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 ر مجلس اإلدارةــتقري
 
 الموقرين     السادة الكرام مساهمي شركة أسمنت تبوك  

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

عشر عن الفترة من أول يناير  لثامنةالسنة المالية ل يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية،

 . م2012حتى نهاية شهر ديسمبر  م2012

الموافق  م31/12/2012عشر عما تم إنجازه من أعمال خالل السنة المنتهية في  الثامنتقريره السنوي  تكمالحضرالمجلس أن يقدم  المقام يسرفي هذا و

 :القوائم الختامية وتقرير مراقب حسابات الشركة كما يلي هـ مع18/2/1434

 

 ).البوزوالني  –المقاوم   –العادي (الثالث  عهبأنواو بيع االسمنت  إنتاجنشاط الشركة يتمثل في 
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 : اإلنتاج والمبيعات: أوًال 

 
 : اإلنتاج -1

 إنتـــاج الكلنكر: 
زيادة وبنسبة  م2011عامفي طن ) 1,272,957( ب مقارنة طن) 1,317,823( م2012غت كمية الكلنكر المنتجة خالل عام بل
)3.5.(% 
 

 
 

 
 إنتاج األسمنت : 

 بنسبةوم  2011عام خالل  طن) 1.554.513(ب  طن مقارنة) 1.601.810(م  2012خالل عام بلغت كمية األسمنت المنتجة
 ).%3.04(بزيادة 
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 :المبيعات -2
 م2011عام طن خالل )1.580.543( ب مقارنةطن ) 1.588.241( م2012عام االسمنت خاللاإلجمالية للشركة من كمية المبيعات  بلغت

 ).%0.49(اقدره زيادة وبنسبة 

 
 

وبنسبة . م 2011عامخالل  ريال) 336.259.892(ب  ريال مقارنة) 391.006.629(م  2012في عام المبيعاتت قيمة بلغ وقد

م والذي 2011مقارنة مع عام  ريال)761,716(بصافي قيمة و  طن) 6.064(م فقد بلغت 2012لعام  الكلنكر، أما مبيعات %)16.28(زيادة

  ريال،) 13479130(طن وبصافي قيمة ) 94281(بلغت كمية مبيعات الكلنكر فيه 

 
 

 : المخزون -3
كما بلغ مخزون األسمنت في ، طن) 333.293( م2011عام طن مقارنة بمخزون ) 282.651(م  2012بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام

 .  طن) 9.400(م 2011مقابل مخزون عام  طن )21.500( م2012نهاية عام
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 :    نتائج النشاط:ثانيًا

 

 %نسبة التغير ريال /2011 ريال /2012 البيان

 %38.80  157,023,552.0          217,955,579.0        مجمل الربح
 %16.73  15,878,172.0            18,534,654.0          إجمالي المصروفات التسويقية و االدارية 

 %18.10-  7,403,797.0              6,063,868.0            اإليرادات األخرى
 %38.33  148,549,177.0          205,484,793.0        صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

 %41.89  11,650,134.0            16,530,587.0          الزكاة الشرعية
 %38.02  136,899,043.0          188,954,206.0        صافي دخل العام

 %10.06  1,059,222,845.0      1,165,777,051.0     إجمالي حقوق المساهمين

 
 :االستثمارات:ثالثًا

 
ي ودائع إسالمية بالريال استثمارات ف سعودي ريال )50,000,000( نهام، ريال سعودي) 377499990(م  2012عام  الشركة في بلغت استثمارات

ريال عبارة عن ) 67,499,990.0(وكذلك مبلغ  أشهرلمدة تزيد عن ثالثة  إسالميةريال استثمارات ) 260,000,000.0(ومبلغ  , السعودي،

 . في شركة التصنيع وخدمات الطاقة) طويلة األجل( استثمارات

 
 : ال المشاريعجفي م: رابعًا

 
 . من توسعة محطة الكهرباء تحتاج إليه وما)جديدة و خزانات اسمنت و كسارة جبس خطوط تعبئة( بملحقاتها جديدةطاحونة اسمنت  إنشاءبالبدء  - أ

 تشهده المملكة ولمواكبة هذا التطور وتنويع مصادر الدخل للشركة وبعد ذينتيجة للتطور العمراني ال: جدة  محافظةب مسبقة الصنعمشروع الخرسانة  - ب

