
 

 

 

 

 

 

 تقرٌر مجلس اإلدارة لمساهمً

  شركة أسمنت المنطقة الشمالٌة

 م 31/12/2013عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 المرفوع إلى

 ثامنةالجمعٌة العامة العادٌة ال

 المنعقدة فً
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 المحترمٌن     الشمالٌة المنطقة أسمنت شركة اهمًمس/  السادة

 

 ،،، وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الجمعٌة اجتماع فً بكم ٌرحب أن ، الشمالٌة المنطقة أسمنت شركة إدارة مجلس وأعضاء رئٌس ٌسر

  الثامنة. العادٌة العمومٌة

 . للحضور الدعوة تلبٌتكم على الشكر جزٌل عن المجلس وٌعبر

 أكدت جادة اقتصادٌة لدراسات وفقا   م2006 عام تؤسست التً الشمالٌة المنطقة أسمنت شركة نإ

 من الشمالٌة المنطقة فً اإلسمنت صناعة مجال فً تعمل شركة إٌجاد الى المحلٌة السوق حاجة

 قهاإطال الرشٌدة حكومتنا تنوي التً المستقبلٌة والمشارٌع التنموٌة الخطط احتٌاجات لتلبً ، المملكة

 وتسعى اإلسمنت صناعة تقنٌات وأحدث الجودة أنظمة أعلى تطبق بؤنها تفخر هً وها المنطقة، فً

 النمو خالل من األوسط والشرق والخلٌج المملكة فً اإلسمنت صناعة فً رائدة شركة تكون نال بثقة

 .عالمٌةوال السعودٌة للمواصفات المطابق اإلسمنت إلنتاج الجودة العالً واألداء المستدام

 فً للمشاركة المواطنٌن أمام الفرصة إلتاحة سعت التً الشمالٌة المنطقة أسمنت شركة أن الى وننوه

 اعتبارا السعودٌة المالٌة السوق فً عامة مساهمة كشركة إدراجها عبر التنموٌة ومسٌرتها نجاحاتها

 .وخارجها المملكة داخل واسعة أسواق تستهدف فهً ، م2013 عام من األول الربع من

 

 : األخوة أٌها

 

 الشركة أداء لرفع – هللا بإذن – الطموحات لتحقٌق الجهود مواصلة العمومٌة للجمعٌة ٌإكد المجلس

 اإلسمنت شركات ضمن مجالها فً رائدة شركة وجعلها – هللا شاء إن – النتائج أفضل ولتحقٌق

 .المملكة فً العاملة

 وإنجازاتها الشركة أعمال نتائج ٌتضمن والذي اإلدارة جلسلم التقرٌر السنوي إلٌكم نقدم أن وٌسرنا

 .المدققة المالٌة القوائم مع م31/12/2013 فً المنتهٌة المالٌة للسنة

 ،،، الموفق وهللا

 اإلدارة مجلس رئٌس    

 الحربـــً سـلٌم بن سـلٌمان           
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  نشاط الشركة أوال :

 

وإدارة وتشغٌل مصانع مقاوم الوعادي البورتالندي السمنت اإلٌتمثل نشاط الشركة الرئٌسً فً إنتاج 

بجمٌع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة فً منتجات الشركة ومواد البناء بما فً  اإلسمنت البورتالندي

 ذلك استٌرادها وتصدٌرها للخارج.

، بما ٌعادل نوٌاً كر س( ملٌون طن كلن2,8ألفران حالٌاً )لإلنتاج فً ا السنوٌة التصمٌمٌةوتبلغ الطاقة 

 .م 1021انً لإلنتاج فً نهاٌة عام وذلك بعد دخول الخط الثسمنت سنوٌاً ( ملٌون طن ا3,1)

األردن  -الشمالٌة من أسهم شركة أسمنت  (99.343%)نسبته تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالٌة ما 

سنة، والشركة تعمل  ن/( ط1,000,000اإلنتاجٌة )التصمٌمٌة طاقتها ، والتً تبلغ )مساهمة عامة(

  .بكامل الطاقة اإلنتاجٌة

 نتائج أعمال الشركة  ثانٌا :

 اإلنتاج  (1)

 السعودٌة -أسمنت المنطقة الشمالٌة  - أ

( 2,495,997قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعٌه )العادي / المقاوم( كمٌة قدرها ) - من هللا بتوفٌق

( طن خالل عام و تسعمائة و سبعة و تسعون فلأوخمسة و تسعون  اربعمائةوٌون ملاثنٌن طن )

 ثالثةو ثالثمائةو الف وثمانون أربعةو ستمائةو ملٌون( طن )1,684,393م، مقابل كمٌة قدرها )2013

 .%(84، بزٌادة قدرها )م2012( طن خالل عام وتسعون

ائة وثمانٌة متسعو( طن )ملٌون 1,918,347كمٌة قدرها )مما طحن من الكلنكر وقد بلغ إنتاج اإلسمنت 

 ( طن270,972,2م ، مقابل كمٌة قدرها )2013( طن خالل عام وسبعة وأربعونثالثمائة و عشر الف

 %(.4,) اقدره بزٌادةم 2012 خالل عام  ( طن وسبعون واحدو مائةو الف وسبعون تسعةو ملٌون)

