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  الرئيس
  ـليمان الراجـــــحي ـــر بن ســـــعمـ/ ألستاذا

  العضو المنتدب
  يــــالــــــــــد الجـفــمــحـأـــد بن ــالشيخ/ ولي
  األعضــاء

  

  يـزيز الخريــجــريم بن عبدالعـالشيخ/ عبدالك

  الشيخ/ محــمـــد بن ســــــليمـان بالغـــــنيــــم

  نياالمھندس /عبد هللا بن عبد الرحمن السحيب

  الشيخ/ خـالد بن عبـدالرحـمـن العــبـدالكريـــم

  د بــن عـــبد هللا الصــــالـــــــــحاألستاذ/ فــــھ

  الشيخ/ ســــــــامي بن علـــــي الجــفـــالــــــي

  األستاذ/ حــــمــد بن عبداللـــه العلـــــيــــــــان

  الشيخ/ خـــالــد بن عبــدالرحــمـن الراجـحــي

  األستاذ/ محــــمد بــن عــلي القـــــــــــــرنــي  
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  مةكل

  مجلس اإلدارة
  
  

  حضرات المساھمين الكرام :
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
  

ـم ويش عودية أن يرحب بك منت الس ركة اإلس ـر مجلس إدارة ش كركم ـيس

ى تلبي ة ـه لحضـة دعوتـعل ة العام اع الجمعي ةالور اجتم ةا عادي  لثاني

  .لشركتكم  نيالخمسو

  

ره ويسره  ي تقري ا يل م فيم دم لك ـنوي عن نتائأن يق ال ـالس  الشركةج أعم

ابات عن السنة  ر مراقبي الحس ة وتقري وائم المالي ه الق ا ب وإنجازاتھا مرفق

  .م 2011ديسمبر  31المنتھية في 
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  النشاط الرئيسي:
  

تقاته واالتجار والوحيد إن نشاط الشركة الرئيسي  ه ومش ھو القيام بأعمال صناعة وإنتاج اإلسمنت وتوابع
  .إن شركتكم ال تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى وبالتالي فبه 

  

  وفيما يلي التعليق على أعمال الشركة في ذلك النشاط ونتائجه:
  

  اجــــاإلنت
  

  إنتــــاج الكلنكر :
  

ام  الل الع ة خ ر المنتج ة الكلنك ت كمي ة  6,897,325بلغ ع كمي ة م ا مقارن ن   5,775,000طن م ط ت
  . %19,4ما نسبته طن أو 1,122,325مقدارھا  ادةبزي أي م2010في العام السابق  انتاجھا

  

ا) ووصلت نسبة 8و7وقد اقتصر االنتاج خالل العام على الخطين الجديدين (الفرنين  ى  كفاءة انتاجيتھم إل
  . في قطاع االسمنت الكفاءة االنتاجية% تقريباً وھو معدل يفوق معدالت 94,5معدل 

  

رار ضوابط ال م (والجدير بالذكر أنه نظراً لق رن رق اف الف د اضطرت شركتكم إليق ه 6تصدير فق ) طاقت
ا الخطوط يطن/يوم في مصنع الھفوف (جاري إعادة تأھيله كما س 3,500 رد الحقاً في ھذا التقرير) ، أم

د  اً فق ة بيئي ر الفاعل ة غي ة ذات التقني مالقديم بق وت ن  س اء م ى وأداءه أكف ه أعل د طاقت رن جدي تبدالھا بف اس
  البيئية .ولية التشغي تينناحيال
  

  إنتــــاج اإلسـمنت :
  

ة  7,273,958 خالل العام بلغت كميات اإلسـمنت المنتجة ان  6,863,707طنا مقارنة مع كمي م  أطن ت
ً  %6 ما نسبته طن أو 410,251مقدارھا  بزيادةأي  م2010السابق العام في  انتاجھا   . تقريبا

  
م استغالل جزءاً وقد تم االعتماد بصورة أساسية على طحن وتسليم ا ا ت السمنت من مصنع الھفوف ، كم

ات اإلضافية التي  ذلك الكمي ليمات الشركة بواسطة القطار وك ة تس من مطاحن مصنع عين دار لمواجھ
  . ھا األسواقتتطلب
  ـزون:ــالمخ

  

ام  ة الع ي نھاي ا ف ركة كم نعي الش ر بمص ـزون الكلنك غ مخ ً  1,935,396بل ا ة  ، طن ع كمي ة م مقارن
ام السابق  أطنان  2,026,705 داره  نقصم ، أي ب2010كما في نھاية الع ا  )91,309(مق ا ، أو م طن

  . تقريبا )%4,5(نسبته 
  

ن  رى م ات أخ ى كمي افة إل ام باإلض الل الع ه خ ذي حققت ا ال ل انتاجھ ع كام ي بي ركتكم ف د نجحت ش وق
رافية المختلفة في أرجاء المخزون بسبب االستغالل اإليجابي لنمو الطلب على االسمنت في المناطق الجغ

  . المملكة
  

  التشغيل والصيانة :
  

ر  ا األث ان لھ ة ك اءة عالي استمرت شركتكم في أعمال التشغيل والصيانة بواسطة كوادرھا الذاتية وذلك بكف
ى  ة ويساعدھا عل ا االنتاجي ع طاقتھ اظ بمخزون يتناسب م اإليجابي في تخفيض تكلفة انتاج الطن واالحتف

ة بفضل  مواجھة متطلبات م السوق المحلي المتوقع أن يشھد نمواً أكبر خالل األعوام القادم مشاريع هللا ث
ا خادم الحرمين الشريفين حفظه هللالبنى التحتية ومشاريع األسكان التي  ذلك مشاريع القطاع  اطلقھ وك

  .الخاص واألفراد 
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اج تكمأن شركإلى وتجدر اإلشارة  تج  حافظت على تفوقھا في جودة اإلنت واع اإلسمنت المن ة أن ا  ،لكاف كم
ادرة ولديھـنھأ ة الكـا ق ة ـافية إلنتـا المرون ن الناحي ديا م ك مج ان ذل ن اإلسمنت إذا ك واع أخرى م اج أن

  . االقتصادية
  

  التسويق
  

  مقدمة
  

ام  ة خالل ع واق المملك ي أس منت ف ى اإلس ب عل د تحسن الطل ات 2011لق الي الكمي ث بلغت إجم م حي
ـام المباعة في ال ي عن كامل الع ارب من  47سـوق المحل ة تق ة مع كمي ا مقارن ون طن تقريب  41,2ملي

ـا 2010مليون طن تم بيعھـا خـالل العام السـابق  ً  5,8م ، أي بزيادة مقدارھ ـا ون طـن تقريب ا  ملي ، أو م
اوقد بلغت جملة مبيعات األسمنت   .% تقريبا 13,9نسـبته  ة وخارجھ ة  داخل المملك ون م 48,4كمي لي
  . طن

