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  تقرير مجلس اإلدارة
  
 الموقرين         السادة الكرام مساهمي شرآة أسمنت تبوك  
 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  

 سادسةاللسنة المالية ل يسر مجلس إدارة الشرآة أن يرحب بكم ويشكرآم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية،  

   . م2010حتى نهاية شهر ديسمبر م 2010عشر عن الفترة من أول يناير 

عشر عما تم إنجازه من أعمال خالل السنة المنتهية  سادسالتقريره السنوي  تكمالحضرالمجلس أن يقدم  المقام يسرفي هذا  و 

  هـ 25/1/2143م الموافق 31/12/2010في 

  : مع القوائم الختامية وتقرير مراقب حسابات الشرآة آما يلي

  : بيعات اإلنتاج والم: أوًال 
  

 : اإلنتاج  -1
      :إنتـــاج الكلنكر

  عام انتاج مقارنة ب طنا) 1,268,190.0(م  2010غت آمية الكلنكر المنتجة خالل عام بل
  %).1.9(بزيادة و قدرها طنا )  1.244.771(م 2009 

  : إنتاج األسمنت -2
   مقارنة بانتاج عام طنا) 1,336,759.0(م  2010 تم انتاج آمية اسمنت خالل عام

  % ).2.8(و بزيادة قدرها طنا ) 1.300.500(م بلغت 2009 

   :المبيعات  – 3
عام مقارنة بمبيعات  طنا) 1,338,575.0(م  2010عام  االسمنت خاللاإلجمالية للشرآة من المبيعات  آمية بلغت      

زيادة  على منتجنا بالرغم منالطلب المحلي  ارتفاعبسبب وذلك  ) %3.8 (اقدره أي بزيادة  طنًا ) 1.289.870(م  2009

  ).دخول شرآات جديده (،العرض 

  مقارنة مع مبيعات العام  ريال) 274,608,753.0(م  2010عام  المبيعات قيمةت آما بلغ 

لتصدير و الحصول شدة المنافسة و فتح باب ا بالرغم من  % )  2.875(  اقدره بزيادة وريال ) 266.933.252(م  2009للعام  

  .المحلي  في السوق  ادى الي الزام الشرآة بخفض سعر بيع االسمنتتصدير على رخصة 

  : المخزون – 4
 (أي بزيادة قدرها طنًا  ) 369.149(م  2009طنا مقارنة مع عام ) 487,192.0(م  2010 بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام         

31.97 %( ،  

   %)6.5 ( بنقص أي   طنا) 38.511(م  2009مقارنة مع عام طنا ) 35,984.0( م  2010 آما بلغ مخزون األسمنت في نهاية عام 

  :    نتائج النشاط:ثانيا 

 ريال/ 2010 البيان
نسبة 
 ريال/ 2009 التغير
% 

 134,723,841.0     %0.52 135,419,858.0     مجمل الربح
 16,183,032.0       %6.73- 15,093,781.0       إجمالي المصروفات
 12,200,363.0       %10.98- 10,860,762.0       اإليرادات األخرى

 130,741,172.0     %0.34 131,186,839.0     صافي الدخل قبل الزآاة الشرعية
 9,614,555.0        %6.50 10,239,741.9       الزآاة الشرعية

 121,126,617.0     %0.15- 120,947,097.1     صافي دخل العام
 1,051,676,705.0  %3.67 1,090,223,802.0  إجمالي حقوق المساهمين

  
  
  
  



 
TCC-F.R. 31-12-2010                                                                                                                                 2 - 

  
  

  :أالستثمارات:ثالثًا 
  
  ريال سعودي ، ) 454,495,479.84(م  2010عام  الشرآة في بلغت استثمارات  

  ريال استثمارات في ودائع إسالمية بالريال السعودي )  386,995,489.84(منها  

  . في شرآة التصنيع وخدمات الطاقة) طويلة األجل( ريال عبارة عن استثمارات 67.499.990غ  وآذلك مبل

  : ال المشاريعجفي م: رابعا 
  
تمثلت في البدء في تنفيذ مشروع نظام المروحة الثالثية و الرافع الهوائي االحتياطي باالضافة الى انشاء طاحونة اسمنت      

  .جديدة بملحقاتها 

  : ي مجال التدريب والسعودة ف: خامسا  
  
برنامج تدريب ، و ما زالت الشرآة مستمرة في تطبيق % )  42.52(  2010في نهاية العام في الشرآة  بلغت نسبة السعودة  