 األردن - الشمالٌة أسمنت   - ب

، فقد بلغ ة الكلنكر وتحوٌله إلى اسمنتبطحن ماد األردن تقوم –حٌث أن شركة أسمنت الشمالٌة 

طن ، حٌث   894,170 طن ، وبلغت مبٌعاتها 888,209م  1023لعام من االسمنت  إنتاجها 

 .صة كبٌرة فً سوق االسمنت باألردنأن جودة منتجها تمكنها من تحقٌق بٌع ح
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م الى عام  2009من عام  لشركة إسمنت المنطقة الشمالٌة و ٌوضح الرسم البٌانً انتاج الكلنكر

 :م  2013

 

 

 عام الى م 9002 عام من لشركة إسمنت المنطقة الشمالٌة انتاج االسمنت البٌانً الرسم ٌوضح و

 :م 9002
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 التسوٌق والمبٌعات (2)

سبعمائة و  الف وثمانٌةثمانمائة وون اثنان ملٌ) ( طن 2,808,729بلغت الكمٌة المباعة من اإلسمنت )

 تسعمائةو ملٌون( طن )279297411م، مقابل كمٌة قدرها )2013خالل عام  ( طن تسعة وعشرونو

 .(%84) اقدره بزٌادة، أي  م2012( طن خالل عام  عشرون و خمسةو ثمانمائةو الف عشر تسعةو

 

خمسمائة )  ( طن563,771  ( م2013عام المباعة الى شركة أسمنت العربٌة  وبلغت كمٌة الكلنكر

 ( طن2,,3,7قدرها )مصدرة  ، مقابل كمٌة ( طن واحد وسبعونو   سبعمائة و الف ثالثة وستونو

جمالٌة إلوقد بلغت األرباح ام ، 2012خالل عام  ( طن  وسبعون واحد و وسبعمائة ألف وثالثون سبعة)

 . %(222قدره )إرتفاع ب( لاير، 137,333,765مقابل ) ( لاير (289,409,954م 2013فً عام 

 

 
 

 م . 2013م الى عام  2009و ٌوضح الرسم البٌانات قٌمة صافً المبٌعات من عام  

 

 
 

 

 

 

 التحلٌل الجغرافً إلٌرادات الشركة( 3)

 ( طن -الف  ) الكمٌة  

 السنة
 مبٌعات اإلسمنت

 اإلجمالً
 مبٌعات الكلنكر

 تصدٌر محلً تصدٌر محلً

 550 - 2,092 432 1,660 م 2011

 38 - 1,920 - 1,920 م2012

 - 148 2,809 4, 2,733 م 2013
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 الجدٌدة المشارٌع (4)

 الشركة بها قامت التً واالقتصادٌة التسوٌقٌة للدراسات وطبقا التوسع، فً الشركة ستراتٌجٌةإل تحقٌقاً 

ماده  إلنتاج ثانً إنتاج خط وعمشر فً البدء م 2011فً عام  اإلدارة مجلس أقر  اإلقلٌمً المستوى على

 والذي ٌومٌاً  طن( 37000) إنتاجٌة بطاقة  (SRC)لألمالح المقاوم اإلسمنتالكلنكر الخاصة بإنتاج 

حٌث بلغ انتاجه  1021البدء باإلنتاج فً نهاٌة عام ، و قد تم بحمد هللا األسواق المجاورة ٌستهدف

 ( طن.,1712( طن بمعدل ٌومً )4307492الفعلً )

 

حن االسمنت لتطوٌر مرحلة ط(،  SISعت الشركة عقد مع شركة سوٌدان للخدمات الصناعٌة ) وق

 Roller Press)االضافٌة ) معداتو شراء و تركٌب ال المٌدانٌةالذي ٌشمل المقاوالت و االعمال و

طن  110طن إلى  240سٌإدي إلى رفع طاقة طحن االسمنت من الثانٌة، مما للطاحونتٌن االولى و

 اعة.بالس
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 م31/12/3201فً  هًالقروض كما  ثالثا :

 ناعً السعوديقرض صندوق التنمٌة الص (1)

 (الرٌاالت بآالف )القٌمة

 رصٌد القرض األقساط المسددة أصل القرض مدة القرض
المسد خالل عام 

 م2013

الرصٌد فً نهاٌة 

 م2013

 285,000 65,000 350,000 113,500 463,500 سنوات 10

 

 تحقات القرضجدول مس

 (الرٌاالت بآالف )القٌمة

 المبلغ المستحق التارٌخ

 35,000 هـ15/08/1435

 40,000 هـ15/02/1436

 40,000 هـ15/08/1436

 40,000 هـ15/02/1437

 40,000 هـ15/08/1437

 45,000 هـ15/02/1438

 45,000 هـ15/08/1438

 285,000 اإلجمالً
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  سعودي(قروض البنك العربً )لاير (2)

 (الرٌاالت بآالف )القٌمة                                                   

 القرض استالمتارٌخ 
 استحقاقتارٌخ 

 القرض
 قٌمة القرض رقم القرض

 1,7449 213 م01/1028/,1 م01/09/1023

 107000 218 م21/04/1028 م29/04/1023

 107000 211 م21/01/1028 م29/04/1023

 107000 214 م1028/,21/0 م29/04/1023

 9,051 ,21 م08/1028/,1 م14/20/1023

 ,20711 214 م08/1028/,1 م14/20/1023

 167,167 الً قروض العربًــــإجم

 

