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 م3102تقرير جملس اإلدارة 
 الثامنة العادية للجمعية العامة
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شركة مسامهة سعودية  –شركة أمسنت جنران   

اململكة العربية السعودية  –جنران   

. ريال مدفوع باكامل 0.011.111.111رأس املال   

0111: ب.شارع امللك سعود ـ ص  -جنران : العنوان   

1001355550/ فاكس 1001355551/ ت  

Website :www.najrancement.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملسامهي شركة أمسنت جنران عن نتائج  الثامنةالعادية  تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة
 هـ0321مجادى اآلخر  32 بتاريخ االثننيواليت ستعقد بإذن اهلل يوم  م3102أعماهلا لعام 

  م 3103إبريل  32املوافق 
  

http://www.najrancement.com/
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 حفظه هللاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
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 حفظه هللا ي         نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي العهدبن عبدالعزيز  األمير سلمانصاحب السمو الملكي 
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 حفظه هللاي    بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء األمير مقرنملكي صاحب السمو ال
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 أعضاء جملس اإلدارة : 

 املنصب االسم م 

 والعضو املنتدب اإلدارةرئيس جملس  سلطان أبا العالبن  مانعبن حممد  1

 نائب رئيس جملس اإلدارة الغامدىبن ضيف اهلل  ضيف اهلل بن عمر 2

 عضو البابطنيبن عبدالعزيز  سعودبن عبد الوهاب  3

 عضو عبد اهلل بن سامل بن وسيمر الوسيمر 4

 عضو فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي  5

 عضو ن بن محد البب  أمين بن عبدالرمح 6

 عضو وليد بن عبدالرمحن بن عبداهلل املوسى  7

 عضو  وليد بن أمحد بن حممد بامعروف  8

 عضو  تركي بن علي بن صاحل البنيفي 9
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 املوقرين    مسامهي شركة أمسنت جنران / السادة
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

شركة أمسنت جنران أن يضع بني أيديكم التقرير السنوي عن أداء ونتائج أعمال البركة للعام املايل يسر جملس أدارة 
، حيث متكنت البركة بفض  اهلل من املضي قدمًا يف مواصلة نتائجها اإلجيابية يف عمليات اإلنتاج والتسويق 2113

 . م2113خالل العام املايل  على الرغم من التحديات اليت واجهتها

 
 :نشاط الشركة : أواًل

واألمسنت املقاوم  ،األمسنت البورتالندي العادي: الثالثة  واالجتار به بأنواعه نتاج األمسنتإبتصنيع وتقوم البركة 
  . واألمسنت البورتالندي البوزوالين ،للكربيتات

 
 : نتائج أعمال الشركة : ثانيًا

 : إنتاج الكلنكر( أ
ثالثة ماليني وأربعمائة وعبرون ألف  ( 324212221) م 2113للعام  الكلنكرإنتاج البركة من  حبمد اهلل بلغ

 طنومائة ومخسة وثالثون  مليونني ومخسمائة وأربعة وأربعون ألفًا ( 225442135) طن مقاب   ومائتان وعبرون
  . (%3424 )طن ما نسبته  مثامنائة وستة وسبعون ومخسة ومثانون  ( 8762185)بلغت أي بزيادة م  2112يف عام 

م حيث بلغت كميات االنتاج من 17/2113/ 16خلط الثالث من تاريخ اتبغي   إىلإن الزيادة يف االنتاج تعود 
  .مثامنائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستة وثالثون طن ( 8912636)الكلنكر من هذا اخلط يف 

من أج  استغالل الطاقة االستغالل األمث ، معاجلة مجيع املعوقات واختاذ التدابري الالزمة  على وتعم  البركة
 . والوصول إىل الطاقة االنتاجية املتاحة لتعظيم األرباح

 . م2112مع مقارنة م 2113احملققة خالل عام  االنتاجية الطاقة املستغلة والكفاءة التايليبني اجلدول 
  

 إنتاج الكلنكر
  

3102 3103 
التغري 
(0)خط إنتاج  السنوي (3)خط إنتاج   (2)خط إنتاج   (0)خط إنتاج  اإلمجايل  (3)خط إنتاج    اإلمجايل 

الطاقة اإلنتاجية 
 املستغّلة

85%  94%  87%  88%  85%  95%  8823%  (123)  

الكفاءة اإلنتاجية 
 احملققة

111%  111%  111%  111%  98293%  97291%  98251%  125 
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 م2113إىل عام م 2119سنوات من عام  اخلمسخالل  نكرلويوضح الرسم البياين التايل تطور إنتاج البركة من الك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :إنتاج األمسنت (ب
ومثانية عبر ألف ومائتان وسبعة مليونني وستمائة  ( 226182237 ) م 2113للعام  بلغ إنتاج البركة من األمسنت

م بزيادة 2112 طن عام مليونني ومخسمائة وعبرة آالف ومائتان ومخسون ( 225112251)طن مقاب   وثالثون
 %(. 423 ) نسبته ما طن  مائة وسبعة ألف وتسعمائة وسبعة ومثانون ( 1172987 ) اقدره

 . م2113 إىل عام  2119سنوات من عام  اخلمسويوضح الرسم البياين التايل تطور إنتاج البركة من األمسنت خالل 
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 الخط األول الخط الثاني  الخط الثالث المجموع
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1,664,976 
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1,424,215 
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 المصنع وحدة الطواحين المجموع
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 : استرياد الكلنكر  (ج
والقاضي بالتزام شركات االمسنت يف اململكة هـ 12/16/1434وتاريخ  21535رقم  يذا لألمر السامي الكرميتنف

