل أو تتمم نشااااا الشاااركة وإنشااااء كذلك القيام باململكة ،  الصاااناعية دا ل و ارج 

 ة .اجملال و الوكاالت التجاريفس مصانع من مشتقات األمسنت مثل اخلرسانة اجلاهزة و مصانع البلوي و البيا وغري ذلك يف ن

 

 رسالة الشركة : -1

املسامهة يف بناء اجملتمع، والأتكيز على التخطيط االسأتاتيجي الفعال الذي يدفع الشركة ألن تكون يف مصاف الشركات الكربى يف جمال 

جلودة من  يل ا داء عايلأ، و ماتوقعات املساااااااامهني من  يل النمو املساااااااتد تحقيقملكة والعا م العريب، والساااااااعي لاملإنتاج اإلمسنت يف 

 للشركات . هدارة الفعالتكييف إنتاجنا ليتماشى مع آ ر تكنولوجيا مواد البناء ، ومبا يتماشى مع مبادئ اإل
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 اإلنتاج واملبيعات: -1

 م . 1030مت بدء إنتاج وبيع االمسنت هناية الربع األول من عام 
 
 إنتاج الكلنكر: 1/3

 بزايدة. م1036طن  لعاااام ( 3,513,011)مقاااابااال  .م1035يف عاااام  طن( 3,103,176)املنتجاااة بلغااات كمياااة الكلنكر  
 . %6.1هاقدر 

 
 
 

 إنتاج االمسنت : 1/1

 17.1اهقدر  بزايدة م1036طن لعام ( 3,153,710) مقابل م1035يف عام طن( 3,767,707)بلغت كمية االمسنت املنتجة 
%. 

 
  املبيعات : 1/1

 زايدةبم  1036لعام طن   ( 3,166,337) طن مقابل(  3,717,611 ) م1035املباعة  يل عام بلغت كمية االمسنت  -
 . % 17.1 اقدره

 
 

 بزايدةم. 1036رايل لعام ( 113,116,115)رايل مقابل ( 111,171,357 )  .م1035  يل عام  املبيعاتبلغت قيمة  -
 .% 15 اهقدر 
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 :وتفاصيل مبيعات األمسنت كما يلي

4102  5102  
 البيـــــــان

 طن طن

 املنطقة الشمالية 1,310,977 002,288
 املنطقة الوسطى 3,553 162,831
 منطقة املدينة املنورة 241,293 531,501
 املنطقة الغربية 163,261 80,456
 املنطقة الشرقية 9,338 10,110

 اإلجمالي 1,728,422 5,044,531
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  ومبيعات االمسنت إنتاج   

 1022 1021 1022 1024 1025 العام  

707,767,3 كمية االنتاج    3,153,710 3,116,570 3,513,006 3,673,661 
 3,631,011 3,551,551 3,111,337 3,166,337 1,728,422 كمية املبيعات  
 

 التوقعات  واملشاريع املستقبلية  -4

 التوقعات املستقبلية : 4/3

  كلنكرطن   30,000لتصل اىل الثاين مع بداية التشغيل للخط تتوقع الشركة أن ترفع الطاقة اإلنتاجية إىل الطاقة القصوى، 

جتارية قوية  يمةأو اخلارجي لبناء ع إىل استغيل الفرص املتاحة بقدر اإلمكان سواءً على املستوى ااحمللي الشركة  هتدفيومياً، و 

 الشركات القاهمة وحتقيق أعلى عاهد ملسامهيها  وتتمكن من لعب دور رهيسي يف جمال صناعة تستطيع من  يهلا منافسة

 .الشرق األوسط االمسنت يف

 

 املشاريع املستقبلية : 4/1

اضافة اىل التشغيل  ،يومياطن كلنكر  (5000قدرها )ثاين بطاقة إنتاجية النتاج اإلط خل التجرييب ابالنتاجتقوم الشركة حاليا 

 اطق الواعدة مننعمل مراكز اقليمية لتوزيع االمسنت يف امل ىتقوم الشركة بدراسة جدو  كماالتجرييب ملشروع الوقود البديل.  

 اململكة والد ول يف شراكات يف جمال الصناعات واخلدمات املتعلقة ابالمسنت 
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 ملخص النتائج املالية : -5

 :املوحدة قائمة الدخل 

 م1033 م1031 م1031 م1034 م1035 البيــان
 رايل سعودي رايل سعودي رايل سعودي رايل سعودي رايل سعودي قائمة الدخل)ابآلالف(
 315,902 369,168 293,680 269,234 336,287 إيرادات النشاط

 (197,017) (214,025) (196,652) (166,566) (214,268) تكاليف النشاط

 118,885 155,143 97,028 102668 122,019 جممل ربح النشاط

 (33,954) (42,504) (44,081) (40,560) (44,258) مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

 1,935 3,465 1,274 (991) 1,576 صايف -اإليرادات  األخرى

 (4,287) (9,000) (114) (572) (3,000) الزكاة

 82,579 107,104 54,107 60,545 76,337 صاىف الربح ) اخلسارة (

 
 
 الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية: -6

 

 
 
 
 

 ألسبابا نسبة التغري التغري 1034 1035 البيــــــــان

 إمجايل الربح
يعود االرتفاع اىل زايدة كمية املبيعات  18.85% 19,351,089 102,667,877 122,018,966

على الرغم من اخنفاض متوسط سعر 
يضاف اىل ذلك ارتفاع البيع، كما 

ارابح شركة استثمارات اجلوف 
احدى الشركات التابعة لشركة 

 امسنت اجلوف

 يالربح التشغيل
88,782,498 71,505,968 17,276,530 24.16% 

 صايف الربح
76,337,288 60,545,731 15,791,557 26.08% 
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 التابعة :وفيما يلي تفصيل ألمجاىل إيرادات الشركة وشركاهتا 

 
 اجملموع االردن السعودية نوع االيراد الشركة السنة

1035 

 336,286,958 - 336,286,958 االمسنت امسنت اجلوف

 1,460,000 - 1,460,000 استثمار استثمارات اجلوف

استثمارات اجلوف 
 االردن

 - - - استرياد وتصدير

1036 

 269,234,325 - 269,234,325 االمسنت امسنت اجلوف

 (904,037) - (904,037) استثمار استثمارات اجلوف

استثمارات اجلوف 
 االردن

 - - - استرياد وتصدير

 
  ملوحدةا قائمة املركز املايل وفيما يلي 

    

 م1033 م1031 م1031 م1034 م1035 البيـــــــــــــــــــــــــــان
 رايل سعودي رايل سعودي رايل سعودي رايل سعودي سعوديرايل  قائمة املركز املايل)ابآلالف(