 قروض مصرف الراجحً )لاير سعودي( (3)

 (تالرٌاال بآالف )القٌمة                                                               

 القرض استالمتارٌخ 
 استحقاقتارٌخ 

 القرض
 قٌمة القرض رقم القرض

 07000, 01, م13/01/1028 م12/04/1023

 م11/20/1023
 م11/02/1028

,08 ,7,91 
 م11/08/1028

 417000 01, م22/01/1028 م22/22/1023

 142,795 إجمالً قروض مصرف الراجحً

 309,962 م31/12/2013إجمالً القروض القائمة حتى 
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  االجتماعٌة وخدمة المجتمع المسإولٌة:  رابعا  
 

والشراكة الدائمة فً تنمٌة المجتمع فقد قدمت عددا  االجتماعًمنها بالواجب  إحساسا من الشركة وإٌمانا

 -من المساهمات النقدٌة والعٌنٌة لعدد من الجمعٌات الخٌرٌة والجهات الغٌر ربحٌة مثل :

 رٌاضً.دعم نادي العروبة ال 

 .دعم برنامج حٌاة رجل االمن بالمنطقة 

 .ًدعم مهرجان التصوٌر الضوئ 

 .دعم مركز الدعوة و االرشاد بعرعر 

 .دعم جمعٌة تحفٌظ القرآن الكرٌم بطرٌف 

 .رعاٌة برنامج صوت الشمال االنشادي 

 .دعم مسابقة عثمان بن مظعون الثقافٌة الرمضانٌة 

 .دعم شرطة محافظة طرٌف 

  الشتاءتقدٌم بطانٌات. 

  مدرسة أبو موسى االشعري االبتدائٌة بطرٌف. –دعم المدرسة النموذجٌة 

 . وأخرى 

 

 : الموارد البشرٌة  خامسا  

 

ري تعنً شركة أسمنت المنطقة الشمالٌة بتطوٌر موظفٌها وتؤهٌلهم تؤهٌال فعاال وٌعتبر العنصر البش

 أداءمل مالئمة لموظفٌها لتمكنهم من ، وتعمل الشركة على خلق بٌئة عدارة الشركة إثمن مورد لدى أ

. وتجدر االشارة بؤن الشركة ) % 34.8عملهم بكفاءة عالٌة وروح الفرٌق الواحد وبلغت نسبة السعودة )

 تمتلك مركز تدرٌب عالً المستوى.

 

 الستقطابكما تقوم الشركة بالتنسٌق مع كلٌات المجتمع والكلٌات التقنٌة فً منطقة الحدود الشمالٌة 

 لبة الخرٌجٌن لتدرٌبهم وتؤهٌلهم وضمهم الى كوادر الشركة .الط
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 : السالمة والصحة والبٌئة سادسا  

تطبٌق كافة المقاٌٌس والمعاٌٌر السعودٌة والعالمٌة حفاظا على قوم شركة أسمنت المنطقة الشمالٌة بت

عً كافة المتطلبات سالمة البٌئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة األرصاد وحماٌة البٌئة بالمملكة، وترا

 ساسٌة التً تتبناها فً سٌاستها التشغٌلٌة داخل المصنع .ألا المبادئضمن 

وتحرص على القٌام بؤعمال الصٌانة وسالمة الفالتر التً تقوم بتنقٌة الهواء المنبعث من خطوط اإلنتاج 

ماٌة البٌئة بكافة مرافق المصنع ، وتفوق كثٌرا المتطلبات المحددة من قبل مصلحة األرصاد وح

  .بالمملكة

 

 

 : المخاطر  سابعا  

بتالفً أٌة مخاطر محتملة جراء منافسة الشركات المماثلة نتٌجة دخول  واهتمامهاحرصا من الشركة 

شركات جدٌدة بالمنطقة والتوسعات للطاقة اإلنتاجٌة بالشركات االخرى ، تقوم الشركة بمراجعة دورٌة 

 ا على هذه المخاطر .لهذه المخاطر لوضع سٌاسة تتغلب به

 

 

 : الحوكمة  ثامنا  

تلتزم الشركة بمعاٌٌر رفٌعة فً حوكمة الشركات ، وقد وضعت الشركة سٌاساتها بما ٌتوافق حسب 

هٌئة سترشادٌة واألحكام والمواد اإللزامٌة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن باللوائح اإل اعتقادها

بالفقرة ) ط ( ، ) ي ( من المادة الخامسة من رة الشركة بالتقٌد ، حٌث ٌلتزم مجلس إدا السوق المالٌة

 التاسعةبالمادة الئحة حوكمة الشركات الخاصة بحقوق المساهمٌن المتعلقة باجتماع الجمعٌة العامة ، و

وبالفقرة ) ب ( ، ) ج ( ، ) د ( من ،  المتعلقة ببنود اإلفصاح فً تقرٌر مجلس اإلدارةنفس الالئحة ومن 

