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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إمسنت املدينة شركةملساهمي  تقرير جملس اإلدارة
 م13/31/1035عن السنة املالية املنتهية يف 

 للشركة بعةالسااملرفوع اىل اجلمعية العامة العادية 
 

 

 السادة املساهمني الكرام
 

م، حيث استطاعت 1025أعمال الشركة للعام املالي يسر جملس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج 

يصها يف عدة عوامل مؤثرة لخميكن تخالل العام، واليت التحديات الكثرية اليت واجهتها  رغم حتقق أرباحًا جيدةالشركة أن 

حظر  واستمراروتراجع الطلب على اإلمسنت  حدة املنافسة يف هذه الصناعة زديادواللسوق  ةمن أهمها دخول طاقات جديد

 .التصدير

 

 
 صورة من األرشيف 
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 تقرير جملس اإلدارة
 

 أوالً: نشاط الشركة
 

مسنت )العادي، املقاوم لألمالح( عن طريق مصنعها الكائن يف مدينة مرات وتقوم من اال صنافتقوم الشركة بإنتاج عدة أ

 تسويقه داخل اململكة.ب

 ني يفللخط الثااري مت البدء بالتشغيل التجكما  مليون طن أمسنت سنويًا. (27.5) للخط األولوتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية 

( مليون طن أمسنت سنويًا وبإمجالي طاقة انتاجية 271)للخط الثاني تبلغ السنوية علمًا بأن الطاقة التصميمية  م10/00/1025

 مليون طن يف السنة. 57.5تبلغ تصميمية 

 

 ثانيًا: نتائج أعمال الشركة
 

 مبيعات وأرباح الشركة: .3
 

بارتفاع قدره  م1020لعام ( ألف طن ل17005( ألف طن مقابل ).17.5م من اإلمسنت )1025 العاملخالل  بلغت الكمية املباعة

قية اليت تبنتها اخلطط التسويباإلضافة اىل  تشغيل التجاري للخط الثاني باملصنعالبدء ويعود سبب هذا االرتفاع اىل  %7( 517.0)

 .الشركة

 %(،1715قدره ) بارتفاع م1020عام ( مليون يف .1517( مليون ريال مقابل ).15072)م 1025عام هذا وقد بلغت األرباح اإلمجالية يف 

 قدره بارتفاعم 1020عام ( مليون ريال يف 1127.5( مليون ريال مقابل ).10277م مبلغ )1025 عامكما بلغت األرباح الصافية يف 

 .اىل الزيادة يف كمية املبيعاتاالرتفاع هذا ويعود  (،.%170)

 

 
 صورة من األرشيف 
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 م1025 م إىل1022ويوضح الرسم البياني التالي تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من عام 

 

 م )مباليني الرياالت(5102 م إىل2210صايف املبيعات وصايف األرباح من 

 
 

 اج:ــــــاإلنت .1

 
 قدره بارتفاعم 1020عام طن خالل مليون ( 2770طن مقابل )مليون ( 1750م من الكلنكر )1025العام خالل بلغ إنتاج املصنع 

(5577.)%.  

 . (55%)قدره  بارتفاعم 1020عام طن مليون ( 1700طن مقابل )( مليون ..17م )1025 عاممسنت يف وقد بلغ إنتاج اال
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 م:1025م إىل عام1022ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خالل مخس سنوات من عام

 

 طن( بآالف) م5102 إىلم 2210إنتاج الكلينكر من 

 
 

 م:1025م م إىل عا1022م خالل مخس سنوات من عا االمسنتويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من 

 

 طن( بآالفم )5102  م إىل2210ن م مسنتانتاج اال
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 التوزيع اجلغرايف إليرادات الشركة: .1

 
خارج اململكة تنفيذًا لقرار  كمياتمجيع مبيعات الشركة متت يف داخل اململكة العربية السعودية، ومل تقم الشركة بتصدير 

 م.1007حظر التصدير الصادر يف يونيو 

 )الكمية بآالف األطنان(    

 م1020 يفبيان بكميات املبيعات  م1025 مبيان بكميات املبيعات يف عا البيان

 17005 .17.5 املبيعات احمللية

 صفر صفر املبيعات اخلارجية

 

 ثالثًا: املشروعات واخلطط املستقبلية
 

 :املشاريع ن هذهومالعام  أداءهالرتشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وحتسني  عدةالشركة بتطوير وتطبيق سياسات  تقوم

 

 :باملصنع التوسعةمشروع  .3

 
وقد مت البدء بالتشغيل . يوم طن كلنكر/ 57500 الذي يبلغ طاقته االنتاجية الثانينتاج اإلط إنشاء خ مشروعالشركة نهت أ

