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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 ملساهمي الشركة تقرير جملس اإلدارة

 م13/31/1031عن السنة املالية املنتهية يف 
 للشركة اخلامسةاملرفوع اىل اجلمعية العامة العادية 

 

 

 السادة املساهمني الكرام
 

م، حيث استطاعت 1023يسر جملس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام املالي 

ميكن ختليصها يف عدة التحديات الكثرية اليت واجهت الشركة خالل العام، واليت  يف ظل حتقق أرباحًا جيدةالشركة أن 

إحدى الطاحونتني  واستمرار وقوف للسوق وازدياد حدة املنافسة يف هذه الصناعة ةمن أهمها دخول طاقات جديدعوامل مؤثرة 

اىل جانب ارتفاع تكلفة ، وكذلك نقص الوقود خالل الربع األول من هذا العام عطل فين عن العمل نتيجةاخلاصة باالمسنت 

 .وارتفاع بعض بنود التكلفة بالشركة املستورداالمسنت 

 

 
 صورة من األرشيف 
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 تقرير جملس اإلدارة
 

 نشاط الشركة: أولا 
 

عن طريق مصنعها الكائن يف مدينة مرات وتقوم باالجتار ( العادي، املقاوم لألمالح)تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من األمسنت 

 .فيه وتسويقه داخل اململكة

 .جاريةانشاء اخلط الثاني لإلنتاج  وال تزال أعمال .مليون طن أمسنت سنويًا (27.1)وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية لألفران حاليًا 

 

 نتائج أعمال الشركة: ثانياا 
 

 :مبيعات وأرباح الشركة .3
 

مليون )ألف طن ( ...27)مقابل ( مليون ومثامنائة و عشرة آالف طن)ألف طن ( 27820)بلغت الكمية املباعة من األمسنت 

ويعود سبب االرتفاع اىل قيام الشركة ببيع االمسنت  %(07.1)بارتفاع قدره  م1021للعام ( وسبعمائة و سبعة و تسعون ألف طن

 .املستورد تلبيًة لتوجيهات املقام السامي

 

م باخنفاض قدره 1021مليون ريال يف عام ( 12273)مليون ريال مقابل ( 13.72)م 1023هذا وقد بلغت األرباح اإلمجالية يف عام 

م 1021مليون ريال يف عام ( .1217)مليون ريال مقابل ( 12872)م مبلغ 1023فية يف عام ، كما بلغت األرباح الصا%(207.8)

وبعض زيادة بعض بنود التكلفة كقطع الغيار ومصاريف الصيانة إىل هذا االخنفاض  ويعود سبب، %(.2070)باخنفاض قدره 

عن زيادة رأس  الناتجوكذلك ارتفاع خمصص الزكاة  وارتفاع تكلفة االمسنت املستوردواألجور والرواتب املدفوعات احلكومية 

 .م1021مال الشركة بعد االكتتاب العام الذي مت خالل الربع الثالث من عام 

 

 
 صورة من األرشيف 
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 م1023م إىل .100ويوضح الرسم البياني التالي تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من عام 

 

 (مباليني الرياالت)م 3102م إىل 100.صايف املبيعات وصايف األرباح من 

 
 

 :اجــــــاإلنت .1

 
( 27.11)م مقابل 1023خالل عام ( مليون وسبعمائة و مثانية و مخسون ألف طن)ألف طن ( 27.18)بلغ إنتاج املصنع من الكلنكر 

ويعود سبب هذا االخنفاض اىل  %(.8713) م بإخنفاض قدره1021خالل عام ( طنمليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألف )ألف طن 

 .يف الكلنكر  وذلك بتمديد فرتة انتاجها باألفرانرغبة الشركة يف الوصول واحملافظة على أعلى درجات اجلودة 

 

 %(. .072)باخنفاض قدره  م1021ألف طن عام ( ...27)ألف طن مقابل ( 2..27)م 1023وقد بلغ إنتاج األمسنت يف عام 

 

 
 صورة من األرشيف 
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 :م1023م إىل عام .100ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خالل مخس سنوات من عام 

 

 (طن بآالف)م 3102م إىل 100.إنتاج الكلينكر من 

 
 

 :م1023م إىل عام .100خالل مخس سنوات من عام  االمسنتويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من 

 

 (طن بآالف)م 3102م إىل .100من  انتاج األمسنت
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 :التوزيع اجلغرايف إليرادات الشركة .1

 
جزء من مبيعاتها خارج اململكة  أيمجيع مبيعات الشركة متت يف داخل اململكة العربية السعودية، ومل تقم الشركة بتصدير 

 .م1008تنفيذًا لقرار حظر التصدير الصادر يف يونيو 

 (الكمية بآالف األطنان)    

 م1021بيان بكميات املبيعات يف  م1023بيان بكميات املبيعات يف عام  البيان

 ...27 27820 املبيعات احمللية

 

 :استرياد المسنت املكيس .4

 
ألف طن من االمسنت املكيس وبيعها يف األسواق احمللية ( 1171)قامت الشركة تلبيًة لتوجيهات املقام السامي اىل استرياد 

وعلى الرغم من أن تكلفة االمسنت املكيس املستورد تعترب عالية مقارنة بتكلفة الكلنكر ، وباألخص يف املنطقة الغربية

انها بههمية الدور الوطين واالجتماعي فللت استرياد االمسنت املكيس لسرعة بيعها اىل املستورد إال أن الشركة ومن منطلق امي

 .املستهلك وبالتالي سرعة معاجلة نقص االمسنت الذي طرأ بشكل كبري  يف االسواق احمللية يف تلك الفرتة

