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19651965
�إنتاجي��ة  بطاق��ة  �لأول  �خل��ط  �فتت��اح 
300 ط��ن كلنك��ر يومي��ًا برعاي��ة �ملل��ك 

في�ص��ل بن عبد�لعزي��ز رحمه �هلل، ويف 
يومه��ا �أعلن مول��د �أول �صناعة ثقيلة يف 

�لريا�ض. 

مت طرح �أ�صهم ��صمنت �ليمامة للتد�ول 
من �صمن �أول ع�ص��ر �صركات يف �ل�صوق 

�ل�صعودي.

رحلة الـ 65 عام

أهم المشاريع التي ساهمت فيها اسمنت اليمامة.

تاأ�ص�صت �صركة ��صمنت �ليمامة على يد �لأمري حممد 
بن �صعود �لكبري وجمموعة من �ملوؤ�ص�صني

�صمو �لأمري م�صاعد بن �صعود و�إخو�نه.
�صمو �لأمري عبد�هلل بن حممد بن �صعود و�إخو�نه.

�صمو �لأمري حممد بن عبد�لعزيز بن تركي.
�مل�صايخ عبد�لعزيز وحممد �لعبد�هلل �جلميح

�مل�صايخ �إبر�هيم �لر��صد �حلميد و�إخو�نه.
�ل�صيخ حممد �لعبد�هلل �لعريفي

موؤ�ص�صة �لبنك �لأهلي �لتجاري وبنك �لريا�ض.

19561956

19711971
ت�ص��غيل �خل��ط �لث��اين بطاق��ة 

�إنتاجية 800 طن كلنكر يوميًا

19771977
ت�ص��غيل �خل��ط �لثال��ث و�لر�بع 
ط��ن   1500 �إنتاجي��ة  بطاق��ة 

كلنكر يوميًا لكاًل منهما

19811981
ت�ص��غيل �خلط �خلام�ض بطاقة 
�إنتاجية 1500 طن كلنكر يوميًا

19881988
ت�ص��غيل �خلط �ل�صاد�ض بطاقة 
�إنتاجية 3000 طن كلنكر يوميًا

20012001
�أول �ص��ركة ��ص��منت يف �ململكة 
حت�صل على �صهادة �آيزو 9001 

)�إد�رة �جلودة(

20072007
ت�صغيل �خلط �ل�صابع بطاقة �إنتاجية 

10.000 طن كلنكر يوميًا 

نوع��ه يف  م��ن  خ��ط  �أول  ويعت��ر   -
�ململكة بكمية �لإنتاج.

20102010
�أول �ص��ركة ��ص��منت يف �ململكة 
 OSHA حت�صل عل��ى �ص��هادة
مطابق��ة  )�ص��هادة   18001

لنظ��ام  �لدولي��ة  �ملو��صف��ات 
�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية(

20102010
م��ن �أو�ئ��ل �ص��ركات �ل�ص��منت 
يف �ململك��ة �لت��ي حت�ص��ل عل��ى 
)نظ��ام   14001 �آي��زو  �ص��هادة 

�لإد�رة �لبيئية(

20102010
�لبدء يف م�صروع نظام تخطيط 
 Yamama( م��و�رد �لأعم��ال

.)ERP System

20152015
توقيع �تفاقية �إن�ص��اء م�صنع ��صمنت �ليمامة 
�جلديد مع تي�ص��ون كروب للحلول �ل�صناعية 
�لأملاني��ة بخط��ي �نت��اج وبطاق��ة �إنتاجي��ة 20 
�أل��ف ط��ن كلنك��ر يومي��ًا، باأح��دث �لتقني��ات 
�حلديث��ة عاملي��ًا يف �صناعة �ل�ص��منت بتكلفة 

�إجمالية تقديرية 4.2 مليار ريال �صعودي.

20162016
تد�صني �ملبنى �لإد�ري �جلديد. 

20212021
م�صروع ��صمنت �ليمامة �جلديد 

يف مر�حل �لإنتاج �لتجريبي.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
األمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

ملتزم��ة بتعزي��ز بن��اء �ملزي��د م��ن �خل��ر�ت يف �لقت�ص��اد �ملحل��ي، وتوف��ري �ملزي��د م��ن فر���ض �لعم��ل 
و�لتدريب ملو�طني �ململكة، و�لعمل على تقليل �لأثر �لبيئي لعملياتها �لت�صغيلية. كما �أود �لتاأكي�د عل�ى 
�هتم���ام جمل����ض �لإد�رة و�ص���عيه �لد�ئ���م لتبن���ي �لر�م�ج و�ل�صيا�ص���ات و�ل�صرت�تيجيات �لت�ي ت�ص�اعد 
ف�ي جت�اوز �لتحدي�ات �لت�ي تو�جهه�ا �ل�ص�ركة، و�ل�صتمر�ر ف�ي حتقي�ق �لنجاحات و�لإجناز�ت �لت�ي 
تلب���ي تطلع���ات �مل�ص���اهمني، ف�ص��ركتكم يف �ملر�حل �لنهائية لت�ص��غيل م�صنعها �جلديد و�لذي �ص��يكون 
ل��ه �لأث��ر �لإيجاب��ي مب�ص���يئة �لل���ه، بجان���ب حت�ص���ني كف���اءة �لإنت��اج وتقلي��ل �لتكلف��ة. وه��ا نح��ن �لي��وم 
نو��صل و�صع معايري �لريادة و�لتمّيز يف قطاع �ل�صمنت؛ خمتطني نهجًا جوهره �ل�صتد�مة وركيزته 

�لتط��ور و�لنم��اء ملو��صلة م�ص��رية �لتق��دم و�لنجاح.

وي�ص��عدين �أن �أتق��دم نياب��ة ع��ن زمالئ��ي �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة وجمي��ع من�ص��وبي �ل�ص��ركة بال�ص��كر 
�جلزي��ل �إىل مق��ام خ��ادم �حلرم��ني �ل�ص��ريفني �ملل��ك �ص��لمان ب��ن عبد�لعزيز �آل �ص��عود، و�ص��مو �ص��يدي 
ويل عهده �لأمني �لأمري حممد بن �ص��لمان بن عبد�لعزيز �آل �ص��عود على كل ما يقدمونه من �هتمام 
بال��غ ورعاي��ة جليل��ة له��ذ� �لوط��ن �ملعط��اء، و�أ�ص��كر �إد�رة وموظف��ي �ل�ص��ركة وم�ص��اهميها لدعمه��م 

�ملتو��ص��ل لتحقي��ق ��ص��رت�تيجية وروؤية �ل�ص��ركة.

�ل�صادة م�صاهمي �صركة ��صمنت �ليمامة �ملحرتمني

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

ي�ص��رين بالأ�صال��ة ع��ن نف�ص��ي وبالنياب��ة ع��ن زمالئ��ي �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة �أن �أق��دم لك��م تقري��ر 
جمل���ض �لإد�رة عن �ل�ص��نة �ملنتهية يف 31 دي�ص��مر 2021م، و�لذي ي�ص��تعر�ض �أبرز �لأعمال و�أن�ص��طة 

�ل�ص��ركة ونتائجه��ا �ملالية.

��ص��منت �ليمامة متر مبرحلة يف غاية �لأهمية �متد�دً� مل�ص��رية �لنمو و�لزدهار �للذين ت�ص��هدهما بالدنا 
�ململك��ة �لعربي��ة �ل�ص��عودية، فق��د و��صل��ت ��ص��منت �ليمام��ة جناحها �ملمتد لأكرث من �ص��تة عقود يف �إر�ص��اء 

معايري عالية يف �صناعة �ل�ص��منت، لُتقدم منوذجًا ُيقتدى به، ومبا يتو�فق مع روؤية �ململكة 2030.

لق��د �متلكن��ا وهلل �حلم��د �لكف��اءة و�لمتي��از يف قط��اع �ل�ص��منت، م��ن خ��الل خط��و�ت ثابت��ة م�ص��تمرة 
م��ن �لعم��ل �ل��دوؤوب يف م�ص��ريتنا �لت��ي �أك�ص��بتنا خ��ر�ت عالي��ة، ولأن قط��اع �ل�ص��منت ُيع��ّد م��ن �أه��م 
�لقطاعات �لتي ترتكز عليها تنمية قطاعات و��صعة، فهو بحق �لو�جهة �لتنموية �لتي تعطي �نطباعًا 

ع��ن �لنه�ص��ة �لعمر�ني��ة و�حل�صارية ململكتن��ا �حلبيبة.

 كم��ا تعلم��ون تت�ص��در �ل�ص��ركة مكان��ة ر�ئ��دة ب��ني �ص��ركات �ل�ص��منت، حي��ث تتمث��ل مهمتن��ا يف �لتو�ص��ع 
و�لنم��و وذل��ك م��ن خ��الل ��ص��تهد�ف كاف��ة �مل�ص��اريع �لك��رى يف �ملنطق��ة، و�ص��تبقى ��ص��منت �ليمام��ة 
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ثق��ة جمي��ع �لأط��ر�ف �لت��ي نتعام��ل معه��ا م��ن �أ�صح��اب �مل�صال��ح و�مل�ص��اهمني و�ملوؤ�ص�ص��ات �لتمويلي��ة 
و�ص��ول �إىل ر�أ���ض �مل��ال �لب�ص��ري. 

و�إنن��ي لعل��ى ثق��ة �أن��ه م��ن خ��الل تفانين��ا ومركزنا يف �ص��وق م��و�د �لبناء و�لذي يت�ص��م بتناف�ص��ية عالية، 
فاإن ��ص��منت �ليمامة جمهزة ملو�جهة حتديات �مل�ص��تقبل.

و��صل��ت �ل�ص��ركة تقدمه��ا يف �لع��ام �ملن�ص��رم، حي��ث و�صل��ت �إىل �ملر�ح��ل �لنهائي��ة لت�ص��ليم م�ص��روع 
م�صن��ع �ص��ركة ��ص��منت �ليمام��ة �جلدي��د، و�تخ��اذ �خلط��و�ت �لأولي��ة لنق��ل �خلط رقم �ص��بعة و�لبالغة 
طاقته )10000 طن / يوم( من �ملوقع �لقدمي �إىل �ملوقع �جلديد، مما �صي�صهم يف دفع عجل �لتنمية 

�لوطني��ة وحتقيق م�ص��تهدفات روؤي��ة �ململكة 2030. 

 ول ي�صعنا �إل �أن نتوجه بجزي���ل �ل�ص���كر و�لتقدي���ر �إىل مقام خ���ادم �حلرمي���ن �ل�ص�ريفني وول�ي عه�ده 
�لأمني، و�إىل كاف���ة �ص���ركائنا م���ن �جله���ات �حلكومي���ة و�ص���به �حلكومي���ة و�خلا�ص���ة ع���لى جهوده���م 
�ملتو��صل���ة لدع���م ه���ذ� �لقط���اع �حلي���وي وحتفي���ز دوره يف خدم���ة �لقت�صاد �لوطن���ي، وعلى ر�أ�صهم 
وز�رة �لطاق��ة و�ل�صناع��ة و�لتج��ارة وهيئ��ة �لزكاة و�ل�صريبة و�جلم��ارك و�صندوق �لتنمية �ل�صناعي 
�ل�ص��عودي ووز�رة �ملو�رد �لب�ص��رية و�لتنمية �لجتماعية، وذلك لدعمهم �مل�ص��تمر للقطاع �ل�صناعي. 
و�أخ���ض بال�ص��كر جمي��ع �مل�ص��اهمني و�أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة وزمالئ��ي وزميالت��ي يف �ل�ص��ركة و�لذي��ن 

عمل��و� ب��روح �لفريق �لو�حد ل�ص��تمر�ر هذ� �لنجاح.