 م10/00/1025 التجاري خلط اإلنتاج اجلديد يف يوم اإلثنني

 

 :  (WHR)انشاء وحدة اسرتداد الطاقة املهدرةمشروع  .1

 

 املصنع مكنسُت اليتو م.00/02/102 يف للوحدة التجاري بالتشغيل البدء متمن مشروع وحدة اسرتداد الطاقة املهدرة و االنتهاءمت 

واجلدير . للمشروع املنفذة الشركة مع تعاقديا عليها واملنصوص الساعة يف ميجاواط( 2071)من توليد الكهرباء بطاقة تصل اىل 

 حسب الطاقة استهالك رشيدإضافة اىل ت للطن، ريالني بنحو اإلمسنت طن إنتاج تكلفة خفض يف سيساهم املشروعان  بالذكر

دامها من احلرارة املهدرة من األفران واستخ االستفادةواحملافظة على البيئة عن طريق  املعدنية والثروة البرتول وزارة مقام توجيهات

 كمصدر اضايف لتوليد الطاقة.
 
 

 :االمسنت طحن زيادة طاقةمشروع  .1

 

طن/ساعة  1.5طاقة بتنفيذ مشروع زيادة طاقة طحن االمسنت باملصنع بقوم الشركة حاليًا وضمن اجلدول الزمين املعد لذلك 

 .واليت مت اإلعالن عنها يف موقع تداولريال مليون  22275بتكلفة قدرها 

 

 :البديلاالستفادة من الوقود  نظاممشروع  .4

 

فإن  ن الوقود البديل،م االستفادةالشركة إنشاء وحدة  م بعزم05/21/1020موقع تداول بتاريخ  علىباإلشارة اىل إعالن الشركة 

 .يتم اإلعالن عن بدء التشغيل التجرييب الحقًا مبوقع تداولسو األخريةاملشروع قد بلغ مراحله 
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 : القروضرابعاً 
 

اتفاقية تسهيالت ائتمانية لديها بأن الشركة  مع العلم7 م52/21/1025حتى  عليها وهلل احلمد أي قروض بعدم وجودالشركة  تقر

 7ختضع ألحكام وشروط التمويل االسالميمع بنك الرياض عند الطلب 

مليون ريال وذلك لتمويل احتياجات رأس املال العامل للنشاط وكذلك متويل مشاريع قائمة أو  200 التسهيالتهذه وتبلغ امجالي 

 ألمر. سندوذلك مقابل  مستقبلية حسب االحتياج

 

 التابعة: الشركات خامساً 
 
 %.200يوجد شركات تابعة وإمنا فرع للشركة مملوك بنسبة  ال

 

 الدولة رأس املال النشاط الرئيسي اسم الشركة

 حمل الرئيس والتأسيس

 لكية املنسبة 

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

 
 

 : املدفوعات النظامية للجهات احلكوميةسادساً 
 (بالريال السعودي)القيمة                                                                                                                                         

 م1020 م1025 البيان

 2175157100 75557720. الرسوم اجلمركية

 1..2270757 2175057000 الزكاة

 272057.17 ..270.072 اشرتاكات التأمينات االجتماعية

 272017555 1777201 ووزارة العمل وزارة الداخلية

 177000 0507000 رسوم تأشريات

 7050. 7500. ادارة املرور العامة

 .2.7221701 1.71707112 رسوم استغالل حماجر

 0007000 0257000 املالية )تداول( شركة األوراق

 207000 صفر هيئة السوق املالية )غرامات(

 57700 57700 مستشفى امللك فيصل لألحباث

 0 517.05 وزارة التجارة والصناعة

 1075.5 07000. وزارة اخلارجية والغرفة التجارية الصناعية

 272.0 77010. هيئة املواصفات واملقاييس العربية السعودية

 217750 17550 اهليئة السعودية للمهندسني

 0175007205 5075.07.15 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجملم
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 : املسئولية االجتماعية وخدمة اجملتمعسابعاً 
 

 االجتماعية:التربعات واملساهمات  ( أ)
 

 هـ.205للعام  يف حمافظة مرات وع املرور جمللس التعاون اخلليجيرعاية اسب .2

 هـ.205للعام  احتفاالت عيد الفطر املبارك مبرات رعاية .1

 .بناء الصالة الرياضية لنادي كميت مبراتدعم ل .5

 هـ.205 مرات.حافظة تحفيظ القرآن الكريم مباخلريية للجمعية ل الربنامج الصيفي رعاية .0

 هـ.205 مبحافظة مرات.للجنة التنمية السياحية  لعام الصيفي السنوياملهرجان  رعاية .5

 لمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات مبرات.لهـ .205لعام  عاية مسابقة شهر رمضان املباركر ..