  
ام  ا 2011وفي المقابل فان إنتاج الشركات الوطنية قد وصل عن كامل ع ى م اربم إل ون  43ن م يق ملي

   . )مليون طن من اإلسمنت 45طن من الكلنكر (ما يقابله حوالي 
  

رار  ورغم ى ق ي باالضافة ال اج المحل ادة في االنت مخزون الكلنكر  إال أنالتصدير للخارج  ضوابطالزي
دى جمي منت ل ركات االس عع ش ام  انخفض م ة ع ى م 2011نھاي ً 7,5ال ا ن تقريب ون ط ع  ملي ة م مقارن

اضم أي 2010مليون طن في نھاية عام  10 مخزون بلغ داره  بانخف ا  )2,5(مق ا أو م ون طن تقريب ملي
  . في الطلب المحليالزيادة الكبيرة ، وذلك بسبب  تقريبا )%25,3(نسبته 

  
  إجمالي المبيعات:

  

ـات 2011خالل عام الطلب أدى الى زيادة حجم مبيعاتنا ن تحسن إ ة لمبيع ة اإلجمالي م ، حيث بلغت الكمي
 7,216,143م من اإلسمنت بكافة أنواعه في أسواق المملكة وفي الخارج 2011الشركة عن كامل عام 

ام   6,742,422مقارنة مع كمية  طنا درھا 2010طنا تم بيعھا خالل ع ادة ق  طن 473,721م أي بزي
ً  %7أو ما نسبته    . تقريبا

  
ادة في الطلب عن وھي تتناسب مع % تقريباً 13,4وقد بلغت نسبة النمو في مبيعات شركتكم  نسبة الزي

  % .13,9كامل العام على مستوى المملكة والتي بلغت 
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  : الكلنكروسمنت اإل تصدير
  

د  ركتكمصادرات  اقتصرتلق منت  ش ن االس دي م ىالبورتالن ة البح إل ن ـرين المسمملك ضوابط تثناه م
دير ذا  ، التص د وھ غق ات بل الي الكمي اللدرة ـالمص إجم ام خ ة  538,805 الع ع كمي ـة م ا ، مقارن طن

ابق  841,176 ام الس الل الع ا خ دارهنقص م ، أي ب2010طن بته  )302,371( مق ا نس ا ، أو م طن
)35,9%(  ً    . تقريبا
  

سمنت في مملكة البحرين نتيجة لألوضاع االقتصادية وقد نتج النقص أعاله بسبب انحسار الطلب على اال
  . والسياسية التي شھدتھا ھذه المملكة الشقيقة

  

  التوزيع الجغرافي اليرادات الشركة:
  

ا  معظم مبيعات الشركة تمت داخل المملكة العربية السعودية وتم تصدير جزء بسيط للخارج في حدود م
ه  موح ب و مس ات ھ ن الجھ ميةم د اقو ، الرس رت ق ديتص منت البورتالن ادرات االس ى مملك ص ة ـعل

   . البحـرين
  

  كما تركزت صادرات اسمنت آبار الزيت إلى دولة الكويت .
  

  :2011وفيما يلي جدول يبين التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة لعام 
  بآالف الرياالت

  2010  2011  البيـــان
  1,382,000  1,606,000  السوق المحلي

  144,000  110,000  السوق الخارجي
  1,526,000  1,716,000  المجـموع

  
 

   المستقبلية والتوقعاتالخطط 
  

ذر الحصول  ة نظراً لتع آتھا االنتاجي تقبلية للتوسع من منش ليس للشركة في الوقت الحالي أي خطط مس
ا فرص تسويقية أفضل ،  على رخص استغالل محاجر مواد خام بمناطق المملكة األخرى التي توجد بھ

ا للمنافسة  ذلكو بسبب اقتصار تلك التراخيص على سبعة تراخيص في الوقت الحاضر طرح جزءاً منھ
  العامة شريطة عدم دخول شركات االسمنت القائمة .

  
 : )6إعادة تأھيل الفرن رقم (  ) أ

رنين  دين ( الف ين الجدي ى الخط ا عل ي إنتاجھ اً ف ركة حالي د الش ذين 8و7تعتم غيلھما) الل دأ تش  ابت
اءة 2009عام  بدايةإعتباراً من  التجاري ةم وقد وصلت الكف ام  االنتاجي ذين الخطين خالل الع لھ

ة في قطاع % ) تفوق 94,5بنسبة  (كفاءة انتاجيةإلى مستويات مرتفعة  اءة االنتاجي معدالت الكف
  االسمنت .

  

امين   2010وحيث أن الطلب على االسمنت في أسواق المملكة قد نما بصورة ملحوظة خالل الع
دارھا  2010% لعام 13,2( نسبة نمو مقدراھا  2011و ام 13,9ونسبة نمو مق ) 2011% لع

ام  ى لع م م بفضل2012كما أنه من المتوقع أن تستمر نسبة النمو إلى معدالت أعل مشاريع  هللا ث
و  ذلك نم ه هللا وك ريفين حفظ رمين الش ادم الح ا خ ي أطلقھ كان الت اريع اإلس ة ومش ى التحتي البن

ادة  ، واألفرادتعمير واإلنشاء لدى القطاع الخاص مشاريع ال لفقد قررت شركتكم  إع رن  تأھي الف
م ( ديھا بطاق6رق اھزاً  3500ة ـ) ل ون ج اً ليك ن يومي غيل ط ام للتش ع منتصف الع إذن هللا م ب

  . م2012
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 : لھفوفا تركيز طاقة الطحن في مصنع  ) ب

  
ً بطحن إنتاجھا من الكلنكر بصو رة أساسية في مصنع الھفوف وھي تعتمد تقوم شركتكم حاليا

وذلك لمواجھة تسليمات  بصورة جزئية على طحن بعض الكميات في مصنعھا بعين دار
  الطلب المتزايد في األسواق المحلية . لتلبيةاالسمنت بواسطة القطار وكذلك 

  
 ط بھدفـع الھفوف فقـات الطحن في مصنـوحيث أن شركتكم تھدف إلى تركيز كل عملي 

ً في المراحل األخيرة من دراسة تنفيذفإنھا  وخدمة عمالئھا بشكل أفضليض التكلفة تخف  حاليا
كة الحديد وتركيب المعدات الالزمة لتحميل سالمشاريع الالزمة لربط مصنع الھفوف بخط ال

طاقة الطحن بھذا الكفاءة التشغيلية لاالسمنت بالقطار من مرافق التحميل بالمصنع وكذلك رفع 
إلى معدالت أعلى لمواجھة الطلب المرتفع .  ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ ھذه المشاريع المصنع 