  المهندسين
  .الشرآةفي قيادية  لتأهيلهم لمراآزالداخل و الخارج ب الفنيين السعوديينو  

  
  : الجودةعالمة :  سادسا 

  
 رآة بعالمة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نتيجة المحافظة على أعلي احتفظت الش

 . مستويات الجودة
  نتيجة التزامها بأنظمة الجودة العالمية مما يزيد من قدرتها  م 15/1/2002بتاريخ  9002حصلت الشرآة على شهادة األيزو

 . التنافسية في األسواق العالمية
  بتطبيق نظام الجودة لمنتجات الشرآة من  هاالتزامم نتيجة 23/4/2004بتاريخ  9001حصلت الشرآة على شهادة األيزو

 . األسمنت بأنواعه الثالثة العادي والمقاوم والبوزوالني
  الحوآمة  : سابعا 

 :الئحة حوآمة الشرآات  )أ 
التي تحدد القواعد و عن هيئة السوق المالية االسترشادية الصادرة الئحة حوآمة الشرآاتبتطبيق قامت الشرآة 

   .لمعايير التي تنظم أداء الشرآةوا
   

وقد تم االلتزام بجميع أحكام الالئحة االسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية ما عدا التصويت التراآمي في اختيار 
  . ةللشرآ عموميةتم إتباعه خالل الجمعية الأعضاء مجلس اإلدارة والذي لم ي

  
 :تشكيل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشرآة  )ب 

، علمًا بأن جميع األعضاء غير باستثناء رئيس المجلس أعضاء، جميعهم مستقلون 7يتكون مجلس اإلدارة من 
وقد تم تزويد جميع األعضاء باللوائح و األنظمة المتعلقة بالشرآة و المعمول بها في المملكة العربية . تنفيذيين
  .ديةالسعو

  

عدد  اســـم العضو
 بها المساهمة التي هو عضو مجلس إدارةالشرآات  التصنيف االجتماعات

غير اجتماعات 6 خالد بن صالح الشثري
 مستقل

 .السعودية للصناعات المتطورةةالشرآ)1
 .)مساهمة مقفلة(تبوك اسماك  ةشرآ) 2

 مستقل اجتماعات 4 يعلي العماربن محمد 
  .مينشرآة مالذ للتأ) 1
  .)مساهمة مقفلة(تبوك اسماك  ةشرآ) 2
 .وطن لالستثمار ةشرآ) 3

 .)مساهمة مقفلة(شرآة اسماك تبوك )1 مستقل اجتماعات 4 صالح الصراف بن سليمان

  .شرآة العبيكان للزجاج  )1 مستقل اجتماعات 5 موسى اليحيانبن منصور 
 .الشرآة السعودية للصناعات المتطورة )2

 اليوجد مستقل اجتماعات 4 الناصر مإبراهيبن محمد 

  .شرآة مالذ )1 مستقل اجتماعات 5 عبيد بن عبداهللا الرشيد
 .تمويل المساآنالشرآة السعودية ل )2

 اليوجد مستقل اجتماعات 4 محمد العليبن مدني 
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  حقوق أعضاء مجلس اإلدارة)ج
  

 االســـم
 م2010األسهم في نهاية عام التغير خالل الفترة 2010األسهم في بداية العام

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 %7.2000 6520485 %0.30 305000 %6.90 6215485 خالد بن صالح الشثري

 %0.0011 1000 --%10000.00 صالح الصراف بنسليمان

 %0.0011 1000 --%10000.00 علي العماريبنمحمد

 %0.0011 1000 - - %0.00 1000 موسى اليحيان بنمنصور 

 %0.0100 16851 %150000.01%18510.00 إبراهيم الناصربنمحمد

 %0.0011 1000 --%10000.00 عبيد بن عبداهللا الرشيد

 %0.0100 13985 %0.01 12700 %0.00 1285 محمد العليبن مدني 

  
  
  اإلدارةحقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس ) د
  

األسهم في  صلة القرابة اســـم العضو
األسهم في  المتغير النسبة بداية العام

 النسبة نهاية العام

 %0.0004 405 ----  %0.00 405 زوجة خالد بن صالح الشثري

 %0.0042 3733 ---- %37330.00زوجة عبيد بن عبداهللا الرشيد

  
 