مسبقة الصنع متخذة بالشراكة مع شركاء محليين وخارجيين لهم  للخرسانةمصنع  إنشاءالشركة   إدارةدراسات تسويقية واقتصادية دقيقة فقد ارتأت 

تنويع  حال البدء بتشغيلهمن فوائد هذا المشروع و. وجاري استخراج التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية ذات العالقة.باع طويل في هذا المجال

دخل يؤدي إلى ارتفاع  ما مصادر الدخل و االستفادة من فائض االسمنت المنتج في حالة وجود فائض بحيث يتم تصريف الكميات المتبقية وذلك 

 .الشركة بكل األحوال

 : في مجال التدريب والسعودة: مسًاخا
 الفنيين السعوديينو المهندسين برنامج تدريبوما زالت الشركة مستمرة في تطبيق ، %) 43.28(م2012في نهاية العام في الشركة  ةبلغت نسبة السعود

  .الشركةفي قيادية  لتأهيلهم لمراكزالداخل و الخارج ب
 : الجودةعالمة : سادسًا

 
 . مستويات الجودة أعلىالمقاييس نتيجة المحافظة على احتفظت الشركة بعالمة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات و •
م  نتيجة التزامها بأنظمة الجودة العالمية 15/1/2002تاريخ منذ  9002حافظت الشركة على تطبيق نظام  الجودة بالحصول على شهادة األيزو  •

 . مما يزيد من قدرتها التنافسية في األسواق العالمية
م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة 23/4/2004تاريخ منذ  9001زو حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة األي •

 . لمنتجات الشركة من األسمنت بأنواعه الثالثة العادي والمقاوم والبوزوالني
 

Uلحوكمةا: سابعًا: 
 :الئحة حوكمة الشركات )أ 

وضوابط تعزز من عملية الشفافية واإلفصاح تحرص شركة اسمنت تبوك ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط 
وبعد صدور الئحة حوكمة الشركات االسترشادية بتاريخ  ،للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير

اعتمادها من مجلس تم مراجعة الئحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم ب قامتتبوك  أسمنتشركة فإن  م12/11/2006
 .م30/12/2012وتاريخ )97(باجتماعه رقم اإلدارة 

 
 وقد تم االلتزام بجميع مواد الئحة حوكمة الشركات ما عدى 

 اإلدارةمجلس  أعضاء النتخابعلى التصويت العادي  ينص األساسيالتصويت التراكمي وذلك بسبب ان نظام الشركة -1
وذلك بسبب عدم انعقاد والخاصة بتعارض المصالح في مجلس اإلدارة من المادة الثامنة عشرة من الئحة حوكمة الشركات ) أ(الفقرة  -2

 شاء اهللا إنفي الجمعية القادمة )أ(وسوف يتم االلتزام بجميع ما نصت عليه الفقرة العادية الجمعية العمومية 
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 :حوكمة الشركاتجدوال يوضح ما تم تطبيقه من مواد الئحة وفيما يلي 

 

طبق  طبق بالكامل الموضوع المادة
 األسباب والتفاصيل لم يطبق جزئيًا

     حقوق المساهمين المتصلة بالسهم 3
     تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات 4
     .المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامةحقوق  5
 للشركة األساسيحسب النظام     حقوق التصويت 6
     حقوق المساهمين في األرباح 7
     السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 8
     اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 9

     الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 10
     مسئوليات مجلس اإلدارة 11
     تكوين مجلس اإلدارة 12
     لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 13
     لجنة المراجعة 14
     لجنة الترشيحات والمكافآت 15
     اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال 16
     مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 17
 من المادة الثامنة عشرة)أ(الفقرة     مجلس اإلدارةتعارض المصالح في  18

 
ظمتها بالنسبة للتصويت التراكمي لم يتم العمل به وذلك حسب النظام األساسي للشركة والمجلس الحالي تم انتخابه قبل إلزام الشركات بتعديل أن

سيتم دعوة م و2013-12-31تنتهي دورة المجلس الحالي بتاريخ وسوف اإلدارة األساسية بإتباع التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس 
 .بالنسبة للتصويت التراكميللشركة  الجمعية العمومية الغير عادية قبل انتهاء الدورة الحالية من اجل التصويت على تعديل النظام األساسي 

وسوف يتم العادية االلتزام بها وذلك بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية من المادة الثامنة عشرة من الئحة حوكمة الشركات لم يتم ) أ(بالنسبة للفقرة 
 في الجمعية القادمة ان شاء اهللا)أ(االلتزام بجميع ما نصت عليه الفقرة 