العربية السعودية باسترياد كميات من األمسنت والكلنكر حيث خصصت وزارة التجارة والصناعة للبركة استرياد 
اين من عام استوردت البركة خالل النصف الث بناء عليهثالمثائة وتسعة ومخسون ألف طن ، ( 3592111)كمية 
مائتان وتسعة ومثانون ألف وأربعة وثالثون طن، واختذت اإلجراءات الالزمة ( 2892134)م كمية 2113

 . م2114الستكمال استرياد الكمية الباقية خالل الربع األول من عام 
 
 : خمزون الكلنكر ( د

 وسبعون ألف وثالثة ومثانونية مليون ومخسمائة ومثان ( 125782183 )م  2113 /31/12الكلنكر يف  خمزون بلغ 
حيث بلغت  م2112 /31/12يف  طنأربعمائة وسبعة آالف ومائتان وسبعة وسبعون  ( 4172277 ) طن مقاب 

، ويعود %(28724)بنسبة  مليون ومائة وسبعون ألف ومثامنائة وستة طن( 121712816)الزيادة يف خمزون الكنلكر 
استرياد  إضافة إىلاختاذ اجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة  بسبب ذلك إىل اخنفاض الطلب على األمسنت

 ( 1427382111 )ميع شركات األمسنت السعودية جلم  2113 /31/12الكلنكر يف  خمزون، وبلغ جمموع  الكلنكر
ون ستة ماليني وثالمثائة وسبعة وتسع ( 623972111 )طن مقاب   أربعة عبر مليون وسبعمائة ومثانية وثالثون ألف

 %(.131 )  انسبتهبزيادة   م أي 31/12/2112طن يف  ألف
 

 : التسويق واملبيعات  (هـ
مليونني وستمائة وأحد عبر ألف وتسعمائة ومثانية  ( 226112918 )م 2113 بلغت مبيعات البركة خالل عام 

 أي م 2112 عام يف  طن مليونني ومخسمائة وأربعة آالف ومثامنائة( 225142811)طن من األمسنت مقاب   عبر
 . ، %(4 )طن مانسبته مائة وسبعة ألف ومائة ومثانية عبر ( 1172118 ) اقدرهبزيادة 
 للتجارأن مبيعات البركة موجهة إىل السوق احمللي وتعتمد البركة سياسة البيع املباشر  إىل اإلشارة جتدركما 

 . واملستهلكني
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 م2113 عام م إىل 2119 سنوات من عام  اخلمسة خالل ويوضح الرسم البياين التايل تطور مبيعات البرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة ( و

مجيع مبيعات البركة متت داخ  اململكة العربية السعودية ومل تقم البركة بتصدير أي جزء من مبيعاهتا خارج اململكة 
 . م2118ر التصدير الصادر يف يونيو ظتنفيذا لقرار ح

 املبيعات حسب منطقة البيع وقيمة حجم
 

 البيان
2113 2112 

 قيمة املبيعات بالريال املبيعات احمللية بالطن قيمة املبيعات بالريال املبيعات احمللية بالطن

 32921582132 123412384 34925842158 124462166 منطقة جنران 

 17326222348 7112512 16627912273 6852935 منطقة عسري

 2726132645 1132451 3129312551 1322273 املنطقة الوسطى

 8521282262 3482454 8421532112 3472544 املنطقة الغربية 

 61524122387 225142811 63224572894 226112918 اإلمجايل
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وصف للخطط والقرارات املهمة: ًاثلاث  
  : إعادة اهليكلة وتوسعة العمليات ( أ

  :التوسعات ( 0
 ملا تبهده اململكة العربية السعودية من هنضة عمرانية وصناعية يف  ظروبالنلطلب املتزايد على األمسنت تلبية ل

التزايد يستمر ، من املتوقع أن  عهد خادم احلرمني البريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حيفظه اهلل
 .مباريع البنية التحتية حتياجاتالخالل اخلمس سنوات القادمة تلبية  الطلب يف

  ستة ( 62511)م بطاقة تصميمية قدرها 16/17/2113بدأ التبغي  التجرييب للخط الثالث اعتبارًا من
مليونني ومائة ألف طن كلنكر سنويًا وقب  املوعد ( 221112111)آالف ومخسمائة طن يوميًا أي ما يعادل 

مخسة ماليني ( 521112111)السنوية للبركة حوايل التعاقدي بأربعة شهور وبذلك تصبح الطاقة اإلمجالية 
 . ومائة ألف طن

  للبركة الصينية ( اخلط الثالث ) مت اسناد مهمة تبغي  وصيانة خط االنتاج اجلديدCEIEC  وذلك ملدة
 . ثالث سنوات

 َّفع للواحدة مما سريطن يف الساعة  مائيت( 211)طاحونة أمسنت بطاقة ( 2)ن خط االنتاج اجلديد عدد تضم
تصبح الطاقة اإلمجالية  وعليهمليونني وستمائة ألف طن سنويا ( 226112111) بـ طاقة الطحن 

 . ستة مالين ومخسمائة ألف طن سنويًا( 625112111)
  (:WHR)استغالل الطاقة احلرارية املفقودة ( 3

والتجاري دأ التبغي  التجرييب جاري العم  على تنفيذ مبروع استغالل الطاقة احلرارية املفقودة ومن املتوقع أن يب
 . م2114للمبروع يف شهر إبري  

 : شهادة اجلودة وسالمة البيئة ( 2
بتطبيق كافة املقاييس واملعايري السعودية والعاملية للحفاظ على فقد التزمت احملافظة على البيئة  سعي البركة يفيف جمال 

اسية اليت تتبناها يف سياستها التبغيلية يف مصانعها، وحترص على كافة املتطلبات ضمن املبادئ األس مراعيةسالمة البيئة 
املنبعث من خطوط االنتاج يف ك  مرافق املصنع بكفاءة تامة من الغبار  الفالتر اليت تقوم بتنقية اهلواء وفاعليةانتظام 
شهادة اجلودة من ة على املتطلبات احملددة من قب  مصلحة األرصاد ومحاية البيئة يف اململكة وقد حصلت البرك فاقت

احملافظة على البيئة  م وكذلك شهادة17/13/2112يف  SASO السعودية واملقاييس هيئة املواصفات
I.S.O:14001  شهادة اجلودة  م و27/14/2112يفI.S.O:9001  م12/15/2112يف  . 