 312,151 258,638 314,990 325,229 359,250 موجودات متداولة

 433,185 355,066 132,970 176,625 183,108 األصول األخرى طويلة األجل

 1,063,425 1,450,284 1,907,756 1,978,140 1,983,251 األصول الثابتة

 1,808,761 2,063,988 2,355,716 2,479,994 2,525,609 املوجوداتإمجايل 

 103,176 109,381 179,992 341,778 229,900 مطلوابت متداولة

 2,118 57,424 4,478 4,327 5,201 مطلوابت غري متداولة

 355,150 506,783 791,714 691,075 771,442 قروض طويلة األجل

 460,444 673,588 976,184 1,037,180 1,006,543 إمجايل املطلوابت

 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 رأس املال املدفوع

 48,317 90,420 79,528 140,073 216,411 االحتياطيات واألرابح املدورة

 1,348,317 1,390,400 1,379,532 1,442,814 1,519,066 حقوق املسامهني

 1,808,761 2,063,988 2,355,716 2,479,994 2,525,609 وحقوق املسامهنيإمجايل املطلوابت 
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 الشركات التابعة : -7

 متلك الشركة الشركات التالية :

نسبة   اسم الشركة
املدفوع  من  العملة رأس املال املسامهة

 مقر الشركة رأس املال

%300 (3)شركة استثمارات  اجلوف %300 رايل سعودي 3,000,000   السعودية -الرايض 

%300 (1)شركة امسنت اجلوف " األردن" %50 رايل سعودي 515,000   األردن -عمان 

 

مبدينة الرايض  3030137735ومسجلة مبوجب السجل التجاري رقم مت رسايس شاركة استثمارات اجلوف ذات مسلولية ودودة  -3

 اااااااااااااااااااااارأس مال الشركة مسجلة ابسم الشركة وحصة ال من حصص %33م ووفقاً لعقد رسيس الشركة فإن  35/31/1030بتاريخ 

وقد حصااالت الشاااركة على ركيد  طي من رهيس اجمللس لنه ذتلك هذه احلصاااة  ،املتبقية مساااجلة ابسااام رهيس جملس اإلدارة 3%

سااااتكمال مت اا مليون رايل و  مليون رايل إىل 110م  مت ختفيض رأس مال الشااااركة من  31/30/1033نيابة عن الشااااركة  وبتاريخ 

جتارة اجلملة والتجزهة يف يف نشااااااا الشاااااركة  ،ويتمثل1031يف عام  اإلجراءات النةامية  لتعديل عقد التأسااااايس والساااااجل التجاري

 ألراضااي إلقامةا    شااراء ومشااتقاته ومصااانع البلوي والبيا و  اجلاهزة ومصااانع االمسنتوإقامة مصااانع اخلرسااانة  االمسنت ومشااتقاته

 دمات التجارية، و  والتعهدات ، أعمال الصرافة والعقاراملباين عليها واستغيل العقارات واستثمارها لصاحل الشركة والسمسرة يف غري

 .سعوديةركة يف اململكة العربية الااحملل الرهيسي لعمليات الشو  ،لتسويق للغري والوكاالت التجاريةاالسترياد والتصدير وا

 
السااااااجل  مسااااااجلة مبوجب األردنية اهلامشيةودودة ابملنطقة احلرة ابململكة مت رساااااايس شااااااركة امسنت اجلوف األردن ذات مساااااالولية   -1

م ويتمثل النشاا املصرح به للشركة يف استرياد وتصدير وجتارة  3/33/1030الصادر من مدينة عمان بتاريخ  3177رقم التجاري 

 ه اهلامشيه.االردنيلشركة  اململكة وااحملل الرهيسىي لعمليات ا، امسنت اجلوف ومواد البناء منتجات شركة يفاجلملة والتجزهة 
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 االستثمارات:  -8

 االستثمارات املتاحه للبيع –/أ 8

 م1034 م1035 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر ـــانـــــالبيــــــ

%30 مسامهة سعودية مقفلة السعودية الصناعية الشرقية شركة  61,000,000 61,000,000 

553,157,31 الينطبق صندوق استثماري عقاري السعودية صندوق مدينة كسب العقاري  150,711,31  

553,157,57 اجملمــــــــوع  150,711,57  

 

 )        جمموعة كسب املالية بواسطة  إنشاههرايل سعودي لكل وحدة علما لن الصندوق مت  30اكتتبت الشركة يف مليون وحدة بقيمة امسية  
 مساهم رهيسي يف امسنت اجلوف ( وهو صندوق عام مغلق متوسط األجل .

 
 

 شركة زميله: يفاالستثمارات  –/ب 8

 م1034 م1035 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر البيــــــــــــــان

101701,31, %60 ذات مسلولية ودودة السعودية للتجارة واملقاوالت شركة عرب اجلسور  101,161,31  
 

م( االستثمار يف  1031أكتوبر  30ها املوافق  3611ذو القعدة  16قرر جملس املديرين لشركة استثمارات اجلوف ) شركة اتبعة ( بتاريخ 
ل و أعمال اخلرسانة  ، لنقشركة  عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت ،والم  تتمثل أنشطتها يف  األعمال البحرية وإقامة  مستودعات التخزين وا

 وااحملل الرهيسي لعمليات الشركة  يف اململكة العربية السعودية .
 

 املوارد البشرية : -9

 أ ذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ ان مت رسيس الشركة أمهية املوارد البشرية كوهنا أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث

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

 بشرية يف نفس الوقت على حتقيقأهداف املوارد البشرية بشكل  اص وحتقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل املوارد ال
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فع الكفاءة ور  م اىل األداء املتميز من  يل حسن اال تيار وتنمية وتطوير املهارات،العاملني اخلاصة املشروعة والوصول هب أهداف

والفعالية واالستقرار وكذلك حتقيق االنتماء والوالء من  يل فرص العمل املتوفرة و لق ظروف منا يه وبيلة عمل مناسبة إضافة اىل 

ة اجتماعية وصحية . مما يساعدان على توظيف واستثمار املوارد البشرية  العدالة يف األجور واملعاميت اإلدارية وتقدمي  دمات ورعاي

كمد ل فعال إلدارة املاوارد األ ارى واحلفاظ عليها.وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل هللا ملكانة عالية تتناسب وحجم اجلهد 

 .%17.57( موظفا سعوداي بنسبة قدرها 357( موظف منهم )607) حبدود الا م1035عام  حىت أصبح عدد العاملني بنهايةاملبذول 

  تقنية املعلومات : -30

 عمدت ادارة امسنت اجلوف عرب ادارة تقنية املعلومات ابلشركة للنهوض مبستوى الشركة تقنيا مبا خيدم ادارت الشركة الدا لية وكل اجلهات

ةمة تكنولوجيا املعلومات ويعد ذلك استكماال ملا بدأته من ذات العيقة ابلشركة من عميء ومسامهني وموردين بتطبيق احدث ان

تطبيق مشروع املراقبة بقامت فالتطبيقات سعيا ملواكبة احدث التقنيات مبا خيدم الشركة والنهوض مبستواها بني الشركات العاملية وااحمللية 