 

 املشروعات واخلطط املستقبلية: ثالثاا 
 

 :ن هذه املشاريعومالعام  أداءهايد التكاليف ومصاريف التشغيل وحتسني لرتش عدةالشركة بتطوير وتطبيق سياسات  تقوم

 

 ( SAP)املسمى  ERPعمال مشروع تطوير موارد األ .3
 

الشركة بإعداد نظام معلوماتي متكامل للربط بني مجيع ادارات الشركة من شهنه الوصول اىل أعلى مستوى من الدقة  قامت

خالل النصف األول من عام  تطبيقهالذي كان من املتوقع النسخة النهائية للنظام  بإعدادحاليًا وتقوم الشركة ، واالحرتافية

م 1022تبدأ الشركة بتطبيق هذا النظام خالل النصف الثاني من العام ولكن بسبب بعض التعديالت والتحسينات س م1023

 .مبشيئة اهلل تعاىل

 

 :باملصنع التوسعةمشروع  .1

 
طن  ألف 171 الذي يبلغ طاقته االنتاجية الثانينتاج اإلط إنشاء خال تزال أعمال التوسعة قائمة ومن املتوقع أن تنتهي الشركة من 

فعالية العقد  تاريخمن  شهر 12اىل  12كما متت االشارة اليه يف نشرة االكتتاب خالل مدة زمنية ترتاوح من يوم /كلنكر

 .يف حينهاال مسح اهلل وستقوم الشركة باإلعالن ملساهميها يف حال االنتهاء من املشروع يف وقته احملدد أو تهخره .م02/02/1021
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 :  (WHR)انشاء وحدة اسرتداد الطاقة املهدرةمشروع  .1

 

احلديثة اليت من التقنيات وهي  ،تقوم الشركة حاليًا وضمن اجلدول الزمين املعد لذلك بإنشاء وحدة اسرتداد للطاقة املهدرة

واستخدامها  األفرانمن احلرارة الناجتة من االستفادة  عن طريقحملافظة على البيئة اتوفري الطاقة وكذلك  متكن املصنع من

 .البيئةمن شهنه أيلًا تقليص االنبعاثات احلرارية واحملافظة على وذلك كمصدر اضايف لتوليد الطاقة باملصنع 

 .بهن هذه التقنية سيتم تطبيقها على مجيع خطوط االنتاج باملصنعواجلدير بالذكر 

 

 التعامل مع األطراف ذات العالقة: رابعاا 
 

حتديد قيمة تلك  وقد متبالتعامل مع أطراف ذات عالقة يف نطاق العمل االعتيادي للشركة م 1023الشركة خالل العام  قامت

 . هذه التعامالتاملعامالت بالقيمة العادلة، واجلدول التالي يبني

 (القيمة بآالف الرياالت)  

 

 صاحب العالقة

رصيد 

مدين أول 

 املدة

 مشرتيات

 خالل العام

 مبيعات

 خالل العام

اجيارات 

 مكاتب

 تسديدات

 خالل العام

الرصيد يف 

32/21/1023 

 0 27031 (21.) 0 0 (1.0) عمر بن سليمان العبداللطيف

 

  وعليه ، بإجراء بعض املعامالت مع األطراف ذات العالقة املوضحة باجلدول أعاله م1023قامت الشركة خالل العام

 :وجب التنويه على ما يلي

هو ، علو جملس ادارة يف شركة متتلك حصة مسيطرة بالشركةوهو ، سليمان العبداللطيفعمر بن / األستاذ .3

 .ويًاريال سن 2173.0.املالك للمبنى الذي مت استئجار مقر الشركة فيه مببلغ 

 

 القروض: خامساا 
 

 م32/21/1023حتى  عليها وهلل احلمد أي قروض بعدم وجودالشركة  تقر

 

 الشركات التابعة: سادساا 
 

 

 اسم الشركة

 

 النشاط الرئيسي

 

 رأس املال

 الدولة

حمل الرئيس 

 والتهسيس

نسبة 

ملكية 

 مباشرة

نسبة 

ملكية غري 

 مباشرة

 0 %200 السعودية فرع مقاوالت فرعية ختصصية فرع شركة امسنت املدينة للمقاوالت

 

  شركة بيت الوصيل للمقاوالت م بتصفية وشطب السجل التجاري ل1023من العام  الرابعالربع  بنهايةقامت الشركة

 .م 03/21/1021بناءًا على قرار جملس االدارة الذي صدر يف 
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  الوصيل للمقاوالت  كيانشركة بتصفية وشطب السجل التجاري ل م1023من العام  الرابعالربع  بنهايةقامت الشركة

 .م 03/21/1021بناءًا على قرار جملس االدارة الذي صدر يف 

 
 

 املدفوعات النظامية للجهات احلكومية: سابعاا 
 (بالريال السعوديالقيمة )                                                                                                                                        

 1021 1023 البيان

 270.87031 7.12..273 الرسوم اجلمركية

 17.20..7. 2.71007000 الزكاة

 1.27222 8807112 اشرتاكات التهمينات االجتماعية

 3107310 2708.7100 ووزارة العمل وزارة الداخلية

 0 23.7020 رسوم تهشريات

 17180 87.10 ادارة املرور العامة

 2.71227281 2178227.02 رسوم استغالل حماجر

 1217000 2007000 (تداول)شركة األوراق املالية 

 0 207000 (غرامات)هيئة السوق املالية 

 17100 227200 مستشفى امللك فيصل لألحباث

 27100 27100 وزارة التجارة والصناعة

 217010 287110 اخلارجية والغرفة التجارية الصناعية وزارة

 00. 00. هيئة املواصفات واملقاييس العربية السعودية

 37.10 17100 اهليئة السعودية للمهندسني

 1.731172.3 3.78137238 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجملم

 