 :  تقنية املعلومات(  3
يف ختطيط موارد األعمال لدى اإلدارة  ORACLE ERP نظام  يف تطبيق البركة بدأتم 2111عام منذ 

ويف خطوة استباقية قامت البركة بتنفيذ نظام إدارة املوارد الببرية بنجاح املالية واملبيعات واملبتريات واملستودعات، 
عم  املوارد من رواتب  واملتمثلة يفهذا النظام كافة أوجه أنبطة املوارد الببرية،  وسيدعمم 2113خالل عام 

 .الوظيفيالذاتية والتوظيف واألداء  واخلدمة
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 : املخاطر اليت تواجه أعمال الشركة( ب
يبذل جملس اإلدارة جهود كبرية يف سبي  إرساء دعائم قوية ملساندة البركة يف القيام بأعماهلا وتنمية مواردها 

ت والقرارات وحتقيق أقصى والتوسع يف أنبطتها، وعليه يتم االهتمام بنظام الرقابة والتأكد من املهام واملسؤوليا
درجات استقاللية املراجعة الداخلية واخلارجية والتأكد من التعام  معها وتوفري التقييم املستمر للتأكد من سالمة 
ومحاية موجودات البركة وعليه يؤكد جملس اإلدارة حسب املعلومات املتوفرة لديه أنه اليوجد لديه شك بأن قدرة 

ا بإذن اهلل وتويل البركة اهتماما باملخاطر احملتملة واليت قد تؤثر سلبًا على حتقيق خطط البركة على مواصلة نباطه
 :البركة املستقبلية واليت منها

 النقص يف إمدادات الوقود الذي يتم توفريه ببك  حصري من شركة ارامكو السعودية. 
  لبركات القائمة ودخول شركات بني شركات األمسنت نتيجة للتوسعات يف الطاقة اإلنتاجية يف ااملنافسة

 . جديدة يف ظ  وقف التصدير
 "املستورد،  الكلنكررباح للمسامهني، البركة بصرف مبالغ كبرية مث  توزيعات أ، قامت خالل العام

 من نباط البركة، األمر الذي أثراملتولدة  من خالل النقدية استغالل الطاقة احلرارية املفقودةمبروع و
قادرة ، مل تكن البركة بناءًا على ذلك وخالل فترة قصرية من الزمن. سيولة املادية للبركةعلى ببك  سليب 

املؤقتة من خالل قيام البركة  األزمة التعام  مع هذه مت .لبعض املقرضني املالية الوفاء ببعض التزاماهتا على
طريق احلصول على  نع م2114يناير  يفمن مث القيام بسدادها متأخرة وأقساط قروض  بتأجي  سداد

بغرض  مراحلها النهائية يف بنوك جتارية مع فإن املفاوضات عالوة على ذلك،. تسهيالت بنكية جديدة
، فإن اإلدارة البركة ال تعتقد اإلدارة أن وبناء على ذلك. جديدةطويلة األج   احلصول على تسهيالت

 ".البركة معرضة ملخاطر السيولة ببك  جوهري
 
 القروض: ًاعبار
 

املبلغ  وصف القرض اجلهة املقرضة
 املقترض

رصيد بداية 
 العام

رصيد إضايف 
 خالل العام

املبلغ املدفوع 
 خالل العام

رصيد هناية 
 العام

مدة القرض 
 تاريخ االنتهاء (سنة)

صندوق التنمية 
 الصناعية السعودي

قرض طوي  
 األج 

 14/11/2117 سنوات 7 294111 53111 1 347111 454551
 

البنك السعودي 
 الفرنسي

قرض طوي  
 األج 

 31/16/2118 سنوات7 586622 17116 191251 413378 489926
 
 

 221133 01111 051311 011202 533301 اجملمـــــــــــــوع
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: للجهات احلكومية النظامية املدفوعات: ًاسماخ  

 بيان املدفوعات
 املدفوع خالل العام

 م2113
 (ألف ريال)

 م2112
 (ألف ريال)

 72384 92111 الزكاة البرعية
 22761 22148 الرسوم اجلمركية

 22288 22416 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 12519 22864 تكاليف تأشريات وجوازات

 162886 142339 استغالل احملاجر –تكاليف أخرى 
 312827 312657 اجملموع

 
  املسؤولية االجتماعية: ًاسداس

إضافة إىل اهتمام البركة بسالمة البيئة وصحة  ،تمع الذي تعم  فيه ومن خاللهيف اجمل بالدور اإلجيايبتؤمن البركة 
تساهم أيضًا يف اخلدمات االجتماعية واألعمال اخلريية يف منطقة جنران حيث قدمت  كذلكعملياهتا هم يف حميط  من