ابالضافة وإمكانية الوصول اليها من اي مكان  (IPs Camera) عرب الكامريات مبواقع املصنع  (Security System)  االمنية

لشبكة العنكبوتية ا والذي مت االنتهاء من املرحلة األوىل منه ونشره علىصفحات املوقع االلكأتوين يف تصميم التحديثات الم متت اىل 

انية متابعة مراحل أوامر إمك الشركة ورديمليتيح املوقع اجلديد سحيث ، كما سوف يتم االنتهاء من املرحلة الثانية قريبا ،  بثوبه اجلديد

وتسعى امسنت اجلوف دوما اىل تطبيق كل ما خيدم العميء واملسامهني بتطبيق احدث التقنيات وما توصل اليه  .الشراء والدفعات املالية

فيذ مشروع تنةيم وختطيط يف تن بدئ.كما قامت الشركة ابلالعلم احلديث استشعارا حبجم املسلولية وتقديرا واستثمارا حلق املساهم والعميل

( ملا هلذا املشروع من امهية يف تنةيم معاميت الشركة و فض التكلفة ابستخدام برامج احلاسب اآليل املناسبة ومن ERPاملوارد ) 

  م.1031الرابع من عام املتوقع االنتهاء من التنفيذ بنهاية الربع 
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 املسؤولية االجتماعية للشركة:   -33

الشااركة اهتماما  اصااا ابألعمال اخلريية واالجتماعية واإلنسااانية إىل جانب دورها االقتصااادي والتنموي ، كما حترص الشااركة على توىل 
لكة مبناء ثقافة املسااالولية االجتماعية لدى املوظفني، حيث ساااامهت الشاااركة يف عدد من األنشاااطة االجتماعية واخلريية على مساااتوى امل

 -قامت ابلتايل: تحديد فقدابلبشكل عام واملنطقة 
 

 :والشبايب اجملتمعي الوعي وخدمة التنمية برامج
  العمل بانظمة يتعريفال قاءال -مكتب العمل دعم  

 دفاع المدنى لل في اليوم العالمي لمشاركة ا 

 في اسبوع المرور الخليجيلمشاركة ا  

 لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف دعم ا 

 مساهمة الشركة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم ) تراحم( الحدود الشمالي 

 مساهمة الشركة في بعض االنشطة المدرسية بمدارس طريف  

 
 دعم برنامج تنمية المجتمع بمدينة طريف لرعاية االيتام 

 

 احملافظة على البيئة واحلد من التلوث :   -31

ااحملافةة على البيلة والصحة والسيمة جزء ال يتجزأ من أعماهلا ومن ثقافتها ، وتسعى ابستمرار حنو حتسينها حبيث تؤمن الشركة لن 

حرصت من البداية و اهتماما كبريا يف العمل على محاية البيلة وااحملافةة عليها، شركة الأولت وقد  تضمن متاشيها مع القوانني والتشريعات

انيات سنوية لتحسني الوضع وقد رصدت الشركة ميز , بيلية بقصد ااحملافةة على البيلة يف ااحمليط اجملاور للمصنععلى حتقيق أعلى معايري ال

البيلي يف املصنع وذلك بشراء وتركيب افضل انواع الفيتر من الشركات املتخصصة يف هذا اجملال، وقد نفذت الشركة مجيع االشأتاطات 

 .1035بفضل من هللا مت احلصول عليها يف هناية عام املطلوبة للحصول على هذه الشهادة  و 

 

 الزكاة الشرعية : -31

م وحصاااالت على شااااهادة 1035رايل عن الزكاة املسااااتحقة عن عام مليون  1,7قامت الشااااركة بتكوين لصااااص للزكاة الشاااارعية مببل  
شاااهادة الزكاة عن على حصاااول لل، وجاري العمل م 10/6/1031تنتهي يف  1036عن عام  الزكاة من قبل مصااالحة الزكاة والد ل

 م . 1035عام 
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 القروض : -34

 صندوق التنمية الصناعية السعودي:  -1
سنوات لقساا نصف  7م  يسدد  يل 1030فرباير  17رايل يف اتريخ  671,500,000حصلت الشركة على قرض مببل  

امة  أو  الىت ستقام قبرهن كافة املباين  املم وهذا القرض مضمون 1037نوفمرب  35سنوية  وإن آ ر قسط هلذا القرض يستحق يف 

كليو مأت مع كامل املصنع   11,1مبنطقة االمتياز املنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف واملقام عليها املصنع ومساحتها 

لنقل   ذلك وساهل اوع مبا يفومعداته وآالته وأدواته وتوابعه وملحقاته الىت مت احلصول عليها أو سيتم احلصول عليها من أجل املشر 

 .والسيارات واالاثث املكتيب

 )رايل سعودي(:1035 عامحركة القرض خالل   

 يف الرصيد أصل القرض
03/03/1035 

املسحوابت خالل 
 السنة

املسدد خالل 
 السنة

 الرصيد
 31/12/1035يف

671,500,000 ,000171,500  - ,000,00005  ,0001,50011  
 
 

 البنك السعودي الربيطاين)ساب(:  -2
م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من البنك السعودي الربيطاين 1031يناير 33ها املوافق 3611صفر  37بتاريخ 

مليون رايل سعودي مبوجب اتفاقية التسهييت املصرفية االسيمية املربمة مع البنك ويبل  السقف التمويلي هلذه  150مببل  

 مليون رايل سعودي. 115األتفاقية 

مت احلصول على هذا القرض يف صورة متويل مراحبة " تورق" هبامش ربح يقدر وفقاً لسعر اإلقأتاض الدا لي بني البنوي السعودية 

القرض مضمون بسند المر صادر من  .سنواي. يسدد التمويل على أقساا نصف سنوية ابإلضافة إىل هامش الربح  1%+

 قبل اجملموعة.

مليون رايل بضمان توقيع  150م مت توقيع عقد متويل مراحبة اسيمي مع البنك السعودي الربيطاين بقيمة  1035 يونية 10يف 

 .سند المر هبدف متديد فأتة التمويل السابق
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 )رايل سعودي(                                                                           :1035 عامحركة القرض خالل 

 أصل القرض
 يف الرصيد

 املسدد خالل السنة املسحوابت خالل السنة 03/03/1035
 الرصيد

 31/12/1035يف
365,000,000 042,804,105 3,304,101 - 015,333,153 

 
 مصرف الراجحى . -1

م(  قعت شركة فس نت فقج ف فتفاقية تسهيالت بنكية قلحص ل على 9144سبت بر  8هـ      افق  ف   4141رجب  92بتاريخ 

, تم   لي ب لاير س       ع    111قرض ط ي ل فجج ل  ب بن ل فقرفجحي  يبلل فقس       يف فقت  يلي قه  م فغتف اقي ة  بلل 

قس  عر فغقترفض فق فيلي بيب   يا   فقحص   ل على ه ف فقيرض  ي ص   رو ت  يل  رفبحة ر ت رب ر بها ح ربد يي ر 