  . مكافآت أعضاء المجلس)ه
بأن رئيس وأعضاء المجلس ال يتقاضون أي مكافآت أو امتيازات مالية غيـر المنصـوص عليهـا فـي النظـام      يؤآد مجلس اإلدارة 

  مكافآت سنوية) ريال فقط 1.400.000(حيث يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ إجمالي .  الصادر من وزارة التجارة 
قــه عنــه التــي عقــدها مجلــس اإلدارة خــالل العــام وقــد بلــغ إجمــالي مصــاريف حضــور اجتماعــات المجلــس واللجــان المنبث

وهي تمثل قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف اإلقامة وتـذاآر السـفر لألعضـاء    ) ريال فقط 433,060.3(م مبلغ 2010المالي
  .ستة  اجتماعاتم عدد 2010المقيمين خارج مقر االجتماعات وقد عقد المجلس خالل عام 

  
  
  فيذيينمكافآت وتعويضات آبار التن) و

المـدير المـالي     –مـدير المـواد    –مدير المبيعات  –مدير المصنع –بلغت مكافات و رواتب خمسة من آبار التنفيذيين  وهم المدير العام 
  :آالتالي

  ).ريال  2,001,905.0(فقط  
  

 االجمالي  المكافآت  الراتب  آبار التنفيذين 

 2,001,905.00 198,153.00 1,803,752.00 اإلجمالي

  
  
  
  عقود ذوي العالقة مع الشرآة) ز
/ قد تم منح عقد التأمين الطبي الخاص بالموظفين إلـى شـرآة مـالذ للتـأمين والتـي يتـولى فيهـا عضـو مجلـس اإلدارة األسـتاذ            -1

ية محمد بن علي العماري منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة  وقد تم هذا العقد  من خالل مناقصة تمت بين عدة شرآات تأمين محل
  .و جدد مع شرآة اخرى طبقا لشروط المنافسة)  2010-11-8(و انتهى العقد بتاريخ . حسب األصول المتبعة

  .اليوجد عقو د اخرى  -2
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 :تشكيل لجان مجلس اإلدارة )ح
  
 لجنة المراجعة :  

  :اعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة آما يلي
 داخلي وإدارة الرقابة النظامية في الشرآة، و التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال اإلشراف على إدارة التدقيق ال

  .والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة
 دراسة نظام التدقيق الداخلي ونظام الرقابة النظامية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأن هذين النظامين. 
 ي والرقابة النظامية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيهادراسة تقارير التدقيق الداخل. 
  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم  وعدم التجديد لهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين

 .التأآد من استقالليتهم
 أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، و اعتماد

 . المراجعة
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني ومناقشة أي مالحظات عليها. 
 دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 
 داء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنهادراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإب. 
  اعتماد نشر القوائم المالية األولية قبل عرضها على مجلس اإلدارة لإلطالع، على أن تجتمع اللجنة بعد إقفال سوق

األسهم السعودية وتنشر القوائم قبل افتتاح السوق في اليوم التالي، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة، ُيفوض رئيس 
 .اإلدارة أو من ُيفوضه باعتماد نشر النتائج مجلس

 دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 
  

 :وتتكون لجنة المراجعه  من     
  

    االسم  الصفة
  عضو مجلس اإلدارة      الرشيد عبداهللا عبيد  رئيس اللجنة

  مجلس االداره عضو  العلي محمد مدني  عضو
  خارج الشرآة من (عضو مستقل   عقل مناور الضميري  عضو
  )من خارج الشرآة(عضو مستقل   علي بن سليمان العائد  عضو

 
م لتنفيذ المهام المناطة 2010ديسمبر  31م ولغاية 2010يناير  01اجتماعات خالل الفترة من  اربعة وقد عقدت لجنة المراجعة

 . بها
ة المراجعة الداخلية للشرآة لعملها تم رفع توصية إلى لجنة المراجعة بضرورة تحديث الدورة المستندية ومن خالل أداء إدار

  .للشرآة و بناء عليه قد تم االتفاق مع احد المكاتب االستشارية لتطوير الدورة المستندية  و قد تم االنتهاء من ذلك
  
  :اللجنة التنفيذية ) ط

  :ليات اللجنة التنفيذية آما يلياعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئو
مثل الخطط   الشرآة المختلفة متعلقة بأمورالوالرفع إلى مجلس اإلدارة بتوصيات  اعمال الشرآة تكون اللجنة مسئولة عن مراجعة