 املسئولية الجتماعية وخدمة اجملتمع: ثامناا 
 

 :التربعات واملساهمات الجتماعية ( أ)
 

 .حافظة شقراءمباسبوع الشجرة السادس والثالثون رعاية  .2

 .رعاية اليوم العاملي للدفاع املدني  مبرات .1

 .رعاية اسبوع املرور جمللس التعاون اخلليجي .3

 .ملدينة مراتصاحب السمو امللكي األمري خالد بن بندر أمري منطقة الرياض رعاية زيارة  .2

 .املتوسطة مبراترعاية األنشطة الصيفية بالنادي املومسي للمدرسة  .1

 .نادي كميت مبراتل دعم مادي .2
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 .هـ2232للعام  رعاية احتفاالت عيد الفطر املبارك مبرات ..

 هـ2232مبرات للعام احتفاالت عيد الفطر املبارك جملة العيد اخلاص برعاية  .8

 .هـ2232رعاية اهلدايا واجلوائز اخلاصة باحتفاالت عيد الفطر املبارك للجنة االحتفاالت واملناسبات مبرات للعام   ..

 .هـ للمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات مبرات2231تقاويم عام  رعاية اصدار .20

 .(املرحلة األوىل والثانية) بناء الصالة الرياضية لنادي كميت مبرات .22

 .دعم بناء وقف بر الوالدين التابع جلمعية حتفيظ القرآن الكريم مبرات .21

 

 :البيئةوالسالمة والصحة اجلودة و ( ب)
 

بتطبيق كافة املقاييس واملعايري السعودية والعاملية للحفاظ على سالمة البيئة حتت اشراف ومتابعة  التزامها الشركة تؤكد

  .احملافظة على جودة منتجاتهامع احلرص التام على ، مصلحة األرصاد ومحاية البيئة يف اململكة العربية السعودية

 :منها ،العاملية واجلوائز شهادات اجلودةعلى العديد من قد حصلت الشركة  وكانت

 

 
 

 

عالمة اجلودة اليت منحتها اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس للشركة نتيجة احملافظة على أعلى 

 مستويات اجلودة

 
 

 

 ISO 9001:2008آخر إصدار لشهادة اجلودة 

 

 
 

 

  EN ISO 14001:2004آخر إصدار لشهادة ادارة نظام البيئة 

 

 

 جائزة الشهادة العاملية للجودة عن الفئة الذهبية 

 

 

 جائزة الشهادة العاملية للجودة عن الفئة البالتينية

         

 املوارد البشرية: تاسعاا 
 

وتطوير املوظفني وختطيط مساراتهم  الختيارمن خالل برامج متخصصة  مواردها البشريةلتنمية  اهتمام خاصالشركة  تولي

تقوم اإلدارة بتشجيع املوظفني على املشاركة  كما، الوظيفية مبا يلمن شغل املناصب بالشركة بالكفاءات املؤهلة املميزة
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الشركة وخلق بيئة عمل مالئمة متكنهم من العمل كفريق واحد، مع اإلستمرار يف تعزيز مهاراتهم  اإلجيابية يف تطوير

 .تهم لتحسني مستوى أدائهمومؤهال

 .وقد قامت الشركة بتوطني العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية يف عدة أقسام

تقوم الشركة بعمل ورشات عمل داخلية وباإلضافة ، مع خمتلف اجلهاتسابقًا إىل جانب اتفاقيات التدريب اليت أبرمتها الشركة 

  .داخلية وخارجية للكوادر الوطنية اىل ابتعاثات

حاليًا بعمل حتديث للهيكل التنظيمي جلميع أقسام الشركة إلضافة املزيد من االنسيابية واالحرتافية يف لشركة تقوم اكما 

 . األداء العام للشركة والعالقات الداخلية بني خمتلف األقسام

 .طاق األخلر وقد استوفت الشركة نسبة السعودة املطلوبةنطاق الشركة مبكتب العمل هو الن وجيدر االشارة اىل أن

 

 املخاطر: عاشراا 
 

تولي الشركة اهتمامًا باملخاطر احملتملة من جراء املنافسة املتوقعة حمليًا نتيجة دخول شركات جديدة باململكة والتوسعات 

، ووضع اإلجراءات املناسبة للتغلب عليها املخاطرللطاقة اإلنتاجية يف الشركات األخرى، وتقوم الشركة مبراجعة دورية هلذه 

بل إنه من املمكن وجود خماطر إضافية ، الشركةواملخاطر املوضحة أدناه ال تشتمل على مجيع املخاطر اليت ميكن أن تواجهها 

 :أو قد تعدها الشركة غري جوهرية، ليست معلومة للشركة يف الوقت احلالي

 

  القتصادي العاملي قد يكون له تهثري غري مباشر على أعمال الشركة املستقبلية، إن الوضع ا،االقتصاديةاملخاطر

ويشمل ذلك التغريات يف أداء السوق، والسيولة يف السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، واملنافسة من الدولة 

ة للشركة، والتلخم، والشركات الصناعية اخلارجية، والتطور التقين، وأسعار املدخالت واملنتجات النهائي

واألحداث السياسية والدبلوماسية اليت ميكن أن يكون هلا تهثري على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل 

 .املنتجات اليت قد يكون هلا تهثري على أعمال وعوائد الشركة
 

 وقوانني خمتلفة وأي تغري فيها أو ، ذلك ألن إدارة أعمال الشركة ختلع ألنظمة والقوانني املخاطر املتعلقة باألنظمة