ة يقى ها ح فقربد  يس   اا , يس    فقت  يل على فقس اط نص ف سن ية باغ س ن يا   ٪ 2فقبن ل فقس ع  ية  ا ا ا  يقي  

اتم س     ف  فقيرض يالل فقعام عب طري  . م 9142س    ن فت  ب تاريخ فس    تحياب ف ل قس    ط  ي فقعام  6كا ال  يالل 

 ن اء(فقحص ل على قرض  ب بنل فغ

 
 )رايل سعودي(                                                                           :1035 عامحركة القرض خالل 
 أصل القرض
 

 يف الرصيد
03/03/1035 

املسحوابت خالل 
 السنة

املسدد خالل 
 السنة

 الرصيد
 31/12/1035يف

 ـ 300,000,000 ـ 300,000,000 400,000,000

 
 مصرف االمناء . -4

 قعت شركة فس نت فقج ف فتفاقية تسهيالت بنكية قلحص ل على  م(9142 يس بر  2افق  ف    هـ    4142صفر  92بتاريخ 

 لي ب لاير س  ع   ت تم فقحص   ل  121فغن اء  يبلل فقس  يف فقت  يلي قه م فغتفاقية  بلل  قرض ط يل فججل  ب بنل

على ه ف فقيرض  ي ص     رو ت  يل بيل بجل بها ح ربد يي ر   يا قس    عر فغقترفض فق فيلي بيب فقبن ل فقس    ع  ية 

حية فقيائ ة على ش  ركة فس   نت س  ن فت. تم  ند فقت  يل قضرض س   ف  فغقتتف ات فق س  ت 2س  ن يا ق  و  ٪9 ا ا ا  فقي  

 فقج ف ق ى  صرف فقرفجحي .

 )رايل سعودي(                                                                           :1035 عامحركة القرض خالل 
 أصل القرض
 

 يف الرصيد
03/03/1035 

املسحوابت خالل 
 السنة

املسدد خالل 
 السنة

 الرصيد
 31/12/1035يف

 350,000,000 ـ 350,000,000 ـ 450,000,000

 
 

 أو كبار التنفيذيني أو أية جهة أخرى . اإلدارةجملس أعضاء  و التوجد أية قروض للشركة على 
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 شهادة اجلودة )األيزو( : -35

( ISO 9001-2008( االملانية شهادة األيزو العاملية للجودة الشاملة )T U Vحصلت شركة امسنت اجلوف عن إعتماد شركة ) 
 االمسنت لنواعه. للمصنع وذلك ملا متتع به مصنع امسنت اجلوف يف تطبيق املقاييس العاملية يف صناعة

 
 
 -املخاطر : -36

للطاقة  من جراء املنافسة املتوقعة ولياً نتيجة د ول شركات امسنت جديدة والتوسعات و ارجياً  تويل الشركة اهتماما ابملخاطر ااحملتملة ولياً 

ر فإن نشاا الشركة  آوكما هو يف أي نشاا  حيث يتضمن نشاا الشركة تصنيع االمسنت وتسويقه ولياً اإلنتاجية يف الشركات األ رى 

ة  مما مداد الوقود والذي يتم احلصول عليه حصراي من شركة ارامكو السعوديوبيلية، ومنها لاطر متعلقة إب مالية ملخاطر  تشغيلية   معرض

يؤدي إىل ودودية الطاقة اإلنتاجية  وبدوره حيد من منو املبيعات وفقد فرص تسويقية  ولاطر زايدة عدد املنافسني ود ول شركات جديدة 

 .وتوسعة مصانع  طوطها اإلنتاجية  ولاطر وقف التصدير

داء على األ  طارجراءات اليزمة للحد من انعكاسات تلك األ طار الم قد تتعرض هلا ومن مث اختاذ اإلكة مبراجعة كافة األوتقوم الشر 

املالية  دوات الرقابية متمثلة يف جلنة املراجعة والتقارير الدورية للجوانبدارهتا وجلاهنا واألإ والتغلب عليها، وحتقق الشركة ذلك من  يل

 األداء. ومقارنة مؤشرات والتشغيلية 

 أما املخاطر  الواردة يف إيضاحات القواهم املالية املرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك املخاطر وهي كالتايل : 

 لاطر االهتمان 

عة لأتكيز لاطر األصول املالية اخلاضهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف األ ر خلسارة مالية، وتتألف 

ماين , وحتتفظ اجملموعة ابألموال النقدية لدى بنوي ذات تصنيف اهت ، واملدينون التجاريون : النقد وما يف حكمه االهتمان ، ابألساس من

 .جيد وابلتايل حتدد املخاطر

 لاطر أسعار العموالت 

النقدية األولية  يف أسعار العموالت يف السوق على املركز املايل األويل للمجموعة وتدفقاهتاهي التعرض ملخاطر متعددة تتعلق بتأثري التغريات 

 . ، وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن رثري لاطر أسعار العموالت ليس جوهرايً 
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 لاطر العميت 

ابلرايل  رف العميت األجنبية، إن معاميت اجملموعة األساسية هيهي لاطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار ص

ميت عالسعودي واليورو والدوالر األمريكي والدينار األردين والني الياابين، وتراقب االدارة تقلبات أسعار صرف العميت وتعتقد أن لاطر ال

 .  غري جوهرية

 لاطر السيولة 

األموال االزمة للوفاء اباللتزامات املتعلقة ابألدوات املالية, تنتج لاطر السيولة عند عدم القدرة على  هي لاطر عدم مقدرة املنشأة على توفري

اء فبيع أصل مايل بسرعة و مببل  يقارب قيمته العادلة, تدار لاطر السيولة و ذلك مبراقبتها ابنتةام للتأكد من توفر السيولة الكافية للو 

 . موعةاباللتزامات املستقبلية للمج

 فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة : -37

دف إىل على  طة املراجعة السنوية املعتمدة والم هت بناءً و ، يسعى جملس إدارة الشركة  إىل تطوير ودعم أنةمة الرقابة والضبط الدا لي

 ية لتقييم نةام الرقابة والضبط الدا لي، تقوم إدارة املراجعة الدا لية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن عمليات املراجعة التشغي

كة واملتمثلة يف ولة من التأكد من حتقيق أهداف الشر واإلدارية واملالية الم تقوم هبا بصفة مستمرة والم هتدف إىل التحقق بدرجة معق

ب وتراق داف الشركةاها اإلدارة لتحقيق أهمحاية أصول الشركة ودقة السجيت ااحملاسبية واكتماهلا، والتقيد ابألنةمة والسياسات الم تتبن

اعلية وإجراءات راجعة الدا لية واملراجعون اخلارجيون لفةهر عمليات املراجعة الم تقوم هبا إدارة املو م ت  ، ابستمرار من قبل جلنة املراجعة