 وتوعية اجلاليات مبرات.للمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد هـ .205لعام  الربنامج االسبوعي رعاية ..

 .(ة لإلمسنترعاية األكادميية السعودي)االمسنت اللجنة الوطنية لشركات دعم  .7

 

 البيئة:والسالمة والصحة اجلودة و ( ب)
 

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

قد حصلت و احملافظة على جودة منتجاتها.مع احلرص التام على  السعودية،مصلحة األرصاد ومحاية البيئة يف اململكة العربية 

 منها: ية،العامل واجلوائز شهادات اجلودةعلى العديد من  الشركة

 

 
 

 

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
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 : املوارد البشريةثامناً 
 

وتطوير  الختيارمن خالل برامج متخصصة  مواردها البشرية وتدريب تنميةب انطالقًا وسعيًا لتحقيق أهداف الشركة فيما يتعلق

تقوم اإلدارة بتشجيع  كما، املوظفني وختطيط مساراتهم الوظيفية مبا يضمن شغل مناصب الشركة بالكفاءات املؤهلة املميزة

يف  االستمرارالشركة وخلق بيئة عمل مالئمة متكنهم من العمل كفريق واحد، مع  املوظفني على املشاركة اإلجيابية يف تطوير

وقد قامت الشركة بتوطني العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف  لتحسني مستوى أدائهم. تعزيز مهاراتهم ومؤهالتهم

 وطنية يف عدة أقسام.الكوادر العديد من ال

الشركة بعمل مبادرة الشركة بالتعاون مع جهات عاملية تقنية متخصصة يف تقديم خدمات التدريب، مع استمرار إىل جانب 

  .يف جمال صناعة اإلمسنت ارجي للكوادر الوطنيةاخلداخلي وال االبتعاثالنظر يف إمكانية  باإلضافة اىلورشات عمل داخلية 

 .استوفت الشركة نسبة السعودة املطلوبة حيثنطاق الشركة مبكتب العمل هو النطاق األخضر  در االشارة اىل أنوجت 

 

 : املخاطرتاسعاً 
 

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

ووضع اإلجراءات املناسبة  لطاقة اإلنتاجية يف الشركات األخرى، وتقوم الشركة مبراجعة دورية هلذه املخاطرباوالتوسعات 

الشركة7 بل إنه من املمكن وجود ر اليت ميكن أن تواجهها عليها7 واملخاطر املوضحة أدناه ال تشتمل على مجيع املخاط عاملللت

 :إما نادرة احلدوث أو انها ذات تأثري طفيفخماطر إضافية ليست معلومة للشركة يف الوقت احلالي7 أو قد تعدها الشركة 

 

  الوضع االقتصادي العاملي قد يكون له تأثري غري مباشر على أعمال الشركة املستقبلية، ويشمل  إن االقتصاديةاملخاطر

ل َوذلك التغريات يف أداء السوق، والسيولة يف السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، واملنافسة من الدُّ

ات النهائية للشركة، والتضخم، والشركات الصناعية اخلارجية، والتطور التقين، وأسعار املدخالت واملنتج

واألحداث السياسية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل املنتجات اليت 

 .قد يكون هلا تأثري على أعمال وعوائد الشركة
 

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

مر تقضي أأو سلطة قضائية أو إصدار أو  إشراقيةإبداهلا بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة 

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

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

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

تأثري  لذلكفسيكون  لتزامهم باملعايري احملددة لبيع منتجات الشركةأو انسحابهم أو عدم ا ألي خسائرهذه الشبكة 

 على أعمال وعوائد الشركة.

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

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

 أثر على أعمال وعوائد الشركة. ات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذوكالفيضان
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 من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح  ًاساسيأ ًا، حيث يعترب التعدين جزءاملخاطر املتعلقة حبقوق التعدين

للشركة من قبل اجلهات املعنية يف احلكومة السعودية ويف حال مت الغاء حقوق التعدين املمنوحة للشركة او فرض أي 

قيود على هذه احلقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل املصنع قد تتأثر لذلك مما ينعكس سلبًا وبدرجة كبرية على 

 ي ونتائج العمليات.الوضع املال
 

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

هـ املوافق .05/205/.2فإن قرار جملس الوزراء الصادر يوم اإلثنني بتاريخ وبناًء على ذلك، كبريًا من تكاليف اإلنتاج 

له تأثري سليب على عمل الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وآفاقها املستقبلية الوقود  م يف رفع اسعار17/21/1025

أو قدرتها على حتقيق اهدافها كما أن عدم ختصيص شركة ارامكو السعودية الكمية املطلوبة من الوقود للخط 

  ايضًا وبشكل سليب وجوهري على الشركة. ريثستمر بالتأالثاني سوف ي

 

 حوكمة الشركة  : اً شراع
 

مت  رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات م

 االلتزام

التزام 

 جزئي

مل يتم 

 االلتزام

 سبب عدم التطبيق

    نعم الثالثة: احلقوق العامة للمساهمني 2

الرابعة: تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم  1

 على املعلومات

    نعم

املتعلقة باالجتماع اجلمعية اخلامسة: حقوق املساهمني  5

 العامة

    نعم

    نعم السادسة: حقوق التصويت 0

    نعم السابعة: حقوق املساهمني يف أرباح االسهم 5

    نعم الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح .

    نعم التاسعة: اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة .

 االساسية جمللس االدارةالعاشرة: الوظائف  7

 

 نعم

   يقوم اجمللس حاليًا بإعداد سياسة

تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل 

 حقوقها،من أجل محايتهم وحفظ 

علمًا بأن الشركة تتعامل حاليًا 

وفقًا لألنظمة املعمول بها يف 

 اململكة.

  يتم اعتماد مساهمات الشركة

 االجتماعية  من قبل جملس االدارة.

    نعم احلادية عشر: مسؤوليات جملس االدارة 1

    نعم الثانية عشر: تكون جملس االدارة 20

    نعم الثالثة عشر: جلان جملس االدارة واستقالليتها 22

    نعم الرابعة عشر: جلنة املراجعة 21
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    نعم تمسة عشر: جلنة الرتشيحات واملكافئااخلا 25

    نعم جملس االدارة وجدول االعمالالسادسة عشر: اجتماعات  20

السابع عشر: مكافآت أعضاء جملس االدارة  25

 وتعويضاتهم
 نعم

   

    نعم الثامنة عشر: تعارض املصاحل يف جملس االدارة .2

 

 ية السعودية اىل املعايري الدويلخطة التحول من معايري احملاسبة املال :اد  عشراحل
 

( إىل الشركات املساهمة املدرجة بالسوق املالية والذي يؤكد على جمالس 0/7.11إشارة إىل تعميم هيئة السوق املالية رقم )

 م. 1025الدية احلالية يمنها قبل نهاية السنة امل واالنتهاءإعداد خطة لتطبيق املعايري الدولية  الشركات ضرورةإدارات تلك 

  التالي:على النحو  خطتهافإن الشركة قامت بوضع  وعليه

 لتطبيق املعايري الدولية.تهيئة منسوبي اإلدارة املالية تدريب و -

 حتديد التأثري ات النامجة عن تطبيق املعايري اجلديدة. -

ة إلعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ودراستها واعتمادها من تيار السياسات احملاسبية املناسباخ -

 .جملس اإلدارةجلنة املراجعة و

إجراء التعديالت الالزمة على األنظمة املالية واحملاسبية لتوفري املعلومات الالزمة إلعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري  -

 الدولية.

 تب استشاري مرخص من قبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني لضمان فاعلية تطبيق املعايرياالستعانة مبك -

 .الدولية

 
 

 جلان جملس اإلدارة: 
 

 :جلنة املراجعة .3
 

 استعراضتشرف جلنة املراجعة على إدارة املخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها 

كما تقوم اللجنة بالتوصية جمللس اإلدارة بتعني احملاسب القانوني  السنوية للشركة.الربع سنوية وومناقشة البيانات املالية 

 للشركة.

 :وهم أعضاء ثالثةمن يف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة وتتكون جلنة املراجعة  

 

 0 5 1 2 املنصب  االسم

2./01/1025 11/00/1025 25/01/1025 12/20/1025 

 حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة عبدالرمحن بن سعد القرنياألستاذ /  .2

 حضر حضر حضر حضر جلنة عضو عمر بن محد املشعل/  األستاذ .1

 حضر حضر حضر حضر عضو جلنة اخليال خالد بن الوليد/  األستاذ .5

 .م1025خالل عام  اجتماعات)أربعة(  0اللجنة  تعقدهذا وقد 
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 :جلنة الرتشيحات واملكافآت .1
 

تتوىل جلنة الرتشيحات واملكافآت مراجعة هيكل جملس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات يف شأن التغريات اليت 

تعارض مصاحل للعضو، والتوصية لرتشيح  وجودها، وحتديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقاللية وعدم ءميكن إجرا

حتياجات املطلوبة، ومراجعة املكافآت والتعويضات للجان اجمللس والعضو املنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب العضو وفق اال

  السعودة.