  شھراً تقريباً . 18م ويستمر تنفيذھا خالل مدة 2012من عام  في الربع الثالث
  

  المخاطر التي تواجھھا الشركة:
  

التشغيلية  التكلفةالمتعلقة ب تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع األسمنت بعض المخاطر
، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تدني ومھمات التصنيع المتمثلة في إمكانية تقلب أسعار المواد الخام 

شاء هللا وما  ولكن ونظراً لتوقعات إستمرار النمو الجيد في اإلقتصاد السعودي إن ، الطلب على األسمنت
كما إنعكس  ، الي لحكومة خادم الحرمين الشريفينسيصحب ذلك من إستمرار وتيرة اإلنفاق الحكومي الع

  . الواقععلى أرض إننا نستبعد حدوث ھذه المخاطر ف  ، 2012ذلك في الموازنة التقديرية للدولة لعام 
  

  جھود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:
  

اون مع الجھات  ة للتع ا المكثف ة لمتابالقد كرست شركتكم جھودھ ة ذات العالق ة لمعني ة الخطوات العملي ع
    .التي تقوم بھا لتطوير مرافقھا بما يضمن بيئة مناخية أفضل

  
  تلك ات ـام حيث تضمنت مواصفـھتماإلكل مرافق التوسعة الجديدة ھذا األمر في الشركة قد أولت و

ق ار  المراف اث الغب بح انبع ال لك ذا المج ي ھ ة ف ا الحديث ه التكنولوجي ا توصلت الي ر م ى آخ تويات إل مس
ة  منخفضة ة  تتخطى ةيصناعتخلق بيئ ة البيئ ة لالرصاد وحماي ات الرئاسة العام ا  ,متطلب ا قامت كم أنھ

ر الكھرومغناطيسية  تبدال الفالت م ( EPSباس رن رق ر) 6في الف  تكتملا ذلكبوBAG HOUSE بفالت
  . لغبارللوصول بجميع مرافق االنتاج بالشركة الى أدنى مستويات انبعاث ا منظومة التحكم بالغبار
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  ضوقرال
  

اه  دول أدن روض يوضح الج الي ق عودي اجم ة الصناعية الس روض وصندوق التنمي ورق ق ل والت التموي
ن  ركتكم م ا ش ي حصلت عليھ الميين الت ةاالس وك المحلي ام  البن الل الع ا خ يد 2011وحركتھ م والرص

  -م ھي كالتالي :2011المتبقي منھا كما في نھاية العام 
  

  اليين الرياالتمب       

  البنك
مدة 
  القروض

حجم 
  القروض

1/1/2011 

القروض 
المستخدمة 
  خالل العام

المسدد من 
القروض 
 خالل العام

رصيد القروض 
في 

31/12/2011 
  70  270 0  340   دوارة  الرياض
  370  80 450 0 دوارة  سامبا

 0  100 0  100سنة قابلة للتجديد  البريطاني
  530  46  89,2  486,8 ثمان سنوات  صندوق التنمية

  970  496  539,2  926,8    المجموع
  

ودھم المخلصة  دير لجھ ة الصناعية السعودي ومنسوبيه بالشكر والتق واننا نتقدم الى ادارة صندوق التنمي
البنوك المحلية اعاله على الثقة الكبيرة التي  اتفي دعم توجھات شركتكم كما نتقدم ايضا بالشكر الى ادار

  . الجھاتمتمنين المزيد من التعاون فيما بين شركتكم وھذه منحوھا للشركة 
  

  توظيف الكوادر السعودية وتدريبھا :
  

ذ  م تنفي ن الت دد م ة ال دوراتع ة والتدريبي ةاإلفني ام  داري الل ع غ م ،  2011خ د بل ددوق دربين ـالمت ع
)253 ً اوني في مختلف تأھيل طالب المعاھد والجامعات ضمن برنامج التدريب العالوة على  ) موظفا تع

  التخصصات ذات الصلة ، والتدريب الصيفي لعدد من طالب المدارس .
  

دريب الفني واإلداري رامج الت ى  ھذا وسوف تستمر الشركة في تنفيذ ب ـاعد عل ا يسـ ل الموظفين بم وتأھي
  .ينملارفع كفاءة الع

  

ام  ة ع ى 2011وقد وصلت نسبة السعودة في الشركة مع نھاي يرغم ت %54,2م إل ة  ضخف عدد العمال
لبسبب إيقاف خطوط اإلنتاج القديمة  ة تشغيل أق ة وتكلف ة حديث د سعت  . واستبدالھا بخطوط ذات تقني ولق

  خطة السعودة كھدف إستراتيجي وطني وستستمر في ذلك. زيشركتكم إلى تعز
  

 المســئوليــة االجتمــاعيــة :
 

سعودية تمثل إحدى أھم القيم  التي تسعى الشركة إن ثقافة المسؤولية االجتماعية في شركة االسمنت ال
  إلى تحقيقھا بصورة مستدامة وبمنھجية ھادفة .

إن نشر الثقافة االجتماعية لدى الشركة ال يتوقف على األدوات اإلعالمية والرسائل التوجيھية والتعريفية 
لك تقديم القدوة والنموذج من خالل ممارسة سلوكيات المسؤولية االجتماعية وكذ ،وھذا ھو األھم، فقط بل

  في التطبيق العملي الذي تحرص عليه عن طريق المساھمة الفعالة في مجال تلك المسؤولية .
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إن سلوكيات الممارسة لدى الشركة تتجسد في العالقات واسعة النطاق التي استطاعت أن تبنيھا مع 
فرص لموظفيھا للتطوع والمشاركة في أصحاب العالقة ، وقد أتاحت الشركة في كثير من برامجھا ال

مختلف برامج المسؤولية االجتماعية ، وذلك من أجل أن تصبح ھذه المسؤولية جزءاً ال يتجزأ من حياة 
  موظفي الشركة.

  
  
  

ً في مسيرة شركتكم ، فقامت بتقديم الدعم المادي والعيني  ً ملموسا لقد أصبحت ھذه المسؤولية واقعا
نھا ما يتمثل في تقديم دعم للجھات الرسمية ذات األنشطة الصحية أو التربوية والمساھمات المتعددة ، م

أو االجتماعية و اإلغاثية ، وعلى سبيل المثال ال الحصر فقد قدمت الشركة تبرعاتھا المادية والعينية إلى 
  كل من :

 
 :الجمعيات الخيرية االجتماعية وھي

 
ة البر الخيرية بمحافظة اإلحساء ، الجمعية الخيرية لتحفيظ جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية ، جمعي

القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية ، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة اإلحساء ، جمعية 
العمران الخيرية ، جمعية فتاة اإلحساء الخيرية ، جمعية العيون الخيرية ، جمعية الحليلة الخيرية ، 

النسائية   اة الخيرية ، جمعية الفضول الخيرية ، جمعية المنصورة الخيرية ، جمعية جودجمعية المواس
جمعية البر الخيرية بالكالبية ، جمعية  ،الخيرية بالدمام ، جمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية بالدمام 

جمعية  و لجشة الخيريةالبطالية الخيريــة ، جمعية المراح الخيرية ، جمعية الطرف الخيرية ، جمعية ا
  الجفر الخيريـة .