�ل�صادة م�صاهمي �صركة ��صمنت �ليمامة �ملحرتمني

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

ت�ص��عى »�ص��ركة ��ص��منت �ليمامة« �صمن ��ص��رت�تيجيتها وخططها �مل�ص��تد�مة لت�صبح �ل�صريك �لأف�صل 
لعمالئها، ومورديها، وم�ص��تثمريها، وذلك هو �نعكا���ض لهويتها ومكانتها �لريادية. كما تتحلى �ص��ركة 
��ص��منت �ليمام��ة بالق��درة عل��ى �ل�ص��تجابة �ل�ص��ريعة للتغ��ري�ت و�لتحدي��ات �لت��ي ت�ص��هدها �ل�صناع��ة 
مبو�كب��ة منتجاته��ا وخر�ته��ا لتتجاوب مع �لحتياجات �ملتنامية و�ملتغرية لعمالئها، مع تطبيق �أعلى 

معاي��ري �أخالقيات �لعمل. 

�إّن ه��ذ� �للت��ز�م �ل��ذي قطعت��ه ��ص��منت �ليمام��ة عل��ى نف�ص��ها مه��د �لطري��ق له��ا للم�ص��ي قدم��ًا يف 
م�ص��رية جناحه��ا �مل�ص��تمر لأك��رث م��ن �ص��تة عقود؛ لت�صب��ح من �أكر �ل�ص��ركات م�ص��اهمة يف تنمية هذه 

�لب��الد �ملباركة. 

وبعد م�صي عامني من تد�عيات فريو���ض كورونا مازلنا نو�جه بع�ض �لتحديات، و�صمود �ل�ص��ركة يف 
وجه هذه �لتحديات وتطورها ما هو �إل دليل على تو�فر جميع �لعنا�صر �ملوؤهلة ل�صمان ��صتمر�ريتها 
وتطوره��ا من��ذ تاأ�صي�ص��ها وحت��ى �لي��وم.  �إذ يع��ّد فري��ق ��ص��منت �ليمام��ة وم�ص��اهميها م��ن �أه��م ه��ذه 
�لعنا�صر �لتي �ص��اعدت وحافظت على ��ص��تمر�ر جناحنا �صمن �ص��قف �ملعايري �ملرتفع �لذي �أك�ص��بنا 

كلمة الرئيس التنفيذي
األستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد
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نشاط الشركة.. نظرة عامة
تع��ّد ��ص��منت �ليمام��ة �أق��دم �ص��ركة ��ص��منت يف �ملنطق��ة �لو�ص��طى و�لثالث��ة م��ن نوعه��ا عل��ى م�ص��توى 
�ململك��ة، �إذ تاأ�ص�ص��ت ك�ص��ركة م�ص��اهمة عام��ة مبدين��ة �لريا���ض ع��ام 1956م به��دف �صناع��ة �ل�ص��منت 
��َل �آن��ذ�ك �ملل��ك في�ص��ل ب��ن عبد�لعزي��ز )رحم��ه �هلل( بافتتاح �مل�صن��ع، وطو�ل  و�لجّت��ار ب��ه، وق��د تَف�صَّ
65 عام��ًا �أ�ص��همت ��ص��منت �ليمام��ة يف �لتنمي��ة �لعمر�ني��ة للمنطق��ة �لو�ص��طى، وكان ��ص��منتها باأنو�ع��ه 

�ملختلف��ة وم��ا ي��ز�ل ه��و �ل�ص��منت �لرئي�ص��ي يف معظ��م �مل�ص��اريع �حلكومي��ة وغ��ري �حلكومي��ة �ل�صخم��ة، 
وذلك ب�ص��بب �عتمادها �أ�ص���ض �صلبة يف تطبيق �أعلى معايري �جلودة و�لكفاءة و�لقوة. وتقوم �ل�ص��ركة 
باإنت��اج ع��دة �أن��و�ع م��ن �ل�ص��منت �لبورتالن��دي )�لع��ادي، �ملق��اوم لالأمالح، ��ص��منت �لت�ص��طيبات( من 

خ��الل م�صنعه��ا �لكائ��ن يف منطق��ة �لريا�ض.

وتبل��غ �لطاق��ة �لإنتاجي��ة �لت�صميمي��ة �ل�ص��نوية لالأف��ر�ن حالي��ًا )6.6( ملي��ون ط��ن كلنك��ر، مب��ا يع��ادل 
)7( مليون طن ��ص��منت �ص��نويًا. وت�صنف منتجات �ل�ص��ركة من �أف�صل منتجات �ل�ص��منت يف �ململكة 
�لعربي��ة �ل�ص��عودية، وتعت��ر �خلي��ار �لأول للعم��الء و�مل�ص��اريع، تنتج �ل�ص��ركة ثالثة �أنو�ع من �ل�ص��منت 

وهي: 

اال�سمنت البورتالندي 
العادي

ي�صتخدم يف جميع 
�أعمال �لبناء.

ا�سمنت املقاوم لالأمالح
ي�صتخدم يف �لأماكن 
عالية �مللوحة و�لآبار 

وخز�نات �ملياه.

ا�سمنت الت�سطيب
ي�صتخدم يف �أعمال 

�لليا�صة

6.6
مليون طن كلنكر 

�صنويًا

3.3
مليون طن 

خمزون �لكلنكر

7
مليون طن ��صمنت 

�صنويًا
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أعضاء مجلس اإلدارة 

األمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

رئي�س جمل�س االإدارة

األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

نائب رئي�س جمل�س االإدارة
المهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان

ع�سو جمل�س االإدارة

األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

ع�سو جمل�س االإدارة
األستاذ/ عبداهلل بن محمد الباحوث

ع�سو جمل�س االإدارة

المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

ع�سو جمل�س االإدارة
األستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري

ع�سو جمل�س االإدارة
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65 عامًا ونحن في المقدمة..
�أن نك��ون م��ن �أو�ئ��ل �ص��ركات قط��اع �ل�ص��منت، فه��ذ� يلق��ي عل��ى عاتقن��ا م�ص��وؤوليات كب��رية وحتدي��ات 
كثرية، ومنذ �نطالقتها ��صت�صعرت ��صمنت �ليمامة م�صوؤوليتها وحجم �لتطلعات �للوج�صتية �ملنتظرة 
لتوفري مادة حيوية ت�صهم يف متكني قطاع �لإن�صاء�ت و�لت�صييد و�ملقاولت �ملختلفة، وحتقيق �لتنمية 
�لعمر�نية و�لنه�صة �حل�صارية �آنذ�ك، وبعد هذه �لأعو�م �لطويلة ما ز�لت �ل�ص��ركة ت�صت�ص��عر �أهمية 
دوره��ا �لري��ادي يف �لقط��اع و�لإ�ص��هام يف تنميت��ه وتطويره وو�صعه يف خدمة �لتنمية �لوطنية �ل�ص��املة 
�لت��ي تقوده��ا روؤي��ة �ململك��ة 2030، وتوف��ري �ملنتج��ات �ملمي��زة و�لكميات �ملنا�ص��بة من ��ص��منت �ليمامة 

��ص��تمر�رً� يف حتقي��ق دورها يف �لتنمي��ة �لعمر�نية ململكتنا �حلبيبة.

 ير�ص��د �لتقري��ر �أعم��ال �ل�ص��نة �ملالي��ة 2021م ، ويو�ص��ح �لأد�ء و�ملوق��ف �مل��ايل لل�ص��ركة، ويعر���ض 
�إجناز�ته��ا يف �لإنت��اج و�ملبيع��ات، وي�ص��تعر�ض م�ص��اريع �ل�ص��ركة و��ص��تثمار�تها، وي�ص��لط �ل�ص��وء عل��ى 
�إجناز�ته��ا يف جم��ال �ل�ص��المة و�ل�صح��ة و�لبيئ��ة و�مل��و�رد �لب�ص��رية، ودوره��ا يف حتقي��ق �مل�ص��وؤولية 

�ملجتمعي��ة، وي�ص��تعر�ض حوكمته��ا �لفاعل��ة، وغ��ري ذل��ك م��ن مو�صوع��ات. 

20
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736
مليون ريال

اإجمايل املبيعات

161
مليون ريال

�سايف االأرباح

الملخص التنفيذي
اسمنت اليمامة 2021م في أرقام

نسبة إنجاز المشاريع في مصنع اليمامة الجديد األداء المالي

الشركات التابعة

3.3
مليون طن

 خمزون الكلنكر

5.3
مليون طن

اإنتاج اال�سمنت

4.4
مليون طن

اإنتاج الكلنكر

�سركة منتجات �سناعة اال�سمنت »بجدة«

18
مليون ريال

33.33%
من راأ�س مال ال�سركة

راأ�س مال ال�سركة ن�سبة اليمامة

99%
م�سروع اإمداد الوقود

99%
م�سروع اإن�ساء حمطة الكهرباء

96.5%
م�سروع اإن�ساء خطي االإنتاج

84%
م�سروع املدينة ال�سكنية
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اإليفاء بااللتزامات المالية

مؤشر الحوكمة

130
مليون ريال

�سداد دفعات مقدمة من العام 
املايل 2022 م ل�سندوق التنمية 

ال�سناعي خالل العام 2021 م

563
مليون ريال 

احل�سول على قر�س من م�سرف 
الراجحي لغر�س اإعادة متويل 
قر�س البنك االأهلي التجاري 

وجمموعة �سامبا املالية، لهدف 
رفع وحت�سني الكفاءة املالية 

لل�سركة

المسؤولية المجتمعية

18
جمعية وجهة خريية و�سحية 

جرى دعمها والتربع لها

300,000
�صجرة 

متت زراعتها يف امل�سنع اجلديد 
�سمن حملة #لنجعلها_خ�سراء

4
اجتماعات 

جمل�س االإدارة 

8
اجتماعات 

جلنة املراجعة

3
 اجتماعات

جلنة الرت�سيحات 
واملكافاآت

»ا�سمنت اليمامة«، �سمن اأف�سل 10 �سركات تطبيقًا 
الأعلى معايري احلوكمة يف ال�سوق املالية ال�سعودي

االستثمارات

السالمة

+ 8 مليون �صاعة
عمل متوا�سلة بدون اأي اإ�سابة عمل بف�سل من اهلل

507
مليون ريال

اإجمايل اال�ستثمارات يف ال�سركات

81
مليون ريال

اإجمايل اال�ستثمارات يف 
�سناديق خمتلفة
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العر�س والطلب على اال�سمنت يف �سوق اململكة خالل الفرتة 2015 - 2026م 
)ما يعادل كلنكر(:

�لر�ص��م �لبي��اين يو�ص��ح �لعر���ض و�لطل��ب و�لإنت��اج و�ملخ��زون ل�ص��ركات �ل�ص��منت باململك��ة �لعربي��ة 
�ل�ص��عودية �ص��املة �ملتوق��ع للخم���ض �ص��نو�ت �لقادم��ة

ن�صبة �لنمو �ملتوقع بالطلب لعام 2022م و 2023م  تقّدر ب� 4% ، ويف �لأعو�م 2024م - 2026م  تقّدر ب� %3  	
�لإنتاج على فر�صية طاقة �ل�صركات �لت�صميمية �ملزودة بالوقود 	
معامل حتويل )�لطلب( من ��صمنت �إىل كلنكر يعادل ) - 5 %( 	
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أداء المال واألعمال 01



أواًل: األداء المالي
بل��غ ر�أ���ض م��ال �ل�ص��ركة �ملدف��وع يف 31 دي�ص��مر 2021م، 2,025 ملي��ون ري��ال �ص��عودي، موزع��ة عل��ى 

202,500 �أل��ف �ص��هم م�ص��در ومدف��وع بالكام��ل بو�ق��ع 10 ري��الت �ص��عودية لل�ص��هم �لو�حد.