 :تشكيل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة )ب 
وقد تم واألستاذ سعود بن سليمان الجهني  ،بن صالح الشثريخالد / أعضاء، جميعهم مستقلون ما عدا سعادة األستاذ 7من يتكون مجلس اإلدارة 

 .تزويد جميع األعضاء باللوائح و األنظمة المتعلقة بالشركة و المعمول بها في المملكة العربية السعودية
 

 الشركات المساهمة التي هو عضو مجلس إدارة بها التصنيف عدد االجتماعات اســـم العضو

 رئيس مجلس إدارة الشركة المتطورة غير تنفيذي اجتماعات 4 خالد بن صالح الشثري

 

 مستقل اجتماعات 4 محمد بن علي العماري
 

 .مجلس اإلدارة شركة مالذ للتأمين نائب رئيس)1
 ).مساهمة مقفلة(رئيس مجلس إدارة شركة اسماك تبوك)2
 .عضو مجلس اإلدارة شركة وطن لالستثمار)3

 ال يوجد  مستقل اجتماعات 4 الصرافسليمان بن صالح 

 مستقل اجتماعات 3 عبيد بن عبداهللا الرشيد
 .عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين) 1
 .عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن)2

 سعود بن سليمان الجهني 
 ).مساهمة مقفلة(شركة تطوير الصناعات السعودية عضو مجلس إدارة ) 1 غير تنفيذي اجتماعات 4 )المؤسسة العامة للتقاعد(

 )سبكيم(عضو لجنة مراجعة في الشركة السعودية العالمية للبتر وكيماويات )2
 ال يوجد مستقل اجتماعات 4 وفي بن نافع الشخص

 ال يوجد مستقل اجتماعات 4 عبد العزيز بن صالح الشثري 
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 :أدناه كما هو موضح في الجدول م 2012في عام اجتماعات  أربعةعدد  اإلدارةوقد عقد مجلس 
 

 اسم العضو
 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  االجتماع األول

 م30/12/2012 م21/5/2012 م20/2/2012 م7/1/2012

 حضر حضر حضر حضر خالد بن صالح الشثري
 حضر حضر حضر حضر ألعماريمحمد بن علي 

 حضر حضر حضر حضر سليمان بن صالح الصراف
 حضر حضر اعتذر عن الحضور حضر الرشيد عبد اهللاعبيد بن 

 حضر حضر حضر حضر المؤسسة العامة للتقاعد/ سعود بن سليمان الجهني 

 حضر حضر حضر حضر وفي بن نافع الشخص
 حضر حضر حضر حضر بن صالح الشثري زعبد العزي

 
 اإلدارةحقوق أعضاء مجلس )ج
 

 االســـم
 م2012األسهم في نهاية عام التغير خالل الفترة 2012األسهم في بداية العام

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 %9.611 8,650,000.0 %0.17 150,000.0 %9.44 8,500,000.0 خالد بن صالح الشثري

 %5.000 4,500,009.0 %0.00 0.0 %5.00 4,500,009.0 المؤسسة العامة للتقاعد

 %0.011 10,215.0 %0.00 0.0 %0.011 10,215.0 وفي بن نافع الشخص 

 %0.001 1,000.0  -  0.0 %0.001 1,000.0 محمد بن علي العماري

 %0.001 1,000.0  -  0.0 %0.001 1,000.0 سليمان بن صالح الصراف

 %0.001 1,000.0  -          0.0 %0.001 1,000.0 عبدالعزيز بن صالح الشثري

 %0.001 1,000.0  -  0.0 %0.001 1,000.0 عبيد بن عبداهللا الرشيد

 
 حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة) د
 
 

 النسبة األسهم في نهاية العام تغيرال النسبة األسهم في بداية العام صلة القرابة اســـم العضو

 %0.0005 405.0 ---- %0.0005 405.0 زوجة الشثري خالد بن صالح
 عبداهللاعبيد بن 

 %0.0041 3,733.0 ---- %0.0041 3,733.0 زوجة الرشيد

 
 مكافآت أعضاء المجلس)هـ

 وما وزارة التجارةيؤكد مجلس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس ال يتقاضون أي مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في النظام الصادر من 
بواقع  مكافآت سنوية) ريال فقط 1.400.000(حيث يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ إجمالي .في النظام األساسي للشركة يقابله