 :أعضاء وهمثالثة  منيف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة وتتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت 
 

 0 5 1 2 املنصب االسم

2./01/1025 11/05/1025 25/0./1025 17/20/1025 

 صاحل بن ابراهيم الشبنان األستاذ /  .2

 م52/05/1025حتى تاريخ  

 رئيس اللجنة
- حضر حضر - - - - - - - - - 

 فأمحد بن عمر العبداللطي /األستاذ  .1

 م02/00/1025من تاريخ  

 رئيس اللجنة
- - - - - - - -  حضر حضر -

عبدالرمحن بن سعد األستاذ /  .5

 القرني

 جلنة عضو
 حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر جلنة عضو عمر بن محد املشعلاألستاذ /  .0

  العبداللطيف عمر بن أمحد /األستاذ تعينياملوافقة على  تفقد مت 1025/5-5/1 رقم اإلدارة جملسبناًء على قرار 

 تاريخ من اعتبارًا وذلك الشبنان ابراهيم بن صاحل/ االستاذ من بداًل واملكافئات الرتشيحات للجنة ورئيسًا عضوًا

 .م02/00/1025

 .اتاجتماع (0)م 1025نة الرتشيحات واملكافآت خالل عام جل جتماعاتاهذا وقد بلغ عدد 
 

 اللجنة التنفيذية: .1

 

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

 واالتفاقيات ورفع التوصيات اىل جملس االدارة.

 :وهم أعضاءثالثة م 1025خالل عام يف الدورة الثالثة جمللس ادارة الشركة اللجنة التنفيذية  عدد أعضاء يبلغ

 .اتاجتماع( 1)م 1025اللجنة التنفيذية خالل عام  اجتماعاتهذا وقد بلغ عدد 

 1 7 . . 5 0 5 1 2 املنصب االسم

25/2 

1025 

25/1 

1025 

11/5 

1025 

25/. 

1025 

2./1 

1025 

11/1 

1025 

1./20 

1025 

02/21 

1025 

17/21 

1025 

األستاذ / أمحد بن عمر  .2

 العبداللطيف              
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة

األستاذ / بدر بن عمر  .1

 العبداللطيف                 
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو جلنة

االستاذ / صاحل بن  .5

 ابراهيم الشبنان
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو جلنة
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 جملس اإلدارة: 
 

 أعضاء اجمللس: .3
 

 كاآلتي:م 1025خالل العام  اجتماعات اجمللس يف دورته الثالثة حضور مكافئات وبدالت تبلغ

 (الريال)القيمة ب                                                                                                                                                    

املكافآت  التصنيف املنصب االسم م

 السنوية

 )*(()مقرتحة 

بدل 

حضور 

 جلسات

الرواتب 

والتعويضات 

 والبدالت

2 
صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن 

 عبدالعزيز آل سعود

 غري تنفيذي رئيس جملس االدارة
1007000 

0 0 

 األستاذ/ أمحد بن عمر العبداللطيف 1
نائب رئيس جملس 

 االدارة 

 تنفيذيغري 
1007000 077000 

0 

 0 5.7000 1007000 تنفيذي عضو جملس ادارة األستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف 5

 0 527000 1007000 تنفيذي عضو جملس ادارة صاحل بن ابراهيم الشبناناألستاذ/  0

 0 5.7000 1007000 مستقل عضو جملس ادارة عبدالرمحن بن سعد القرنياألستاذ/  5

 0 5.7000 1007000 مستقل عضو جملس ادارة عمر بن محد املشعلاألستاذ/  .
 

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

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

 

إدارة م وبيان عضويتهم يف جملس 5103حضور أعضاء جملس اإلدارة اجتماعات اجمللس خالل عام  .1
 شركات مساهمة اخرى:

 

 الشركات املساهمة عدد االجتماعات االسم م

 5 0 5 1 2 اليت يشارك يف عضويتها

2./01/1025 15/05/1025 10/05/1025 11/0./1025 17/20/1025 

2 
صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن 

 عبدالعزيز آل سعود
 اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر

  ينبعشركة امسنت 

 حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ/ أمحد بن عمر العبداللطيف 1

 شركة جمموعة العبداللطيف القابضة 

 شركة كابالت البحر األمحر 

 شركة املستقبل للسرياميك والبورسالن 

 حضر حضر اعتذر حضر اعتذر األستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف 5
  شركة جمموعة العبداللطيف القابضة 

  حضر حضر حضر اعتذر حضر األستاذ/ صاحل بن ابراهيم الشبنان 0

  حضر اعتذر حضر حضر حضر األستاذ/ عبدالرمحن بن سعد القرني 5

  حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ/ عمر بن محد املشعل .
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دين يف أسهم أو أدوات وكبار التنفيذيني  احلايل يف دورته الثالثة مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة .1
 الشركة أو أ  من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

 

 