هبا جلنة املراجعة  تلك الدراسات الم قامتعلى  جوهراي يف نةام الرقابة والضبط الدا لي للشركة، وبناءً  الرقابة والضبط الدا لي ضعفاً 

 .ا ليةفإهنا تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نةام الرقابة الد

 

 حوكمة الشركة :  -38

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايري نةام احلوكمة وذلك من أجل االلتزام لفضل ممارسات احلوكمة الم تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب 

طبيق ما ورد أولوايته تاملصاحل، وحرصاً من الشركة على حقوق مسامهيها وكذلك أصحاب املصاحل املتعاملني معها وضع جملس اإلدارة من 

 فقد أمتت الشركة الهحتها الدا لية للحوكمة )دليل ، يف الهحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيلة السوق املالية
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 ةاملوافقة عليها من اجلمعية العامة العادية الرابع ومتت ،م35/01/1033( بتاريخ 67حوكمة الشركة( وأعتمدها جملس اإلدارة ابلقرار رقم )

 .حة حوكمة الشركات يف مجيع بنودهام وهي تتفق مع اله 31/01/1033املنعقدة بتاريخ 

 من أحكام الهحة حوكمة الشركات واإلحكام الم  م تطبق وأسباب ذلك :جلدول التايل يبني ما مت تطبيقه وا 

 املوضوع املادة
طبق 
 طبق جزئيا ابلكامل

مل 
 يطبق

 الســـــــــــــــــبب

    √ العامة للمسامهنياحلقوق  1

6 
تسهيل ممارسة املسا مهني 
حلقوقهم  وحصوهلم على 

 املعلومات
√    

5 
حقوق املسامهني  املتصلة 
    √ إبجتماع اجلمعية العامة

1 
حقوق التصويت)عدا الفقرة 

    √ )ب و د(

 

)ب( جيب اتباع أسلوب 
التصويت الأتاكمي عند 
التصويت ال تيار أعضاء 

اإلادرة يف اجلمعية جملس 
  العامة

 
 

 
√ 

 

 م يتم العمل به حسب النةام 
األساسي للشركة هو نةام 
التصويت العادي ، حيث ان 
أسلوب التصويت الأتكمي  

اسأتشادي حسب نةام الشركات 
وستطبق الشركة أسلوب التصويت 
الأتاكمي من اتريخ نفاذ النةام 

 اجلديد .

 

 من املستثمرين على جيب )د(
 االعتبارية الصفة ذوي األشخاص

 غريهم عن ابلنيابة يتصرفون الذين
 - االستثمار صناديق مثل -

 يف سياساهتم عن اإلفصاح
 يف الفعلي وتصويتهم التصويت

 اإلفصاح وكذلك تقاريرهم السنوية،
 تضارب أي مع التعامل كيفية عن

 على يؤثر قد للمصاحل جوهري

  

 
 
 
 
√ 
 
 

 ال ينطبق على امسنت اجلوف
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 اخلاصة األساسية احلقوق ممارسة
 .ابستثماراهتم

7 
حقوق املسامهني يف ارابح 

    √ االسهم

7 
السياسات واالجراءات 

    √ التعلقة ابالفصاح

االفصاح يف تقرير جملس  3
    √ االدارة

الوظاهف االساسية جمللس  30
    √ اإلدارة

 مسلوليات جملس اإلدارة 33
    √ )عدا  الفقرة )أ(

 
.. وعلى   اجمللس جتنب  (أ)

إصدار تفويضات عامة 
 او غري وددة املدة

 
 
√ 

 
يصدر اجمللس تفويضات 
 اصة لعمال وانشطة 

 الشركة املستمرة.

    √ تكوين جملس اإلدارة 31

جلان جملس اإلدارة  31
    √ واستقيلياهتا

    √ جلنة املراجعة 36

    √ جلنة الأتشيحات واملكافأت 35

إجتماعات  جملس اإلدارة  31
    √ وجدول األعمال

37 
مكافأت أعضاء  جملس 

    √ اإلدارة وتعويضاهتم

37 
تعارض املصاحل يف جملس 

    √ اإلدارة
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  جملس اإلدارة : -39

 تكوين جملس  اإلادرة  39/3
للتعريفات الواردة  ويتم تصنيف األعضاء وفقا   ( أعضاء،1يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد )

بلغ عدد اجتماعات مجلس   ، وقد  بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية

( اجتماعات، أتخذت خاللها حزمة من القرارات 4م أربعة )2851اإلدارة التى عقدت خالل العام 

الدورة الحالية للمجلس هي الدورة الثالثة للفترة  و والتوصيات  المدرجة في جدول أعمال تلك االجتماعات

والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس  م (.81/80/2851م الى 83/80/2854من )

 اإلدارة :
 

 

 التصنيف المنصب االسم م
عدد 

 الحضور

العضوية في الشركات 

 المساهمة األخرى

 ـــــــــــــــ 2 مستقل (5)المجلس رئيس   بن خالد سمو األمير/ خالد بن فهد 5

 /  محمد سعيد عطيةالمهندس 2
المجلس  عضو رئيس و

(2) 
 ـــــــــــــــ 4 مستقل

 شركة كسب المالية 4 غير تنفيذي عضو المجلس الشيخ / سعد بن صنيتان الهديب 0

 ـــــــــــــــ 4 مستقل المجلسعضو  الشيخ/ عبد اإلله بن صالح كعكي 4

 4 مستقل المجلسعضو  الدكتور/ حمزة بهي الدين الخولي 1
الشركة الوطنية للخدمات  

 الجوية )ناس(

 شركة كسب المالية 4 تنفيذي العضو المنتدب الشيخ / عشري بن سعد العشري 3

 ـــــــــــــــــ 2 مستقل (0)عضو المجلس  احمد فهد الضويان المهندس 1

 

ها املوافق 17/03/3611مسو األمري  الد بن فهد بن  الد من رائسة وعضوية جملس إدارة الشركة  يف  ( قبول استقالة رهيس اجمللس3)
 ( ابلتمرير. 31م بقرار اجمللس رقم ) 35/07/1035

ملتبقية وعرض ا(   تعيني عضو جملس االدارة املهندس/ ومد بن سعيد عطية رهيساً جمللس االدارة  لفاً لسمو االمري املستقيل  إلكمال املدة 1)
 ( ابلتمرير. 31م بقرار اجمللس رقم ) 35/07/1035ها املوافق 17/03/3611تعيينه على اول اجتماع للجمعية العامة إلقراره يف 

م 31/07/1035ها املوافق 11/03/3611( قبول استقالة عضو اجمللس املهندس/ امحد بن فهد الضواين من عضوية جملس االدارة يف 1)
 ( ابلتمرير. 33رقم )  بقرار اجمللس
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 م:1025بيان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للعام  21/1 

 االسم
 اجتماعات مجلس اإلدارة

 ديسمبر  25 أغسطس  2 مايو 25 فبراير 12
 ــــــــ ــــــــ √ √ بن خالد سمو األمير/ خالد بن فهد