إبداهلا بهنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قلائية أو إصدار أو امر تقلي 

 .بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها ميكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة
 

  تعتمد، تغطي منتجات الشركة شرحية واسعة من العمالء وهلل احلمد، و على بعض العمالءاملخاطر املتعلقة بالرتكيز 

ضمن ، ويف  حال تكبد أي عميل أو جمموعة من هؤالء العمالء الشركة على شبكة توزيع خاصة بها لبيع منتجاتها

 لذلكفحتمًا سيكون  الشركة أو انسحابهم أو عدم التزامهم باملعايري احملددة لبيع منتجات ألي خسائرهذه الشبكة 

 .تهثري على أعمال وعوائد الشركة
 

 مدينة مرات، حيث ترتكز مجيع أعمال الشركة يف املخاطر املتعلقة باملوقع اجلغرايف للشركة والكوارث الطبيعية ،

وإن صدور أي توجيهات تقلي بوقف أعمال الشركة يف هذا املوقع أو حدوث أي كوارث طبيعية يف املوقع 

 .يلانات أو الزالزل من شهنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركةكالف
 

 حيث يعترب التعدين جزء اساسي من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح املخاطر املتعلقة حبقوق التعدين ،

للشركة من قبل اجلهات املعنية يف احلكومة السعودية ويف حال مت الغاء حقوق التعدين املمنوحة للشركة او فرض أي 
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وبدرجة كبرية على  قيود على هذه احلقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل املصنع قد تتهثر لذلك مما ينعكس سلبًا

 .الوضع املالي ونتائج العمليات
 

 حيث يستهلك نشاط تصنيع االمسنت كميات كبرية من الطاقة واليت متثل جزًء املخاطر املتعلقة بإمدادات الطاقة ،

 كبريًا من تكاليف اإلنتاج  وبناًء على ذلك، فإن أي ارتفاع او تغري كبري يف اسعار الوقود أو الكهرباء سيكون له

تهثري سليب كبري على عمل الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وآفاقها املستقبلية أو قدرتها على حتقيق اهدافها 

كما أن عدم ختصيص شركة ارامكو السعودية الكمية املطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يؤثر ايلًا وبشكل 

 . سليب وجوهري على الشركة 

 

  حوكمة الشركة : حادي عشر
 

مت  رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات م

 االلتزام

التزام 

 جزئي

مل يتم 

 االلتزام

 سبب عدم التطبيق

    نعم احلقوق العامة للمساهمني: الثالثة 2

تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم : الرابعة 1

 على املعلومات

    نعم

اجلمعية  حقوق املساهمني املتعلقة باالجتماع: اخلامسة 3

 العامة

ستقوم الشركة بإعالن دعواتها    نعم 

اىل اجتماعات اجلمعيات العمومية 

مستقباًل يف موقع الشركة 

االلكرتوني بعد االنتهاء من 

 .تطويره

    نعم حقوق التصويت: السادسة 2

    نعم حقوق املساهمني يف أرباح االسهم: السابعة 1

 مسودة الشركة بإعداد قامت   نعم  املتعلقة باإلفصاحالسياسات واإلجراءات : الثامنة 2

سياسة افصاح مكتوبة وسيتم 

يف  جملس االدارةعرضها على 

وتسرتشد .اجتماعها القادم

الشركة حاليًا سياسات االفصاح 

 واإلدراجمن قواعد التسجيل 

الصادر من جملس هيئة السوق 

 .املالية

    نعم اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة: التاسعة .

يقوم اجمللس حاليًا بإعداد سياسة    نعم  الوظائف االساسية جمللس االدارة: العاشرة 8

تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل 

، من أجل محايتهم وحفظ حقوقها

علمًا بهن الشركة تتعامل حاليًا 

وفقًا لألنظمة املعمول بها يف 

 .اململكة

  يتم اعتماد مساهمات الشركة

 .من قبل جملس االدارةاالجتماعية  
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    نعم مسؤوليات جملس االدارة: احلادية عشر .

    نعم تكون جملس االدارة: الثانية عشر 20

    نعم جلان جملس االدارة واستقالليتها: الثالثة عشر 22

    نعم جلنة املراجعة: الرابعة عشر 21

    نعم جلنة الرتشيحات واملكافهت: اخلامسة عشر 23

    نعم اجتماعات جملس االدارة وجدول االعمال: السادسة عشر 22

مكافآت أعلاء جملس االدارة : السابع عشر 21

 وتعويلاتهم

    نعم

    نعم تعارض املصاحل يف جملس االدارة: الثامنة عشر 22

 

 جلان جملس اإلدارة: 
 

 :جلنة املراجعة .3
 

الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها إستعراض تشرف جلنة املراجعة على إدارة املخاطر واللوابط 

 .ومناقشة البيانات املالية السنوية والربع سنوية للشركة

 .كما تقوم اللجنة بالتوصية جمللس اإلدارة بتعني احملاسب القانوني للشركة

 :وهمأعلاء  ثالثةمن يف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة وتتكون جلنة املراجعة  

 رئيس اللجنة عبدالرمحن بن سعد القرني/ األستاذ  .2

 جلنة علو عمر بن محد املشعل/ األستاذ  .1

 جلنة علو محد بن حممد نور/ األستاذ  .3

 .اجتماع (3)م 1023إجتماعات جلنة املراجعة خالل عام مجيع هذا وقد بلغ عدد 

 