اأرباح ال�سركة خالل العام 2021م )باملليون ريال(:
الإي�صاحن�صبة التغري%الفرق %2020م2021م

-23%)220(736956�صايف �ملبيعات

2%8)516()508(تكلفة �ملبيعات

-48%)213(227440�لأرباح �لإجمالية
ب�صبب �إنخفا�ض قيمة 

�ملبيعات

م�صروفات
7%5)69()64(ت�صغيلية - �أخرى

-56%)207(164371�لأرباح �لت�صغيلية
ب�صبب �إنخفا�ض

قيمة �ملبيعات

-60%)245(161406�لأرباح �ل�صافية
ب�صبب �إنخفا�ض قيمة 

�ملبيعات و�لإير�د�ت 
�لأخرى

ويو�صح �لر�صم �لبياين �لتايل قيمة �ملبيعات و�صايف �لأرباح خالل خم�ض 
�صنو�ت من عام 2017م �إىل عام 2021م )مباليني �لريالت(:
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�صايف الأرباح�صايف املبيعات

736

161

202,500
�ألف 
�سهم

2,025
مليون ريال 

راأ�س مال ال�سركة املدفوع
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النتائج المالية:
نعر�ض فيما يلي ملخ�صًا للنتائج �ملالية من عام 2017م �إىل عام 2021م:

قائمة الأ�صول واخل�صوم وحقوق امللكية )قائمة املركز املايل(

)باآلف الريالت(بيــان

2017م)1(2018م2019م)2(2020م)3(2021م

533,000735,5231,090,3751,153,0531,268,745�أ�صول متد�ولة

4,480,6294,154,6153,385,397  5,389,7994,858,717�أ�صول غري متد�ولة

5,922,8005,594,2405,571,0045,307,6684,654,142جمموع �لأ�صول

344,022252,080258,270208,132188,055خ�صوم متد�ولة

1,178,1901,308,1901,571,8191,650,832950,000قرو�ض طويلة �لأجل

113,668106,650100,42479,60680,817خ�صوم غري متد�ولة

1,635,8811,666,9211,930,5131,938,5701,218,872جمموع �خل�صوم

حقوق امل�صاهمني

2,025,0002,025,0002,025,0002,025,0002,025,000ر�أ�ض �ملال

1,306,8201,306,8201,306,8201,306,8201,306,820�حتياطيات

)600()20,818(11,681)1,474(193,108�لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة

761,990596,973296,98958,096104,050�أرباح مبقاة

4,286,9193,927,3203,640,4913,369,0983,435,270جمموع حقوق �مل�صاهمني

5,922,8005,594,2405,571,0045,307,6684,654,142حقوق �مل�صاهمني و�ملطلوبات

)1( مت تعدي��ل �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملقارن��ة للع��ام 2017م وذل��ك ح�ص��ب �إي�ص��اح �ملحا�ص��ب �لقان��وين رقم 30 يف �لقو�ئ��م �ملالية �ملنتهية يف 
31-12-2018 م.

)2( مت تعدي��ل �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملقارن��ة للع��ام 2019م وذل��ك ح�ص��ب �إي�ص��اح �ملحا�ص��ب �لقان��وين رقم 32 يف �لقو�ئ��م �ملالية �ملنتهية يف 
31-12-2020م.

)3( مت تعدي��ل �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملقارن��ة للع��ام 2020 وذل��ك ح�ص��ب �إي�ص��اح �ملحا�ص��ب �لقان��وين رق��م 32 يف �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملنتهي��ة يف 
31-12-2021م.

قائمة الدخل )باآلف الريالت(

2017م)1(2018م2019م2020م )2(2021مبيــان

735,843956,000801,881521,216748,045�صايف �ملبيعات

)556,598()487,128()465,255()515,952()508,498(تكلفة �ملبيعات

227,344440,047336,62634,088191,447جممل �لربح

�لإد�ري��ة  �مل�صاري��ف  جمم��وع 
)61,439()62,277()67,543()68,921()63,562(و�لت�صويقية و�لعامة

15,31647,42217,25210,7584,116�إير�د�ت �أخرى

)29,742()34,410()30,000()13,000()18,500(�لزكاة �ل�صرعية

104,382)51,841(160,598405,548256,335�صايف دخل �ل�صنة

0.52)0.26(0.811.831.27ربحية �ل�صهم

)1( مت تعدي��ل �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملقارن��ة للع��ام 2017م وذل��ك ح�ص��ب �إي�ص��اح �ملحا�ص��ب �لقان��وين رقم 30 يف �لقو�ئ��م �ملالية �ملنتهية يف 
31-12-2018م.

)2( مت تعدي��ل �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملقارن��ة للع��ام 2020 وذل��ك ح�ص��ب �إي�ص��اح �ملحا�ص��ب �لقان��وين رق��م 32 يف �لقو�ئ��م �ملالي��ة �ملنتهي��ة يف 
31-12-2021م.

�لأ�صول و�خل�صوم وحقوق �مل�صاهمني خالل خم�ض �صنو�ت من عام 
2017م �إىل عام 2021م )مباليني �لريالت(:
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ثانيًا: أداء اإلنتاج والمبيعات
اإنتاج ال�سركة من اال�سمنت خالل عام 2021 م )باملليون طن(:

 قام��ت �ل�ص��ركة خ��الل �لع��ام 2021م باإنت��اج )4.4( ملي��ون ط��ن كلنك��ر، و�إنت��اج )5.3( مليون طن من 
�ل�صمنت.

التغري20212020
91%4.42.3�إنتاج �لكلنكر

18%5.34.5�إنتاج �ل�صمنت

4.4
مليون طن

اإنتاج ال�سركة من 
الكلنكر 2021م 

5.3
مليون طن

اإنتاج ال�سركة من 
اال�سمنت 2021م

ومتا�صيًا مع خطة �ل�صركة لالنتقال �إىل �ملوقع �جلديد، مت �لإعالن يف موقع تد�ول عن �لتايل: 
��ة �ل�ص��ركة �لب��دء بتفكي��ك وبي��ع خط��وط �لإنت��اج  	 بتاري��خ 29 �ص��بتمر 2019م، مت �لإع��الن ع��ن نيِّ

�لقدمي��ة م��ن 1 �إىل 5 و�لت��ي تبل��غ طاقته��ا �لإنتاجي��ة 5,600 ط��ن كلنكر يوميًا، علمًا �أنه مت ��ص��تهالك 
هذه �خلطوط بالكامل دفرتيًا. ولن يكون لهذ� �لقر�ر �أي تاأثري على وفاء �ل�صركة بالتز�ماتها جتاه 
�لغري كما مت �لإعالن على موقع تد�ول، ومت �لبدء بالفك و�لبيع ب�صكل جزئي و�صيعك�ض �لأثر �ملايل 

يف ح��ال �لتحق��ق خ��الل كل ف��رتة على حده.
بتاري��خ 20 �آبري��ل 2021م، مت �لإع��الن ع��ن نق��ل وتركي��ب �خل��ط �ل�ص��ابع م��ن �مل�صن��ع �لق��دمي يف  	

جن��وب مدين��ة �لريا���ض �إىل موق��ع �مل�صن��ع �جلدي��د يف �حل��الل �ل�ص��مالية مبحافظ��ة �خل��رج �لتابع��ة 
ملنطق��ة �لريا���ض، وتبل��غ طاق��ة �خل��ط �لإنتاجي��ة 10 �آلف طن/كلنك��ر يومي��ًا وبذلك �ص��ت�صل �لطاقة 

�لإنتاجي��ة بنهاي��ة ع��ام  2024م  يف �ملوق��ع �جلدي��د  30 �أل��ف ط��ن/ كلنك��ر يومي��ًا.
        و�صيتم متويل تكلفة �لنقل من مو�رد �ل�صركة �ملتاحة.

بتاري��خ 18 يناي��ر 2022م، مت �لإع��الن ع��ن ني��ة �ل�ص��ركة بي��ع خ��ط �لإنت��اج �ل�صاد���ض بامل�صنع �حلايل  	
بكام��ل ملحقات��ه �لت��ي تبل��غ طاقت��ه �لإنتاجي��ة  3 �آلف طن/كلنك��ر يومي��ًا، علمًا �أنه مت ��ص��تهالك هذ� 

�خلط بالكامل دفرتيًا. ولن يكون لهذ� �لقر�ر �أي تاأثري على وفاء �ل�ص��ركة بالتز�ماتها جتاه �لغري.
وفيما يتعلق مبخزون �لكلنكر يف �مل�صنع �لقدمي، �صت�صتمر عمليات �لطحن حتى �نتهاء �ملخزون.

يو�صح �لر�صم �لبياين �لتايل �إنتاج �ل�صركة من �لكلنكر خالل خم�ض 
�صنو�ت من عام 2017 م �إىل عام 2021م )بالألف طن(:
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التوزيع اجلغرايف ملبيعات ال�سركة:
جمي��ع مبيع��ات �ل�ص��ركة مت��ت يف �ململك��ة �لعربي��ة �ل�ص��عودية، ومل تق��م �ل�ص��ركة بت�صدي��ر �أي ج��زء م��ن 

منتجاته��ا �إىل خارج �ململكة.
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02 المشاريع واالستثمارات



أواًل: المشاريع 
1. اال�ستثمار يف ال�سركة اليمنية ال�سعودية ل�سناعة اال�سمنت 

 متتلك ��صمنت �ليمامة ح�صة يف �ل�صركة �ليمنية �ل�صعودية بن�صبة 20% ، متثل مبلغ 75 مليون ريال 
�ص��عودي م��ن �أ�ص��ل ر�أ���ض م��ال �ل�ص��ركة و�لبال��غ 100 ملي��ون دولر )375 ملي��ون ري��ال( مت متويله��ا م��ن 
�لتدفقات �لنقدية لل�ص��ركة، ويقع �مل�صنع يف حمافظة »�أبني« بالقرب من مدينة عدن، وتبلغ �لطاقة 
�لت�صميمية للم�صنع 1.4 مليون طن ��صمنت �صنويًا، وقد مت �لتوقف عن �مل�صروع يف مر�حل �لت�صغيل 
�لتجريبي يف �لعام 2011م، ونظرً� للظروف �ل�صيا�صية �لتي متر بها جمهورية �ليمن �ل�صقيقة، فقد 
تعذر �لت�ص��غيل �لتجريبي حتى تاريخه، وعليه قامت �ل�ص��ركة بتكوين خم�ص�ض لهبوط �ل�ص��تثمار�ت 
وذل��ك ملو�جه��ة �أي �نخفا���ض حمتم��ل يف قيم��ة �ل�ص��تثمار حي��ث بل��غ ر�صي��د �ملخ�ص���ض يف نهاية �لعام 

2017م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة �ل�ص��تثمار.

2. م�سروع اإن�ساء م�سنع اليمامة اجلديد 
 تعزي��زً� ملوقعه��ا �لري��ادي يف قط��اع �صناع��ة �ل�ص��منت �ملمت��دد لأك��رث م��ن 65 عام��ًا باململك��ة، �أطلق��ت 
��صمنت �ليمامة عام 2015 م م�صروعها �لتطويري �لأ�صخم من نوعه على م�صتوى �لقطاع يف �ململكة، 
و�لذي يتمثل ببناء م�صنع جديد متكامل �لإمكانيات و�ملر�فق، وجمهز باأحدث خطوط �لإنتاج �لعاملية، 
وذلك مبنطقة �حلالل �ل�صمالية �صمال �صرق حمافظة �خلرج، وي�صم �مل�صروع �إن�صاء خطي �إنتاج وبناء 
حمطة كهرباء بحمولت عالية، وم�صروع �إمد�د �لوقود، وبناء مدينة �صكنية بتكلفة عقود تقديرية 4.2 
ملي��ار ري��ال �ص��عودي، وخ��الل �لع��ام �مل��ايل 2021 م ��ص��تمرت ��ص��منت �ليمام��ة مبتابع��ة �إجن��از �لأعم��ال 

يف تلك �مل�ص��اريع وذلك على �لنحو �لتايل:
م�صروع خطي الإنتاج

��ص��تمرت �ل�ص��ركة �لأملاني��ة »تي�ص��ن ك��روب للحل��ول �ل�صناعي��ة« يف �إجن��از �لأعم��ال �مل�ص��ندة �إليه��ا يف 
�إن�ص��اء وتنفي��ذ خط��ي �إنت��اج بطاق��ة �إنتاجي��ة 20 �أل��ف ط��ن م��ن م��ادة �لكلنكر يومي��ًا، و�لتي تبل��غ بتكلفة 

تقديري��ة �إن�ص��ائهما ح��و�يل 2.800 ملي��ون ريال.
م�صروع حمطة الكهرباء 

��ص��تمر �إجن��از �لأعم��ال خ��الل ع��ام 2021 م يف م�ص��روع حمط��ة �لكهرب��اء و�لت��ي وقع��ت �ل�ص��ركة عق��د 
�إن�صائها مع �صركة و�رت�صيال و�لتي تبلغ بتكلفة تقديرية 480 مليون ريال وذلك بتاريخ 27-06-2016م. 