 √ √ √ √ المهندس/ محمد سعيد العطية

 √ √ √ √ سعد بن صنيتان الهديبالشيخ / 
 √ √ √ √ الشيخ/ عبد اإلله بن صالح كعكي
 √ √ √ √ الدكتور/ حمزة بهي الدين الخولي
 √ √ √ √ الشيخ / عشري بن سعد العشري

 ــــــــ ــــــــ √ √ المهندس/ احمد فهد الضويان

 
 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني : 39/1

 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة :  39/1/3

 م

 اسم من تعود له المصلحة

 نهاية العام بداية العام

  صايف التغيري
نسبة 
عدد  النسبة عدد األسهم التغيري

 األسهم
 النسبة

%0.0613 10,000 (3)مسو األمري/  الد بن فهد بن  الد 3  ــــــــ ــــــــ 0.0613% 10,000 

%0,0007 3,000 سعيد العطية / ومد بناملهندس   ــــــــ ــــــــ 0,0007% 3,000 

%0.0017 5,000 الشيخ / سعد بن صنيتان اهلديب 1  5,000 0.0017%  ــــــــ ــــــــ 

%0.0017 5,000 األستاذ / عشري بن سعد العشري 1  5,000 0.0017%  ــــــــ ــــــــ 

%3.1161 3,533,573 الدكتور/ محزة هبي الدين اخلويل 6  3,533,573 3.1161%  ــــــــ ــــــــ 

01,0131,1 الشيخ/ عبداألله بن ومد كعكي 5  7735,3%  1,101,013 3.7735%  ــــــــ ــــــــ 

71,1713,1 (1)املهندس / امحد بن فهد الضواين  7  1710,3%  %588 2,510,300 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 م.35/07/1035ها املوافق 17/03/3611مسو األمري  الد بن فهد بن  الد استقال من رائسة وعضوية جملس إدارة الشركة يف  (5)
 م.31/07/1035املوافق ها 11/03/3611املهندس/ امحد بن فهد الضواين استقال من عضوية جملس االدارة يف  (2)
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 زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة : حقوق39/1/1 

 م
اسم من تعود له 

 املصلحة

 هناية العام بداية العام صلة القرابة
صايف 
 التغيري 

نسبة 
 -ابن -زوجة التغيري

 ابنه
عدد 
 األسهم

 النسبة عدد األسهم النسبة 

فاتن عبدالعزيز  3
 رجب

عبد زوجة/ 
 ــــــــ ــــــــ %0,0713 300,000 %0,0713 300,000 اإلله كعكي

 

 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني : 39/1/1 

كبار  يف ذلك   ال ذلك  1035ديسمرب  13سهم من أسهم الشركة كما يف  1,000ذتلك املدير املايل للشركة األستاذ حامد الغامدي  

 ة.أسهم ابلشركالتنفيذيني يف الشركة أو زوجاهتم أو أوالدهم القصر أية 

  

 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني :  39/1/4 

تقوم الشركة بدفع مكافأت وبدالت حضور جلسات  ألعضاء جملس اإلدارة مبوجب ما نص عليه النةام األساسي للشركة وقرارات جملس 

كما تقوم بدفع رواتب ومكافأت وتعويضات لكبار التنفيذيني حسب العقود املوقعة معهم علما لن أعضاء جملس اإلدارة  م يتقاضوا اإلدارة  ،  

ينهم املدير العام من  بلستة من كبار التنفيذيني مكافأت او بدالت وفيما يلي بيلي بيان إبمجايل مدفوعات الشركة  أية 1035 يل عام 

 للشلون الفنية ومساعد املدير العام للشلون اإلدارية واملدير املايل ومساعد املدير العام 

جماس  أعضاء البيان م
 اإلدارة التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة غري 
 التنفيذيني/ املستقلني

ستة من كبار التنفيذيني من 
 بينهم املدير العام واملدير املايل 

 مجايلاإل

 6,535,600 6,535,600 - - البدالت والرواتب -3
 177,000 177,000 - - املكافأت الدورية والسنوية -1
 0 0 - - بدل حضور جلسات -1

 6,771,600 6,771,600 - - اإلمجايل
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 : جلان جملس اإلدارة    - 10

 جلنة املراجعة  10/3

أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة  ا تيارمت تشكيل جلنة املراجعة من ثيث أعضاء ، ومتت املوافقة على قواعد 

م ، وتتكون جلنة املراجعة الم بدأت 07/01/1007ها املوفق 06/01/3613اجلمعية العامة العادية األوىل املنعقدة بتاريخ  ابجتماع

 م  من اآليت : 01/07/1036يف  الثالثة دورهتا 

 الصفة اإلسم

 عضو جملس اإلدارة -رهيس اللجنة / ومد سعيد العطية املهندسا

 عضو جملس اإلدارة –عضو اللجنة  الشيخ/ عبداالله بن صاحل كعكي

 مستقل من  ارج الشركة –عضو اللجنة  **األستاذ/ إبراهيم ومد العلوان 

 

الدورة الثالثة  – اجللسة االوىل –مت إعادة تشكيل أعضاء جلنة املراجعة للدورة الثالثة بنفس أعضاهها السابقني يف اجتماع جملس اإلدارة 

 م.11/7/1036املنعقد بتاريخ 

اجعة على قت جلنة املر العلوان ) عضو مستقل من  ارج الشركة (  استقالته من عضوية جلنة املراجعة وواف م**   قدم  األستاذ/ إبراهي

 م . 36/7/1035االستقالة يف اجتماعها  الرابع املنعقد بتاريخ 

زيز عولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة جمللس اإلدارة، وجلنة املراجعة املنبثقة من اجمللس، وقد  طت الشركة  طوات إجيابية لت

 ومن مهام جلنة املراجعة:الشركة،  نةام الرقابة الدا لية لديها وااحملافةة على أصول

  اإلشراف على إدارة املراجعة الدا لية يف الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها فيتنفيذ األعمال واملهمات الم حددها هلا

 .جملس اإلدارة

 دراسة نةام الرقابةالدا لية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياهتا يف شأنه. 

 الدا لية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها دراسة تقاريراملراجعة. 

 ،التأكد من استقيليتهمويراعى عند التوصية ابلتعيني التوصية جمللس اإلدارة بتعيني ااحملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم . 

 عمال املراجعةل ل املراجعة الم يكلفون هبا أثناء قيامهمالقانونيني، واعتماد أي عمل  ارج نطاق أعما متابعة أعمال ااحملاسبني. 
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  التنسيق بني اإلدارات املختلفة يف الشركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا يف ذلك املراجع اخلارجي وهيلة سوق املال وغري ذلك من

 اجلهات الرقابية اخلارجية األ رى .

  واإلدراج الصادرة عن هيلة  السوق املالية .متابعة تنفيذ  ما ورد يف الهحة التسجيل 

 عليها دراسة  طة املراجعة مع ااحملاسب القانوين وإبداء ملحوظاهتا. 