  
  : الجمعيات الخيرية المتخصصة وھـي

  
جمعية الرحمة الطبية الخيرية ، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان ، الجمعية الخيرية 

لجمعية وا ،للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ، الجمعية الخيرية السعودية للسكر والغدد الصماء
والجمعية الخيرية لرعاية وتأھيل المعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير  ،الخيرية لمكافحة التدخين

  الزواج ورعاية األسرة بمحافظة اإلحساء .
أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفاالت منھا الراعي الماسي لسوق ھجر 

ة باإلحساء ، والراعي الفضي لمھرجان صيف اإلحساء ( حسانا فله ) ، والذي نظمته الغرفة التجاري
والراعي الفضي لحفل تكريم المزارعين المتميزين ،والمشاركة في الحملة التوعوية عن المخدرات 

، ورعاية لقاء بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأضرارھا ، ورعاية حفل تكريم الموظفين المتميزين 
  لغرفة التجارية بمحافظة اإلحساء .صحة البيئة با

  مركز للحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني:
  

ً من قناعة مجلس إدارة الشركة بضرورة تأكيد الدور االجتماعي ، فقد وافقت الجمعية العامة  وانطالقا
م على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص 18/05/2010ھـ الموافق 04/06/1431غير العادية بتاريخ 

مليون لایر (فقط خمسون مليون لایر) من االحتياطي اإلتفاقي لغرض إنشاء مبنى مركز  50لغ مب
وبالتنسيق مع إدارة الحرس للحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني في محافظة اإلحساء . 

ً على أ ن الوطني أفادوا بأن المناقصة قد طرحت ووصلت العروض ومن المتوقع ترسية المشروع قريبا
  .2012بدأ اإلنشاءات قبل منتصف عام ت
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    برنامج اإلدخار للموظفين:
  

ة (في لدى الشركة برنامج ادخار لمصلحة موظفيھا  ل وزارة العمل والشئون االجتماعي تم اعتماده من قب
اريخ  حينه) ـ11/05/1414بت ق  ھ زاً 27/10/1993المواف اد و م تحفي د من االجتھ ذل المزي م لب ع لھ رف

  -: بحركة برنامج اإلدخاران ـالنتماء ، وفيما يلي بياشـعورھم ب
  

  البيــــــــان  المبلغ باللایر
  الرصيد كما في بداية العام  6,288,820

  م2011المضاف خالل عام   995,885
  م2011المستبعد خالل عام   836,687

  الرصيد نھاية العام  6,448,018
  

  
 شھادات الجودة:

 
ذا استمرت الشركة في تطبيقھا  ا بھ والتزامھا بأنظمة الجودة العالمية وحافظت على الشھادات الممنوحة لھ

و  )ISO 9001:2008(الخصوص  ذا المجال (تي ي دة في ھ من الشركة األلمانية المتخصصة والمعتم
ة  ة واإلنتاجي ات اإلداري ع العملي ي جمي ة ف ذه األنظم ق الشامل لھ ي التطبي دة استمرارھا ف ورد) مؤك ي ن ف

ديھا لتح ركة ل ات الش ة قطاع ي كاف تمر ف ين المس از والتحس اءة واإلنج ن الكف وب م توى المطل ق المس قي
  المختلفة .

 
فات  عودية للمواص ة الس ة العربي ل الھيئ ن قب دة م فات المعتم ق المواص ركة بتطبي تمرت الش ا اس كم

يـوالمقاي اورة والت يج المج ض دول الخل دھا بع ي تعتم افية الت ات اإلض ذلك المتطلب ا  يس ، وك خولتھ
  الحصول على شھادة مطابقة الجودة للمواصفات المعتمدة لدى تلك الدول .

  

ة  دول األوروبي ا ال ة التي تتطلبھ ى شھادة الجودة والمطابق والتي حصلت  (CE)وقد حافظت الشركة عل
   .لمنتجات الشركة من مصنعھا في عين دار (CRIC)عليھا من جھة بلجيكية متخصصة ومعتمدة تدعى 

  
  

رول األمريكي أضف  د البت ق مواصفات معھ د استمرت الشركة في تطبي ك فق ا من   APIإلى ذل لمنتجھ
  اسمنت آبار الزيت .
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  أمور متعلقة بمجلس اإلدارة :
  

  تصنيفه:وتكوين مجلس اإلدارة 
  كالتالي : م 2011وقد كان تصنيفھم لعام يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا 

  

  التصنيف  بالمنص  أســماء األعضــاء
  مستقل  رئـيس المجـــلس  عمـر بن سـليمان الراجـحي
  تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة المنتدب  وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  محمـد بن ســليمان بالغــنيم

  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  ي *عبد هللا بن عبد الرحمن السحيبان
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم

  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  الح**ــد هللا الصـد بن عبــفھ
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  سـامي بن علــي الجــفالي
  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  حمد بن عـبد اللـه العليــان

  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  د بن عبدالرحمن الراجـحيخال
  تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  يـــي القرنـمحمـد بن عل

  

  * ممثل المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
  ** ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

  
  إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضورھا:

  كان سجل حضورھا كالتالي :قد م و 2011ربعة) إجتماعات خالل عام (أ 4عقد مجلس اإلدارة 
  

  أســماء األعضــاء
            

16/2/2011 23/3/2011 22/6/
2011  26/10/2011 

              عمـر بن سـليمان الراجـحي
  X  X     X  وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

              عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي
              ــنيممحمـد بن ســليمان بالغ

              عبد هللا بن عبد الرحمن السحيباني 
              خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم

              فھد بن عبد هللا الصالح
        X X  سـامي بن علــي الجــفالي
              حمد بن عـبد اللـه العليــان

              خالد بن عبدالرحمن الراجـحي
              محمـد بن علي القرني

                 حضور     X  غياب  
  



  

 

 =13 =
  

  م :2011مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل العام 
  

ع  إن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات عدا ما ھو مبين في حساب توزي
  ) من النظام األساسي للشركة .46األرباح الذي نصت عليه المادة (

  
  :م 2011ي مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل العام الويبين الجدول الت