  : لة على سبي  املثالاملرخص هلا من قب  الدو تربعات نقدية لعدد من اجلمعيات اخلريية والنباطات االجتماعية
 إمارة منطقة جنران ـ منتدى االستثمار الثاين 
 ثانوية امللك فهد املطورة 
 نادي جنران الرياضي 
 إدارة التربية والتعليم ـ إدارة املوهوبني بنجران 
  اجلمعية الوطنية للمتقاعدين 
 املديرية العامة ملكافحة املخدرات 
  جنران مجعية رت  لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة 
  الندوة العاملية للبباب اإلسالمي 
  مجعية األمري مبع  بن عبداهلل لذوي االحتياجات 
 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة جنران 
  إمارة منطقة جنران ـ صندوق املناسبات 
  اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
  وزارة الصحة ـ اليوم العاملي للصحة النفسية 
 ة منطقة جنران ـ مهرجان جنران ملزايني اإلب  إمار 
 املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 
 إدارة التربية والتعليم ـ إسكان ضيوف مؤمتر اإلشراف 
  هيئة السياحة واآلثار ـ فعاليات حياة البادية 
  األحوال املدنية مبنطقة جنران 
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 السعودة : ًاعباس

، حيث تعم  نسبتهاة ويف سبي  حتقيق ذلك تبذل أقصى جهودها لزيادة تعترب سعودة الوظائف من أهم أهداف البرك

 . البركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفري التدريب العملي للطالب السعوديني

إحلاقهم  بغيةمرشحًا من املناطق القريبة م أربعني 2113لسعودة إختارت البركة عام كجزء من تنفيذ برنامج ا

منهم باملعهد التقين السعودي خلدمات  وظيف وملدة عامان، حيث مت إحلاق عبرونلتدريب املنتهي بالتبربنامج ا

 . معهد اجلبي  التقينعبرون البترول و

املمنوح من  النظاق البالتيينحيث حظيت البركة بالتمتع مبزايا % 39م 31/12/2113قاربت نسبة السعودة يف 

 . وزارة العم قب  

 . ادة نسبة السعودة العام تلو اآلخر ويعد ذلك ضمن خططها اإلستراتيجيةتعم  البركة زي

 

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو : ًانماث
 : قضائية أخرى

م على 31/12/2112املايل املنتهي يف لعدم احتواء تقرير جملس اإلدارة املرفق بالقوائم املالية السنوية للعام نظرًا  (1
ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة البركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك، صدر قرار جملس هيئة 

م بفرض غرامة مالية على 29/7/2113هـ املوافق 21/9/1434تاريخ ( 2113-41-13)السوق املالية رقم 
من املادة التاسعة من الئحة حوكمة ( أ)ملخالفتها الفقرة  عبرة آالف ريال( 112111)البركة مقدراها 

 .من املادة التاسعة واخلمسني من نظام السوق املالية( ب)البركات استنادا إىل الفقرة 
ريال سعودي  2،122،159مبطالبة البركة بسداد مبلغ إضايف قدره "( املصلحة)"قامت مصلحة الزكاة والدخ   (2

باإلضافة إىل ذلك، طالبت . مات حصلت عليها البركة يف سنوات سابقةوذلك كضريبة استقطاع عن خد
ريال  1،998،814م 2113ديسمرب  31املصلحة البركة بسداد الغرامات املتعلقة هبذه املطالبة واليت بلغت حىت 

قامت برفع طلب استئناف ضد ربط املصلحة، ومع ذلك قامت بسداد هذه املبالغ خالل شهر يناير . سعودي
م وذلك لتجنب أي غرامات إضافية على الرغم من أن إدارة البركة تعتقد أهنا قادرة على كسب جزء 2114

 .من هذا االستئناف
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  : مامت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك: ًاعسات
 الوضع احلايل حلوكمة الشركة 

ومن أمهها سياسة  ات الصادرة عن هيئة السوق املالية الئحة حوكمة البرك منقامت البركة بتطبيق املواد الواردة 
وهي تتفق مع الئحة حوكمة البركات الصادرة عن هيئة . جملس اإلدارةعدم تعارض املصاحل واليت سبق أن أقرها 

ظام احلوكمة ، وكذلك اعتمد جملس اإلدارة ن م13/13/2113يف السوق املالية وقد مت إرسال نسخة منها للهيئة 
م ومتت 18/13/2113اخلاص بالبركة وقد مت عرضه على اجلمعية العامة العادية السابعة واليت انعقدت بتاريخ 

 .املوافقة عليها
 

  : واجلدول التايل يبني ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة البركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك
ُطبق  اإلجراء

 بالكامل
 األسباب والتفاصيل مل يطبق ُطبق جزئيا

احلقوق العامة للمسامهني: املادة الثالثة      

تسهي  ممارسة حقوق املسامهني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات:املادة الرابعة      

     املادة اخلامسة حقوق املسامهني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

حقوق التصويت :املادة السادسة     

اليتضمن النظام ( ب)لنسبة للمادة السادة فقرة با
األساسي للبركة، أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب 
الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة، حيث مت 
عرضه على اجلمعية العامة للمسامهني واليت انعقدت 

. م ومل يتم املوافقة على تطبيقه 18/13/2113بتاريخ   

حقوق املسامهني يف أرباح األسهم :املادة السابعة       

السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح : املادة الثامنة       

اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة :املادة التاسعة      

الوظائف األساسية جمللس اإلدارة :املادة العاشرة      

مسؤوليات جملس اإلدارة :املادة احلادية عبرة       

تكوين جملس اإلدارة: املادة الثانية عبرة      

جلان جملس اإلدارة وإستقالليتها: املادة الثالثة عبرة       

جلنة املراجعة:املادة الرابعة عبرة      

جلنة الترشيحات واملكافآت :املادة اخلامسة عبرة       

إجتماعات جملس اإلدارة وجدول األعمال:املادة السادسة عبرة      

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وتعويضاهتم:املادة السابعة عبرة      

تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة:املادة الثامنة عبرة      
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  ةرداإلا سلجم:ًارشاع
 : هئاضاعف نيتصو رةداإلا سلجم نيوكت (أ

أعضاء ( 9)م على زيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ليصبح 24/16/2113تاريخ بوافقت اجلمعية العامة يف جلستها 
 . عضاء أ( 7)بداًل من 

 م 19/18/2113 يترشحو للدورة اجلديدة واليت بدأت يف ملاألعضاء الذين انتهت دورهتم و
 عمر بن على بابطني (1
 بدر عبد احملسن احمليسن (2

 م 19/18/2113األعضاء اجلدد الذين مت ترشيحهم للدورة اجلديدة واليت بدأت يف 
 أمين عبدالرمحن البب  / املهندس (1
 وليد أمحد بامعروف  (2
 عبدالرمحن املوسى  وليد (3
 تركي علي البنيفي (4

 م2113اجتماعات خالل عام ( 5)أعضاء وقد عقد جملس اإلدارة ( 9)يتوىل إدارة البركة جملس إدارة يتكون من 
: وبيان عضويتهم يف جملس إدارة شركات مسامهة أخرى  

 التصنيف املنصب االسم م
عدد 

 اجللسات

مدرجةو غري )بيان بالشركات املسامهة 
اليت يتوىل عضويتها جبانب عضويته ( مدرجة

 يف جملس إدارة شركة أمسنت جنران

مانع أبا العالبن حممد  1 جملس اإلدارة رئيس  
 والعضو املنتدب

( شركة املصانع الكربى للتعدين) غري مدرجة  5 تنفيذى  

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2 اإلدارة نائب رئيس جملس  ( شركة مكة لإلنباء والتعمري) مدرجة  5 مستق    
(شركة املصانع الكربى للتعدين) غري مدرجة  3 تنفيذى  عضو أمين بن عبدالرمحن البب   3  

عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  4 غري تنفيذى عضو 
( شركة تبوك الزراعية ) مدرجة   

شركة فهد عبداهلل الراجحي ) غري مدرجة 
(القابضة  

  5 مستق   عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
  5 مستق   عضو عبدالوهاب بن سعود البابطني  6

 3 مستق   عضو وليد بن عبدالرمحن املوسى  7

شركة تسويقار للتطوير واالستثمار ) غري مدرجة 
(العقاري  

(شركة األندلس العقارية) غري مدرجة   
( شركة أسواق اجلزيرة) غري مدرجة   

د أمحد حممد بامعروف ولي 8  3 مستق   عضو  
 ةينطولا عبني ةكرش) مدرجة 

( (باسني)تايواميكورتلل  
  3 مستق   عضو  تركي بن علي البنيفي  9
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 : م3102حضور أعضاء جملس اإلدارة اجتماعات اجمللس خالل عام ( ب

 اجتماعات جملس اإلدارة  االسم م
2/3/3102  0/1/3102  03/2/3102  3/5/3102  21/01/3102  

مانع أبا العالبن حممد  1       
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2       
      أمين بن عبدالرمحن البب   3
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4       
      عبداهلل بن سامل الوسيمر  5
      عبدالوهاب بن سعود البابطني  6
يد بن عبدالرمحن املوسى ول 7       
      وليد أمحد حممد بامعروف  8
      تركي بن علي البنيفي  9

م19/18/2113األعضاء الذين انتهت دورهتم ومل يترشحو للدورة اجلديدة واليت بدأت يف   
      علي بابطني  بن عمر 1
      بدر عبد احملسن احمليسن 2

 

   ةرادإلا سلجم ناجل:رشع يداحلا
  :جلنة املراجعة (أ

تتكون جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وميكن تلخيص مهامهم يف العم  مع اإلدارة التنفيذية 
ان توافق النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية واملالية وأنظمة الرقابة واملراجعة الداخلية ومراجعة القوائم للبركة لضم

 استباريةوقد عينت البركة جهة . املالية ودراسة فعالية األنظمة واإلجراءات والتوصية باختيار مراجعي احلسابات
 . إىل جلنة املراجعة ارفع تقاريرهلت املختلفة قوم باملراجعة الداخلية وتقييم األداء لإلدارالت

ألعضاء اللجنة القدامى واألخرى لألعضاء  ثالثة اجتماعاتمنها  مخسةم  2113 عاموقد بلغ عدد اجتماعاهتا خالل 
.اجلدد  

: وتتكون من ثالثة أعضاء وهم   
 م 19/18/2113األعضاء الذين انتهت دورهتم ومل يترشحو للدورة اجلديدة واليت بدأت يف 

 5 4 3 2 1 املنصب االسم
      رئيس  إمساعي  أمني 

      عضو  علي بابطني  بن عمر
      عضو بدر عبد احملسن احمليسن

 م 19/18/2113األعضاء اجلدد الذين مت ترشيحهم للدورة اجلديدة واليت بدأت يف 
 5 4 3 2 1 املنصب االسم

      رئيس  وليد أمحد بامعروف 

      عضو  وليد عبدالرمحن املوسى

      عضو تركي بن علي البنيفي 
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 اللجنة التنفيذية (ب
من أهم مهام اللجنة رسم االستراتيجيات والسياسات واألهداف العامة للبركة بالتنسيق مع جملس اإلدارة، ومراجعة 

وقد بلغ عدد ، تنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات اجمللسامليزانيات التقديرية والتقارير الدورية املقدمة من الرئيس ال
 . أربعة اجتماعاتم  2113 عاماجتماعاهتا خالل 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
ضيف اهلل بن عمر الغامدي / الدكتور  4 الرئيس   