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت .1
 

تتوىل جلنة الرتشيحات واملكافآت مراجعة هيكل جملس اإلدارة وفعالية وأداء أعلائه، ورفع التوصيات يف شهن التغريات اليت 

ميكن إجراؤها، وحتديد جوانب اللعف والقوة والتهكد من استقاللية وعدم تواجد تعارض مصاحل للعلو، والتوصية لرتشيح 

ة املكافآت والتعويلات للجان اجمللس والعلو املنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب العلو وفق احلتياجات املطلوبة، ومراجع

 :ثالثة أعلاء وهم منيف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة وتتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت  .السعودة

 رئيس اللجنة صاحل بن ابراهيم الشبنان/ األستاذ  .2

 جلنة علو عبدالرمحن بن سعد القرني/ األستاذ  .1

 جلنة علو عمر بن محد املشعل/ األستاذ  .3

 .اجتماع (3)م 1023اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل عام مجيع هذا وقد بلغ عدد 
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 :اللجنة التنفيذية .1

 

العقود تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات واخلطط والبحث عن احللول والبدائل املناسبة ودراسة عروض األسعار وتوقيع 

 .واالتفاقيات ورفع التوصيات اىل جملس االدارة

 :هموأعلاء  أربعةمن يف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة اللجنة التنفيذية  وتتكون

 رئيس اللجنة أمحد بن عمر العبداللطيف              / األستاذ  .2

 جلنة علو بدر بن عمر العبداللطيف                 / األستاذ  .1

 جلنة علو أفيناش نيما                                 / املهندس  .3

 جلنة علو صالح بن ظافر العمري                   / املهندس  

 .اجتماع( 1)م 1023خالل عام  اللجنة التنفيذيةإجتماعات مجيع هذا وقد بلغ عدد 

 

 جملس اإلدارة: 
 

 :أعضاء اجمللس .3
 

خالل  وكانت اجتماعات اجمللس يف دورته الثانية والثالثة ، مت انتخاب اعلاء جملس االدارة يف دورته الثالثة م1023يف يونيو عام 

 :كاآلتيم 1023العام 

  م28/02/1023وحتى  1023أعلاء جملس االدارة يف دورته الثانية اليت استمرت من بداية 

 (الريالالقيمة ب)                                                                                                                                                     

املكافآت  التصنيف املنصب االسم م

 السنوية

 ()*(مقرتحة )

بدل حلور 

 جلسات

الرواتب 

والتعويلات 

 والبدالت

صاحب السمو امللكي األمري مشعل  2

 بن عبدالعزيز آل سعود

 0 0 2007000 غري تنفيذي رئيس جملس االدارة

نائب رئيس جملس  عمر بن سليمان العبداللطيف/ الشيخ 1

 االدارة

 0 0 2007000 غري تنفيذي

 0 0 2007000 تنفيذي العلو املنتدب أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 3

صاحل بن عبدالرمحن / األستاذ 2

 القفاري

 0 0 2007000 مستقل علو جملس ادارة

سليمان بن عمر / األستاذ 1

 العبداللطيف

 0 0 2007000 غري تنفيذي علو جملس ادارة

 0 0 2007000 تنفيذي علو جملس ادارة بدر بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 2

 



13 
 

 

  م02/1023/.2اليت بدأت من أعلاء جملس االدارة يف دورته الثالثة: 

 (الريالالقيمة ب)                                                                                                                                                     

املكافآت  التصنيف املنصب االسم م

 السنوية

 )*((مقرتحة )

بدل حلور 

 جلسات

الرواتب 

والتعويلات 

 والبدالت

صاحب السمو امللكي األمري مشعل  2

 بن عبدالعزيز آل سعود

 0 0 2007000 غري تنفيذي رئيس جملس االدارة

نائب رئيس جملس  أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 1

 االدارة والعلو املنتدب

 0 000. 2007000 تنفيذي

 0 000. 2007000 تنفيذي علو جملس ادارة العبداللطيفبدر بن عمر / األستاذ 3

 0 217000 2007000 مستقل علو جملس ادارة صاحل بن ابراهيم الشبنان/ األستاذ 2

 0 287000 2007000 مستقل علو جملس ادارة عبدالرمحن بن سعد القرني/ األستاذ 1

 0 287000 2007000 مستقل علو جملس ادارة عمر بن محد املشعل/ األستاذ 2

 

 توصيته اىل اجلمعية العامة القادمة باملوافقة على جملس االدارة  بناءًا على توصية جلنة الرتشيحات واملكافئات يرفع

  .ريال( 271007000)سنوية ألعلاء جملس االدارة بإمجالي  صرف مكافئاتاعتماد 

 

عضويتهم يف جملس إدارة م وبيان 1031حضور أعضاء جملس اإلدارة اجتماعات اجمللس خالل عام  .1
 :شركات مساهمة اخرى

 
  م28/02/1023وحتى  1023أعلاء جملس االدارة يف دورته الثانية اليت استمرت من بداية: 

 

 الشركات املساهمة عدد االجتماعات االسم م

 1 2 اليت يشارك يف علويتها

 شركة امسنت ينبع  اعتذر اعتذر صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 2

 شركة جمموعة العبداللطيف القابلة  حلر حلر عمر بن سليمان العبداللطيف/ الشيخ 1

 شركة كابالت البحر األمحر 

 شركة جمموعة العبداللطيف القابلة  حلر حلر أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 3

 شركة كابالت البحر األمحر 

  والبورسالنشركة املستقبل للسرياميك 

 جمموعة القفاري  حلر حلر صاحل بن عبدالرمحن القفاري/ األستاذ 2

 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  حلر حلر سليمان بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 1