 
  (لایر سعودي)

  اإلجمالي  التعويضات األخرى  المكافآة السنوية  أســماء األعضــاء

  212,450  200,00012,450  عمـر بن سـليمان الراجـحي
  418,690  200,000218,690  وليـد بن أحـمـد الجـفالـي

  212,000  200,00012,000  دالعزيز الخريجيعبدالكريم بن عب
  212,000  200,00012,000  محمـد بن ســليمان بالغــنيم

  216,600  200,00016,600  السحيباني  عبد هللا بن عبد الرحمن

  212,000  200,00012,000  خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم
  216,600  200,00016,600  فھــد بن عبـد هللا الصــالح
  212,460  200,00012,460  سـامي بن علــي الجــفالي
 212,000 200,00012,000  حمد بن عـبد اللـه العليــان

 212,000 200,00012,000  خالد بن عبدالرحمن الراجـحي
 212,000 200,00012,000  محمـد بن علـي القرنـــي

 
 
  

  :2011العام  خالل مكافأة خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة المدفوعة
  

  ويبين الجدول اآلتي مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة :
  

  (بآالف الرياالت)      

  البيــان

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات ومن بينھم الرئيس 

  التنفيذي والمدير المالي 
2,679  الرواتب والتعويضات السنوية

1,943  يةالبدالت السنو
1,816  المكافآت السنوية

2,220  المكافأت التحفيزية السنوية
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  غرامة من قبل ھيئة السوق المالية:
اريخ  ة بت ة السوق المالي ق 4/8/1432لقد وردنا خطاب من ھيئ ـ المواف ة 5/7/2011ھ م بفرض غرام

ه وقدرھا خمسون ألف لایر نظراً لعدم قيام الشركة بتبليغ الھيئة وا ذي حصلت علي لجمھور عن القرض ال
ادة م 26/03/2011مليون لایر بتاريخ  450من مجموعة سامبا البالغ  رة (أ) من الم ات الفق اً لمتطلب وفق

د  .من قواعد التسجيل واإلدراج 25من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة  46 رفعت الشركة وق
 ً اريخ  اتظلمھھذه الغرامة وبينت أسباب  عن تظلما ك بت ق 22/9/1432على ذل ـ المواف م 22/8/2011ھ

ا  ررات التي أوردناھ ى األسباب والمب ا عل د إطالعھ ة بع يس إال أن ھيئة السوق المالي ه ل ا رأت أن ا م فيھ
راره ،  ة عن ق رر عدول مجلس الھيئ ا يب ا وال م ى عاتقھ اة عل ة الملق يعفي الشركة من المسئولية النظامي

ع قامت شركتكم وعليه فقد م" "برف ة دعوى تظل ى لجن ة  إل اضالفصل في منازعات األوراق المالي  بالري
د ال تم وال زال27/12/2011تاريخ ب دعوى قي ك ال ى حيث نظر.تل ع مجلس اإلدارة عل د إطل ذا وق ات يھ

  ھذه الغرامة والخطوات التي إتخذتھا اإلدارة التنفيذية في ھذا الخصوص. 
  

في أسھم شركة  الدارة وأزواجھم وأوالدھم القصروصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس ا
  االسمنت السعودية:

  

  االسم

  عدد االســھم
  

  التغــير
  

  سھم  نھاية العام  بداية العام
نسبة 
  %التغير

  - - -  - - -  3,113,391  3,113,391  عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي

  0,75  1,503  202,684  201,181  محمـد بن ســـليمان بالغـنيم

  - - -  - - -  4,500  4,500  وليــد بن أحــمد الجــفالي

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

  - - -  - - -  17,137  17,137  خـالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

  - - -  - - -  1,500   1,500  فھد بن عبدهللا الصالح **

  - - -  - - -  1,500  1,500  سـامي بن علــي الجــفالـي

  - - -  - - -  1,500  1,500  حـمد بن عبد اللــه العليــان

  - - -  - - -  1,500  1,500  محمـد بن علي القرني

  378,2  9,509  12,023  2,514  عمــر بن ســليمان الراجحي

  - - -  - - -  12,206,002  12,206,002  خـالد بن عبدالرحمن الراجـحي

  
 مالحظة :
  أي من شركاتھا التابعة . دوات دين على الشركة أوال توجد أ  .1

  

أسھم أي من الشركات ر في أوالدھم القص أزواجھم أو حقوق ألعضاء مجلس االدارة أو ال توجد مصلحة أو .2
 التابعة .

  
 ممثل المؤسسة العامة للتامينات اإلجتماعية . * 

 ** ممثل المؤسسة العامة للتقاعد .
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في أسھم شركة االسمنت  كبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصروصف ألي مصلحة وحقوق 
  السعودية:

  
  

  االسم

  عدد االســھم
  

  التغــير
  

  سھم  نھاية العام  بداية العام
نسبة 
 %التغير

 - -  - -  14,700  14,700  مدير إدارة المبيعات –حسين بن منسي ناصر ابو تاكي 
 - -  - -  483  483  المساندة قات والخدماتمدير إدارة العال –خليفة بن سعد الدخيل 

  - -  - -  1,000  1,000  مدير إدارة تقنية المعلومات –سعيد بن صالح أحمد الزھراني

  100  10,000  غير مالك   غير مالك   مستشار تطوير األعمال –إبراھيم رباح فخري أنشاصي 

  

 
 مالحظة :

 في أسھم أي من الشركات التابعة .  أوالدھم القصر أزواجھم أو ولكبار التنفيذيين أ حقوق ال توجد مصلحة أو         
  

 
  العضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين:جوھرية  عقود فيھا مصلحة 

  
ألي من أعضاء مجلس ادارة الشركة أو للرئيس التنفيذي  جوھرية ال توجد عقود مع الشركة فيھا مصلحة

  .منھم  أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي
  

  :صفقة مع طرف ذي عالقة
  

 ً عن أي صفقة بين باإلفصاح ) 9اج الفقرة ب (رجيل واإلدس) من قواعد الت25لمادة (لمتطلبات اوفقا
قامت الشركة باإلفصاح على  دي للمصدر) فقداالمصدر وشخص ذي صلة ( خارج إطار النشاط الع

م 31/12/2011تأمين التعاوني بتاريخ ترسية مناقصة خدمات الم عن 1/1/2012موقع تداول بتاريخ 
، حيث أن الشيخ /وليد بن أحمد الجفالي عضو مجلس على الشركة الوطنية للتأمين ( طرف ذي عالقة) 

اإلدارة العضو المنتدب ھو عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للتأمين وكذلك عضو مجلس إدارة 
  . ذه الشركةبشركة التأمين الوطنية بالبحرين أكبر المساھمين بھ
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  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى:
  

  فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين ھم أعضاء في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى :
  إسم الشركة المساھمة  عضــو المجلـس

  -  وليد أحمد الجفالي
- 

  جدة – الشركة الوطنية للتأمين
 (شركة مساھمة مقفلة) البحرين –أمين الوطنية شركة الت

  بنــك البــالد -  يـخـالد بن عبدالرحمن الراجح
  شركة اإلتصاالت السعودية -  
  "والء" الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني -  

  مجموعة سامبا المالية -  مـخالد بن عبد الرحمن العبد الكري
  -  يـعبد الكريم عبد العزيز الخريج

- 
- 

  ( شركة مساھمة مقفلة) شركة معارض الظھران
 التعاوني يس العربية للتأمينآشركة 

دودة ورق المح ناعة ال ة لص ركة العربي ركة  الش (ش
  مساھمة مقفلة)

ـي ـلي القرنـ عن  ممثال  -محــمد بـن عـ
  شركة اإلسمنت السعودية

ة مسجلة  - دة لألسمنت (شركة مساھمة مقفل الشركة المتح
  رين) في البح

ـان ـد هللا العـليـ عن  ممثال- حـمد بـن عب
   شركة اإلسمنت السعودية

ة مسجلة  - دة لألسمنت (شركة مساھمة مقفل الشركة المتح
  في البحرين) 

  

  لجنــة المراجعــــة:
  

  -تتـكون لجنة المراجعة من كل من :
  

  رئيس اللجنة   حمد بن عبد هللا العليان
  عضو اللجنة   خالد بن عبد الرحمن الراجحي

  عضو اللجنة   احمد بن عبدهللا المغامسد. 
    

ك ستة وقد مارست اللجنة مھامھا ومسؤولياتھا من خالل   م تل تلخص أھ ام. وت إجتماعات عقدتھا خالل الع
س اإلدارة،  ى مجل ھا عل ل عرض نوية قب ة والس ة األولي وائم المالي ة الق ي: دراس ؤوليات ف ام والمس المھ

ابھم،التوصية لمجلس األد د اتع انونيين وفصلھم وتحدي ال المحاسبين  ارة بتعيين المحاسبين الق ة أعم متابع
أنه،  ياتھا بش ا وتوص ن رأيھ وب ع ة ووضع تقريرمكت ة الداخلي ام الرقاب ة نظ ين، دراس انونيين المعين الق
راءات  ذ اإلج ة تنفي ا ومتابع ة تقاريرھ ركة ودراس ي الش ة ف ة الداخلي ى إدارة المراجع راف عل اإلش

  . لتصحيحية الواردة فيھاا
  

  لجنة الترشيحات والمكافأت:
  

  -تتـكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :
  

  رئيس اللجنة                     وليد بن أحمد الجفالي
  عضو اللجنة       عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي
  عضو اللجنة          خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم
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ك واحد وقد مارست اللجنة مھامھا ومسؤولياتھا من خالل إجتماع  عقدته خالل العام. وتتلخص أھم تل
ة ھيكل مجلس  س، مراجع المھام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجل
ات  حة لتعويض ات واض ع سياس ا، وض ن إجراؤھ ي يمك التغييرات الت يات ب ع التوص اإلدارة ورف

د من وم األداء ، والتأك ايير مرتبطة ب ى أساس مع ذيين عل ار التنفي كافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكب
  . استقاللية األعضاء المستقلين

  

  الشركات التابعة:
  -تمتلك شركتكم حصص في الشركات التابعة التالية :

  

  اسم الشركة التابعة
نسبة 
  الملكية

الدولة محل 
  التأسيس

المحل 
الرئيسي 
  نشاطھا الرئيسي  العملياتھ

ركة  منت (ش دة لالس ركة المتح الش
 مساھمة مقفلة مسجلة في البحرين)

دد األ ادرةع ھم الص ھم  س ون س ملي
ار بحريني واحد وال  قيمة السھم دين

  توجد أدوات دين صادرة .

منت   البحرين  البحرين  36% ل االس ة ونق مناول
  في البحرين

منت  ناعة االس ات ص ركة منتج ش
ركة  دودة (ش عودية ذات المح س

  مسئولية محدودة)

السعودية  33,33%
  (جدة)

اس   السعودية ع أكي نيع وبي تص
  ة االسمنتـالورق لتعبئ

ة  روب العالمي ركة ج ش
ة  اھمة مقفل ركة مس لالسمنت(ش
دد  ت) ع ة الكوي ي دول جلة ف مس

مليون سھم قيمة 20األسھم الصادرة 
ويتي وال  س ك ة فل د مائ ھم الواح الس

  توجد أدوات دين صادرة .

تجارة وتعبئة  اإلسمنت   الكويت  الكويت  40%
م  ائبة (ل واد الس والم

   . تمارس نشاطھا بعد)

  
  

  إستثمار جديد في دولة الكويت:
اُ لم اء  ةوافقإلحاق وم الثالث ي ي ركة ف س إدارة الش ق 3/12/1431مجل ـ المواف ى 9/11/2010ھ م عل

ة لالسمنت المساھمة في تأسيس ة شركة مساھمة ( شركة جروب العالمي ةكويتي األساسي نشاطھا  )مقفل
 % في تأسيس40قد إكتتبت شركة االسمنت السعودية بحصة ف والمواد السائبة اإلسمنت  تجارة وتعبئة 

ك ركة ، ال تل دش د  وق ع عق م توقي ذكورةت ركة الم يس الش دل  تأس ة الع دى كتاب اريخ ل ت بت ة الكوي بدول
ق 25/11/1432 ـ المواف غ وم  23/10/2011ھ اليبل ركة  رأس الم ه للش رح ب رة)  10المص (عش
ع 100على  ةموزعين دينار كويتي يمال ون سھم بواق ة) ملي ة) فلس للسھم الواحد ، 100(مائ ا (مائ بينم

دفوعيبلغ  ون  2 رأس المال الم ين) ملي ار(إثن د دفعت شرك دين ذا وق ويتي. ھ غ  تكمك ة( 800مبل  )ثمانمائ
  . المدفوعكامل حصتھا في رأس المال الف دينار كويتي مقابل 

  

  حوكمة الشـركات:
د بتاري سبق أن اعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة بھا ووافق عليھا مجلس االدارة في خ ـاجتماعه المنعق

ق 1430فر ـص 22 وم الشركة م 17/2/2009ھـ المواف اوتق ع بيق ـبتط حالي ود الئحة جمي ة ـالحوكمبن
ة العموم ة للمساھمين عن طريق التصويت التراكمي، بإسثناء إختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعي ي