 4 عضو  فهد بن عبداهلل الراجحي 
 1 عضو وليد عبدالرمحن املوسى 

 
 ت جلنة الترشيحات واملكافآ( ج

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية جملس اإلدارة وتقييم أداءه واقتراح مكافآت وتعويضات 
أعضاء اجمللس وكبار التنفيذيني ودراسة أنظمة املوارد الببرية املقترحة من إدارة البركة وإبداء التوصيات ببأهنا 

 . للمجلس
 

 عدد االجتماعات املنصب االسم
ن سعود البابطنيعبدالوهاب ب  2 الرئيس 

 2 عضو عبداهلل بن سامل الوسيمر 
 2 عضو وليد أمحد بامعروف 

 
 : جلنة احلوكمة واملسؤولية االجتماعية( د

جلنة احلوكمة واملسؤولية االجتماعية توجيه النصح وتوصية اجمللس بالسياسات اليت حتافظ علـى قـوة   من أهم مهام 
ارة احلوكمة واالمتثال يف تلبية املسؤوليات القانونية على النحـو املنصـوص عليـه يف    وفعالية املنظمة واليت تضمن إد

الدستور وكما هو مطلوب من قب  هيئات التموي  اخلاصة بالبركة، هذا وتقدم جلنـة إدارة احلوكمـة واملسـئولية    
 . لس إىل احلكم بفعاليةاالجتماعية بالبركة املبورة والتوصيات على اجمللس من أج  تنفيذ مهمتها يف توجيه اجمل

 
 عدد االجتماعات املنصب االسم
 1 الرئيس أمين بن عبدالرمحن البب  

 1 عضو تركي علي البنيفي 
 1 عضو وليد أمحد بامعروف 
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اجعة السنوية لألنشطة واإلجراءات لنظام املراجعة الداخليةنتائج املر : رشع يناثلا  
يقوم املراجع الداخلي للبركة بتقدمي التقارير الدورية للجنة املراجعة حول العمليات التبغيلية واإلدارية واملالية للتحقق 

 . ملراقبة الداخلية للبركةالداخلية حيث مل تظهر التقارير الدورية أي ضعف ملموس يف نظام ا املراقبةمن فعالية نظام 

يقوم املراجع اخلارجي بتقييم إجراءات املراقبة الداخلية كجزء من مهام مراجعة البركة، حيث مت السماح هلم 
 . باإلطالع على مجيع حماضر إجتماعات جلنة املراجعة وتقارير املراجعة الداخلية

حلالية قامت البركة بالتعاقد مع شركة إستبارية للقيام ضفاء املزيد من القوة على إجراءات املراقبة الداخلية اوإل
بإعادة كاملة للهيك  الوظيفي ومراجعة السياسات واإلجراءات احلالية لكافة أنبطة البركة ومن املتوقع إكتمال 

 م  2114املبروع يف شهر يونيو 

 :وكبار التنفيذيني مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة  :رشع ثلاثلا
 :ضاء جملس اإلدارةمصلحة وحقوق أع( 1

 اسم من تعود له املصلحة م
 هناية العام بداية العام 

 نسبة التغيري صايف التغيري
 عدد األسهم عدد األسهم

مانع أبا العالبن حممد  1  621242445 927112111 325762111 58% 

الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  12139 12139 1 1 

 1 32111 32111 1 أمين بن عبدالرمحن البب   3

*عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  739 52719 42981 674% 

 %(6) (1112111) 126142783 127142783 عبداهلل بن سامل الوسيمر  5

**عبدالوهاب بن سعود البابطني  6  739 739 1 1 

 1 12111 12111 1 وليد بن عبدالرمحن املوسى  7

 %355 781 12111 221 وليد أمحد حممد بامعروف  8

 %(99) ( 1492111) 12111 1512111 تركي بن علي البنيفي  9

سهما يف بداية  1324562789أصالة عن نفسه وممثاًل عن والده عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي والذي ميلك * 

 . سهما يف هناية السنة 2121112111السنة و 

سهما يف  523942913وأخوانه واليت متلك  أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة عبداللطيف سعود البابطني* * 

اليوجد أي عقود البركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة . سهما يف هناية السنة523942913بداية السنة و 

 .ألحد أعضاء جملس إدارة البركة أو للرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
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 : صر ألعضاء جملس اإلدارة حقوق زوجات واألبناء الق( 2

 اسم من تعود له املصلحة م
 صلة القرابة 

 زوجة ـ ابن ـ ابنه

 هناية العام بداية العام 
 صايف التغيري

نسبة 
 التغيري

 عدد األسهم عدد األسهم

1 
فهد عبداهلل الراجحي/ زوجة هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي  232585 8652111 8412415 3567% 

 :حقوق كبار التنفيذينيمصلحة و (3
 . الميلك كبار التنفيذيني يف البركة أو زوجاهتم أو أوالدهم القصر أية اسهم بالبركة

 
  املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني  :رشع عبارلا

التنفيذيني اليت دفعت يبني اجلدول التايل مكافآت ومصاريف اعضاء جملس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار 
 م 31/12/2113خالل السنة املالية املنتهية يف 

 البيان
أعضاء جملس اإلدارة 

 التنفيذيني
أعضاء جملس اإلدارة غري 

 املستقلني/ التنفيذيني 

مخسة من كبار التنفيذيني من 
ضمنهم الرئيس التنفيذي 

 واملدير املايل

 322412111 - 123412111 الرواتب

 1972251 - - عويضات البدالت والت

 121952335 124112111 4112111 املكافآت الدورية والسنوية 

 - 842111 242111 بدل ومصاريف حضور اجللسات 

 - - - مكافأة هناية اخلدمة والتقاعد 

 426332585 124842111 127642111 اإلمجايل 
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 النتائج املالية :  عشر سماخلا
 : م 2113إىل  2119نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج املالية عن الفترة من 