 شركة جمموعة العبداللطيف القابلة 

 القابلة  شركة جمموعة العبداللطيف  حلر حلر بدر بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 2
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  م02/1023/.2أعلاء جملس االدارة يف دورته الثالثة اليت بدأت من: 

 

 الشركات املساهمة عدد االجتماعات االسم م

 3 1 2 اليت يشارك يف علويتها

 شركة امسنت ينبع  اعتذر اعتذر اعتذر صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 2

 شركة جمموعة العبداللطيف القابلة  حلر حلر حلر أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 1

 شركة كابالت البحر األمحر 

 شركة املستقبل للسرياميك والبورسالن 

 شركة جمموعة العبداللطيف القابلة   حلر حلر حلر بدر بن عمر العبداللطيف/ األستاذ 3

 سابك للخدمات والتخزينشركة   حلر حلر حلر صاحل بن ابراهيم الشبنان/ األستاذ 2

 شركة اجلبيل لتخزين ومناولة الكيماويات 

 الشركة الوطنية لنقل البرتوكيماويات 

  حلر حلر حلر عبدالرمحن بن سعد القرني/ األستاذ 1

  حلر حلر حلر عمر بن محد املشعل/ األستاذ 2

 

يف أسهم أو أدوات دين وكبار التنفيذيني  احلايل يف دورته الثالثة مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة .1
 :الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

 

 

 االسم

 التغري خالل العام م1023 نهاية عامباألسهم  م02/1023/.2األسهم يف 

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن 

 عبدالعزيز آل سعود

 رئيس جملس االدارة

 ال يوجد %.273 2170207000 %.273 2170207000

 أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ

 نائب رئيس جملس االدارة والعلو املنتدب

271207000 0780% 272207000 0781% 2007000 0701% 

 العبداللطيفبدر بن عمر / األستاذ

 علو جملس االدارة

 ال يوجد 07002% 17000 07002% 17000

 صاحل بن ابراهيم الشبنان/ األستاذ

 علو جملس االدارة

 ال يوجد %.070 2.17000 %.070 2.17000

 عبدالرمحن بن سعد القرني/ األستاذ

 علو جملس االدارة

2020 070001%  2020 070001%  ال يوجد 

 املشعلعمر بن محد / األستاذ

 علو جملس االدارة

107000 07012% 2007000 07013% 107000 07012% 

 ماجد بن عبدالرمحن العسيالن/ األستاذ

 رئيس االدارة املالية

 ال يوجد 0700002% .1 0700002% .1
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 :مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيني .4

 
، املدير املالي، رئيس االدارة املالية، نائب املدير العام، املدير العام)وهم  بالشركة التنفيذينيبلغت مكافآت وتعويلات كبار 

 (املشاريعمدير ، مدير املصنع

 

 املكافهت البدالت رواتب 

 .20.701 2207100 173817000 اإلمجالي

 

 أي رواتب أو تعويلات أو بدالت خالل  أمحد بن عمر العبداللطيف/ األستاذ  بالشركة مل يتقاضى الرئيس التنفيذي

 .م1023عام 

 
 إقرارات الشركة: عشر ثاني

 

، انطالقًا من دور جملس االدارة ومسؤولياته يف محاية موجودات الشركة فإن جملس االدارة واستنادًا اىل املعلومات املتوفرة لديه

 :واملؤشرات املستقبلية يؤكد ما يليوبناءًا على تقرير مراجع احلسابات ونتائج متطلبات السوق احلالية 

 .بالشكل الصحيح م1023أنه مت إعداد سجالت احلسابات عن العام املالي  .2

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية .1

 .على مواصلة نشاطها من كافة الوجوه أدنى شك يذكر يف قدرة الشركة دأنه ال يوج .3

 (.إخل.... أسهم املوظفني   –القروض   –االدخار )استثمارات أو احتياطات مت إنشائها لصاحل املوظفني مثال ال توجد أية  .2

ريال وذلك لعدم احتواء تقرير ( 207000)قدرها مالية غرامة قد فرضت عليها هيئة السوق املالية الشركة بهن  تقر .1

 .مل يتم تطبيقه وأسباب ذلك وماالشركات حوكمة ى ما مت تطبيقه من أحكام الئحة م عل1021جملس االدارة لعام 

 .ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعلاء جملس االدارة أو االدارة التنفيذية .2

 .ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن الراتب أو تعويله من قبل أعلاء اجمللس أو كبار التنفيذيني ..

 .ترتيبات أو اتفاق بني الشركة وأحد مساهميها يف التنازل عن حصته يف األرباح ال يوجد أي .8

 

 :املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة: عشر ثالث
 

عدم وجود أي مالحظات جوهرية تؤثر على نشاط  م1023أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للعام 

تنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية والتدقيق الداخلي بالشركة  بهعمال يونغشركة ايرنست اند الشركة، وتقوم 

واليت بدورها  نظام الرقابة الداخلية يف محاية اصول الشركة وتقويم خماطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة

عد على قد أ بهن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة وتقر الشركةتقوم مبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشهنها، 

  .عاليةسس سليمة ومت تنفيذه بكفاءة وفأ
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 النتائج املالية : عشر رابع
 

 م1023إىل  م.100فيما يلي ملخصًا للنتائج املالية عن الفرتة من  ضنعر

 

 :قائمة املركز املايل .3
 (القيمة بآالف الرياالت)                                                                                                                                           