م�صروع اإمداد الوقود
 ��ص��تمر �إجن��از �لعق��د م��ع �ص��ركة ج��از �لعربي��ة و�لت��ي تبل��غ بتكلف��ة تقديري��ة  280 ملي��ون ري��ال وذل��ك بتاري��خ 

12-10-2016م. 

م�صروع املدينة ال�صكنية 
��ص��تمرت �أعم��ال �لبن��اء خ��الل ع��ام 2021م من قبل �ص��ركة �لعريني للمق��اولت �لتي جرى توقيع عقد 

�لإن�صاء معها و�لتي تبلغ بتكلفة تقديرية 227.3 مليون ريال.
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ن�سب اإجناز م�سروع اليمامة اجلديد حتى 31-12-2021م:

99%
م�سروع اإمداد الوقود

99%
م�سروع اإن�ساء حمطة الكهرياء

96.5%
م�سروع اإن�ساء خطي االإنتاج

84%
م�سروع املدينة ال�سكنية

مت �لإف�ص��اح يف تقري��ر �لع��ام 2020م ع��ن موع��د �لت�ص��غيل �لتج��اري �ملتوق��ع يف �لرب��ع �لثال��ث 2021م 
ونظ��رً� لإ�ص��تمر�ر تد�عي��ات جائح��ة فايرو���ض كورون��ا و�إج��ر�ء �لعديد من �لختب��ار�ت يف �مل�صنع فقد 
مت حتدي��ث �لوق��ت �ملتوق��ع م��ن �نته��اء كامل �مل�ص��روع �إىل �لربع �لثاين من �لعام 2022م مب�ص��يئة �هلل.

3. اأر�س ا�سمنت اليمامة )امل�سنع احلايل(
بانتقاله��ا قريب��ًا �إىل �مل�صن��ع �جلدي��د وتوق��ف �أعماله��ا يف �مل�صن��ع �لق��دمي تك��ون ��ص��منت �ليمام��ة ق��د 
�أنه��ت 65 عام��ًا م��ن �لعم��ل يف �ملوق��ع �حل��ايل، ه��ذ� �ملوق��ع �لذي �ص��يتحول قريب��ًا �إىل �أحد �أه��م �ملو�قع 
�ل�ص��رت�تيجية يف منطقت��ه مبدين��ة �لريا���ض، و�صي�ص��كل فر�ص��ة ��ص��تثمارية و�عدة لل�ص��ركة، حيث تبلغ 
م�ص��احة �أر���ض �مل�صن��ع �حلالي��ة 4،710،234 مرتً� مربعًا و�ململوكة لل�ص��ركة ب�ص��ك )�إلكرتوين(، ويف 
ه��ذ� �ل�ص��ياق تلت��زم ��ص��منت �ليمام��ة باملعاي��ري �ملحا�ص��بية �ل�ص��عودية وق��ر�ر هيئ��ة �ل�ص��وق �ملالي��ة �لت��ي 
ت�ص��مح با�ص��تخد�م �لقيمة �لدفرتية لكون �لغر�ض �حلايل لها هو �ل�ص��تخد�م، ويوؤكد جمل���ض �لإد�رة 
باأنه �صيناق���ض كافة �خليار�ت �ملطروحة و�ص��يعمل على �قتنا�ض �أف�صل �لفر�ض ل�ص��تغالل �لأر�ض يف 

وقتها.
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ثانيًا: االستثمارات 

ت�س��تثمر �س��ركة ا�س��منت اليمام��ة يف بع���س ال�س��ركات وال�سنادي��ق وه��ي 
كالت��ايل: 

ح�صة اليمامة )%(ا�صم ال�صركة
قيمة ال�صتثمار يف 
31-12-2021م 
)باآلف الريالت(

33.3337,292%1- �صركة منتجات �صناعة �ل�صمنت »بجدة« )1(

5.625470,250%2- �صركة �لت�صنيع وخدمات �لطاقة )�صركة م�صاهمة مقفلة(

200%3- �ل�صركة �ليمنية �ل�صعودية لال�صمنت )�صايف( )1()2(

507,542�إجمايل �ل�صتثمار�ت يف �ل�صركات

��صتثمار�ت يف �صناديق خمتلفة

448,772- ��صتثمار يف �صناديق عقارية 

532.347- ��صتثمار يف �صناديق مر�بحة 

588,661�إجمايل �ل�صتثمار�ت

)1( مت حتديد قيمة �ل�صتثمار طبقًا للقيمة �لدفرتية.

)2( مت تكوين خم�ص�ض هبوط ��صتثمار مببلغ �إجمايل 75 مليون ريال ومبا ميثل 100% من حجم �ل�صتثمار.

ثالثًا: الشركات التابعة 

�سركة منتجات �سناعة اال�سمنت 
الن�صاط ا�صم ال�صركة

الرئي�صي
راأ�ض مال 

ال�صركة
الدولة حمل 

ن�صبة اليمامةحمل العملياتالتاأ�صي�ض

�ص��ركة منتج��ات �صناع��ة 
�ل�صمنت »بجدة«

�إنتاج وبيع �أكيا�ض 
�أور�ق �ل�صمنت

18 مليون 
م��ن �لريا�ض - جدة�ل�صعوديةريال  %33.33

ر�أ�ض مال �ل�صركة

تفا�صيل الأ�صهم واأدوات الدين ال�صادرة لل�صركة التابعة )مليون ريال( 

 ا�صم ال�صركة 
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�ض
قر

ة ال
مد

وح
من

ض امل
ر�

الق
صل 

اأ�

عام
ة ال

داي
يف ب

�ض 
قر

د ال
�صي

ر

الل 
 خ

�ض
قر

ن ال
م م

صتل
امل�

عام
ال

عام
ل ال

خال
دد 

مل�ص
ا

عام
ة ال

هاي
يف ن

�ض 
قر

د ال
�صي

ر

�ض 
قر

ن ال
ي م

تبق
غ امل

ملبل
ا

م(
صتل

 ي�
مل

(

منتجات 
�صناعة 
�ل�صمنت

9 بنك �لإمناء - قر�ض طويل �لأجل
635533555�صنو�ت

بنك �لريا�ض وبنك �جلزيرة - 
قرو�ض ق�صرية �لأجل

 6
108420420108�صهور

24 �صندوق �ل�صتثمار �ل�صعودي
300300300�صهر
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القروض والمدفوعات 
النظامية

03



أواًل: القروض 
حظي��ت ��ص��منت �ليمامة م��ن �أج��ل تنفي��ذ م�ص��اريعها �ل�ص��رت�تيجية بتموي��ل مت��اح ومتن��وع وتناف�ص��ي،  

وه��ي عل��ى �لنحو �لتايل:

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي: 
بتاري��خ 20 دي�ص��مر 2016 ح�صل��ت �ل�ص��ركة عل��ى متوي��ل طويل �لأجل متو�فق مع �ل�صو�بط �ل�ص��رعية 
بقيم��ة 900 ملي��ون ري��ال �ص��عودي م��ن �صن��دوق �لتنمي��ة �ل�صناعي��ة �ل�ص��عودي، بغر���ض متوي��ل �إن�ص��اء 
م�صنع ��صمنت �ليمامة �جلديد يف منطقة �حلالل �ل�صمالية مبحافظة �خلرج �لتابعة لإمارة منطقة 
�لريا�ض، وذلك ب�صمان رهن �أ�صول �مل�صنع �جلديد بالإ�صافة �إىل �صند�ت لأمر، على �أن يتم �صد�د 
�لقر�ض على 12 دفعة ن�صف �ص��نوية �عتبارً� من عام 2020م. مت �ص��د�د مبلغ قدره 155 مليون ريال 

�ص��عودي خالل عام 2020م و 130 مليون ريال �ص��عودي خالل عام 2021م.

البنوك التجارية
بتاريخ 25 مار���ض 2021م، وقعت �ل�ص��ركة �تفاقية مر�بحة �إ�ص��المية مع م�صرف �لر�جحي متو�فقة 
م��ع �ل�ص��ريعة �لإ�ص��المية، حت�ص��ل �ل�ص��ركة مبوجبه��ا عل��ى ت�ص��هيالت بنكي��ة جزئي��ة مببل��غ 863 ملي��ون 
ريال �صعودي مل ي�صتخدم منه �صوى مبلغ 563 مليون ريال �صعودي بغر�ض �صد�د قر�ض �لبنك �لأهلي 

�لتج��اري وجمموع��ة �ص��امبا �ملالي��ة، و�ل��ذي مت �ص��د�ده بالكام��ل ي��وم 30 مار���ض 2021م وفق��ًا ملا يلي:
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)مليون ريال(
990074501306150�صندوق �لتنمية �ل�صناعية �ل�صعودي

56356356305630)1(5�لبنوك �لتجارية

1,4631,3085631301,1780�لإجمايل

)1( �تفاقية مر�بحة �إ�صالمية مع م�صرف �لر�جحي بقيمة 563 مليون ريال �صعودي بغر�ض �صد�د قر�ض �لبنك �لأهلي و�صامبا 
- ل يوجد جزء متد�ول من قرو�ض طويلة �لأجل لعام  2022م حيث �إن �ل�ص��ركة قد قامت بال�ص��د�د �ملبكر جلزء من �أق�ص��اط قرو�صها 

مببلغ 130 مليون ريال ل�صالح �صندوق �لتنمية �ل�صناعية �ل�صعودي خالل �لعام 2021م.
- �تفاقي��ة �ملر�بح��ة �إ�ص��المية م��ع م�ص��رف �لر�جح��ي م�صمون��ة ب�ص��ند�ت لأم��ر عل��ى �أن يتم �ص��د�د �لقر�ض على 6 دفعات ن�صف �ص��نوية 

�عتبارً� من مار���ض 2023 م.
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ثانيًا: المدفوعات النظامية 
وهي �ملدفوعات �مل�صتحقة للجهات �حلكومية، وتتوزع على �لنحو �لآتي.

البيان
 )باآلف �لريالت(

2020م2021م

2,0422,265�لر�صوم �جلمركية

13,68625,289�لزكاة )1(

68,72950,127�صريبة �لقيمة �مل�صافة

15,05114,990��صرت�كات �لتاأمينات �لجتماعية

337300ر�صوم تاأ�صري�ت وجو�ز�ت )2(

34,77724,247ر�صوم ��صتغالل حماجر ومو�د

8,12110,055�إيجار�ت �صكة �حلديد

142,743127,273�ملجموع

)1( قام��ت �ل�ص��ركة بتق��دمي �إقر�ر�ته��ا �لزكوي��ة ع��ن �لأع��و�م �ل�ص��ابقة حت��ى 2020م، ومت �ص��د�د �ل��زكاة �مل�ص��تحقة. مبوج��ب ه��ذه 
�لإقر�ر�ت ح�صلت �ل�ص��ركة على �لربط �لنهائي من �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل حتى عام 2012م كما ح�صلت �ل�ص��ركة على �ص��هادة 

زكاة مقي��دة ع��ن �لأع��و�م 2012م وحت��ى 2020م.
)2( ت�صمل تاأ�صري�ت �خلروج و�لعودة وتاأ�صري�ت �لعمل و�ملقابل �ملايل وجتديد �لإقامة.

ر�سوم تاأ�سريات:
وز�رة  لنظ��ام  �ل�ص��ركة  تخ�ص��ع 
�ملو�رد �لب�صرية و�لتنمية �لجتماعية 
�لتاأ�ص��ري�ت  بر�ص��وم  يتعل��ق  فيم��ا 

�ل�ص��عوديني. غ��ري  ملوظفيه��ا 

ر�سوم ا�ستغالل حماجر:
تخ�ص��ع �ل�ص��ركة لنظ��ام �ل�ص��تثمار 
�لتعديني، وهي ر�ص��وم �ص��نوية تدفع 
ل��وز�رة �ل�صناعة و�لرثوة �ملعدنية.