 : (الرياالت  فبآال)  قائمة املركز املايل( أ
م 2113 البيان م2112  م2111  م2111  م2119   

 241,173 304,534 298,218 637,486 405,214 أصول متداولة 
 1,583,949 1,538,576 1,701,078 2,111,465 2,507,805 أصول غري متداولة 
 1,825,122 1,843,110 1,999,295 2,748,951 2,913,019 جمموع األصول 
 247,791 161,961 218,506 277,719 483,232 خصوم متداولة 

 262,054 383,152 557,660 651,268 609,247 خصوم غري متداولة 
 509,845 545,114 776,167 928,987 1,092,479 جمموع اخلصوم 
  حقوق املسامهني 

 1,150,000 1,150,000 1,219,000 1,700,000 1,700,000 رأس املال
 22,033 46,205 668,751 20,892 40,706 االحتياطي القانوين 

 143,243 101,791 3,459 99,072 79,834 األرباح املبقاة 
 1,315,276 1,297,996 1,223,128 1,819,964 1,820,540 جمموع حقوق املسامهني 

 1,825,122 1,843,110 1,999,295 2,748,951 2,913,019 حقوق املسامهني واملطلوبات 

 
 : م2113م إىل عام 2119لبياين التايل تطور األصول وحقوق امللكية خالل مخس سنوات من عام ويوضح الرسم ا

 (الرياالت بآالف)م 2113م إىل 2119األصول وحقوق امللكية من 
 
 

  

1,315 

1,297 

1,223 

1,819 

1,820 

1,825 

1,843 

1,999 

2,748 

2,913 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 حقوق المالك األصول



 

م 2103تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                                                        ( 22( 
 

 : قائمة الدخل ( ب
 م2119 م2111 م2111 م2112 م2113 البيان

 373,230 637,429 697,454 613,352 631,639 صايف املبيعات 

 (195,423) (336,701) (401,047) (335,871) (372,424) تكلفة املبيعات 

 177,806 300,728 296,406 277,481 259,215 جمم  الربح 

جمموع املصاريف اإلدارية والتسويقية 
 والعامة 

(44,045) (56,283) (54,684) (51,389) (38,853) 

 17,231 11,730 912 -- 1,547 إيرادات أخرى 

 (4,118) (7,630) (8,000) (10,000) (18,575) زكاة البرعية ال

 152,066 241,719 234,633 202,236 198,142 صايف دخ  السنة 

 1.32 1.98 1.92 1.33 1.17 رحبية السهم 

 
 : م2113م إىل عام 2119ويوضح الرسم البياين التايل تطور صايف املبيعات وصايف األرباح خالل مخس سنوات من عام 

 م 2113م إىل 2119صايف املبيعات وصايف األرباح من 
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 م 3102م وعام 3103الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية لعامي  :رشع سداسلا
وكانت البركة  طن يوميًا 11500 خالل الربع األول متوسط املبيعات بلغحيث  واعدَا م2113بدأ العام املايل 

خمزون البركة من متوسط  مستوى اخنفضخالل الربع الثاين . كميات الكنكر املتوفرة لديهامجيع  بيعقادرة على 
  .اليت أدت بدورها إىل إخنفاض الطاقة اإلنتاجية املستغلة ةالصيانة الدوريأعمال متأثرًا ب الكلنكر

خالل  والتبييد ركود نباط البناء: املثالعلى سبي  طرأت بعض التغريات على  قطاع البناء واملقاوالت ببك  عام 
على  احلملة التصحيحية ألوضاع العمالة املخالفة األمر الذي أثر ببك  سليبإضافًة إىل وموسم احلج شهر رمضان 

  . إرتفاع خمزون البركة من الكنكرإىل ذلك أدى حيث املبيعات متوسط 
حيث خالل النصف الثاين من السنة املالية الكلنكر كميات من بدأت البركة يف استرياد تنفيذّا لألمر امللكي الكرمي 

قامت مصلحة الزكاة والدخ  إضافة إىل ذلك  ،إرتفاع تكلفة الكنلكر املستورد مقارنًة باملنتج احملليكان عليها حتم  
 11ركة بسداد بالوطالبت  م 2111م إىل 2116 من لسنواتإعادة تقييم الزكاة والضريبة املستحقة على البركة لب

 .مليون ريال إضافية
 .أدى تضافر مجيع العوام  املبار إليها أعاله إىل إخنفاض مستويات السيولة بالبركة

 البيان
 م2113

 (ألف ريال)
 م2112

 (ألف ريال)
 التغيري

 (ألف ريال)
 نسبة التغيري

% 
 %3 18،287 613،352 631،639 املبيعات

 %11 (36،553) (335،871) (372،424) تكلفة املبيعات
 %(7) (18،266) 277،481 259،215 إمجايل الربح التبغيلي

 %1 (351) (32،971) (33،321) مصروفات العمليات الرئيسية
 %(8) (18،616) 244،511 225،895 الربح من العمليات الرئيسية

 %(72) 23،197 (32،275) (9،178) األخرى( املصروفات/ )اإليرادات 
 %86 (8،575) (11،111) (18،575) الزكاة

 %2 (4،194) 212،236 198،142 صايف الربح

: االختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني: عشر  عباسلا  
. التوجد فروقات عن متطلبات ومعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني  

:اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة احملل الرئيس لعملياهتا والدولة حمل تأسيسها: عشر نماثلا  
 الينطبق

: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: عشر عساتلا  
. تابعة أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركةليس لدى البركة أي شركة تابعة وبالتايل اليوجد   