ع وتقوم اللجنة بمهمة وض. اإلستراتيجية وخطط العمل، آما أن للجنة بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة من مجلس اإلدارة
  .إستراتيجية وخطط االستثمار للشرآة تماشيًا مع اللوائح واألنظمة الصادرة بهذا الخصوص وآذلك مراقبة أداء استثمارات الشرآة

  
  :المراجعة والتوصيات

 سياسة االستثمار. 
 االستراتيجيات وخطط العمل الُمقدمة من اإلدارة التنفيذية للشرآة. 
 في الشرآة اللوائح واألنظمة المتعلقة بسير العمل. 
 األمور والعقبات الهامة والمتعلقة بأعمال الشرآة. 

  :الصالحيات
  الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة للجنة والمتعلقة باألمور المالية، الفنية، وشؤون الموظفين والمشتريات بحسب

 .الحدود والمبالغ الممنوحة في اللوائح الُمعتمدة
 ا للجنة بناًء على قرارات ُيصدرها المجلسأي صالحيات أخرى يرى المجلس منحه. 
 تحديد أهداف االستثمار ووضع الخطط الالزمة والتي تشمل: 

 .تطوير خطط وسياسة االستثمار المرحلية و المتوافقة مع التشريعات واللوائح الصادرة -
ارة االستثمار أهداف وخطط طويلة المدى وتشمل مستويات الخطر، تنويع األصول، تنويع العمالت، وخيارات إد -

 .الداخلي والخارجي
 .طريقة ومدة متابعة ومراقبة أداء االستثمارات -

 تعيين مدراء االستثمارات وتقييم أدائهم بشكل دوري. 
 تقييم نتائج االستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة، بما في ذلك: 

 .مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية -
 .المحفظة االستثمارية الحالية والمستقبلية مراجعة مكونات -
 .التأآد من التزام القائمين على إدارة األموال بالسياسة االستثمارية -
 .مراجعة قرارات الشراء والبيع -
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  :وتتكون اللجنة التنفيذية من     
  

  االسم  الصفة
  رئيس مجلس اإلدارةنائب     العماري علي محمد  رئيس اللجنة

  عضو مجلس اإلدارة   الصراف الحص سليمان  عضو
  عضو مجلس اإلدارة  منصور موسى اليحيان  عضو

      
  

  .م لتنفيذ المهام المناطة بها2010ديسمبر  31م ولغاية 2010يناير  01اجتماعات خالل الفترة من  ثالثةوقد عقدت اللجنة التنفيذية 
  
  :لجنة الترشيحات والمكافآت ) ي

  :وليات اللجنة آما يلياعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئ

  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص
 .سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

 للقدرات والمؤهالت  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف
 .المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 

  يتفق مع مصلحة الشرآةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما. 

  التأآد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مع مصالح إذا آان العضو يشغل عضوية
 .مجلس إدارة شرآة أخرى

  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات
 .استخدام معايير ترتبط باألداء

   
 :وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من     

 
  

    االسم  الصفة
  نائب رئيس مجلس اإلدارة  محمد بن علي العماري  رئيس اللجنة

  عضو مجلس اإلدارة  هيم الناصرمحمد ابرا  عضو
  عضو مجلس اإلدارة  منصور اليحيان  عضو

 
  .م2010ديسمبر  31م ولغاية 2010يناير  01خالل الفترة من  وعقدت اللجنة اجتماعين
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  م1020 -6200ملخص النتائج المالية للفترة من  :ثامنا
     قائمة المرآز المالي  

 2010 2009 2008 2007 2006 البيــــــــــــان
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

            