اإيجارات �سكة احلديد:
قيم��ة �إيج��ار �أر���ض جم��اورة مل�صن��ع 
�خلط��وط  موؤ�ص�ص��ة  م��ن  �ل�ص��ركة 
�حلديدي��ة �ل�ص��عودية عل��ى �أ�صا���ض 

�ص��نوي.

�سريبة القيمة امل�سافة: 
تخ�ص��ع �ل�ص��ركة لنظ��ام �صريب��ة �لقيم��ة �مل�صاف��ة �ل�ص��ادر 
مبوج��ب قر�ر جمل���ض �لوزر�ء رق��م 654 وتاريخ1-11-1438ه�، 
1441ه���،   -  9   -  18 وتاري��خ  )�أ/638(  رق��م  �مللك��ي  و�لأم��ر 
�لقا�ص��ي بتعدي��ل �مل��ادة )�لثاني��ة( م��ن نظ��ام �صريب��ة �لقيم��ة 
�مل�صاف��ة و�ملت�صم��ن رف��ع ن�ص��بة �ل�صريب��ة م��ن 5% �إىل %15.

الر�سوم اجلمركية:
هيئ��ة  لأنظم��ة  �ل�ص��ركة  تخ�ص��ع 
�ل��زكاة و�ل�صريبة و�جلم��ارك فيم��ا 
للقط��ع  �جلم��ارك  بر�ص��وم  يتعل��ق 

و�مل��و�د �مل�ص��توردة م��ن �خل��ارج.

الزكاة:
هيئ��ة  لأنظم��ة  �ل�ص��ركة  تخ�ص��ع 
يف  و�ل�صريبة و�جلم��ارك  �ل��زكاة 
وق��د  �ل�ص��عودية،  �لعربي��ة  �ململك��ة 
�ل��زكاة  ب�ص��د�د  �ل�ص��ركة  قام��ت 

2020م. �لع��ام  ع��ن  �مل�ص��تحقة 

ا�سرتاكات التاأمينات 
االجتماعية:

وز�رة  لأنظم��ة  �ل�ص��ركة  تخ�ص��ع 
�مل��و�رد �لب�ص��رية و�لتنمي��ة �لجتماعي��ة 
)نظ��ام �لتاأمينات �لجتماعية(، حيث 
يت��م �ص��د�د ر�ص��وم �ل�ص��رت�ك �ص��هريًا.
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السالمة والصحة والبيئة 04



ح�ص��ل م�صن��ع ��ص��منت �ليمام��ة يف ع��ام 2021م عل��ى �لرخ�ص��ة �لبيئ��ة �لت�ص��غيلية م��ن �ملرك��ز �لوطن��ي 
للوقاي��ة و�للت��ز�م �لبيئ��ي، حي��ث تلت��زم �ل�ص��ركة يف جم��ال �حلف��اظ عل��ى �لبيئ��ة بتطبي��ق كافة �ملقايي���ض 
و�ملعايري �ل�صعودية و�لعاملية للحفاظ على �لبيئة حتت �إ�صر�ف ومتابعة �ملركز �لوطني للوقاية و�للتز�م 
�لبيئي يف �ململكة، وتر�عي كافة �ملتطلبات �صمن �ملبادئ �لأ�صا�صية �لتي تتبناها يف �صيا�صتها �لت�صغيلية 
يف م�صانعه��ا، وحتر���ض وتر�ق��ب بانتظ��ام �أعم��ال �ل�صيان��ة �لدوري��ة للفالت��ر �لت��ي تق��وم بتنقي��ة �له��و�ء 
�ملنبع��ث م��ن خط��وط �لإنت��اج يف كل مر�ف��ق �مل�صنع بكفاءة تام��ة تفوق كثريً� �ملتطلبات �ملحددة من قبل 
�لهيئ��ة �لعام��ة لالأر�ص��اد وحماي��ة �لبيئ��ة يف �ململك��ة، وق��د ح�صل��ت �ل�ص��ركة عل��ى �ل�ص��هاد�ت �لتالي��ة م��ن 
 ISO14001 ص��هادة مطابق��ة نظ��ام �لإد�رة �لبيئي��ة� :SGS ص��ركة �صوي�ص��رية عاملي��ة للفح���ض و�ملر�قب��ة�

)وتعت��ر �ل�ص��ركة م��ن �ل�ص��ركات �لأو�ئ��ل �لت��ي ح�صلت على هذه �ل�ص��هادة يف �ململكة(.

تلت��زم ��ص��منت �ليمام��ة بالمتث��ال لكاف��ة �لقو�ن��ني و�لقو�ع��د �لتنظيمي��ة و�للتز�م��ات �ملطّبقة 
يف جمال �ل�ص��المة و�ل�صحة و�لبيئة.

نعم��ل عل��ى متك��ني وتطبي��ق �أمن��اط �حلي��اة و�ل�ص��لوكيات �ل�صحي��ة �لت��ي تر�ع��ي �لبيئ��ة و�ل�صح��ة 
و�ل�ص��المة �ص��و�ء د�خ��ل م��كان �لعم��ل �أو خارج��ه.

نعم��ل عل��ى �لتكام��ل ب��ني �لإد�رة �ل�ص��ليمة للبيئ��ة و�ل�صحة و�ل�ص��المة خالل دورة �حلي��اة �لكاملة 
لأ�صولنا ومنتجاتنا، و�لتي ت�صمل �صل�صلة �لقيمة �لكاملة يف ��صمنت �ليمامة بجميع مر�حلها.

نعم��ل يف �إد�رة �ل�ص��المة و�ل�صح��ة و�لبيئ��ة، عل��ى �حت��و�ء �ملخاط��ر �ملرتبط��ة باأن�ص��طة ��ص��منت 
�ليمام��ة للو�ص��ول �إىل �أد�ء عامل��ي �مل�ص��توى، يحق��ق �لمتث��ال للقو�عد �لتنظيمية وميتد لي�ص��مل 
�حل��د م��ن �حل��و�دث �ملت�صلة بالبيئة و�ل�صحة و�ل�ص��المة، و�صمان �صحة �لعاملني، و�حلفاظ 

عل��ى �مل��و�رد وكفاءة �لطاقة، وتقلي��ل �لنفايات و�لنبعاثات.

نحر���ض عل��ى تطبي��ق �لأنظم��ة وتوف��ري �لبني��ة �لأ�صا�ص��ية �لكفيل��ة بوقاي��ة �لأف��ر�د و�لبيئ��ة م��ن 
�خلطر، وذلك لتحقيق �أ�صا�صيات �ل�صحة و�ل�صالمة و�لأمن و�مل�صوؤولية �لبيئية يف مكان �لعمل.

نتفاع��ل ونت�ص��ارك م��ع �أ�صح��اب �مل�صلح��ة لدين��ا، مب��ا فيه��م موظفين��ا وم�ص��تثمرينا، و�جلهات 
�ملعنية ب�صال�صل �لتوريد، و�ملجتمعات �ملحلية و�لعمالء للتاأكد من فهم متطلباتهم، و�لتجاوب 

مع خماوفهم فيما يتعلق بالبيئة و�ل�صحة و�ل�صالمة.

ملتزم��ون بتق��دمي �أف�ص��ل �أن��و�ع �لتدري��ب ملوظفين��ا لتعزي��ز قدر�ته��م وكفاءته��م ورفاهيته��م يف 
تنا. من�صاآ
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وتق��وم �ل�ص��ركة بعم��ل �ص��جالت بيئي��ة م�ص��تمرة للم�صن��ع ح�ص��ب تعليم��ات �ملرك��ز �لوطن��ي للوقاي��ة 
و�للتز�م �لبيئي من قبل مكتب متخ�ص�ض ومعتمد من �ملركز للتاأكد من �لتز�م �مل�صنع بال�صرت�طات 

�لبيئي��ة، وكان��ت �لنتائ��ج توؤك��د �لت��ز�م �مل�صنع مبتطلب��ات �ملركز �لوطني للرقاب��ة و�للتز�م �لبيئي.

 وحفاظ��ًا عل��ى �ص��المة �لعامل��ني يف �ل�ص��ركة �ص��و�ًء كان��و� موظف��ني �أو م��ن عم��ال �ل�ص��ركات �لت��ي تعم��ل 
د�خ��ل نط��اق �ليمام��ة وكذل��ك حفاظ��ًا عل��ى ممتلكاته��ا، ف��اإن �ل�ص��ركة تطب��ق �أعل��ى معاي��ري �ل�ص��المة 
�لعاملي��ة لتجن��ب �لإ�صاب��ات و�حل��و�دث وكذل��ك �حلر�ئ��ق، كم��ا تق��وم �ل�ص��ركة باإع��د�د بر�م��ج تدريبي��ة 
جمدول��ة للموظف��ني لرف��ع �لوع��ي مبتطلب��ات �ل�ص��المة وبكيفي��ة �لتعام��ل مع �حل��و�دث و�حلر�ئق، وكل 
ذل��ك يت��م ع��ر تطبي��ق نظ��ام �ل�ص��المة و�ل�صح��ة �لبيئي��ة OHSAS18001. وبف�ص��ل م��ن �هلل �أوًل، ث��م 
�للت��ز�م �ل�ص��ارم مبتطلب��ات �ل�ص��المة فق��د خل��ت �ص��نة 2021م م��ن �أي �إ�صاب��ات عم��ل تذك��ر �صم��ن 
جمم��وع �ص��اعات عم��ل متو��صل��ة بلغ��ت �أك��رث م��ن 8 مليون �ص��اعة عمل. عالوة على ذلك تعمل ��ص��منت 
�ليمام��ة عل��ى تطبي��ق كاف��ة �إج��ر�ء�ت �ل�ص��المة و�لتباع��د �لجتماع��ي وتعمي��م �لن�ص��ر�ت �لتوعوي��ة، 
و�إع��ادة تنظي��م �لعم��ل ع��ن بع��د، وتطبي��ق �لتباعد د�خل مقر�ت �لعمل، وتوفري كافة و�ص��ائل �ل�ص��المة 

�صم��ن متطلب��ات �لإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة جلائح��ة فريو���ض كورون��ا )كوفي��د-19(.

+ 8 مليون �صاعة
عمل متوا�سلة بدون اأي 
اإ�سابة عمل بف�سل من 

اهلل
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الموارد البشرية 05



تعمل �إد�رة �ملو�رد �لب�ص��رية بد�ية كل عام مع بقية �لإد�ر�ت لتحقيق �خلطط �ل�ص��نوية �ملعتمدة، حيث كان 
هذ� �لعام 2021 مليئًا بالإجناز�ت �لتي ركزت على �ملوظف و��صتقر�ره ومن �أبرز هذه �لإجناز�ت ما يلي:

تنفيذ �لحتياجات �لتدريبة بن�صبة رفع ن�صبة �لتوطني �إىل %67.5
100% لعام 2021م وباإجمايل 

16,722 �صاعة تدريبية.

تطوي��ر موؤ�ص��ر�ت �لأد�ء و�لأه��د�ف 
�لذكية جلميع �إد�ر�ت �ل�صركة.

دعم �لقرو�ض �ل�صكنية من خالل 
م�صاركة �ل�صركة بتحمل ن�صبة من 

�لأرباح.

تاأهيل روؤ�صاء �لأق�صام من خالل 
ور�ض �لعمل لبناء �لحتياجات 

�لتدريبية ب�صكل �حرت�يف.

تطوير وتفعيل برنامج تقييم 
�لأد�ء مبا يتالءم مع �أهد�ف 

وتطلعات �ل�صركة.