عدا أعضاء جملس ) وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص : نورشعلا
:لك احلقوققاموا بإبالغ الشركة بت( هم القصراإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالد  

 الينطبق
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راق مالية تعاقدية أو مذكرات وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أو: نورشعلاو يداحلا
: اكتتاب أو حقوق مشاهبة مت إصدارها  

اليوجد لدى البركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحوي  أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب 
. أو حقوق مباهبة أصدرهتا أو منحتها البركة خالل السنة املالية  

: للتحويل إىل أسهمو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة وصف ألي حقوق حتويل أ: نورشعلاو يناثلا  
. اليوجد لدى البركة أي حقوق حتوي  أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحوي  إىل أسهم  

: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد: نورشعلاو ثلاثلا  
. ألي أدوات دين قابلة لالسترداد اليوجد لدى البركة  أي استرداد أو شراء أو إلغاء  

:ي صفقة بني املصدر وطرف ذي عالقةوصف أل: نورشعلاو عبارلا  
تبم  املعامالت مع أطراف ذوي عالقة على قرض قصري األج  بدون عمولة مقدمة بواسطة رئيس جملس إدارة  .1

 . مليون ريال ، والذي مت سداده بالكام  قب  هناية العام 9البركة بقيمة 
. تنفيذي للبركة شركة مقرها يف ديب نيابة عن البركة، وذلك لتسهي  استرياد الكلنكر للبركةأسس الرئيس ال .2

مجيع املعامالت يف هذا الصدد بالتكلفة ومل حتقق البركة اليت تتخذ من ديب مقرا هلا أي أرباح من هذه 
 . املعامالت

.أعالهعدا ما مت اإلفصاح  م2113ت خالل العام املايل مالتوجد أي صفقة بني البركة وطرف ذي عالقة أبر  

معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة : نورشعلاو سماخلا
: جوهرية ألحد األعضاء  

يف الفقرة م عدا ما مت اإلفصاح عنه 2113التوجد أية عقود بني البركة وطرف ذي عالقة أبرمت خالل العام املايل 
.ثالثا أعاله  

بيان بأي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء اجمللس أو أحد كبار التنفيذيني عن أي : نورشعلاو سداسلا
:راتب أو تعويض  

. مل يقم أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني يف البركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض  
: بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرباحبيان : والعشرون عباسلا  

. مل يقم أي من مسامهي البركة بالتنازل عن أي حقوق يف األرباح  
: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى مت إنشاؤها لصاحل موظفي الشركة: والعشرون نماثلا  

 الينطبق
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: على القوائم املالية مراقب احلسابات اخلارجيات حتفظ: والعشرون عساتلا  
. م31/12/2113رأيا غري متحفظ حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  مراقب احلسابات اخلارجيلقد أصدر   

  
: سياسة توزيع األرباح :نوثالثال  

توزع األرباح السنوية الصافية للبركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة 
:املفروضة شرعًا على النحو التايل  

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت % 11نب جي( 1
. بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال  

من األرباح الصافية % 11جيوز بقرار من اجلمعية العامة العادية للمسامهني بناء على اقتراح جملس اإلدارة جتنيب ( 2
% 51طي اتفاقي خيصص مبا يعود بالنفع على البركة، ووقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور لتكوين احتيا
.من رأس املال  

.من رأس املال املدفوع% 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل ( 3  
ى مائيت ألف ريال للعضو، من الباقي كمكافأة أخرى ألعضاء جملس اإلدارة حبد أقص% 11وخيصص بعد ما تقدم ( 4

.إذا ما مت توزيع حصة إضافية من األرباح على املسامهني  
يوزع الباقي ـ بعد ذلك ـ على املسامهني كحصة إضافية من األرباح أو يرح  إىل األعوام القادمة على النحو ( 5

. الذي توافق عليه اجلمعية العامة  
: دفع أرباح حصص املسامهني   

املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات اليت تدفع حصص األرباح 
 .تصدرها وزارة التجارة

 إقرارات الشركة : نوثالثلاو يداحلا

م بالبك  الصحيح، وطبقًا ملعايري احملاسبة الصادرة عن 2113ت عن العام املايل أنه مت إعداد سجالت احلسابا (1

 . اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وقد مت تنفيذه بفاعلية (2

 . اعلى مواصلة نباطه البركةأنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة  (3

 . التوجد أية استثمارات أو احتياطيات مت إنبائها لصاحل موظفي البركة (4

 



 

م 2103تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                                                        ( 26( 
 

 توصيات ومقترحات جملس الشركة:  الثامن والعشرون

 األخوة املسامهني الكرام

راتكم يف مجعيتكم العامة غري العادية إن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم اجنازات شركتكم يسره أن يتقدم حلض

 : بالتوصيات واملقترحات التالية الثامنة

 . م31/12/2113املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (1

 .م31/12/2113املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  (2

 .م31/12/2113ة املالية املنتهية يف املوافقة على القوائم املالية للسن (3

 .م2113إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل  (4

املوافقة على توصية جلنة املراجعة ببأن اختيار مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعة القوائم املالية ربع السنوية  (5

 . م2114والسنوية للبركة وحتديد أتعابه للسنة املالية 

 .م31/12/2113مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ املوافقة على  (6

املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتوزيع األرباح عن النصف األول من السنة املالية املنتهية يف  (7

ستون هللة لك  سهم واليت سبق وأن مت ( 1261)من رأس املال املدفوع بواقع % 6م بنسبة 31/12/2113

  .م1/8/2113هـ املوافق 14/9/1434ها عن النصف األول من العام بتاريخ صرف

 

  

 رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب

 حممد بن مانع أبا العال. م