           :األصــــــــــول
           :األصول المتداولة
              النقد لدى البنوك

9,717,871.0  
             

2,558,812.0  
             

1,861,329.0  
            

10,578,683.0  
           

5,172,132.0  

          االستثمارات قصيرة األجل
215,561,601.0  

         
469,300,000.0  

         
350,800,000.0  

          
416,000,000.0  

       
386,991,629.0  

              الذمم المدينة
4,668,201.0  

             
7,411,145.0  

           
11,537,485.0  

            
14,081,459.0  

         
20,994,936.2  

              األرصدة المدينة األخرى
3,112,272.0  

           
11,610,485.0  

             
4,515,019.0  

              
4,802,272.0  

           
8,746,467.8  

            المخزون
97,153,348.0  

         
106,264,154.0  

         
125,960,646.0  

          
123,393,340.0  

       
144,668,344.0  

        إجمالي األصول المتداولة
330,213,293.0  

       
597,144,596.0  

       
494,674,479.0  

        
568,855,754.0  

       
566,573,509.0  

           :ةاألصول غير المتداول

            االستثمارات طويلة األجل
67,499,990.0  

           
67,499,990.0  

           
67,499,990.0  

            
67,499,990.0  

         
67,499,990.0  

          صافي قيمة األصول الثابتة
741,536,290.0  

         
689,313,542.0  

         
648,918,548.0  

          
611,421,951.0  

       
562,593,907.0  

أعمال رأسمالية تحت 
 التنفيذ

             
2,338,484.0  

             
4,242,302.0  

             
4,766,480.0  

            
11,256,031.0  

         
32,495,153.0  

            صافي المصروفات المؤجلة
12,601,418.0  

             
8,147,745.0  

             
9,338,781.0  

            
19,629,144.0  

         
27,331,808.0  

إجمالي األصول غير 
 المتداولة

         
823,976,182.0  

         
769,203,579.0  

         
730,523,799.0  

          
709,807,116.0  

       
689,920,858.0  

     األصولإجمالي 
1,154,189,475.0  

    
1,366,348,175.0 

    
1,225,198,278.0 

     
1,278,662,870.0  

  
1,256,494,367.0  

      
الخصوم وحقوق 

           :المساهمين

           :الخصوم المتداولة

            الذمم الدائنة
23,428,681.0  

           
18,963,929.0  

           
21,007,978.0  

            
23,755,891.0  

         
24,334,324.0  

              األرصدة الدائنة األخرى
4,165,969.0  

             
6,143,013.0  

             
1,634,855.0                          -      

التوزيعات المستحقة 
 للمساهمين

           
76,048,247.0  

           
72,540,207.0  

         
135,904,421.0  

          
135,885,855.0  

       
158,093,146.0  

أرباح مقترح توزيعها على 
 المساهمين

         
200,000,000.0  

         
225,000,000.0    -               

45,000,000.0  
                
-   

من قرض  القسط المتداول
 طويل األجل

    -     -                           -                    
-   

              مخصص الزآاة الشرعية
5,816,548.0  

             
5,836,840.0  

             
9,144,966.0  

              
9,614,555.0  

         
10,239,742.0  

        وم المتداولةإجمالي الخص
309,459,445.0  

       
328,483,989.0  

       
167,692,220.0  

        
214,256,301.0  

     
192,667,212.0  

           :الخصوم غير المتداولة
           قرض طويل األجل

مخصص مكافأة نهاية 
 الخدمة

             
6,297,023.0  

             
7,135,799.0  

           
11,655,970.0  

            
12,729,864.0  

         
14,103,353.0  

إجمالي الخصوم غير 
 المتداولة

            
6,297,023.0  

            
7,135,799.0  

         
11,655,970.0  

          
12,729,864.0  

       
14,103,353.0  

        إجمالي الخصوم
315,756,468.0  

       
335,619,788.0  

       
179,348,190.0  

        
226,986,165.0  

     
206,770,565.0  

           :حقوق المساهمين

          رأس المال
700,000,000.0  

         
900,000,000.0  

         
900,000,000.0  

          
900,000,000.0  

       
900,000,000.0  

            اطي النظامياالحتي
82,754,119.0  

         
104,793,326.0  

         
119,907,756.0  

          
132,020,418.0  

       
144,115,128.0  

            األرباح المبقاة
55,678,888.0  

           
25,935,061.0  

           
25,942,332.0  

            
19,656,287.0  

           
5,608,674.0  

            

        إجمالي حقوق المساهمين
838,433,007.0  

    
1,030,728,387.0 

    
1,045,850,088.0 

     
1,051,676,705.0  

  
1,049,723,802.0  

إجمالي الخصوم وحقوق 
 المساهمين

    
1,154,189,475.0  

    
1,366,348,175.0 

    
1,225,198,278.0 

     
1,278,662,870.0  

  
1,256,494,367.0  
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 قائمة الدخل
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 274,608,745.0 266,933,252.0 380,077,489.0341,158,466.0290,875,504.0 303,978,922.0 صافي المبيعات