 يف شأهنا دراسة ملحوظات ااحملاسب القانوين على القواهم املالية ومتابعة ما مت. 

 الرأي والتوصية يف شأهنااإلدارة وإبداء  دراسة القواهم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس. 

 وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأهنا دراسة السياسات ااحملاسبية املتبعة. 

األستاذ       و م حيضر عضو جلنة املراجعة . اجتماعات( 6عدد ) 1035هذا وقد بلغت اجتماعات جلنة املراجعة الم عقدت  يل العام 

بتاريخ  ةالدورة الثانية املنعقد –م.، واالجتماع الثالث 1/1035//3 خالدورة الثالثة  املنعقد بتاري –الثاين االجتماع   –/ إبراهيم العلوان  

 م. 31/5/1035

 
 جلنة الرتشيحات واملكافآت : 10/1

لعادية الثانية املنعقدة امت تشكيل اللجنة واملوافقة على قواعد ا تيار أعضاهها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ابجتماع اجلمعية العامة 
 –م، وتتكون جلنة الأتشيحات واملكافآت احلالية الم مت تشكيلها يف اجتماع جملس اإلدارة1003/ 10/01ها املوافق 17/01/3610بتاريخ 

 من األعضاء ادانه: 11/7/1036الدورة الثالثة املنعقد بتاريخ  –اجللسة االوىل 
 

 

 الصفة اإلسم

 رهيس اللجنة اخلويلبن هبي الدين الدكتور/ محزة 

 عضو اللجنة / ومد سعيد العطيةاملهندس 

 عضو اللجنة / أمحد بن فهد الضوايناملهندس 
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 ومسئوليات اللجنة : ومن مهام 

 إدانته  ص سبقمراعاة عدم ترشيح أي شخ التوصية جمللس اإلدارة ابلأتشيح لعضوية اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة مع

 .جبرذة للة ابلشرف واألمانة

 طلوبة لعضوية للقدرات واملؤهيت امل السنوية ليحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف املراجعة

 .أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم

 التوصيات يف شأن التغيريات الم ذكن إجراؤها لس اإلدارة ورفعمراجعة هيكل جم. 

 جملس اإلدارة، واقأتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة حتديد جوانب الضعف والقوة يف. 

 جملس إدارة عضوية من استقيلية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل التأكد بشكل سنوي 

 .شركة أ رى

  يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزااي واحلوافز والرواتب 

 اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس

 .ابألداء معايري ترتبط

 لشركة تتضمن أن تكون املكافآت والرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلني للعمل يف الشركة وضع سياسة مكافآت لدى ا

واالحتفاظ هبم وبشكل يتماشي مع الرواتب املمنوحة من قبل الشركات املماثلة ابلسوق حتديد احتياجات الشركة من الكفاءات 

 على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني وأسس ا تيارهم . 

 .إعداد السياسة اخلاصة ابملوارد البشرية والتدريب يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي 

 

 :االستثمارجلنة   10/1

مت تشكيل اللجنة واملوافقة على قواعد ا تيار أعضاهها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ابجتماع اجلمعية العامة العادية الثانية          
 –احلالية الم مت تشكيلها يف اجتماع جملس اإلدارة االستثمارم، وتتكون جلنة 1003/ 10/01ها املوافق 17/01/3610املنعقدة بتاريخ 
 من األعضاء ادانه: 11/7/1036الدورة الثالثة املنعقد بتاريخ  –اجللسة االوىل 
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 الصفة األسم

 رهيس اللجنة كعكيبن ومد   الشيخ/ عبداالله 

 عضو اللجنة العشري بن سعد / عشريالشيخ 

 عضو اللجنة الضواينبن فهد / أمحد املهندس

 

  
 :ومن مهام ومسئوليات جلنة االستثمار 

 اإلستثمارية وتوجيه األموال  االشأتاي يف رسم السياسة العامة الم تسري عليها الشركة يف اجملاالت -

 .الشركة وذلك بعد إقرارها من قبل جملس إدارة  وتنفيذهااقأتاح اخلطة العامة إلستثمار أموال الشركة،  -

لية كل ثيثة لإلستثمار وإعداد وفةة إستثمارية تفصي تقييم أداء القنوات اإلستثمارية للشركة ودراسة مدى ميهمتها مع اخلطة العامة -

ختاذ القرار االقتصاد الوطين ومن مث اتدعم  التجارية المالقتصادية للمشروعات الصناعية أو أشهر وإعداد ومراجعة دراسات اجلدوى ا

 ملسامهة الشركة فيها.
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 املعامالت مع جهات ذات عالقة : -13

، إن هذه املعاميت واملصاااااااااااااريف تتمثل  يف ة عرب اجلسااااااااااااور للتجارة واملقاوالتإبجراء معاميت مع شاااااااااااارك م  1035عام قامت اجملموعة  يل 
ها من جملس تتشابه مع املدينيني والداهنيني التجاريني العاديني وموافق علي معةمها يف توريد امسنت ونقل  وتوريد وقود ،ان شروا هذه املعاميت 

 : 1035ابملعاميت الم متت  يل عام تفصيل اإلادرة وفيما يلي 
اســــــــــــــــــــم 
 الشركة

طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  العالقةطبيعة 
 التعامالت

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان حجم التعامالت

شركة عرب 
 اجلسور 
للتجارة 

 واملقاوالت

شركة مستثمر فيها 
من قبل شركة 

 استثمارات اجلوف

 مبيعات
 
 

تكاليف نقل 
 وتوريد وقود

 
 
 
 

ذمم مدينه 
جتارية وولة 
اىل جهة 

 ذات عيقة

56,311,577 
 
 

11,730,317 
 
 
 
 
 
 

5,711,130 
 
 

مت االستثمار يف شركة عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت من قبل شركة 
وبنسبة  31,000,000استثمارات اجلوف)شركة اتبعة( بقيمة 

( ابلتمرير بتاريخ 16بقرار جملس اإلدارة رقم) %60استحواذ 
مبوجب قرار  1031. ، مت  يل السنة املالية 30/30/1031

املوافقة على منح  11/30/1031( بتاريخ 63دارة رقم )جملس اإل
( مليون رايل من  يل شركة 75شركة عربا جلسور قرض مببل  )

استثمارات اجلوف  ، ومت توقيع اتفاقية قرض بني شركة استثمارات 
م مقابل سند آلمر  3/31/1031اجلوف وشركة عرب اجلسور بتاريخ 

ة قدرة من البنك ، ابإلضافوبعدل عاهد يعادل تكلفة اإلقراض  امل
من صايف اإلرابح السنوية  %5اىل رسوم إدارية ملتابعة القرض مبعدل 
، استخدم من القرض 1036، لشركة عرب اجلسور ابتداء من عام 