�إجمايل �صاعات �لتدريب �ل�صنوية 
للمدربني 324 �صاعة تدريبية

مه��ار�ت  تطوي��ر  برنام��ج  �لب��دء 
�للغة �لإجنليزية بالتعاون مع مركز 
EF، حي��ث مت ��ص��تهد�ف ن�ص��بة %5 

م��ن �إجم��ايل موظفي �ل�ص��ركة.
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المسؤولية االجتماعية 
وبرامج الدعم

06



حتقيق��ًا لدوره��ا يف �مل�ص��اركة �ملجتمعي��ة، تعم��ل ��ص��منت �ليمام��ة ب�ص��كل دوؤوب عل��ى تطوي��ر بر�م��ج 
م�صوؤوليتها �لجتماعية �ملختلفة و�لتي تغطي عدة جمالت، منها: �لعلوم و�لتدريب، و�لدعم �خلريي، 
و�لبيئ��ة، وفعالي��ات �ملجتم��ع وذل��ك به��دف حتفي��ز �لتنمي��ة �مل�ص��تد�مة �لت��ي تلب��ي �حتياج��ات �ملجتم��ع. 
وخالل عام 2021م ��ص��تمرت ��ص��منت �ليمامة باأد�ء دورها يف تعزيز م�ص��اركتها �ملجتمعية، وقدمت 
�لترعات و�لدعم ل� 18 جمعية وجهة خريية و�صحية و�أكادميية خمتلفة، كما قامت ��صمنت �ليمامة 
باإط��الق مب��ادرة زر�ع��ة 300 �أل��ف �ص��جرة مب�صنعه��ا �جلدي��د بالريا���ض وذل��ك بالتع��اون م��ع »مرك��ز 
�لغط��اء �لنبات��ي ومكافح��ة �لت�صح��ر« وذل��ك �صم��ن حمل��ة #لنجعلها_خ�ص��ر�ء حتقيقًا مل�ص��تهدفات 

روؤية �ململكة 2030 ومو�كبة ملبادرة �ل�صعودية �خل�صر�ء �لتي �أطلقها �صمو ويل �لعهد حفظه �هلل.  
       

اجلهات التي تربعت لها ودعمتها ا�صمنت اليمامة خالل 2021م 

ا�صم اجلهةم

�جلمعية �خلريية ملتالزمة د�ون )د�صكا(1
 جمعية �لأطفال �ملعاقني2
جمعية �لطاقة �خل�صر�ء3
 �جلمعية �ل�صعودية �خلريية ملكافحة �ل�صرطان4
 �جلمعية �خلريية لرعاية �لأيتام )�إن��صان( مبنطقة �لريا�ض5
 جمعية �لر بالريا�ض )حي �لفي�صلية(6
جمعية �لر بحي �ل�صفا7
 جمعية �لإعاقة �حلركية للكبار )حركية(8
 جمعية �لعناية بامل�صاجد وخدماتها - ماآذن9

�جلمعية �خلريية لرعاية مر�صى �لروماتيزم10
�جلمعية �خلريية �ل�صحية لرعاية �ملر�صى )عناية(11
 جمعية �لتوعية و�لتاأهيل �لجتماعي12
�جلمعية �ل�صعودية �خلريية ملر�ض �لزهامير13
�جلمعية �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي يف جالجل14
دعم �لأن�صطة و�لر�مج يف عمادة �صوؤون �لطالب - جامعة �مللك �صعود15
جمعية تدوير �لفائ�ض وحفظ �لنعمة16
من�صة �لأمري حممد بن �صلمان للعمل �خلريي )�إح�صان(17
�جلمعية �لوطنية للخدمات �ملجتمعية )�أجو�د(18

18
جمعية وجهة خريية 
و�سحية جرى دعمها 

والتربع لها

300,000
�صجرة 

متت زراعتها يف امل�سنع اجلديد 
�سمن حملة #لنجعلها_

خ�سراء

62

63

2021 الســنوي  المسؤولية االجتماعية وبرامج الدعاالتقريــر 



أسبوع البيلة
حفل تد�ص��ني �أ�ص��بوع �لبيئة )�لبيئ��ة لنا ولجيالنا( 
وتك��رمي �ص��ركة ��ص��منت �ليمام��ة كاح��د �مل�ص��اركني 
مبب��ادرة لنجعله��ا خ�ص��ر�ء و��ص��تالم درع �لتك��رمي 
م��ن قب��ل مع��ايل وزي��ر �لبيئ��ة و�ملي��اه و�لزر�ع��ة 
�ملهند���ض/ عبد�لرحمن بن عبد�ملح�صن �لف�صلي.

وفر الطاقة
ح�صل��ت �ص��ركة ��ص��منت �ليمام��ة عل��ى )�ص��هادة 
بي��ع ر�صي��د وف��ر �لطاق��ة( م��ن �ملرك��ز �ل�ص��عودي 
لكف��اءة �لطاق��ة، ع��ن وف��ر �لطاق��ة �ملحق��ق يف �ص��نة 
�له��دف 2019م، وذلك وفق��ًا لآلية تد�ول �لوفر�ت 
بق��ر�ر  �ملعتم��دة  �ل�صناع��ي  للقط��اع  �لطاق��ة  يف 
جمل�ض �إد�رة �ملركز و�لو�ردة يف �ملح�صر �مل�صرتك 
و�ل��رثوة  �ل�صناع��ة  ووز�رة  �لطاق��ة  وز�رة  ب��ني 
�ملعدين��ة و�ملرك��ز �ل�ص��عودي لكف��اءة �لطاق��ة ب�ص��اأن 
�آلي��ة �لتعام��ل م��ع �ل�ص��ركات �ل�صناعي��ة �مللتزم��ة 
مب�ص��تهدفات كفاءة �لطاق��ة للدورة �لأوىل )2014 

م(.  2019  -
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الحوكمة  07



أواًل: الوضع الحالي لحوكمة الشركة
قام��ت ��ص��منت �ليمام��ة بتطبي��ق جمي��ع �مل��و�د �لإلز�مي��ة �ل��و�ردة يف لئح��ة حوكم��ة �ل�ص��ركة �ل�صادرة 

من هيئة �ل�ص��وق �ملالية با�ص��تثناء �لتايل:

اأ�صباب عدم ن�ض املادة / الفقرةرقم املادة
التطبيق

�ملادة �لتا�صعة 
و�لثالثون: �لتدريب

2( و�ص��ع �لآليات �لالزم��ة حل�صول كل من �أع�صاء جمل���ض �لإد�رة و�لإد�رة 
�لتنفيذية على بر�مج ودور�ت تدريبية ب�صكل م�صتمر، بغر�ض تنمية مهار�تهم 

ومعارفهم يف �ملجالت ذ�ت �لعالقة باأن�صطة �ل�صركة
�ملادة 

��صرت�صادية

�ملادة �حلادية 
و�لأربعون: �لتقييم

�أ( ي�ص��ع جمل���ض �لإد�رة - بن��اء عل��ى �ق��رت�ح جلن��ة �لرت�ص��يحات - �لآليات 
�لالزم��ة لتقيي��م �أد�ء �ملجل���ض و�أع�صائه وجلان��ه و�لإد�رة �لتنفيذية �ص��نويًا، 
وذلك من خالل موؤ�صر�ت قيا�ض �أد�ء منا�صبة ترتبط مبدى حتقيق �لأهد�ف 
�ل�صرت�تيجية لل�صركة وجودة �إد�رة �ملخاطر وكفاية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية 
وغريه��ا، عل��ى �أن حتدد جو�نب �لقوة و�ل�صعف و�ق��رت�ح معاجلتها مبا يتفق 

مع م�صلحة �ل�صركة

�ملادة 
��صرت�صادية

�ملادة �خلام�صة 
و�لثمانون: حتفيز 

�لعاملني
1( ت�ص��كيل جلان �أو عقد ور���ض عمل متخ�ص�صة لال�صتماع �إىل �آر�ء�لعاملني 

يف �ل�صركة ومناق�صتهم يف �مل�صائل و�ملو�صوعات حمل �لقر�ر�ت �ملهمة
�ملادة 

��صرت�صادية

�ملادة �خلام�صة 
و�لثمانون: حتفيز 

�لعاملني
2( بر�مج منح �لعاملني �أ�صهما يف �ل�صركة �أو ن�صيبا من �لأرباح �لتي حتققها 

وبر�مج �لتقاعد، وتاأ�صي�ض �صندوق م�صتقل لالإنفاق على تلك �لر�مج
�ملادة 

��صرت�صادية

�ملادة �خلام�صة 
و�لثمانون: حتفيز 

�لعاملني
3( �إن�صاء موؤ�ص�صات �جتماعية للعاملني يف �ل�صركة

�ملادة 
��صرت�صادية

�ملادة �ل�صابعة 
و�لثمانون: 
�مل�صوؤولية 
�لجتماعية

ت�ص��ع �جلمعي��ة �لعام��ة �لعادي��ة - بن��اء عل��ى �ق��رت�ح م��ن جمل���ض �لإد�رة - 
�صيا�ص��ة تكفل �إقامة �لتو�زن بني �أهد�فها و�لهد�ف �لتي ي�صبو �ملجتمع �إىل 

حتقيقها، بغر�ض تطوير �لأو�صاع �لجتماعية و�لقت�صادية للمجتمع
�ملادة 

��صرت�صادية

�ملادة �لثامنة 
و�لثمانون: مبادر�ت 

�لعمل �لجتماعي
1( و�ص��ع موؤ�ص��ر�ت قيا���ض ترب��ط �أد�ء �ل�ص��ركة مبا تقدمه م��ن مبادر�ت يف 

�لعمل �لجتماعي، ومقارنة ذلك بال�صركات �لأخرى ذ�ت �لن�صاط �مل�صابه
�ملادة 

��صرت�صادية

�ملادة �لثامنة 
و�لثمانون: مبادر�ت 

�لعمل �لجتماعي
4( و�صع بر�مج توعية للمجتمع للتعريف بامل�صوؤولية �لجتماعية لل�صركة

�ملادة 
��صرت�صادية

جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
ح�صل��ت �ص��ركة ��ص��منت �ليمام��ة عل��ى جائ��زة �لتمي��ز يف موؤ�ص��ر حوكم��ة �ل�ص��ركات »CGI«، خ��الل 
فعالي��ات �ملوؤمت��ر �لعامل��ي �لثال��ث للحوكم��ة، �لت��ي عق��دت يف مرك��ز حوكم��ة �ل�ص��ركات يف جامع��ة 
�لفي�ص��ل بالريا���ض، وج��رى ت�صني��ف »��ص��منت �ليمام��ة«، �صم��ن �أف�ص��ل 10 �ص��ركات تطبيق��ًا لأعل��ى 
معاي��ري �حلوكم��ة يف موؤ�ص��ر حوكم��ة �ل�ص��ركات م��ن ب��ني �ص��ركات �لقطاع��ات غ��ري �ملالي��ة �ملتد�ول��ة يف 

�ل�ص��وق �مل��ايل �ل�ص��عودي. 

وموؤ�ص��ر �حلوكمة هو مقيا���ض علمي طوره مركز �أبحاث حوكمة �ل�ص��ركات بجامعة �لفي�صل بالتعاون 
م��ع جامع��ة هارفرد، و�ل��ذي �أطلقت��ه �لهيئ��ة �لعام��ة لال�ص��تثمار، لتعزي��ز �قت�ص��اد �ململك��ة وحتفي��ز 

�ل�صتثمار.
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الت�صنيفال�صم

اجتماعات جمل�ض الإدارة

ال�صركات امل�صاهمة التي 
ي�صارك يف ع�صويتها داخل 

وخارج اململكة

1234
اير

فرب
 29

ريل
2 اأب

0

بر 
كتو

1 اأ
8

مرب
ي�ص

1 د
3

�صركة �لأرجان- غري تنفيذي�ملهند�ض/ في�صل بن �صليمان �لر�جحي**
�صركة �لأجيال �لقاب�صة- 

-م�صتقل�ملهند�ض/ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعبيكان**

�����ص����رك����ة �ل���ع���ب���ي���ك���ان - 
لال�صتثمار 

���ص��رك��ة �ل�����درع �ل��ع��رب��ي - 
للتاأمني �لتعاوين

�صركة �ملياه �لوطنية- 

�صركة �لريا�ض للتعمري- م�صتقل�لأ�صتاذ / عبد�هلل بن حممد �لباحوث**

لتاأجري - -م�صتقل �لأ�صتاذ/ نز�ر عبد�لعزيز �لتويجري** �ل��ع��رب��ي  ���ص��رك��ة 
�ملعد�ت �لثقيلة

---م�صتقل�لأ�صتاذ/ م�صطفى بن عبد�لرحمن �ل�صحن*

---م�صتقل�لأ�صتاذ/ ه�صام بن عبد�لرحمن �لع�صكر*

�لأ�صتاذ/ جهاد بن عبد�لعزيز �لر�صيد *
---تنفيذي )�لرئي�ض �لتنفيذي(

* �نتهت �لع�صوية يف 28 مار�ض 2021م.
** بد�أت �لع�صوية يف 29 مار�ض 2021م.