) ريال فقط350.240(م مبلغ 2012خالل العام الماليعنه  المنبثقةواللجان المجلس  أعضاءتعويضات وقد بلغ إجمالي ، لكل عضو ريال)200,000(
ومصاريف اإلقامة وتذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج مقر االجتماعات وقد  جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهقيمة بدل حضور تمثل  وهي

 .اجتماعاتأربع م عدد 2012عقد المجلس خالل عام 
 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين) و

سكرتير مجلس اإلدارة  –المدير المالي  –المبيعات التسويق ومدير  –مدير المصنع –المدير العام  التنفيذيين وهممكافآت و رواتب خمسة من كبار بلغت 
 ).ريال 2,696,540(فقط : كالتالي

 
   البيان االسم

   2012المدير العام من يناير حتى ديسمبر عيسى بن يسلم باعيسى / المهندس
   2012مدير المصنع من يناير حتى ديسمبر  علي بن محميها االسمري/ المهندس

   2012حتى ديسمبر من يناير المبيعات التسويق ومدير  الجلوي عبداهللامحمد بن / السيد
   2012حتى ديسمبرمن يناير  المكلف الماليالمدير  إسماعيلحاتم بكر / السيد
   2012حتى ديسمبر من يناير  سكرتير مجلس اإلدارة  ألشمريمحمد صالح / السيد
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 اإلجمالي  المكافأة الرواتب  إجمالي   
2,261,735.0 434,805.0 2,696,540.0 

 
 
 عقود ذوي العالقة مع الشركة) ز

الرشيد رئيس لجنة  عبداهللاواألستاذ عبيد بن  ألعماريألستاذ محمد بن علي  اإلدارةنائب رئيس مجلس  كل منل تم توقيع عقد مع شركة مالذ للتأمين والتي
تأمين شامل على ممتلكات (مدة العقد ثالث سنوات ، ووذلك عن طريق طرح مناقصة عامة وقد تم ترسيه العقد على شركة مالذ بها عالقة  المراجعة

 .ة وخمسة وسبعون ريالريال فقط مليونين ومائتين وأحد عشر ألف وتسعمائ )2,211,975.0( وتجدد الوثائق سنويا بقيمة) و التامين الطبي الشركة
Uتشكيل لجان مجلس اإلدارة)ح: 

 
 Uلجنة المراجعةU : 

 :اعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة كما يلي
 حددها لهااإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الرقابة النظامية في الشركة، و التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي  •

 .مجلس اإلدارة
 .ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأن هذين النظامين الداخليةدراسة نظام التدقيق الداخلي ونظام الرقابة  •
 .دراسة تقارير التدقيق الداخلي والرقابة النظامية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها •
 .عدم التجديد لهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهمأو بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم   •
 . اجعة، و اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المرالمراجع الخارجي للشركةمتابعة أعمال  •
 .ومناقشة أي مالحظات عليها مدقق الحسابات الخارجيدراسة خطة المراجعة مع  •
 .على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها مدقق الحسابات الخارجيدراسة مالحظات  •
 .المحاسبية السعودية يرللمعايوضمان مطابقتها .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها •
بداية فترة قبل  على أن تجتمع اللجنة بعد إقفال سوق األسهم السعودية وتنشر القوائم على موقع تداولفور اعتمادها نشر القوائم المالية األولية  •

ُيفوض رئيس مجلس اإلدارة أو من ُيفوضه ،وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة، أو االنتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعالنه بساعتين  التداول
 .باعتماد نشر النتائج

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

 :المراجعة منوتتكون لجنة     
 المسمى االسم الصفة

 عضو مجلس اإلدارة الرشيد عبداهللابن عبيد رئيس اللجنة
 اإلدارةعضو مجلس  بن صالح الشثري عبدالعزيز عضو
 خارج الشركةمن (عضو مستقل  الخليفة علي بن عبداهللا عضو
 )من خارج الشركة(عضو مستقل  ديعلي بن سليمان العا عضو

 
 . بها المناطم لتنفيذ المهام 2012ديسمبر  31م ولغاية 2012يناير  01اجتماعات خالل الفترة من  ةالمراجعة أربعوقد عقدت لجنة 

 
 :اللجنة التنفيذية) ط

 :اعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية كما يلي
جنة بعض تكون اللجنة مسئولة عن مراجعة والرفع إلى مجلس اإلدارة بتوصيات متعلقة بأمور مختلفة مثل الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل، كما أن لل