ومتتد فأتة سداد القرض ملدة ست  مليون رايل فقط، 15مبل  
، حيث يستحق القسط األول من القرض بتاريخ سنوات مييدية 

إبريل  10يستحق القسط األ ري بتاريخ و  م 1031ريل أب 10
 .م  1013

 
 
 مشرتايت أو عقود هبا مصلحة لعضو جملس اإلدارة والتنفيذيني : -11

 هبا مصلحة لعضو من أعضاء جملس اإلدارة  او التنفيذيني . 1035مشأتايت أو عقود أبرمتها اجملموعة   يل عام  توجد ال
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 للجهات احلكومية : املستحقةاملدفوعات النظامية  -11

 
 2014 1035 بيان

 2,500,000 176747000 الزكاة والضريبة

 286,000 298,000 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 6,700,000 974717000 رسوم استغيل ااحملاجر 

 9,486,000 13,444,000 االمجايل
 

 
 سياسة توزيع األرابح: -14

 ( من النةام األساسي للشركة توزع أرابح الشركة على النحو التايل :61( و)61وفقا للمادتني )
 توزع أرابح الشركة الصافية السنوية بعد  صم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األ رى على الوجه اآليت:   

طي العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بل  االحتيا( من األرابح الصافية لتكوين احتياطي نةامي، وجيوز للجمعية %30جينب ) -3

 ل .املذكور نصف رأس املا

جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقأتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من األرابح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وختصيصها 

 على األقل من رأس املال املدفوع. %5ني تعادل لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامه

من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مع مراعاة األنةمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة  %30خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  -1

 والصناعة هبذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرابح.

ابح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد الم حيددها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات الم تصدرها وزارة التجارة تدفع األر  -1

 والصناعة.

 -:1035األرابح خالل عام توزيعات  -15

ةرا لتأ ر اخلاصة بتمويل اخلط الثاين ن التزاماهتام، وذلك لتوفري السيولة اليزمة للبدء يف سداد  1035 يل عام  الشركة بتوزيع أرابح م تقم 

 يف سداد تلك االلتزامات.املشروع  سيسهم  حيثللمشروع، التشغيل التجاري 
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 :خطة الشركة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية  -16
 م من التايل: 1037تتكون  طة الشركة لتطبيق معايري ااحملاسبة الدولية حبلول عام 

 الشركة ملعرفة مدى ميهمتها لتطبيق املعايري الدولية والتعديل عليها مبا يتوافق مع ذلك.مراجعة لواهح  -
 عقد برامج ودورات تدريبية للمحاسبني واملاليني يف الشركة للتعرف على املعايري الدولية للتقارير املالية وتطبيقاهتا. -
وذلك لتسهيل . م 1031و  1035و  1036للعامني ليعوام الثيثة وفقا للمعايري الدولية إصدار قواهم مالية موحدة سنوية للشركة  -

 م  1037متابعة االداء واملقارنة التارخيية مع بدء التطبيق الفعلي يف عام 
 هذا وابلفعل بدأت الشركة يف تنفيذ تلك اخلطة .

 

 

 جلزاءات من هيئة السوق املالية :العقوابت وا -17   

، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة األربعني من قواعد التساااااجيل واإلدراج، رايل  300,000غرامة بقيمة  فرض  1035 عام  لمت  ي

 .لتأ رها يف اإلفصاح للجمهور عن نتاهج اجتماع اجلمعية العامة العادية السابع يف الوقت النةامي ااحملدد

 م.1035-01-07وذلك بناريخ 

 

 إقرارات الشركة : -18

 اعدت بشكل سليمسجيت احلساابت  أن. 

 ونفذ بفعاليه إن نةام الرقابة الدا ليه اعد على اسس سليمه. 

 .انه اليوجد شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

 

 :أتكيدات جملس االدارة -19

 يؤكد جملس االداره انه:

     منح قرض آلي من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. م يتم 

  .م تد ل الشركة يف أي معاميت  اصة لسهم الشركة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو ممن هلم صلة قرابة مباشرة  

 .أعدت القواهم املالية للشركة وفقاً للمعايري ااحملاسبية الصادرة عن اهليلة السعودية للمحاسبني القانونيني 

 خلارجي .ال يوجد أية ميحةات أو حتفةات يف تقرير املراجع ا 
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  ( 11قرة )فيما عدا ما ورد يف الف م تفرض أية عقوابت أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من اهليلة أو أية جهات أ رى

 أعيه .

  م.1036التوجد أسهم ذات أحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا إببيغ الشركة بتلك احلقوق  يل عام 

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

 . م تنشئ أية  احتياطيات أو اد ار لصاحل موظفي الشركة خبيف لصص مكافأة هناية اخلدمة  

 .ال توجد أدوات دين قابلة  للتحويل إىل أسهم ، وال توجد أدوات دين قابلة ليسأتداد 

 عضو جملس اإلادرة او التنفيذيني .ال توجد أية مشأتايت أو عقود هبا مصلحة ل 

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

 تعويض.

 

 توصيات جملس اإلدارة للجمعية العامة : -10

 م .  13/31/1035املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف  -3

 م وتقرير مراجع احلساابت. 13/31/1035املصادقة على  القواهم املالية املنتهية  يف  -1

 م.وحىت اتريخ انعقاد هذه اجلمعية. 13/31/1035إبراء ذمم أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  املنتهية يف  -1

م  والربع  1031حساابت الشركة  للعام املايل  جلنة املراجعة ملراجعةاملوافقة على ا تيار مراقب احلساابت من بني املرشحني من قبل  -6

 . م والبياانت املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه 1037األول من عام 

ني عضو جملس اإلادرة املهندس ومد العطية كرهيس جملس إدارة   لفا لسمو األمري  الد بن فهد بن  الد  الذي املوافقة على تعي -5

 . 35/7/1035الته من  رائسة وعضوية جملس اإلدرة بتاريخ قدم استق
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 اخلامتة

 

خيتم جملس اإلدارة تقريره  للجمعية العامة ابلتقدم ابلشــكر اجلزيل للســادة املســامهني على تلبية الدعوة ابحلضــور وعلى الثقة ال  

 سلمانريفني امللك الشأوليتموها للمجلس  وال  يقدرها ويعتز  هبا، ويسجل جملس اإلدارة تقديره وامتنانه حلكومة خادم احلرمني 

مو عبد العزيز وويل ويل العهد صـــاحب الســـحممد بن انيف بن االمني صـــاحب الســـمو امللكي االمري  وويل عهدهبن عبد العزيز  

املعنية على تعاوهنم ودعمهم املســــــــتمر للشــــــــركة ، كما يتوجه اجمللس والوزارات  ســــــــلمان بن عبد العزيز،امللكي االمري حممد بن 

 انيهم ودعمهم املستمر للشركة .  ابلشكر والتقدير جلميع موظفي الشركة إلخالصهم وتف

 

 

 

 

 

 

 

 