�لإج��ر�ء�ت �لت��ي �تخذه��ا جمل���ض �لإد�رة لإحاط��ة �أع�صائ��ه- وبخا�ص��ة غ��ري �لتنفيذي��ني- علم��ًا مبقرتح��ات �مل�ص��اهمني وملحوظاته��م 
حيال �ل�ص��ركة و�أد�ئها:

يت��م خ��الل �لجتم��اع �خلا���ض باأع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة �ل��دوري �إحاط��ة جمي��ع �لأع�ص��اء وخا�ص��ة غ��ري �لتنفيذي��ني ب��اأي مقرتح��ات �أو 
ملحوظ��ات م��ن �مل�ص��اهمني حي��ال �ل�ص��ركة و�أد�ئه��ا وو�ص��ع �آلي��ه للتعام��ل معه��ا ح�ص��ب �لإج��ر�ء�ت �لنظامية.

ثانيًا: مجلس اإلدارة 
1. اجتماعات جمل�س االإدارة

عق��د جمل���ض �لإد�رة )4( �جتماع��ات خ��الل ع��ام 2021م، يو�ص��ح و�جل��دول �لت��ايل ح�ص��ور �أع�ص��اء 
�ملجل���ض وبيان ع�صويتهم يف جمل���ض �إد�ر�ت �ص��ركات م�ص��اهمة �أخرى:

الت�صنيفال�صم

اجتماعات جمل�ض الإدارة

ال�صركات امل�صاهمة التي 
ي�صارك يف ع�صويتها داخل 

وخارج اململكة

1234

اير
فرب

 29

ريل
2 اأب

0

بر 
كتو

1 اأ
8

مرب
ي�ص

1 د
3

�لأم��ري/ ترك��ي ب��ن حمم��د ب��ن عبد�لعزي��ز ب��ن 
تركي**

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة
غري تنفيذي

�صركة �لثامرة �لدولية- 
������ص�����رك�����ة �ل����ط����ائ����ف - 

لال�صتثمار و�ل�صياحة
�صركة �ملكتان �ملحدودة- 

�لأمري/ �صلطان بن حممد بن �صعود �لكبري*
---تنفيذينائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب

---غري تنفيذي�لأمري/ خالد بن حممد بن عبد�لعزيز بن تركي*

�لأم��ري/ ناي��ف ب��ن �ص��لطان ب��ن حممد بن �ص��عود 
غري تنفيذي�لكبري**

�صركة �ملر�عي- 
�صركة زين �ل�صعودية- 
���ص��رك��ة �ل�����درع �ل��ع��رب��ي - 

للتاأمني �لتعاوين

غري تنفيذي�لأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان �لثنيان**
�صركة �جلب�ض �لأهلية- 
للبناء -  �لوطنية  �ل�صركة 

و�لت�صويق

---م�صتقل�ملهند�ض/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �ملهنا *
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جدول ح�صور اأع�صاء جمل�ض الإدارة )عن بعد( يف اجلمعيات العامة خالل العام 2021م

ال�صمم
اجلمعية العامة غري 
العادية الثامنة ع�صرة

28 مار�ض 2021م

�لأمري/ تركي بن حممد بن عبد�لعزيز بن تركي )رئي�ض جمل�ض �لإد�رة(1

2
�لأم��ري/ �ص��لطان ب��ن حممد ب��ن �ص��عود �لكبري )نائب رئي���ض جمل���ض �لإد�رة 

و�لع�صو �ملنتدب(

�لأمري/ خالد بن حممد بن عبد�لعزيز بن تركي3

�لأمري/ نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود �لكبري4

�لأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان �لثنيان5

�ملهند�ض/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �ملهنا 6

�ملهند�ض/ في�صل بن �صليمان �لر�جحي7

�لأ�صتاذ/ م�صطفى بن عبد�لرحمن �ل�صحن8

�لأ�صتاذ/ ه�صام بن عبد�لرحمن �لع�صكر9

�لأ�صتاذ/ عبد�هلل بن حممد �لباحوث10

�لأ�صتاذ/ جهاد بن عبد�لعزيز �لر�صيد )�لرئي�ض �لتنفيذي(11
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2. تكوين ووظائف جمل�س االإدارة:

اأوًل: جلنة املراجعة
تق��وم جلن��ة �ملر�جع��ة بالإ�ص��ر�ف عل��ى �إد�رة �ملر�جع��ة �لد�خلي��ة يف �ل�ص��ركة م��ن �أج��ل �لتحق��ق م��ن 
م��دى فاعلي��ة نظ��ام �لرقاب��ة �لد�خلي��ة عل��ى جمي��ع جو�ن��ب �أعم��ال �ل�ص��ركة، وتق��وم �للجن��ة باعتم��اد 
خط��ة �ملر�جع��ة للع��ام �مل��ايل �جلدي��د وبدر��ص��ة �لتقاري��ر �خلا�ص��ة بنظ��ام �لرقاب��ة �لد�خلي��ة وتقاري��ر 
�ملر�جع��ة �ل�ص��نوية ومتابع��ة تنفي��ذ �لإجر�ء�ت �لت�صحيحي��ة �لو�ردة فيها، ودر��ص��ة �لتقارير و�لقو�ئم 
�ملالي��ة �لأولي��ة، ورب��ع �ل�ص��نوية، و�خلتامي��ة، و�لرف��ع بالتو�صي��ة للمجل���ض لالعتم��اد وذل��ك يف �لأوق��ات 
�لنظامية �ملحددة. كما تقوم �للجنة بالتو�صية ملجل���ض �لإد�رة برت�ص��يح �ملحا�ص��ب �لقانوين لل�ص��ركة، 
وتّطلع �للجنة على خطة �ملر�جعة للمحا�صب �لقانوين �إ�صافة لدر��صة مالحظات �ملحا�صب �لقانوين 
على �لقو�ئم �ملالية ومتابعة ما مت يف �صاأنها. هذ� وقد بل�غ عدد �جتماعات جلنة �ملر�جعة خالل عام 

2021م )8( �جتماع��ات وتتك��ون �للجن��ة من: 

اجتماعات جلنة املراجعة

ال�صـم

12345678

ير
ربا

8 ف

يل
اأبر

 18

ليو
 يو

28

�ض
صط

غ�
8 اأ

وبر
اأكت

 6

وبر
اأكت

 17

وبر
اأكت

 27

رب
�صم

 دي
12

الأ�صتاذ/ رائد بن علي ال�صيف**
-رئي�ض �للجنة �حلالية/ من خارج �ملجل�ض

الأ�صتاذ/ عبداهلل بن حممد الباحوث**
ع�صو

الأ�صتاذ/ لطفي �صحادة**
-ع�صو من خارج �ملجل�ض

الأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان*
-------رئي�ض �للجنة �صابقًا

املهند�ض/ اإبراهيم بن عبدالعزيز املهنا*
-------ع�صو

الأ�صتاذ/ ه�صام بن عبدالع�صكر*
-------ع�صو

الأ�صتاذ/ عبداهلل بن عبدالرحمن اآل ال�صيخ*
-------ع�صو من خارج �ملجل�ض

* �نتهت �لع�صوية يف 28 مار�ض 2021م.
** بد�أت �لع�صوية يف 18 �أبريل 2021م.

نتائج املراجعة ال�صنوية لفعاليات واإجراءات نظام الرقابة الداخلية
عق��دت جلن��ة �ملر�جع��ة يف �لع��ام �مل��ايل 2021م )8( �جتماع��ات، �عتم��دت خاله��ا خط��ة �ملر�جع��ة 
�لد�خلية لالأعو�م 2022-2024م، ومت ��صتعر��ض �لتقارير �خلا�صة بفاعلية نظام �لرقابة �لد�خلية 
وتقاري��ر �ملر�جع��ة �لد�خلي��ة ن�ص��ف �ل�ص��نوية و�لنهائية، و�أعطت توجيهاتها ح��ول �ملالحظات �لو�ردة 
يف �لتقاري��ر للعم��ل عل��ى �إغالقه��ا ومتابع��ة تنفي��ذ �لإج��ر�ء�ت �لت�صحيحي��ة �ل��و�ردة فيه��ا، كم��ا قام��ت 
�للجنة بامل�صادقة على �لقو�ئم �ملالية ربع �ل�صنوية و�خلتامية للعام 2021م و�أو�صت باعتمادها من 

قبل جمل���ض �لإد�رة.
قام��ت �للجن��ة خ��الل �لع��ام 2021م باملو�فق��ة عل��ى تعي��ني ��صت�ص��اري م�ص��تقل لإج��ر�ء تقيي��م جل��ودة 
وكف��اءة و�أد�ء وظيف��ة �ملر�جع��ة �لد�خلي��ة وفق��ًا للمعاي��ري �ملهني��ة �لدولي��ة، وتعي��ني ��صت�ص��اري م�ص��تقل 
لإجر�ء تقييم لإد�رة تقنية �ملعلومات و�لأمن �ل�صير�ين، حيث متت مناق�صة كال �لتقريرين من قبل 

�للجن��ة مع �ل�صت�ص��اريني �ملعينني.
كم��ا قام��ت �للجن��ة بالجتم��اع م��ع نائ��ب �لرئي���ض �لتنفي��ذي للم��و�رد �لب�ص��رية، ومدي��ر �ملخاط��ر 

و�للت��ز�م و�حلوكم��ة، ومدي��ر تقني��ة �ملعلوم��ات، و�أ�ص��درت �لتو�صي��ات �ملتعلق��ة باأعماله��م.
�أو�ص��ت �للجن��ة كذل��ك ب��اأن تاأخ��ذ �لإد�رة �لتنفيذي��ة زم��ام �ملب��ادرة بو�ص��ع دلي��ل �صيا�ص��ات و�إج��ر�ء�ت 

�ملحا�ص��بة �ملالي��ة مب��ا يتو�فق مع �ملعايري �ملحا�ص��بية �لدولية.
ومل ُتظه��ر تقاري��ر عملي��ات �ملر�جع��ة �مل�ص��ار �إليها �صعفًا جوهريًا يف نظام �ل�صبط �لد�خلي لل�ص��ركة، 
وكان��ت ُج��ل �ملالحظ��ات ت�ص��بُّ ب�ص��كل رئي�ص��ي يف جم��الت حت�ص��ني �لأد�ء وتفعي��ل �لدو�ئ��ر �لت�ص��غيلية 
ورفع كفاءتها وتن�صيق عالقات تكاملية بني هذه �لأجهزة، و��صتكمال توثيق �إجر�ء�تها، وذلك بهدف 
�إ�صف��اء مزي��د م��ن �لق��وة عل��ى نظ��ام �ل�صب��ط �لد�خل��ي يف �ل�ص��ركة و��ص��تغالل �مل��و�رد �ملتاح��ة �أف�ص��ل 
��ص��تغالل، كم��ا يق��وم مر�ق��ب �حل�ص��ابات �خلارجي بعملي��ة تقومي لهذ� �لنظام �صم��ن مهمة مر�جعته 
للبيان��ات �ملالي��ة �خلتامي��ة لل�ص��ركة ومتكين��ه م��ن �لطالع على كاف��ة حما�صر جلن��ة �ملر�جعة وتقارير 

�إد�رة �ملر�جع��ة �لد�خلي��ة للف��رتة �ملالي��ة حمل �لفح�ض.