 االسم

 التغري خالل العام م1025 منهاية عاباألسهم  م1020 منهاية عاباألسهم 

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

صاحب السمو امللكي األمري 

   مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

 رئيس جملس االدارة    
 ال يوجد %.75. 2170007000 %.75. 2170007000

األستاذ/ أمحد بن عمر 

 العبداللطيف

 نائب رئيس جملس االدارة 

 ال يوجد 0775% 27.207000 0775% 27.207000

األستاذ/ بدر بن عمر 

 العبداللطيف

 عضو جملس االدارة

 ال يوجد 07002% 17000 07002% 17000

صاحل بن ابراهيم األستاذ/ 

 الشبنان

رئيس تنفيذي وعضو جملس 

 االدارة 

 ال يوجد 0701% 2.17000 0701% 2.17000

عبدالرمحن بن سعد األستاذ/ 

 القرني

 عضو جملس االدارة

27000 070005%  27000 070005%  ال يوجد 

 عمر بن محد املشعلاألستاذ/ 

 عضو جملس االدارة
0007000 071220% 0007000 0715% 007000 070005% 

األستاذ/ ماجد بن عبدالرمحن 

 العسيالن

 الية واإلدارية امل الشؤون رئيس

 ال يوجد 0700002% 11 0700002% 11

 

 ت وتعويضات كبار التنفيذيني:ئامكاف .4

 
رئيس الشؤون املالية  التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس)وهم  بالشركة التنفيذينيت وتعويضات كبار ئابلغت مكاف

 (املشاريعمدير  املصنع،مدير  اإلمداد،رئيس التسويق وسلسلة  العام،نائب املدير  العام، واإلدارية، املدير
 

 املكافئات البدالت رواتب 

 7.50..5 70571.5 .57.1.777 اإلمجالي
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  أو تعويضات أو بدالت أي رواتب  بالشركة رئيس التنفيذيبصفته ال/ أمحد بن عمر العبداللطيف األستاذمل يتقاضى

 م.52/05/1025م اىل 02/02/1025خالل الفرتة من 

 أمحد بن عمر العبداللطيف من منصب العضو املنتدب استقالة األستاذقبول ب 1025/5-2/1جملس اإلدارة رقم  قرار /

إلدارة اعتبارًا من تاريخ ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة مع بقاءه عضوًا باجمللس ونائبًا لرئيس جملس ا

 .م52/05/1025

 صاحل بن ابراهيم الشبنان مبنصب الرئيس التنفيذي للشركة بتعيني األستاذ 1025/5-1/1ارة رقم قرار جملس اإلد /

 .م02/00/1025اعتبارًا من تاريخ 

 
 عشر: إقرارات الشركةثاني ال

 

 لديه،دارة واستنادًا اىل املعلومات املتوفرة الشركة فإن جملس اإل اية موجوداتانطالقًا من دور جملس االدارة ومسؤولياته يف مح

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

 .أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح .2

 ونفذ بفعالية. سليمة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس .1

 املصدر على مواصلة نشاطه.شك يذكر يف قدرة  أي دأنه ال يوج .5

 .إخل(.املوظفني ...أسهم   –القروض   –االدخار ال توجد أية استثمارات أو احتياطات مت إنشائها لصاحل املوظفني مثال ) .0

 ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس االدارة أو االدارة التنفيذية. .5

مبوجبه أحد أعضاء جملس ادارة املصدر أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل  ..

 تعويض.

 تنازل مبوجبه أحد مساهمي املصدر عن أي حقوق يف األرباح.ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق  ..

  

 

 

 الداخلية للشركةاملراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة عشر:  ثالثال
 

م عدم وجود أي مالحظات جوهرية تؤثر على نشاط 1025عام علية إجراءات الرقابة الداخلية لأظهرت نتائج املراجعة السنوية لفا

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

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

عد على قد أ بقه الشركةبأن نظام الرقابة الداخلية الذي تط وتقر الشركةتقوم مبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، 

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

 م1025إىل م 1022فيما يلي ملخصًا للنتائج املالية عن الفرتة من  ضنعر

 

 :قائمة املركز املايل .3
 )القيمة بآالف الرياالت(                                                                                                                                           

 م1022عام  م1021عام  م1025عام  م1020عام  م1025عام  بيان

  األصول

 1557111 ..2711071 5.71.1. .011711 0.172.0 أصول متداولة

 72.7505 7207112 275.77010 .27.75771 27.0.7510 أصول غري متداولة

 270507050 .17050707 172207111 172257710 171077550 جمموع األصول

  املطلوبات وحقوق املساهمني

 077501 557155 20.7.10 2157102 .2.5711 خصوم متداولة

 .1711 1..57 075.1 1..57 7101. خصوم غري متداولة

 527117 517.21 2217215 21771.5 2.07157 جمموع اخلصوم

  حقوق املساهمني

 7707000 277117000 277117000 277117000 277117000 رأس املال

 077555 107110 0.7251 .7750. 117015 احتياطي نظامي

 07.55. 577075 ...07. 1.7500 557715 أرباح مبقاة

 .111710 5..271.07 1..170017 2717.7752 .17057752 جمموع حقوق املساهمني

 270507050 .17050707 172207111 172257710 171077550 حقوق املساهمني واملطلوبات

 

  مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  00.مليون ريال اىل  550م متت زيادة رأس مال الشركة من 1001يف عام

 من رأس املال.% 17

  مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  770مليون ريال اىل  00.م متت زيادة رأس مال الشركة من 1020يف عام

 % من رأس املال.15

  50يكون املدفوع منها مليون ريال  0..27مليون ريال اىل  770م متت املوافقة على زيادة ر"أس املال من 1022يف عام %

  %( املتبقية لالكتتاب العام.50لـ)على أن تطرح ا

  770من %( من رأس مال الشركة 50املدفوع واليت متثل )م متت زيادة رأس مال الشركة 1021عام الربع األول من يف 

%( 50)الـتعديل عدد األسهم مت و % من رأس املال75.مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  .10مليون ريال اىل 

 .بنفس النسبة ستطرح لالكتتاب العام املتبقية اليت

 من رأس مال الشركة لالكتتاب العام. ة%( املتبقي50)م مت طرح الـ1021الثالث من عام  يف الربع 
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 م1025م إىل 1022ويوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق امللكية خالل مخس سنوات من عام 
 

 م )مباليني الرياالت(5102م إىل 2210من  املساهمني قاألصول وحقو

 
 

 

 

 

 )القيمة بآالف الرياالت(                                                                                                         :مة الدخلقائ .1

 م1022عام  م1021عام  م1025عام  م1020عام  م5102عام  بيان 

 02071.1 01775.1 .055701 0507701 5.07511 صايف املبيعات

 (.2.17.5) (..20.71) (2.17050) (1007571) (1717150) تكلفة املبيعات

 1017551 .170757 1557111 ..15070 1.771.1 جممل الربح

جمموع املصاريف اإلدارية والتسويقية 

 والعامة

107201 127.11 2.711. (17751.) (2277.7) 

 505 05. 117 (200) (255) / مصاريف أخرى إيرادات أخرى

 (.7720) (17.15) (217500) (.22707) (217505) الزكاة الشرعية

 0..1117 1017101 1277010 1127.51 10277.5 صايف دخل السنة

 17.1 1700 2725 .272 2717 رحبية السهم
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 م1025م إىل 1022سنوات من عام ويوضح الرسم البياني التالي تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس 

 

 )مباليني الرياالت(م 1025إىل م 1022 صايف املبيعات وصايف األرباح من

 

 
 

 :ملخص قائمة التدفق النقد  .1

 
 1025 بيان

 آالف الرياالت

1020 

 آالف الرياالت

 1.17.75 .525755 صايف النقد املتولد من عمليات التشغيل

 (..5.077) (2507.00) االستثمارصايف النقد املستخدم يف عمليات 

 (15.7500) (2717100) صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 (5177.12) (507500) صايف التدفقات النقدية من العمليات

 7110..5 1577111 بداية السنة –النقد وما يف حكمه 

 1577111 10.7.75 نهاية السنة –النقد وما يف حكمه 
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 التكلفة اىل املبيعات:عناصر  .4
 

 يوضح اجلدول أدناه التحاليل اخلاصة بعناصر التكلفة منسوبة إىل املبيعات:

 

 بيان

 

 القيمة مباليني الرياالت السعودية

1025 

 املبيعات

1020  

 املبيعات

 055 5.2 املبيعات

 %20711 5. %21770 1. تكلفة املواد اخلام

 %27710 75 %127.5 211 تكلفة التصنيع

 %22701 51 %257.1 77 االستهالك

 %5750 25 %5705 .2 التكاليف العامة اإلدارية

 %2750 . %2715 . تكاليف التسويق

 %0701 (07200) %0705 (07255) اإليرادات األخرى

 %1700 22701 %1710 21752 الزكاة

  جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير.م 52/21/1025تشكل القوائم املالية للشركة للعام املالي املنتهي يف 

 

 األرباحامس عشر: اخل
 

  :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: للشركة،للوفاء بسداد االستثمارات واملشروعات االسرتاتيجية 

. وجيوز للجمعيـة العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ًانظامي ًا( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي20%جينب ) .2

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

نة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي لجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معيحيق ل .1

 اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معنية.