 ً   .  حيث سيتم تطبيقه متى ما أصبح الزامياً نظاما
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  الحسابات الختامية:
  

  -إفصـــاح  عـــــــام :
  

ة  ا والمالئم ارف عليھ ايير المحاسبية المتع ا للمع ـابات بالشكل الصحيح ووفق داد سجالت الحس م إع د ت لق
ة السعودية للمحاسبين وال يوجد ركة ، ـروف الشـلظ أي إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئ

ذا وال يوجد أي القانونيين ،  ة ھ ولدى الشـركة نظـام رقابـة داخـلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالي
  .شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا 

  
  

  -ابة الداخلية :إجراءات الرق ةلياالمراجعة السنوية لفعنتائج 
  

ـة  ة الرقاب ن فعالي ق م تمرة للتحق ـغيلية مس ـة تش ات مراجع ـركة عملي ـلية بالش ـة الداخ ذ إدارة المراجع تنف
ا اس مدى كف ات ة األداء ، وءالداخـلية في حمايـة أصول الشـركة وتقويم مخاطـر العمل وقي م تظھر عملي ل

ً إالمراجعة المشار  ً  ليھا ضعفا ا دى الشركة ، في نظام الضب جوھري داخلي ل ة ط ال ووجدت إجراءات الرقاب
ادة يقوم مراقب الحسابات الخارجي  الداخلية تعمل بفاعلية . ومن ناحية أخرى ذا النظام ع ويم لھ ة تق بعملي

هضمن مھمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة  ة محاضر  وتمكين الشركة ل ى كاف من االطالع عل
  .ير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص لجنة المراجعة ، وتقار

 
  قائمة المركز المالي لخمس سنوات :

  (آالف الرياالت)                        

  البيــــــــان
  الســـنوات

2011  2010  2009  2008  2007  
  882,296  699,564  1,035,064  870,476 936,095  األصـول المتداولة

  1,035,176  1,319,795  1,299,140  735,555  824,477  المطلوبات المتداولة

  )152,880(  )620,231(  )264,076(  134,921  111,618  رأس المال العامل

  2,029,755  2,960,688  338,238  378,088  146,678  االصول األخرى طويلة االجل

  948,683  869,815  3,557,468 3,368,109  3,516,146  االصول الثابتة

  3,860,734  4,530,067  4,930,770 4,616,673  4,598,919  اجمالي األصـول

  86,976  92,568  73,934  69,080  72,177  المطلوبات غير المتداولة

    270,000  486,800  440,800  420,000  قروض طويلة األجل

            المطلوبات األخـرى

  1,122,152  1,682,363  1,859,874 1,245,435  1,316,654  اجمالي المطلوبات

  1,020,000  1,020,000  1,020,000 1,530,000  1,530,000  المال المدفوعرأس 

  1,718,582  1,827,704  2,050,896 1,841,238  1,752,265 االحتياطيات واألرباح المدورة

  2,738,582  2,847,704  3,070,896 3,371,238  3,282,265  حقوق المساھمين
  3,860,734  4,530,067  4,930,770 4,616,673  4,598,919  اجمالي الخصوم وحقوق المساھمين
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  قائمة الدخــل  لخمس سنوات :
  (آالف الرياالت)                                           

  البيــــــــان
  الســـنوات

2011  2010  2009  2008  2007  
 1,361,950  1,259,612  1,345,875  1,526,151  1,716,095  مبيعــات

  )614,968(  )554,999(  )666,346(  )757,245(  )765,095(  تكلفة المبيعـات

  746,982  704,613  679,529  768,906  951,000  اجمالي الربح 

  )74,191(  )98,932(  )81,890(  )87,518(  )85,928(  مصاريف ادارية وتسويقية

  672,791  605,681  597,639  681,388  865,072  الربح من العمليات

  33,134  31,572  )143(  )4,950(  )12,508(  ايرادات أخرى

  )19,528(  )15,931(  )15,104(  )16,911(  )21,337(  الزكــاة

  686,397  621,322  582,392  659,527  831,227  صافي الربــح
  
  
  

  -:النتائج التشغيلية فروقات جوھرية في 
  (آالف الرياالت)                                     

  التغيرات  2010  2011  
نسبة 
  اباالسب  التغيرات

ر ن ال بح م
  العمليات

إرتفاع الكفاءة اإلنتاجية نتيجة لإلعتماد  27,00% 183,684 681,388 865,072
على خطوط اإلنتاج الجديدة التي حققت 
كفاءة تشغيلية أكثر استقراراً باإلضافة 

  الطلب المحلي خالل السنة لزيادة
افي  ص

  الربح
831,227 659,527 171,700 26,03% 

  
  

  :المستحقة نظاميةالمدفوعات ال
  (آالف الرياالت)                          

  2010  2011  البيــــــــــان
  24,878  22,583  الزكاة والضريبة

  750  741  التأمينات االجتماعية
  41,165  46,303  رسوم استغالل المواد الخام

  

  سياسة توزيع األرباح:
  

نوية  افية الس ركة الص اح الش وزع أرب ع المص، ت م جمي د خص رى بع اليف األخ ة والتك روفات العمومي
  -على الوجه التالي :، ومخصص الزكاة الشرعية 

  
ة وقف 10يجنب (  )1 %) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادي

  .ھذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال 
    
ل عن يجوز بقرار من الجمعية العامة ا  )2 لعادية بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة تخصيص نسبة ال تق

  .%) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي 5(
    
  .%) من رأس المال المدفوع 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل (  )3
    
ضاء مجلس اإلدارة ، على أال %) من الباقي لمكافأة أع10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن (  )4
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  .) لایر لكل عضو بحد أقصى 200,000تزيد تلك المكافأة عن (

    
ن األربـيج  )5 اقي م ع الب ك كحصـوز توزي د ذل ه) بع زءا من اھمين أو ـة إضـاح (أو ج ى المس افية عل

د الحصة اإلضافية)  راح مجلس االد، ترحيله (أو ترحيل الجزء المتبقي منه بع ى اقت اءا عل ، ارة بن
  .الى السنة المقبلة 

  
  بيان توزيع األرباح:

  

ي  د ف ه المنعق ي إجتماع س ف رر المجل ـ 20/07/1432ق ق (ھ ع 23/06/2011المواف تم دف م) أن ي
ام  دل 2011توزيعات أرباح مرحلية عن النصف األول من ع لایر سعودي لكل سھم أي بنسبة  2م بمع

داول  ك األرباحوتم توزيع تل% من رأس المال المدفوع 20تساوي  على المساھمين المقيدين بسجالت الت
اراً وبدأت عملية صرفھا م 06/07/2011ھـ الموافق 05/08/1432عند نھاية تداول يوم األربعاء  إعتب