وتقوم اللجنة بمهمة وضع إستراتيجية وخطط االستثمار للشركة تماشيًا مع اللوائح واألنظمة الصادرة بهذا . من مجلس اإلدارة الصالحيات التنفيذية الممنوحة
 .الخصوص وكذلك مراقبة أداء استثمارات الشركة

 
 :المراجعة والتوصيات

 .سياسة االستثمار •
 .ةاالستراتيجيات وخطط العمل الُمقدمة من اإلدارة التنفيذية للشرك •
 .اللوائح واألنظمة المتعلقة بسير العمل في الشركة •
 .األمور والعقبات الهامة والمتعلقة بأعمال الشركة •

 
 :الصالحيات

ممنوحة الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة للجنة والمتعلقة باألمور المالية، الفنية، وشؤون الموظفين والمشتريات بحسب الحدود والمبالغ ال •
 .ُمعتمدةفي اللوائح ال

 .أي صالحيات أخرى يرى المجلس منحها للجنة بناًء على قرارات ُيصدرها المجلس •
 :تحديد أهداف االستثمار ووضع الخطط الالزمة والتي تشمل •

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

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

 
 :وتتكون اللجنة التنفيذية من    

 المسمى االسم الصفة
 رئيس مجلس اإلدارةنائب  العماري علي بن محمد رئيس اللجنة

 عضو مجلس اإلدارة الصراف صالح بن سليمان عضو
 عضو مجلس اإلدارة بن سليمان الجهنيسعود  عضو

 
 .لتنفيذ المهام المناط بها م2012ديسمبر  31ولغاية  م2012يناير  01اجتماعات خالل الفترة من  ستةوقد عقدت اللجنة التنفيذية 

 
 

Uالترشيحات والمكافآتلجنة ) يU: 
 

 :مهام ومسئوليات اللجنة كما يلي)م04/04/2010الموافق. هـ19/04/1431وتاريخ  التاسع عشرفي اجتماعها (الجمعية العمومية  تاعتمد
والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات •

 .بالشرف واألمانة
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية  •

 .أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم
 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها •
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة •
أي تعارض مع مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود  •

 .أخرى
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط  •

 .باألداء
 

 :وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من
 

 المسمى االسم الصفة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد بن علي العماري اللجنة رئيس
 عضو مجلس اإلدارة سليمان بن صالح الصراف عضو
 عضو مجلس اإلدارة ع الشخصافوفي بن ن عضو

 
 .م2012عامخالل  وعقدت اللجنة اجتماعين
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Uم2012 -2008ملخص النتائج المالية للفترة من  :ثامنًا 
 
 

     لألعوام/ المركز المالي  قائمة 

 البيــــــــــــان
2008 2009 2010 2011 2012 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

      

      
 35,218,825.9 32,770,273.0 5,172,132.0 10,578,683.0 1,861,329.0 النقد لدى البنوك      :األصول المتداولة

 50,000,000.0 10,000,000.0 386,991,629.0 416,000,000.0 350,800,000.0 االستثمارات قصيرة األجل
 3استثمارات الكثر من (ودائع الجل 

 160,000,000.0 286,000,000.0    )اشهر 

 15,658,726.0 15,914,972.0 20,994,936.2 14,081,459.0 11,537,485.0 الذمم المدينة
مدفوعة مقدما و موجودات مصاريف 

 23,755,043.0 16,337,122.0    اخرى

 131,794,503.0 141,710,357.0 144,668,344.0 123,393,340.0 125,960,646.0 المخزون  - 8,746,467.8 4,802,272.0 4,515,019.0 األرصدة المدينة األخرى
 416,427,097.9 502,732,724.0 566,573,509.0 568,855,754.0 494,674,479.0 إجمالي األصول المتداولة

 67,499,990.0 67,499,990.0 67,499,990.0 67,499,990.0 67,499,990.0 االستثمارات طويلة األجل      :األصول غير المتداولة
 537,904,257.0 572,799,142.0 562,593,907.0 611,421,951.0 648,918,548.0 صافي قيمة األصول الثابتة

 344,112,520.0 126,431,155.0 32,495,153.0 11,256,031.0 4,766,480.0 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 2,701,337.0 10,183,748.0 27,331,808.0 19,629,144.0 9,338,781.0 صافي المصروفات المؤجلة