       :ناقصًا

 139,188,887.0 132,209,411.0 153,859,773.0122,981,016.0136,077,064.0 133,089,247.0 تكلفة المبيعات

 135,419,858.0 134,723,841.0 226,217,716.0218,177,450.0154,798,440.0 170,889,675.0 مجمل الربح

       :ناقصاً 

 2,544,794.0 2,019,235.0 2,509,443.0 2,020,344.0 1,650,050.0 1,735,654.0 المصروفات البيعية والتسويقية

 12,548,987.0 14,163,797.0 14,445,378.0 11,591,315.0 11,314,376.0 13,325,958.0 المصروفات العمومية واإلدارية

 - -    2,540,000.0 مصروفات التمويل

 15,093,781.0 16,183,032.0 16,954,821.0 13,611,659.0 12,964,426.0 17,601,612.0 مجموع المصروفات

 120,326,077.0 118,540,809.0 213,253,290.0204,565,791.0137,843,619.0 153,288,063.0صافي دخل النشاط الرئيسي

 10,860,762.0 12,200,363.0 22,445,644.0 21,614,106.0 9,918,360.0 5,537,870.0 اإليرادات األخرى

في دخل العام قبل مخصص صا
 131,186,839.0 130,741,172.0 223,171,650.0226,179,897.0160,289,263.0 158,825,933.0 الزآاة

       :ناقصًا

 10,239,742.0 9,614,555.0 9,144,966.0 5,787,825.0 5,623,218.0 4,000,588.0 مخصص الزآاة الشرعية

 120,947,097.0 121,126,617.0 217,548,432.0220,392,072.0151,144,297.0 154,825,345.0 صافي الدخل

       

 1.344 1.346 1.679 2.449 2.417 1.720 صافي الدخل/ ربح السهم 

       

 1.337 1.317 1.532 2.273 2.369 1.703 النشاط/ربح السهم 

 
  
  

  .الموضحة في التقرير  تمثل في النتائجنشاط الشرآة الرئيسي  هو انتاج و بيع االسمنت و اثره ي :تاسعا
  

  :المخاطر  :عاشرا
المحلية الناتجة عن دخول شرآات جديدة لالسواق و آذلك زيادة عرض المنتج نسبة الى الطلب في السوق  تتمثل في المنافسة 

  .المحلي 
  

 التوزيع الجغرافي للمبيعات  :حادي عشر

 النسبة  المنطقة 
 %75.170 تبوك 

 %12.840 غربية المنطقة ال
 %9.460 المدينة المنورة ومكة 

 %0.330 باقي المناطق 
 %2.200 التصدير 

  100.000% 

 

  .اليوجد اية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :  ثاني عشر 

  .دية للمحاسبين القانونيين اليوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعو : ثالث عشر 
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  توزيع األرباحسياسة : عشر رابع

  :تعتمد سياسة الشرآة في توزيع أرباحها الصافية على ما ورد بالنظام األساسي للشرآة على النحو األتي

  .)يتم وقفه متى بلغ االحتياطي نصف رأس المال(من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي%  10يجنب  )1

  .من رأس المال دفعه أولى للمساهمين% 5يوزع ) 2

  .من الباقي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها يخصم) 3

  .يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناء على توصية مجلس اإلدارة) 4

قدر المناسب الذي يحفظ أو احتياطيات أخرى بال بناء على توصية مجلس اإلدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي) 5

  .مرآزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة على مساهميها للشرآة

  : م 1020حساب توزيع األرباح لعام  : عشر خامس
  

  من النظام األساسي للشرآة آما هو موضح أدناه)  41( تم توزيع الربح تمشيًا مع المادة      
 .)سهم / ريال 0.90(من رأس المال أي %) 9(بنسبة  ريال  مليون 81غ حيث تم توزيع مبل

  %).13.5( بإجماليأي  للنصف الثاني %)4.5(توزيع آما قرر المجلس

 2010بيان توزيع األرباح للعام  سعودي -ريال 

 صافي الربح قبل خصم الزآاة الشرعية 131,186,839.00

 الزآاة الشرعية: يخصم  10,239,741.86

 صافي الربح بعد خصم الزآاة الشرعية 120,947,097.14

 .من صافي الربح بعد الزآاة % 10احتياطي نظامي بواقع : يخصم  12,094,709.71

108,852,387.43   

 من رأس المال المدفوع% 5حصة أولي للمساهمين بنسبة : يخصم  45,000,000.00

63,852,387.43   

 ء مجلس اإلدارة يخصم مكافأة أعضا 1,400,000.00

62,452,387.43   

 يضاف رصيد األرباح المرحل من العام الماضي 19,656,287.60

82,108,675.03   

 من رأس المال% ) 8.5(يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة  76,500,000.00