، ) هـ ( ،  والفقرة )ج( دة العاشرة من نفس الالئحة والمتعلقة بالوظائف األساسٌة لمجلس اإلدارة ،الما

الرابعة من نفس الالئحة والمتعلقة بضوابط تكوٌن مجلس اإلدارة، والمادة  الثانٌة عشرمن المادة )ز ( 

من نفس الالئحة  شرالخامسة عمن نفس الالئحة والمتعلقة بضوابط لجنة المراجعة، والمادة  عشر

 والمتعلقة بضوابط لجنة الترشٌحات والمكافآت ومدة عضوٌتها .
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 : مجلس اإلدارة  تاسعا  

 اجتماعات( 4د عقد مجلس اإلدارة )قو( سبعة أعضاء، 7ٌتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ٌتكون من )

 -عضاء كما ٌلً :األوكان حضور م 1023خالل عام 
 

 عدد الجلسات ةالصف المنصب االسم

 6 غٌر مستقل غٌر تنفٌذي رئٌس مجلس اإلدارة الشٌخ / سلٌمان بن سلٌم الحربً

 6 غٌر مستقل غٌر تنفٌذي نائب رئٌس مجلس اإلدارة المهندس / رائد بن ابراهٌم المدٌهٌم

 6 غٌر مستقل تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / سعود بن سعد العرٌفً

 6 غٌر مستقل غٌر تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة مد بن فاٌز الدرجمالمهندس / مح

 6 مستقل غٌر تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة الدكتور / فإاد بن فهد الصالح

 4 مستقل غٌر تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن سلٌم الصاعدي

 6 تنفٌذيمستقل غٌر  عضو مجلس اإلدارة األستاذ / خالد بن عبد العزٌز العرٌفً
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 االسم

 

 مجلس اإلدارة اجتماعات
 الشركات المساهمة التً

 ٌشارك فً عضوٌتها

 1 2 3 4 5 6 

الشٌخ / سلٌمان بن 

 سلٌم الحربً

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

المهندس / رائد بن 

 ابراهٌم المدٌهٌم

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 الشركة العربٌة لألنابٌب

 شركة بوان

 

هندس / سعود بن الم

 سعد العرٌفً

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

المهندس / محمد بن 

 فاٌز الدرجم

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

الدكتور / فإاد بن 

 فهد الصالح

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 شركة بوان

 

األستاذ/ محمد بن 

 سلٌم الصاعدي

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

األستاذ / خالد بن 

 عرٌفًعبد العزٌز ال

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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 عاشرا  : لجان مجلس اإلدارة

 

 لجنة المراجعة:( 1)

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو ثالث من خارج المجلس )مستقل(، وتتلخص 

والمالٌة  مهامها فً العمل مع اإلدارة لضمان تطبٌق النظام المحاسبً فً الشركة  مع المعاٌٌر المحاسبٌة

مراجعً الحسابات، وتم تفعٌل دور  باختٌارومراجعة القوائم المالٌة األولٌة والسنوٌة، والتوصٌة 

 المراجعة الداخلٌة بعد أن تم تعٌٌن الكادر المناسب .

 

 وقد قام مجلس إدارة الشركة بتشكٌل لجنتٌن هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشٌحات والمكافآت.

 . اجتماعات( 3عدد ) م2013لجنة المراجعة خالل عام  ماعاتاجتوقد بلغ عدد 

 

 وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثالثة أعضاء هم :

 المنصب المسمى الوظٌفً االسم م

 رئٌس اللجنة نائب رئٌس مجلس اإلدارة المهندس / رائد بن ابراهٌم المدٌهٌم 1

 عضو اللجنة ارةعضو مجلس اإلد األستاذ / خالد بن عبد العزٌز العرٌفً 2

 عضو اللجنة عضو مستقل ىاألستاذ / أٌاد بن طارق الٌحٌ 3

 

 

 :( لجنة الترشٌحات والمكافآت2)

األعضاء ، وتقوم  أداءتقوم لجنة الترشٌحات والمكافآت بمراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ومدى فاعلٌة 

والقوة وكذلك تتؤكد من  برفع توصٌات إلجراء أٌة تغٌرات قد تراها ، وتقوم بتحدٌد جوانب الضعف

وعدم تواجد أي تعارض لمصالح األعضاء وتقوم بالتوصٌة بترشٌح العضو وفق المطلوب ،  استقاللٌة

كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعوٌضات للجان مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورواتب اإلدارة العلٌا 

( 2م عدد )  2013افآت خالل عام لجنة الترشٌحات والمك اجتماعاتونسب السعودة ، وبلغ عدد 

 .اجتماع

 

 -وتتكون لجنة الترشٌحات والمكافآت من :

 المنصب المسمى الوظٌفً االسم م

 رئٌس اللجنة رئٌس مجلس اإلدارة الشٌخ / سلٌمان بن سلٌم الحربً 1

 عضو اللجنة نائب رئٌس مجلس اإلدارة المهندس / رائد بن ابراهٌم المدٌهٌم 2

 عضو اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب عود بن سعد العرٌفًالمهندس / س 3
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مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة فً أسهم أو أدوات دٌن  :  عشر حادي