 952,218,104.0 776,914,035.0 689,920,858.0 709,807,116.0 730,523,799.0 إجمالي األصول غير المتداولة

 1,368,645,201.9 1,279,646,759.0 1,256,494,367.0 1,278,662,870.0 1,225,198,278.0 إجمالي األصول

      
      :الخصوم وحقوق المساهمين

 24,953,282.0 23,751,116.0 24,334,324.0 23,755,891.0 21,007,978.0 الذمم الدائنة      :الخصوم المتداولة
 29,160,405.0 10,100,516.0  - 1,634,855.0 األرصدة الدائنة األخرى

 115,588,298.0 159,061,573.0 117,593,146.0 135,885,855.0 135,904,421.0 التوزيعات المستحقة للمساهمين
   - 45,000,000.0 - أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
      

 16,149,513.0 11,650,134.0 10,239,742.0 9,614,555.0 9,144,966.0 الشرعيةمخصص الزكاة 

 185,851,498.0 204,563,339.0 152,167,212.0 214,256,301.0 167,692,220.0 إجمالي الخصوم المتداولة

      :الخصوم غير المتداولة
      قرض طويل األجل

 17,016,653.0 15,860,575.0 14,103,353.0 12,729,864.0 11,655,970.0 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 17,016,653.0 15,860,575.0 14,103,353.0 12,729,864.0 11,655,970.0 إجمالي الخصوم غير المتداولة

 226,986,165.0 179,348,190.0 إجمالي الخصوم
   

 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0 رأس المال      :حقوق المساهمين    
 176,700,452.0 157,805,031.0 144,115,128.0 132,020,418.0 119,907,756.0 االحتياطي النظامي

 89,076,599.0 1,417,814.0 46,108,674.0 19,656,287.0 25,942,332.0 األرباح المبقاة

      
 1,165,777,051.0 1,059,222,845.0 1,090,223,802.0 1,051,676,705.0 1,045,850,088.0 إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق 
 1,368,645,202.0 1,279,646,759.0 1,256,494,367.0 1,278,662,870.0 1,225,198,278.0 المساهمين
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 قائمة الدخل
2008 2009 2010 2011 2012 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 391,768,346.0 349,739,027.0 274,608,745.0 266,933,252.0 290,875,504.0 صافي المبيعات
      :ناقصًا

 173,812,767.0 192,715,475.0 139,188,887.0 132,209,411.0 136,077,064.0 تكلفة المبيعات

 217,955,579.0 157,023,552.0 135,419,858.0 134,723,841.0 154,798,440.0 مجمل الربح
      :ناقصاً 

 2,644,435.0 2,035,777.0 2,544,794.0 2,019,235.0 2,509,443.0 المصروفات البيعية والتسويقية
 15,890,219.0 13,842,395.0 12,548,987.0 14,163,797.0 14,445,378.0 المصروفات العمومية واإلدارية

   - -  مصروفات التمويل
 18,534,654.0 15,878,172.0 15,093,781.0 16,183,032.0 16,954,821.0 مجموع المصروفات

 199,420,925.0 141,145,380.0 120,326,077.0 118,540,809.0 137,843,619.0 صافي دخل النشاط الرئيسي
 6,063,868.0 7,403,797.0 10,860,762.0 12,200,363.0 22,445,644.0 اإليرادات األخرى

 205,484,793.0 148,549,177.0 131,186,839.0 130,741,172.0 160,289,263.0 صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
      :ناقصًا

 16,530,587.0 11,650,134.0 10,239,742.0 9,614,555.0 9,144,966.0 مخصص الزكاة الشرعية

 188,954,206.0 136,899,043.0 120,947,097.0 121,126,617.0 151,144,297.0 صافي الدخل

      
 2.10 1.52 1.34 1.35 1.68 صافي الدخل/ ربح السهم 

      
 2.22 1.57 1.34 1.32 1.53 النشاط/ربح السهم 

 
 

 .وضحة في التقريرالم يتمثل في النتائج أثرهو  ،و بيع االسمنت إنتاجهو نشاط الشركة الرئيسي  :تاسعًا
 

 .إلنشاء خط إنتاج ثاني في مراحلها النهائية دراسة وهناكتتمثل في أن الشركة ليس لديها إال خط إنتاج واحد  المخاطر: عاشرًا
 