 م.100عام  م1020عام  م1022عام  م1021عام  م1023عام  بيان

  األصول

 .18.712 10071.1 .1337.1 271127122 1..327. أصول متداولة

 81371.1 81173.3 8227101 8207112 273.87010 أصول غري متداولة

 272217822 270117.21 270107232 .17032728 1..172227 جمموع األصول

  املطلوبات وحقوق املساهمني

 237.12 327120 287301 117.33 20.7212 خصوم متداولة

 .222732 .27.1 17.12 ...37 .2712 قروض  و خصوم غري متداولة

 13071.1 .38712 127118 1.7.21 22172.3 جمموع اخلصوم

  حقوق املساهمني

 027000. 8807000 8807000 278.17000 278.17000 رأس املال

 .2.7.8 .12718 287113 1271.0 227231 احتياطي نظامي

 2207180 .82721 07213. 187281 .22722 أرباح مبقاة

 .881712 8.7.22. 7102... 1..27..27 ...170017 جمموع حقوق املساهمني

 272217822 270117.21 270107232 .17032728 1..172227 حقوق املساهمني واملطلوبات

 

  مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  02.مليون ريال اىل  110متت زيادة رأس مال الشركة من  م.100يف عام

 .من رأس املال% 18

  مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  880مليون ريال اىل  02.م متت زيادة رأس مال الشركة من 1020يف عام

 .من رأس املال% 11

  10يكون املدفوع منها مليون ريال  27.20مليون ريال اىل  880أس املال من "متت املوافقة على زيادة ر م1022يف عام %

  .املتبقية لالكتتاب العام%( 10)على أن تطرح الـ

  880من من رأس مال الشركة %( 10)املدفوع واليت متثل م متت زيادة رأس مال الشركة 1021عام الربع األول من يف 

%( 10) الـتعديل عدد األسهم مت و من رأس املال% 71.مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  22.اىل  مليون ريال

 .بنفس النسبة املتبقية اليت ستطرح لالكتتاب العام

  املتبقي من رأس مال الشركة لالكتتاب العام%( 10)م مت طرح الـ 1021يف الربع الثالث من عام. 
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 م1023م إىل .100الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق امللكية خالل مخس سنوات من عام  ويوضح

 

 (مباليني الرياالت)م 3102م إىل 100.من  املساهمني قاألصول وحقو

 

 
 

       :مة الدخلقائ .1

 (القيمة بآالف الرياالت)                                                                                                                                           

 م.100عام  م1020عام  م1022عام  م1021عام  م1023عام  بيان

 3387.81 2127212 .2227.2 2187121 2337212 صايف املبيعات

 (23.7223) (2227031) (.2.1723) (2..22.7) (7232..2) تكلفة املبيعات

 10278.1 1217212 1217331 1807182 1..1137 جممل الربح

جمموع املصاريف اإلدارية والتسويقية 

 والعامة

2271.2 (1871.2) (227828) (2.7.22) (28783.) 

 0 82 323 01. 118 إيرادات أخرى

 (27223) (71.0.) (.8722) (3..7.) (2.7100) الزكاة الشرعية

 2.87211 13.72.2 1117220 1217.01 1287212 صايف دخل السنة

 1782 17.0 1721 1700 2721 رحبية السهم
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 م1023م إىل .100ويوضح الرسم البياني التالي تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من عام 

 

 (مباليني الرياالت)م 3102م إىل .100صايف املبيعات وصايف األرباح من 

 

 
 

 :ملخص قائمة التدفق النقدي .1

 
 1023 بيان

 آالف الرياالت

1021 

 آالف الرياالت

 .102733 ..32370 صايف النقد املتولد من عمليات التشغيل

 (217.03) (2.27082) صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

 327.81. (28.7100) صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 8.17212 (.3.1710) صايف التدفقات النقدية من العمليات

 237102 .3.721. بداية السنة –النقد وما يف حكمه 

 .3.721. 1227.10 نهاية السنة –النقد وما يف حكمه 
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 :عناصر التكلفة اىل املبيعات .4
 

 :يوضح اجلدول أدناه التحاليل اخلاصة بعناصر التكلفة منسوبة إىل املبيعات

 

 بيان

 

 القيمة مباليني الرياالت السعودية

1023  

 املبيعات

1021  

 املبيعات

 .21 233 املبيعات

 %207.1 22 %20721 22 تكلفة املواد اخلام

 %21781 11 %2.720 82 تكلفة التصنيع

 % 207.2 .2 %22731 .2 االستهالك

 % 1733 20 %..17 21 التكاليف العامة اإلدارية

 % 07.3 2 % 07.3 2 تكاليف التسويق

 %0713 2 %0701 071 اإليرادات األخرى

 %3712 22 صفر صفر مصاريف الطرح

 % 1733 20 % 2710  2.710 الزكاة

  م جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير32/21/1023تشكل القوائم املالية للشركة للعام املالي املنتهي يف. 

 

 األرباح: خامس عشر
 

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح  .3
 

تعتمد سياسة الشركة يف توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام األساسي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة 

 :حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي، للشركةللوفاء بسداد االستثمارات واملشروعات االسرتاتيجية 

وجيوز للجمعيـة العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي%( 20)جينب  .2

 .االحتياطي املذكور نصف رأس املال

العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  للجمعية .1

 .وختصيصه لغرض أو أغراض معنية

 . على األقل من رأس املال املدفوع باملائةمخسه %( 1)يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  .3

من الباقي ملكافهة جملس اإلدارة مع مراعاة األنظمة  املائةعشره يف %( 20)ال تزيد عن خيصص بعد ما تقدم نسبة  .2

والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشهن ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف 

 .األرباح
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 م 1103توزيعات األرباح خالل عام  .1
 