 الشركة أو أي من شركاتها وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

 الملكٌة المباشرة  الملكٌة غٌر المباشرة  إجمالً الملكٌة

 م االسم 

 عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة

 1 سلٌمان سلٌم سلٌم الحربً 690,000 0.3833% 3,819,330 2.1219% 4,509,330 2.5052%

0.0833% 150,000 0.00% - 0.0833% 150,000 
رائد ابراهٌم سلٌمان 

 المدٌهٌم
2 

 3 سعود سعد سعود العرٌفً - 0.00% 3,266,910 1.8150% 3,266,910 1.8150%

 4 محمد فاٌز محمد الدرجم - 0.00% 3,266,910 1.8150% 3,266,910 1.8150%

1.4360% 2,584,800 1.4360% 2,584,800 0.00% - 
محمد سلٌم طرٌس 

 الصاعدي
5 

 فإاد فهد محمد الصالح - 0.00% - 0.00% - 0.00%

6 

0.1736% 312,390 0.1736% 312,390 0.00% - 
ه / عواطف عبدالقادر زوجت

 عبدالمحسن المهٌدب

0.0006% 1,000 0.00% - 0.0006% 1,000 
خالد عبد العزٌز محمد 

 العرٌفً
7 

 8 هزاع غثٌان العنزي 75,000 0.0417% - - 75,000 0.0417%

 

 17000سهم من قبل شركة عبر المملكة لالستثمار و  37000وفقا لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحوٌل 

سهم من قبل شركة الطرٌس للتجارة والصناعة  27000هم من قبل شركة عبدالقادر المهٌدب وأوالده و س

العزٌز العرٌفً وقد أودعت االسهم لدى البنك العربً دسهم من قبل خالد عب 27000و والمقاوالت 

 الوطنً.

 . توجد أدوات دٌن ألعضاء مجلس اإلدارة ال* 

 بالشركة وال تملك زوجات كبار التنفٌذٌٌن وأبناءهم القصر أٌة أسهم.* ال ٌملك باقً كبار التنفٌذٌٌن 
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كبار  ووغٌر التنفٌذٌٌن أعضاء مجلس االدارة التنفٌذٌٌن  و مكافآت وتعوٌضات رواتب: ثانً عشر

 التنفٌذٌٌن

 

 التنفٌذٌٌنغٌر  و التنفٌذٌٌن اإلدارةأعضاء مجلس  رواتب وتعوٌضاتبلغت 

 القٌمة بآالف الرٌاالت

 بدل حضور جلسات مكافآت رواتب البٌان

التنفٌذٌٌن اإلدارةأعضاء مجلس   ,21 100 24 

التنفٌذٌٌنغٌر  اإلدارةأعضاء مجلس   - 1,200 201 

 210 1,400 21, اإلجمالً

 

 -( من كبار التنفٌذٌٌن وهم :5وتعوٌضات لعدد ) رواتببلغت 

 المدٌر العام . -

 .إلدارٌة للشئون المالٌة واالمدٌر العام  مساعد -

 مساعد المدٌر العام للشئون الفنٌة . -

 مدٌر الشئون المالٌة . -

 مدٌر المصنع . -
 الرٌاالت بآالفالقٌمة 

 البدالت رواتب لبٌانا

 618 3,386  اإلجمالً

 

 

 

 : إقرارات الشركة ثالث عشر

 

 -تقر إدارة الشركة بما ٌلً :

 أعدت بالشكل الصحٌح.سجالت الحسابات  أن .2

 بفاعلٌة. وٌنفذ ةسس سلٌمأعد على أداخلٌة نظام رقابة أن  .1

 أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر فً قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .3
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 االطراف ذات العالقةعشر :  رابع

 من كل وٌمثلها لالستثمار المملكة عبر شركة اإلدارة مجلس عضو مع عقد تجدٌد على الموافقة -2

 مكاتب الستئجار الدرجم فاٌز بن ومحمد ٌفًالعر سعد بن وسعود الحربً سلٌم بن سلٌمان

 ولمدة لاير 1447000 بمبلغ وذلك متر 144 بمساحة الرٌاض- االقتصادٌة البوابة فً للشركة

 . شهرا 21

 للتعمٌر الوطنٌة المملكة عبر لشركة السائب اإلسمنت مادةونقل  بٌع عقد إبرام على الموافقة -1

 ببٌع وذلك الحربً سلٌم بن سلٌمان اإلدارة مجلس لعضو مباشر غٌر بشكل والمملوكة المحدودة

 بنفس وذلك طن/  لاير 321 بمبلغ سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 2007000 الشركة

 . االخرٌن عمالئها مع الشركة ابرمتها التً التعاقدٌة الشروط

( سبك) سعودٌةال المملكة عبر لشركة السائب اإلسمنت مادةونقل  بٌع عقد إبرام على الموافقة -3

 الشركة ببٌع وذلك الحربً سلٌم بن سلٌمان اإلدارة مجلس لعضو مباشر بشكل والمملوكة

 الشروط بنفس وذلك طن/  لاير 321 بمبلغ سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 107000

 . االخرٌن عمالئها مع الشركة ابرمتها التً التعاقدٌة

 مباشر غٌر بشكل والمملوكة جٌستك لشركة السائب سمنتاإل مادة بٌع عقد إبرام على الموافقة -8