 2011ترحل للعام القادم  –االرباح المبقاة  5,608,675.03

  
   :عشرسادس 

  
 .قروض على الشرآة  ةإلدارة بأنه اليوجد أييقر مجلس ا -1
آما ال يوجد أي ادوات دين قابلة للتحويل الى اسـهم  و ال يوجـد أي حقـوق خيـار او مـذآرات حـق اآتتـاب و لـم يصـدر أي حقـوق            -2

  .خالل السنة المالية ) الشرآة (مشابهة او يمنح المصدر
  .رداد  ات دين قابلة لالستترداد  أي ادولم تقم الشرآة بشراء او الغاء او اس -3
 

  : إقرارات الشرآة :عشر سابع
  
  .بالشكل الصحيح  سجالت الحسابات تقر الشرآة بإعداد) 1
  .اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية  هالداخلي ةتقر الشرآة إن  نظام الرقاب) 2
 . اهنشاط لة على مواص )المصدر لهذا التقرير(قدرة الشرآة شك يذآر في يأنه ال يوجد أ) 3
  

  :آما يقر مجلس اإلدارة بأنه
  اليوجد أي ترتيبات واتفاق بين الشرآة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في األرباح)1
  التقوم الشرآة باستثمارات ولم تنشئ إحتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشرآة) 2
  .دين قابلة لالستردادالتوجد أداوت دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد أداوت ) 3
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  المدفوعات النظامية المستحقة/  :عشر ثامن

  
 2010 البيــان

 10,239,741.9                مصلحة الزآاة والدخل
 8,134,494.6                 وزارة البترول الثروة المعدنية 

 204,376.9                   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
  

  :سابع عشر 
  .ريال آغرامة لصالح هيئة سوق المال )  100,000.0(تم دفع مبلغ 

  
  

  :ثامن عشر 
  

  .لم يتنازل أي احد من اعضاء مجلس ادارة الشرآة او احد آبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض 
  

  :تاسع عشر 
  
  .اليوجد اية مالحظات او اية تحفظات في تقرير المراجع الخارجي  -1
  .اليوجد اية شرآات تابعة للشرآة  -2
  .ادارتها  لم يتم تغيير موقع الشرآة و -3

  .اليوجد أي مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصويت تعود الشخاص ابلغوا الشرآة بتلك الحقوق 4-
  م واوالدهم القصرى مصلحة و حقوق خيار تعود العضاء مجلس ادارة الشرآة و آبار التنفيذين و ازواجهاليوجد ا -5

  .في اسهم او ادوات دين     
  . تابعة للشرآة داخل او خارج المملكةاليوجد اية شرآات  -6
 .صادرة ادوات دين اية اسهم و اليوجد  -7
  .اليوجد أي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشرآة عن أي حقوق لالرباح  -8
  .ات اخرى انشئت لمصلحة موظفي الشرآة اليوجد اية استثمارات او احتياطاي -9

  .لم يتم التحفظ من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية   -10
  .لم يوص مجلس االدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية  -11
  

  : مقترحات مجلس اإلدارة :   العشرون
  

  : ضرتكم ما يلييقترح  مجلس اإلدارة  على ح    
  .الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة -1

عشر للشرآة والمنتهية في  السادسةح والخسائر للسنة المالية التصديق على الميزانية العمومية للشرآة وبيان األربا -2

  .م 31/12/2010

  .م 2010إبراء ذمم أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام  -3

م 2010على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام  الموافقة -4

  .م وتحديد أتعابه2011والبيانات المالية الربع سنوية والربع األول من العام المالي لعام 

 أي للنصف الثاني %)4.5(توزيع ا قرر المجلسآم) األولفي النصف % 9( باح للمساهمينالموافقة على ما تم توزيعه من أر -5

تداول في  –تكون للمساهمين المسجلين في سجالت الشرآة لدى السوق المالية  األرباح أحقيةعلما بان %).13.5( بإجمالي

  .نهاية يوم انعقاد الجمعية






