  هـ املوافق 11/21/2232 األربعاءاملنعقد يوم ( 1023/3-3)جملس االدارة يف اجتماعه رقم قامت الشركة وبتوصية من

ريال ( 28.71007000)بقيمة امجالية بلغت م 1023/.30/0من األرباح املبقاة كما يف م بتوزيع أرباح نقدية 30/20/1023

بنهاية دوام يوم الثالثاء للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة للسهم الواحد  ريال واحدسعودي بواقع 

من رأس املال البالغ % 20وتعادل هذه األرباح املوزعة ما نسبته  م 01/22/1023هـ املوافق 01/02/2231

  .ريال سعودي( 278.170007000)

  بقيمة امجالية اىل اجلمعية العامة القادمة للشركة بتوزيع أرباح نقدية  توصيتهجملس ادارة الشركة  يرفعكما

هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقية األرباح للمساهمني املسجلني بسجالت ( 11)بواقع ريال سعودي ( 2.73007000)

من رأس املال البالغ % 171وتعادل هذه األرباح ما نسبته الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد اجلمعية العامة القادمة للشركة 

 . ديريال سعو( 278.170007000)

م مبلغ وقدره 32/21/1023وبذلك يكون امجالي ما مت توزيعه وما سيتم توزيعه من أرباح مبقاة يف الشركة حتى 

من رأس مال الشركة البالغ % 2171ريال للسهم الواحد أي ما يعادل ( 2711)ريال أي بواقع ( 13271007000)

 . ريال سعودي( 278.170007000)

 

 م 1103لعام مراقبة احلسابات : عشر سادس
 

 م1103تعيني مراقب حسابات للشركة للعام  .3

 

م، على 03/02/1023هـ املوافق 11/01/2232 األربعاءللشركة يف اجتماعها املنعقد يف يوم  الثالثةوافقت اجلمعية العامة العادية 

الربع سنوية وقد مت مبا يف ذلك القوائم  م32/21/1023و أبو اخلري ملراجعة القوائم املالية للسنة املنتهية يف  باكودحتعيني مكتب 

 .حتديد أتعابه

 

 م1103مراقب حسابات للشركة للعام  تقرير .1

 

ة، خالية من أي أخطاء جوهريم 32/21/1023عن السنة املنتهية يف ُيظهر تقرير مراجعي احلسابات أن القوائم املالية للشركة 

 .وليست هناك أية حتفظات جتاهها

 

 املعايري احملاسبة .1

 

بني مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والصادرة من اهليئة السعودية للمحاس

 .القانونيني

 .ة بشهن مراجعة القوائم املالية للشركةيعايري احملاسبتلك املال توجد أية اختالفات عن و
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 :توصيات جملس الدارة: عشر سابع
 

 .وال توجد أية اختالفات عن تلك املعايري احملاسبية بشهن مراجعة القوائم املالية للشركة

 .م32/21/1023املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  -2

 .م32/21/1023املوافقة على تقرير مراقب احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  -1

 .م32/21/1023ة للشركة كما هي يف املصادقة على القوائم املالي -3

 .م32/21/1023إبراء ذمة أعلاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  -2

والبيانات  م1022املوافقة على تعيني مراقب حسابات الشركة من بني املرشحني ملراجعة القوائم املالية للشركة للعام  -1

 .املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه

على أن تكون أحقيتها للمساهمني  الواحد هللة للسهم 11مبقدار  نقدية املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح -2

 خالل العاممن أرباح نقدية ما مت توزيعه واملصادقة على  ،املسجلني بسجالت الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد اجلمعية

 ريال للسهم 2711 من أرباح يساوي إمجالي ما وزع وما اقرتح توزيعه ، حبيث يصبحالواحد للسهمريال واحد وقدره 

( 278.170007000)من رأس مال الشركة البالغ قدره % 2171ريال سعودي أي ما يعادل ( 13271007000)وبإمجالي قدره 

 .ريال سعودي

ومائتا ألف ريال كمكافهة ألعلاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  مليون( ريال 271007000)املوافقة على صرف مبلغ  -.

 .م1023

عمر بن سليمان /  لألستاذلشركة امسنت املدينة من مبنى عائد ملكيتها  عقود اجيار مكاتباملوافقة على  -8

 .والرتخيص بها لعام قادم( وهو علو جملس ادارة بشركة متتلك حصة مسيطرة بالشركة)العبداللطيف 
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 شكر وتقدير
 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل ملقام  وامتنانهيرفع أمسى آيات شكره  أناملناسبة  ههذبو  جملس اإلدارةيسر يف اخلتام و

بن عبد العزيز آل سعود  سلمانصاحب السمو امللكي األمري األمني ولي عهده ، وإىل بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه

النائب الثاني لرئيس واىل صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود  ، وزير الدفاعونائب رئيس جملس الوزراء 

كما يتقدم اجمللس خبالص الدعاء اىل اهلل العلي القدير ، وحلكومتنا الرشيدة جملس الوزراء ومستشار خادم احلرمني الشريفني

وأن حيفظ هذه البالد ، أن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة اىل ما فيه خري هذا الوطن واملواطننيأن حيفظ هلذه البالد قادتها و

 .وجينبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والسالم

ة على وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املاليوزارة البرتول والثروة املعدنية وملقام كما يتقدم اجمللس بالشكر والعرفان 

ودهم هوإىل املساهمني الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإىل العاملني بالشركة على ج، مساندتهم ودعمهم املتواصلوتعاونهم 

  .املثمرة

 ،،واهلل ولي التوفيق

 ،،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 جملس الدارة                                                                                                                               