 ببٌع وذلك الدرجم فاٌز بن ومحمد العرٌفً سعد بن وسعود الحربً سلٌم بن سلٌمان من لكل

 بنفس وذلك طن/  لاير 100 بمبلغ سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 2007000 الشركة

 .االخرٌن اعمالئه مع الشركة ابرمتها التً التعاقدٌة الشروط

 
 

 

 الرقابة الداخلٌة نتائج المراجعة السنوٌة لفعالٌات وإجراءات نظام:  عشر خامس

 

 عة عن جمٌع عملٌات المراجعة سواءً تقوم إدارة المراجعة الداخلٌة برفع تقارٌر دورٌة للجنة المراج

لرقابة الداخلٌة لحماٌة ة او ادارٌة او مالٌة التً تقوم بها بصفه دورٌة للتؤكد من فاعلٌة نظام اٌتشغٌل

 . األداءاصول الشركة وتقٌٌم مخاطر العمل وقٌاس مدى كفاءة 

ولم تظهر عملٌات المراجعة المشار الٌها أي ضعف جوهري فً نظام الضبط الداخلً للشركة ، وأن 

 ورفع الكفاءة وتنسٌق العالقات بٌن جمٌع األجهزة ، وتوثٌق األداءمعظم المالحظات تركز على تحسٌن 

كافة مواردها المتاحة أفضل  واستغاللاإلجراءات إلعطاء مزٌد من القوة لنظام الضبط الداخلً للشركة 

 . استغالل

ضمن اطار العمل الذي ٌقوم به لمراجعة وٌقوم مراقب الحسابات الخارجً بتقوٌم نظام الضبط الداخلً 

محاضر لجان المراجعة وتقارٌر ادارة على  االطالعكافة البٌانات المالٌة الختامٌة للشركة وتمكٌنه من 

 المراجعة الداخلٌة للفترة المالٌة محل الفحص .
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 الموحدة النتائج المالٌةعشر :  سادس

) مائتان و اثنان و اربعون ملٌون و  ( لاير242,334,163م )2013بلغت األرباح التشغٌلٌة لعام 

، مقابل أرباح تشغٌلٌة قدرها   ثالثمائة و اربع و ثالثون الف و مائة و ثالثة و ستون ( لاير

) مائة و واحد ملٌون وتسعمائة و ثمانٌة و ستون ألف و مائة و ثمانٌة وسبعون(  ( لاير202794472,4)

 .%(137)قدره  ارتفاعبم 1201عام لاير 

 

( لاير ) مائتان و اربعة و ثالثون 13874287412)  م مبلغ قدره2013 رباح الصافٌة لعام ألوبلغت ا

( لاير 93,415,131) ن و ستمائة و اربعة عشر الف و ثمانمائة و واحد و خمسون ( لاير، مقابل ملٌو

م ،  1021) ثالثة وتسعون ملٌون وأربعمائة وخمسة عشر ألف ومائة وواحد وثالثون ( لاير عام 

 % (.212قدره )  ارتفاعب
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 -م :2013م إلى عام 1009ن الفترة من نعرض فٌما ٌلً ملحق للنتائج المالٌة ع

 ( قائمة المركز المالً الموحد1) 
 )القٌمة بآالف الرٌاالت (     

 م 2119عام  م 2010 عام  م2011 عام  م 2012 عام  م 2013 عام  البٌان

 307,289 311,024 391,280 424,657 575,530 أصول متداولة

 1,292,976 1,256,823 1,867,991 2,248,471 2,315,919 أصول غٌر متداولة

 1,600,265 1,567,847 2,259,271 2,673,128 2,891,449 صولمجموع األ

 540,614 562,830 453,352 956,889 457,781 خصوم متداولة

 200,000 166,500 350,000 285,000 210,000 قروض طوٌلة األجل

 1,985 2,950 3,680 4,845 6,776 خصوم غٌر متداولة

 742,599 732,280 807,032 1,246,734 647,558 وع الخصوممجم

      حقوق المساهمٌن

 600,000 600,000 1,260,000 1,260,000 1,800,000 رأس المال

 25,907 54,403 19,022 81,653 51,825 احتٌاطٌات

 --- --- --- --- 14,7149 ارباح قابلة للتوزٌع

 231,759 180,826 96,401 75,895 91,153 أرباح مبقاه

مجموع حقوق 

 المساهمٌن
2,210,547 1,417,548 1,375,423 835,229 857,666 

حقوق ملكٌة غٌر 

 مسٌطرة
6,334 8,846 76,816 338 --- 

مجموع حقوق 

 الملكٌة
2,216,892 1,426,394 1,452,239 835,567 857,666 

مجموع المطلوبات 

 وحقوق الملكٌة
2,891,449 2,673,128 2,259,271 1,567,847 1,600,265 

 

 م .2013م الى عام  2009وحقوق الملكٌة من عام  األصولوٌوضح الرسم البٌانً حركة 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 2,891,449 2,673,128 2,259,271 1,567,847 1,600,265 االصول

 2,216,892 1,426,394 1,452,239 835,567 857,666 حقوق الملكٌة
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 قائمة الدخل الموحدة (2)
 لرٌاالت(ابآالف  )القٌمة      