 على األقل من رأس املال املدفوع.  باملائة ة( مخس5%يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل ) .5

من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مع مراعاة األنظمة  املائة( عشره يف 20%خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) .0

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

 .األرباح
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  :م1035توزيعات األرباح خالل عام  .1
 

 ( املنعقد يوم 5/5-1025قامت الشركة وبتوصية من جملس االدارة يف اجتماعه رقم )هـ .25/02/205 بتــاريخ األربعاء

بقيمة امجالية بلغت م 50/01/1025من األرباح املبقاة كما يف أرباح نقدية  م بتوزيع17/20/1025املوافق 

بنهاية دوام يوم للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة للسهم الواحد  ريال واحد( ريال سعودي بواقع 27171007000)

% من رأس املال البالغ 20هذه األرباح املوزعة ما نسبته  م وتعادل02/22/1025هـ املوافق .21/02/205 األحد تاريخ

  ( ريال سعودي.2771170007000)

 ( املنعقد يوم األربعاء2/5-.102قامت الشركة وبتوصية من جملس االدارة يف اجتماعه رقم ) :هـ .10/00/205بتــاريخ

م بقيمة امجالية بلغت 52/21/1025أرباح نقدية من األرباح املبقاة كما يف  م بتوزيع.05/01/102املوافق 

انعقاد للسهم الواحد للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة بنهاية دوام يوم  هللة 15( ريال سعودي بواقع 0.75007000)

% من رأس املال البالغ 175سبته ما ن املقرتحة توزيعهاوتعادل هذه األرباح اجلمعية العامة القادمة للشركة 

 ( ريال سعودي. 2771170007000)

  ريال حصة السهم الواحد ( 15.75007000م مبلغ وقدره )1025عام ال عن واملقرتح توزيعه املبلغ املوزعوبهذا يكون امجالي

 ( ريال سعودي.2771170007000رأس املال البالغ ) من% 2175 أي ما نسبتهريال للسهم الواحد  2715

 

 م 5103عشر: مراقبة احلسابات لعام  سادسال
 

 :م5103تعيني مراقب حسابات للشركة للعام  .3

 

م، على 11/05/1025هـ املوافق .205/.01/0 األحدللشركة يف اجتماعها املنعقد يف يوم  السادسةوافقت اجلمعية العامة العادية 

م مبا يف ذلك القوائم الربع سنوية وقد مت 52/21/1025ملراجعة القوائم املالية للسنة املنتهية يف  وأبو اخلري باكودحتعيني مكتب 

 حتديد أتعابه.

 

 :م5103مراقب حسابات للشركة للعام  تقرير .1

 

ة، خالية من أي أخطاء جوهريم 52/21/1025عن 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

 .ة بشأن مراجعة القوائم املالية للشركةياحملاسبعايري تلك املال توجد أية اختالفات عن و القانونيني.
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 توصيات جملس االدارةعشر:  سابعال
 
 م.52/21/1025املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  -1

 م.52/21/1025املوافقة على تقرير مراقب احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  -2

 م.52/21/1025للشركة كما هي يف املصادقة على القوائم املالية  -3

 م.52/21/1025إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  -4

والبيانات  م.102املوافقة على تعيني مراقب حسابات الشركة من بني املرشحني ملراجعة القوائم املالية للشركة للعام  -5

 املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.

هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمني  15توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مبقدار املوافقة على  -6

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

ريال للسهم  2715ع وما اقرتح توزيعه من أرباح يساوي حبيث يصبح إمجالي ما وز ،الواحد للسهمريال واحد وقدره 

( 2771170007000% من رأس مال الشركة البالغ قدرة )2175( ريال سعودي أي ما يعادل 15.75007000مجالي قدره )إوب

 .ريال سعودي

ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  مليونريال(  271007000املوافقة على صرف مبلغ ) -7

 .م1025
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 شكر وتقدير
 

بن  سلمانخادم احلرمني الشريفني امللك ملقام  وامتنانهيرفع أمسى آيات شكره  أناملناسبة  ههذبو  جملس اإلدارةيسر يف اخلتام و

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

بن سلمان حممد بن صاحب السمو امللكي األمري ولي ولي العهد 7  واىل ووزير الداخلية  نائب رئيس جملس الوزراءسعود 

كما يتقدم اجمللس خبالص الدعاء ، الرشيدةوحلكومتنا  فاعوزير الدو النائب الثاني لرئيس جملس الوزراءعبدالعزيز آل سعود 

الوطن واملواطنني7 وأن  اىل اهلل العلي القدير أن حيفظ هلذه البالد قادتها وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة اىل ما فيه خري هذا

 حيفظ هذه البالد وجينبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والسالم.

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

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

  املثمرة.

 التوفيق77واهلل ولي 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته77

 

 

 جملس االدارة                                                                                                                               