 .التوزيع الجغرافي للمبيعات :الحادي عشر
 

 القيمة النسبة المنطقة
  293,826,259.50      %75.00 تبوك 

  31,341,467.68        %8.00 المدينة المنورة 
المنطقة 

  35,259,151.14        %9.00 الغربية 

  31,341,467.68        %8.00 العال
  100.00%   391,768,346.00  

 
 % )10التي تمثل ( لتشغيلية عن نتائج السنة السابقةجوهرية في النتائج اال تالفروقا  :  ثاني عشرال

 قائمة الدخل
 التشغيلية  عن العام  الماضيالفروقات الجوهرية في البنود 

 السبب التغير 
 ارتفاع متوسط سعر البيع  خالل العام  0.12 صافي المبيعات

    :ناقصًا
 ترشيد التكاليف الصناعية  0.10- تكلفة المبيعات
 و خفض التكلفة  اإليراداتنتيجة الرتفاع  0.39 مجمل الربح

    :ناقصاً 
 البنود المكونة لها  أسعارارتفاع  0.30 المصروفات البيعية والتسويقية
 البنود المكونة لها  أسعارارتفاع  0.15 المصروفات العمومية واإلدارية

    مصروفات التمويل
    مجموع المصروفات

ارتفاع متوسط سعر البيع و انخفاض بعض بنود  0.41 صافي دخل النشاط الرئيسي
 التكلفة

    اإليرادات األخرى
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صافي دخل العام قبل مخصص 
       الزكاة

       :ناقصًا
 نتيجة لما سبق  0.42 مخصص الزكاة الشرعية

        صافي الدخل

 
 .لمحاسبين القانونيينيوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية ل ال:  ثالث عشرال

 إلىللشركة مما سيعزز من وضع الشركة التنافسي ويؤدي  اإلنتاجيةترتفع الطاقة  أن اإلنتاجالسابقة ودخولها مرحلة  بانتهاء المشاريعيتوقع :الرابع  عشر

تشغيل مصنع الخرسانة مسبقة الصنع مما سيساعد على مواجهة الزيادة يتم  أنزيادة مبيعات الشركة وامتالك منافذ جديدة لتسويق منتجاتها خاصة بعد 

 .للشركة اإلنتاجيةالمتوقعة في الطاقة 

 توزيع األرباحسياسة : عشر الخامس
 :تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية على ما ورد بالنظام األساسي للشركة على النحو األتي

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

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

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

 .ارةيجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناء على توصية مجلس اإلد) 4

كزها بناء على توصية مجلس اإلدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة بشان مر) 5

 .المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة على مساهميها

Uم2012حساب توزيع األرباح لعام  : عشر السادس : 
من رأس المال %) 0.9(بنسبة  ريال مليون 81تم توزيع مبلغ  و ،أدناهمن النظام األساسي للشركة كما هو موضح ) 41(مع المادة  تمشيًا األرباحتم توزيع 

 .)سهم /ريال1.1(أي 
  

 2012بيان توزيع األرباح للعام  سعودي –ريال 

 صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية  205,484,793     
 الزكاة الشرعية: يخصم   16,530,587       
 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية 188,954,206
 .من صافي الربح بعد الزكاة % 10احتياطي نظامي بواقع : يخصم   18,895,421       
170,058,785   
 من رأس المال المدفوع% 5حصة أولي للمساهمين بنسبة : يخصم   45,000,000       
125,058,785   
 يخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   1,400,000         
123,658,785   
 يضاف رصيد األرباح المرحل من العام الماضي  1,417,814         
125,076,599   
 من رأس المال% ) 0.4(يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة   36,000,000

 2013ترحل للعام القادم  –االرباح المبقاة  89,076,599

 
 
 

 :عشر السابع
 
 .قروض على الشركة ةيوجد أي يقر مجلس اإلدارة بأنه ال -1
 .مذكرات حق اكتتاب و لم يصدر أي حقوق مشابهة خالل السنة المالية أووال يوجد أي حقوق خيار  أسهم إلىدين قابلة للتحويل  أدواتكما ال يوجد أي  -2
 .دين قابلة لالسترداد أدواتاسترداد  أي  أو أوإلغاءلم تقم الشركة بشراء  -3
 

 :إقرارات الشركة :عشر الثامن
 
 .بالشكل الصحيح  سجالت الحسابات تقر الشركة بإعداد) 1
 .اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية  الداخلية تقر الشركة إن  نظام الرقابة) 2
 .مواصلة نشاطهعلى  )المصدر لهذا التقرير(قدرة الشركة شك يذكر في أنه ال يوجد أي) 3
 