 م2119عام  م2111عام  م2111عام  م2112عام  م2113عام  البٌان

 8887191 893,970 586,755 538,630 787,347 المبٌعات

 (1817341) (573,006) (349,457) (401,296) (497,937) تكلفة المبٌعات

 ,299710 320,964 237,297 137,334 289,410 مجمل الربح
مجموع المصارٌف اإلدارٌة 

 والتسوٌق
(47,076) (35,366) (37,684) (28,034) (2973,1) 

 --- --- 66,186 --- --- استثمار عوائد

 (17302) --- --- --- --- مصارٌف ما قبل التشغٌل

 217141 --- --- --- --- صافً إٌرادات اإلنتاج التجرٌبً

 (2,74,8) (15,065) (20,089) (9,830) (13,387) مصارٌف تموٌل

 17111 17,893 13,841 9,647 20,331 إٌرادات أخرى
الربح قبل الزكاة وضرٌبة الدخل 

 وحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
249,278 101,785 259,552 295,757 2,,7898 

حصة الملكٌة غٌر المسٌطرة فً 
 صافً أرباح شركة تابعة

(214) (601) (5,638) 48 
--- 

 7898,,2 295,805 253,914 101,184 249,064 الربح قبل الزكاة وضرٌبة الدخل
 (17432) (10,842) (7,720) (7,769) (14,449) الزكاة الشرعٌة وضرٌبة الدخل

 171,663 284,963 246,194 93,415 234,615 الربح الصافً

 1,43 2,37 1,95 0,74 1,32 ربحٌة السهم

 

الى سبب ارتفاع صافً االرباح و الربح التشغغٌلً خغالل الفتغرة الحالٌغة مقارنغة بغالفترة  و تجدر االشارة

المماثلة من العام السابق الى ارتفاع مبٌعات الشركة خارج المنطقة، و بغدء التشغغٌل لخغط االنتغاج الثغانً 

 باإلضافة الى ارباح استثمارات الشركة فً الخارج.
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 . م2013م الى عام 2009ات وصافً األرباح من وٌوضح الرسم البٌانً صافً المبٌع

  2119 2010 2011 2012 2013 

 787,347 538,630 586,755 893,970 8887191 صافً المبٌعات

 234,615 93,415 246,194 284,963 2,27443 صافً األرباح

 

 

 

 عشر : المدفوعات النظامٌة  سابع

( لاير 259325574.99م ما مجموعة )2013خالل عام بلغت الدفعات النظامٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة 

( لاير تم 2485190.56م ما مجموعة )31/12/2013وبلغ الرصٌد المستحق على الشركة كما فً 

 م.2014دفعه خالل شهر ٌناٌر من عام 

 ( لاير.750535259م ما مجموعة )2013كما بلغت دفعات الشركة لمصلحة الزكاة خالل عام 
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 كة فً توزٌع األرباحالشرٌاسة سر : عش ثامن

 

تعتمد سٌاسة الشركة فً توزٌع أرباحها الصافٌة السنوٌة على ما ورد بالنظام األساسً للشركة ومدى 

والمشروعات اإلستراتٌجٌة للشركة، حٌث ٌتم توزٌع  االستثماراتر السٌولة الالزمة للوفاء بسداد توف

 -األرباح على النحو التالً :

 

 االحتٌاطًبلغ ما قافه متى إٌنظامً )وٌجوز  احتٌاطً( من صافً الربح لتكوٌن %10ٌجنب ) .1

 نصف رأس المال( .
 

 عة أولى للمساهمٌن .ف%( من رأس المال د5ٌوزع ) .2
 

 ٌخصم من الباقً مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام والتعلٌمات بشؤنها . .3
 

على توصٌة مجلس اإلدارة وموافقة ناًء من الباقً على المساهمٌن بٌجوز توزٌع حصة إضافٌة  .4

 الجمعٌة العمومٌة على ذلك .
 

 احتٌاطٌاتإضافً أو  احتٌاطًبناًء على توصٌة مجلس اإلدارة ٌجوز للجمعٌة العامة تكوٌن  .5

أخرى بالقدر المناسب الذي ٌحفظ للشركة مركزها المالً وٌكفل لها توزٌع أرباح مناسبة وثابتة 

 على مساهمٌها .

 (بآالف الرٌاالت)القٌمة 

 البٌان المبلغ

 م32/21/1021كما فً  أرباح مبقاة 17491,

 صافً الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعٌة 1387421

 %( من صافً الربح احتٌاطً نظام10ً) (137842)

14,7089  

 ( هلله للسهم 07,0بواقع ) 1021من عام عن النصف الثانً  أرباح موزعة (75,895)

 ( لاير للسهم2بواقع ) 1023أرباح موزعة عن النصف االول من عام  (2107000)

 )األرباح المبقاة(م 31/12/2113الرصٌد فً  91,154

 م31/12/2113رصٌد أرباح قابلة للتوزٌع فً  267,569
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 ات مجلس اإلدارةــــتوصٌعشر :  تاسع

 ادٌة الثامنـــــةــللجمعٌة العمومٌة الع

 

 