اء  وم األربع ن ي ق 19/08/1432م ـ المواف ادة ( م20/07/2011ھ ع الم ياً م ام 46وتمش ن النظ ) م
ى توصيته التي اتخذھاضراى حاألساسي لشركتكم يقترح مجلس اإلدارة عل في إجتماعه  تكم الموافقة عل

ق 1433ربيع األول  5تاريخ بالذي إنعقد  اير  28ھـ المواف ة عن النصف 2012ين اح نقدي ع أرب م بتوزي
الي  ام الم اني للع ع 2011الث ل  4,5م بواق ھم تمث ل س ن رأس 45لایر لك ال ال% م دفوع م تكون الم وس

ةأحقية التوزيع لمالكي أسھم ال وم إ شركة المسجلين بسجالت السوق المالي ة ي داول) في نھاي ادن(ت ذه  عق ھ
ة 2012مارس  14ھذا اليوم في قدة عالمن للمساھمينالجمعية العامة العادية  ة موافق تكم.  وفي حال  جمعي

ذه التوصية  ى ھ الي عل ام الم اح للع ات األرب وع توزيع يكون مجم غ 2011س االت ونصف مبل تة ري  س
  .المدفوع مال ال% من رأس 65كل سھم تمثل نسبة لایر ل )6,5(
  

  وتجدون أدناه بيان توزيع األرباح المقترح 
  

  (بآالف الرياالت)  
  831,227  صافي الربح

  83,122  االحتياطي النظامييخصم : 
  748,105  

بة يخصم :  اھمين بنس ى للمس دفوع 5حصة أول ال الم % من رأس الم
  .) مليون لایر 1,530البالغ (

76,500  

  671,605  
  2,200  .مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يخصم : 

  669,405  
  581,085  .رصيد الربح المرحل من العام الماضي يضاف : 

 
  

1,250,490  

م :  بة يخص اھمين بنس افية للمس ة إض ال 60حص ن رأس الم % م
  .) مليون لایر 1,530المدفوع البالغ (

918,000  

    
  332,490    الرصيد ويرحل للعام القادم
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  إقتراحات مجلس اإلدارة:

  

  -يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي :
  

  .م2011للعام الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة  :  أوال

  .م 2011ديسمبر  31للسنة المنتھية في وتقرير مراجعي الحسابات التصديق على القوائم المالية  :  ثانيا

  .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة السابقة  :  ثالثا

الي  :  رابعا ام الم اني للع ة عن النصف الث اح نقدي ع أرب راح مجلس اإلدارة بتوزي ى إقت ة عل  2011الموافق

ل  4,5بواقع  ال الال% من رأس  45لایر لكل سھم تمث دفوع م الكي م ع لم ة التوزي . وستكون أحقي

ذه  أسھم الشركة المسجلين بسجالت اد ھ وم إنعق داول ي ة ت داول) في نھاي ة السعودية (ت السوق المالي

الي  2الجمعية. ھذا مع العلم بأنه سبق توزيع  ام الم ا  2011لایر لكل سھم عن النصف األول للع بم

بته  ن رأس 20نس ال الال% م دفوع م الي م ام الم اح للع ات األرب وع توزيع يكون مجم ذلك س ، وب

دفوع مال الال% من رأس  65ھم تمثل نسبة لایر لكل س 6,5مقدار  2011 ذا وس .م  يبدأ صرفھ

  .ھـ)03/5/1433( 26/3/2012اإلثنين اعتباراً من يوم  2011رباح النصف الثاني لعام أ

ة :  ساماخ ة المراجع ل لجن ن قب حين م ين المرش ن ب ركة م ـابات الش ي حس ـتيار مراقب ـى اخ ـة عل  ،الموافق

ابھم 2012ركة للعام المالي لمراجعـة القوائم المالية للشـ د أتع م والبيانات المالية ربع السنوية وتحدي

  .أو اختيار غيرھم 

  

 ً   الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الئحة ومسؤوليات ومھام لجنة المراجعة. :  سادسا
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  خاتمة
  

ـة ال ـمعية العام ـة إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره لھذه الج ةعادي دم الخمسين و الثاني ـه يتق ، فان

ـذه  د ھ ـاه ويدعـو هللا عز وجل أن يزي ـا إي ـي أوليتموھ ـة الت ى الثق لحضـراتكم بجـزيل الشـكر عل

ك  ريفين المل رمين الش ادم الح يرتنا ونھضتنا خ د مس ا قائ ظ لن ه وأن يحف ـه وخيرات ن نعم بالد م ال

ده ا ين عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عھ ة ألم ر الداخلي وزراء وزي يس مجلس ال نائب رئ

ه  ،بن عبدالعزيز آل سعود  نايفصاحب السمو الملكي األمير  ل شكره وإمتنان ويقدم المجلس جزي

ى  رام عل ا الك إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية واألھلية ، وكافة عمالء الشـركة ومورديھ

ك ا يش دائم ، كم اونھم الصـادق وتشجيعھم ال ودھم المخلصة تع ى جھ املين بالشركة عل ة الع ر كاف

  .للشركة وحرصھم على استمرار تقدمھا وإزدھارھا 

  
  .راجين من هللا التوفيق لما فيه الخير والسداد 

  
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

 
  

  مجلس اإلدارة                    
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 SAUDI CEMENT COMPANY  شركة اإلسمنت السعودية

 
 
 
 
  
  
  

  

  :لألفران (تحت التشغيل والموقوفة)  التصميمية  الطــــاقات االنتاجـــــــية
  

  11,200,000  الطاقة االنتاجية السنوية (طن)  :  الكلنكــر
  

×  2  طـن/اليـوم  األفـــران  
10,000  

  

    3500×   1  طـن/اليـوم    
    1500×   6  طـن/اليـوم    
    725×   1  طـن/اليـوم    
    300×   2  طـن/اليـوم    
    

  11,500,000  الطاقة االنتاجية السنوية (طن)  : اإلســمنت
    280×   3  طـن/الساعة  طواحين اإلسمنت  
    160×   2  طـن/الساعة    
    120×   3  طـن/الساعة    
    80×   2  طـن/الساعة    
    68  طـن/الساعة (طاحونتين)    
          
  وف تستغل لطحن الكميات الزائدة عن طاقة الطواحين الجديدةالطواحين القديمة س    
      

  )1إسمنت بورتالندي عادي رقم ( -  أنواع اإلسمنت المنتج:
  )5إسمنت عالي المقاومة لألمالح رقم ( -  
  لألمالح وفقا لمعھد البترول األمريكي إسمنت آبار الزيت نوع (ج) عالي المقاومة -  
  صة وحسب الطلبأي أنواع أخرى ذات مواصفات خا -  

  






