 :كما يقر مجلس اإلدارة بأنه
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 .يوجد أي ترتيبات واتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في األرباح ال)1
 .أو ادخار لصالح موظفي الشركة احتياطاتتقوم الشركة باستثمارات ولم تنشئ  ال) 2
 .توجد أداوت دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد أداوت دين قابلة لالسترداد ال) 3
 
 

 المدفوعات النظامية المستحقة:التاسع
 

 م2012 البيــان
 16,149,513.00 مصلحة الزكاة والدخل

 9,028,536.34 وزارة البترول الثروة المعدنية 

 193,668.65 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 
 :العشرون

 .اإلداريةللشؤون  الداخليةاللوائح تحديث في  أعمالها أهمتمثلت  ،المراجعة الداخلية  
 

 :العشرونالحادي و
 

 .تعويض أواحد كبار التنفيذيين عن أي راتب  أوالشركة  إدارةمجلس  أعضاءلم يتنازل أي احد من 
 

 :والعشرون الثاني
 

بقيمة من المادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات ) أ(الفقرةبموجب  م 2012-9-2بتاريخ مخالفة من هيئة السوق المالية على الشركة إيقاعتم  -1
 .ريال و تم تسديدها ألف خمسين

عن  الئحة حوكمة الشركاتالمادة الرابعة عشرة من من ) ب(العاشرة الفقرة ى الشركة بموجب المادةلفة من هيئة السوق المالية علمخا إيقاعتم  -2
 .ريال  ألفو بقيمة خمسون  م2012وتم دفعها في عام  م2011عام 

 
 :والعشرون الثالث

 
مع شركاء محليين ومن  للخرسانة مسبقة الصنعتم اإلعالن عن توقيع اتفاقية إلنشاء شركة (.بعة للشركة داخل أو خارج المملكةال يوجد شركات تا .1

 )الخارج وهي مازالت قيد التسجيل
 .إدارتهالم يتم تغيير موقع الشركة و .2
 .ابلغوا الشركة بتلك الحقوق ألشخاصفي التصويت تعود  األحقيةذات  األسهميوجد أي مصلحة في فئة  ال .3
 .دين أوأدوات أسهمالقصرفي  وأوالدهم أزواجهمن و يالشركة و كبار التنفيذي إدارةمجلس  ألعضاءمصلحة و حقوق خيار تعود  يوجد أي ال .4
 .صادرةدين  أدواتو  أسهم أييوجد  ال .5
 .لألرباحاتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق  أويوجد أي ترتيبات  ال .6
 .لمصلحة موظفي الشركة أنشئت أخرىات ييوجد أي استثمارات أو احتياط ال .7
 .القانوني على القوائم الماليةب لم يتم التحفظ من قبل المحاس .8

 
 
 

 : مقترحات مجلس اإلدارة: والعشرون الرابع
 

 : ما يلي تكماحضرعلى يقترح مجلس اإلدارة 
 
 .الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة -1
 .م31/12/2012للشركة والمنتهية في عشر الثامنة ح والخسائر للسنة المالية التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان األربا -2
 .م2012أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام  ةإبراء ذم -3
م والبيانات المالية الربع سنوية 2013الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام  -4

 .م وتحديد أتعابه2014المالي لعام والربع األول من العام 
 األرباح أحقيةن أب علمًا%).16( بإجمالي أي%)7(على توزيعو الموافقة ) األولفي النصف % 9(باح للمساهمينالموافقة على ما تم توزيعه من أر -5

 .الجمعيةتداول في نهاية يوم انعقاد  –تكون للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى السوق المالية 
ات وتجدد الموافقة على عقد التأمين الموقع مع شركة مالذ للتأمين بقيمة مليونين ومائتين واحد عشر وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال ولمدة ثالث سنو -6
 لجنة الرشيد رئيس عبد اهللان عبيد ب/ األستاذ نائب رئيس مجلس اإلدارة وسعادة  لعماريأمحمد بن علي / والتي لكل من سعادة األستاذ  لوثائق سنويًاا

 .المراجعة مصلحة في شركة مالذ
 الموافقة على السياسات والمعايير واإلجراءات المتخذة للعضوية في مجلس اإلدارة  -7
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 مايستجد من أعمال -8


	تقريرمجلس الادارة النهائي 20-2-2013 لتداول (2)