 فً المنتهً المالً للعام الشركة نشاط حول اإلدارة مجلس قرٌرت على الموافقة .2

 . م32/21/1023

 فً المنتهً المالً العام عن الحسابات مراقب تقرٌر فً ورد ما على التصدٌق .1

 . م32/21/1023

 المنتهً المالً العام عن والخسائر األرباح وحساب العمومٌة المٌزانٌة على التصدٌق .3

 .م32/21/1023 فً

 لمراجعة الخارجً الحسابات مراجع اختٌار بشؤن المراجعة لجنة توصٌة على قةالمواف .8

 .م1028 المالً للعام أتعابه وتحدٌد للشركة، والسنوٌة السنوٌة ربع المالٌة القوائم

 .الواحد للسهم لاير 2 بواقع م1023 عام من األول النصف عن توزٌعه تم ما إقرار .1

 م1023 لعام الثانً النصف عن أرباح بتوزٌع اإلدارة مجلس اقتراح على الموافقة .4

 ستكون حٌث للتوزٌع القابلة األرباح من الواحد للسهم لاير 2 بواقع المساهمٌن للسادة

 لألسهم كمالكٌن الشركة سجالت فً المقٌدٌن للمساهمٌن مستحقة الثانً النصف أرباح

 .الحقا االرباح توزٌع تارٌخ عن االعالن ٌتم ان على الجمعٌة، انعقاد ٌوم تداول بنهاٌة

 عضو لكل لاير ألف( 100) بواقع اإلدارة مجلس أعضاء مكافؤة صرف على الموافقة .,

 . م32/21/1023 تارٌخ فً المنتهٌة المالٌة السنة عن

 وٌمثلها لالستثمار المملكة عبر شركة اإلدارة مجلس عضو مع عقد تجدٌد على الموافقة .4

 الدرجم فاٌز بن ومحمد العرٌفً سعد نب وسعود الحربً سلٌم بن سلٌمان من كل

 بمبلغ وذلك متر 144 بمساحة الرٌاض- االقتصادٌة البوابة فً للشركة مكاتب الستئجار

 . شهرا 21 ولمدة لاير 1447000

 الوطنٌة المملكة عبر لشركة السائب اإلسمنت مادة ونقل بٌع عقد إبرام على الموافقة .9

 سلٌم بن سلٌمان اإلدارة مجلس لعضو مباشر غٌر بشكل والمملوكة المحدودة للتعمٌر

 بمبلغ سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 2007000 الشركة ببٌع وذلك الحربً

 عمالئها مع الشركة ابرمتها التً التعاقدٌة الشروط بنفس وذلك طن/  لاير 321

 . االخرٌن

 المملكة عبر لشركة السائب اإلسمنت مادةونقل  بٌع عقد إبرام على الموافقة .20

 الحربً سلٌم بن سلٌمان اإلدارة مجلس لعضو مباشر بشكل والمملوكة( سبك) السعودٌة

/  لاير 321 بمبلغ سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 107000 الشركة ببٌع وذلك

 . االخرٌن عمالئها مع الشركة ابرمتها التً التعاقدٌة الشروط بنفس وذلك طن
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 والمملوكة جٌستك لشركة السائب اإلسمنت مادة بٌع دعق إبرام على الموافقة .22

 بن ومحمد العرٌفً سعد بن وسعود الحربً سلٌم بن سلٌمان من لكل مباشر غٌر بشكل

 سنة لمدة السائب اإلسمنت مادة من طن 2007000 الشركة ببٌع وذلك الدرجم فاٌز

 عمالئها مع شركةال ابرمتها التً التعاقدٌة الشروط بنفس وذلك طن/  لاير 100 بمبلغ

 .االخرٌن

 بترشٌح المتقدمٌن بٌن من اإلدارة مجلس أعضاء السادة انتخاب على الموافقة .21

 مارس 21 فً الحالً المجلس دورة انتهاء لحلول وذلك اإلدارة مجلس لعضوٌة أنفسهم

. م,102-3-21 فً الدورة وتنتهً م1028-3-24 فً تبدأ الدورة بؤن العلم مع. م1028

 .العادي بالتصوٌت ستكون التصوٌت ٌقةطر بؤن علما

 

والتً ٌقدرها وٌعتز بها،  إٌاهاعلى الثقة الغالٌة التً أولٌتموه مجلس اإلدارة ٌشكركم وفً الختام 

توجه الى هللا العلً القدٌر بخالص الدعاء أن ٌحفظ لهذه البالد قائد مسٌرتها ورمز نهضتها خادم وٌ

عبد العزٌز، وولً عهده األمٌن صاحب السمو الملكً األمٌر الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا بن 

نائب رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر الدفاع، والنائب الثانً صاحب السمو  –سلمان بن عبد العزٌز 

الملكً األمٌر مقرن بن عبد العزٌز ، وأن ٌوفقهم وحكومتنا الرشٌدة الى ما فٌه خٌر هذا الوطن 

 والمواطنٌن.

 

إلدارة بالشكر والتقدٌر الى جمٌع العاملٌن بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد كما ٌتوجه مجلس ا

 الشركة وتقدمها . ازدهار استمراروإخالص فً سبٌل المحافظة على 

 

 ق .ـوهللا ولً التوفٌ

 

 رئٌس مجلس اإلدارة 

 

 سلٌمان بن سلٌم الحربً