تو�صية جلنة املراجعة ب�صاأن مدى احلاجة اإىل تعيني مراجع داخلي يف ال�صركة يف حال عدم وجوده:
يوجد مدير لإد�رة �ملر�جعة �لد�خلية يف �ل�صركة. 	

تو�صيــات جلنــة املراجعــة التــي يوجــد تعار�ــض بينهــا وبــني قــرارات جمل�ــض الإدارة، اأو التــي رف�ــض 
املجل�ــض الأخــذ بهــا ب�صــاأن تعيــني مراجــع ح�صــابات ال�صــركة وعزلــه وحتديــد اأتعابه وتقييــم اأدائه اأو 

تعيــني مديــر املراجعــة الداخليــة، وم�صــوغات تلــك التو�صيات، واأ�صــباب عــدم الأخذ بها:
ل توج��د تو�صي��ات م��ن جلن��ة �ملر�جع��ة تت�صم��ن تعار�ص��ًا بينه��ا وب��ني ق��ر�ر�ت جمل���ض �لإد�رة،  	

�أو �لت��ي رف���ض �ملجل���ض �لأخ��ذ به��ا ب�ص��اأن تعي��ني مر�جع ح�ص��ابات �ل�ص��ركة وعزله وحتدي��د �أتعابه 
وتقيي��م �أد�ئ��ه �أو تعي��ني مدي��ر �ملر�جع��ة �لد�خلي��ة.
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ثانياً: جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 
تت��وىل جلن��ة �لرت�ص��يحات و�ملكاف��اآت مر�جع��ة هي��كل جمل���ض �لإد�رة و�أد�ء �أع�صائ��ه وفعاليته��م، ورف��ع 
�لتو�صي��ات ب�ص��اأن �لتغي��ري�ت �لت��ي ميك��ن �إجر�وؤه��ا، وحتدي��د جو�ن��ب �ل�صع��ف و�لق��وة، و�لتاأك��د م��ن 
��صتقالليته، وعدم تو�جد تعار�ض م�صالح للع�صو، و�لتو�صية لرت�صيح �لع�صو وفق �لحتياجات �ملطلوبة، 
ومر�جعة �ملكافاآت و�لتعوي�صات للجان �ملجل�ض ورو�تب �لإد�رة �لعليا ون�صب �لتوطني. هذ� وقد بل�غ عدد 

�جتماع��ات جلن��ة �لرت�ص��يحات و�ملكاف��اآت )3( �جتماع��ات خ��الل ع��ام 2021م، وتتك��ون �للجن��ة من:

جلنة الرت�صيحات واملكافاآت

123ال�صـم

18 اأكتوبر4 اأكتوبر25 يناير

 املهند�ض/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان**
-رئي�ض �للجنة

الأمري/ نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود الكبري**
ع�صو

املهند�ض/ في�صل بن �صليمان الراجحي**
ع�صو

املهند�ض/ اإبراهيم بن عبدالعزيز املهنا*
--رئي�ض �للجنة �صابقًا

 الأ�صتاذ/ م�صطفى بن عبدالرحمن ال�صحن*
--ع�صو

* �نتهت �لع�صوية يف 28 مار�ض 2021م.
** بد�أت �لع�صوية يف 18 �أبريل 2021م.

3
 اجتماعات

جلنة الرت�سيحات 
واملكافاآت

8
اجتماعات 

جلنة املراجعة

4
اجتماعات 

جمل�س االإدارة 

3. مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة:
تتك��ون مكاف��اأة �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة يف �ص��ركة ��ص��منت �ليمام��ة م��ن مبل��غ معني �أو ب��دل ح�صور عن 
�جلل�ص��ات �أو ب��دل م�صروف��ات �أو مز�ي��ا عيني��ة �أو ن�ص��بة م��ن �لأرباح، ويجوز �جلمع ب��ني �ثنتني �أو �أكرث 
م��ن ه��ذه �ملز�ي��ا ومب��ا ل يتج��اوز جمم��وع م��ا يح�ص��ل علي��ه ع�ص��و جمل���ض �لإد�رة �لو�ح��د م��ن مكافاآت 

ومز�يا مالية وعينية يف جميع �لأحو�ل مبلغ )500،000( خم�ص��مائة �ألف ري���ال �ص��عودي �ص��نويًا.
يج��وز �أن تك��ون �ملكاف��اأة متفاوت��ة �ملق��د�ر ويف �ص��وء �صيا�ص��ة ت�صدره��ا جلن��ة �لرت�ص��يحات و�ملكاف��اآت، 
وتقرها �جلمعية، ويجب �أن ي�ص��تمل تقرير جمل���ض �لإد�رة �ل�ص��نوي �إىل �جلمعية �لعامة للم�ص��اهمني على 
بيان �ص��امل لكل ما ح�صل عليه �أع�صاء جمل���ض �لإد�رة خالل �ل�ص��نة �ملالية من مكافاأة وبدل م�صروفات 
وغ��ري ذل��ك م��ن �ملز�ي��ا، و�أن ي�ص��تمل كذل��ك عل��ى بي��ان م��ا قب�ص��ه �أع�ص��اء �ملجل���ض بو�صفه��م عامل��ني �أو 
�إد�ري��ني �أو نظ��ري �أعم��ال فني��ة �أو �إد�ري��ة �أو ��صت�ص��ار�ت )�إن وج��دت(، و�أن ي�ص��تمل كذل��ك عل��ى بي��ان بع��دد 

جل�ص��ات �ملجل���ض وع��دد �جلل�ص��ات �لت��ي ح�صره��ا كل ع�ص��و من تاريخ �آخ��ر �جتماع للجمعي��ة �لعامة.

4. مكافاأة اأع�ساء اللجان:
يح��دد ويعتم��د جمل���ض �لإد�رة مكاف��اآت ع�صوي��ة جلان��ه �ملنبثق��ة من��ه - با�ص��تثناء جلن��ة �ملر�جع��ة- 

وب��دلت �حل�ص��ور وغريه��ا م��ن ��ص��تحقاقات بن��اء عل��ى تو�صي��ة م��ن جلن��ة �لرت�ص��يحات و�ملكاف��اآت.
ي�ص��رف ب��دل ح�ص��ور �لجتماع��ات وغريه��ا من �ل�ص��تحقاقات كما هو مو�صح يف هذه �ل�صيا�ص��ة وفقا 

للجدول �مل�صمن بها وتبلغ 3000 ريال للجل�صة �لو�حدة.
 �أم��ا مكاف��اأة ع�صوي��ة �للج��ان �ملنبثق��ة م��ن جمل���ض �لإد�رة، فرُي�ع��ى ع��دد �للج��ان �لت��ي ميك��ن لع�ص��و 
�ملجل�ض �أن ي�صغلها، بحيث ل يتجاوز �إجمايل ما يتقا�صاه �لع�صو من مكافاآت عن ع�صويته يف �ملجل�ض 

و�للجان �حلد �لأعلى �ملن�صو�ض عليه يف نظام �ل�ص��ركات.

5. مكافاأة االإدارة التنفيذية:
تقوم جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت مبر�جعة �صلم �لرو�تب �ملحدد جلميع �ملوظفني وكبار �لتنفيذيني 
وبرنام��ج وخط��ط �حلو�ف��ز ب�ص��كل م�ص��تمر و�عتمادها وذلك بن��اء على تو�صية م��ن �لإد�رة �لتنفيذية، 

وت�صتمل مكافاآت �لإد�رة �لتنفيذية على ما يلي:
ر�ت��ب �أ�صا�ص��ي )يت��م دفع��ه يف نهاي��ة كل �ص��هر مي��الدي وب�صف��ة �ص��هرية( وب��دلت ت�ص��تمل، عل��ى  	

�ص��بيل �ملث��ال ل �حل�ص��ر، ب��دل �ص��كن، ب��دل مو��صالت، وب��دل تعليم لالأبناء، وب��دل هاتف، مز�يا 
تاأم��ني طبي ل��ه ولعائلته.

مكافاأة �صنوية مرتبطة مبوؤ�صر�ت �لأد�ء وفقا للتقييم �ل�صنوي �لذي يتم بهذ� �خل�صو�ض. 	
مز�ي��ا �أخ��رى ت�ص��مل عل��ى �ص��بيل �ملث��ل ل �حل�ص��ر، �إج��ازة �ص��نوية )مدفوع��ة �لر�ت��ب(، مكاف��اأة  	

نهاي��ة خدم��ة ح�ص��ب نظ��ام �لعم��ل و�صيا�ص��ة �مل��و�رد �لب�ص��رية �ملعتم��دة من قبل �ل�ص��ركة.
يتم �عتماد �خلطط و�لر�مج ملكافاآت كبار �لتنفيذيني من قبل جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت. 	
يق��وم �لرئي���ض �لتنفي��ذي بتنفي��ذ �صيا�ص��ة �ملكافاآت للموظفني وكب��ار �لتنفيذيني يف �صوء �خلطط  	

و�لر�مج و�ملوجهات �لعامة �لتي تقرها �للجنة.
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�صفة الع�صويةاأع�صاء اللجان
مكافاأة ع�صوية اللجان ال�صنوية

جلنة الرت�صيحات 
جلنة املراجعةواملكافاآت

50,000غري تنفيذيالأمري نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود الكبري

50,000غري تنفيذياملهند�ض/ في�صل بن �صليمان الراجحي

50,000م�صتقلاملهند�ض/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان

100,000م�صتقلالأ�صتاذ/ عبداهلل بن حممد الباحوث

ع�صو من خارج الأ�صتاذ/ رائد بن علي ال�صيف
100,000�ملجل�ض

ع�صو من خارج الأ�صتاذ/ لطفي �صحادة
100,000�ملجل�ض

150,000300,000املجموع

لكب��ار  نهاي��ة اخلدم��ة  املدفوع��ة ومكاف��اأة  واملكاف��اآت  الروات��ب  بي��ان   .7

التنفيذي��ني خ��الل ع��ام 2021م )باالأل��ف ري��ال(:
كبار التنفيذيني

املجموع املكافاآت املتغريةاملكافاآت الثابتة
الكلي اأرباحمزايا عينيةبدلترواتب

6 م��ن كب��ار �لتنفيذي��ني وم��ن بينه��م 
�لرئي���ض  ونائ��ب  �لتنفي��ذي  �لرئي���ض 

�لتنفيذي للمالية
6,1961,799007,995

*�إجمايل مكافاآت نهاية �خلدمة لكبار �لتنفيذيني حتى تاريخ 31 دي�صمر 2021م مببلغ 2،550 �ألف ريال.

وموؤهالته��م  وال�س��ابقة  احلالي��ة  االإدارة  جمل���س  اأع�س��اء  وظائ��ف   .8

وخرباته��م
الوظائف الوظائف احلالية

اخلرباتاملوؤهالتال�صابقة

الأمري/ تركي بن حممد بن عبدالعزيز بن تركي
رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

رئي���ض جمل���ض �إد�رة �ص��ركة ��ص��منت 
�ليمامة

ع�صو جمل�ض 
�إد�رة �صركة 

��صمنت �ليمامة

بكالوريو�ض 
علم �ل�صيا�صة 

و�لجتماع

�ليمامة -  ��صمنت  �صركة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 
من 1991م حتى تاريخه

رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمموعة �لثامرة �لدولية- 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �صركة �ملكتان - 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لطائف لال�صتثمار- 

6. بيان بدل احل�سور واملكافاآت املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة خالل عام 2021م:

�صفة الع�صويةاأع�صاء جمل�ض الإدارة

بدل ح�صور اجتماع
مكافاأة اأع�صاء 
جمل�ض الإدارة جمل�ض 

الإدارة
جلنة 

الرت�صيحات 
واملكافاآت

جلنة 
املراجعة

الأمـــري تــركــي بــن حممد بــن عبد الــعــزيــز بن 
15,000400,000غري تنفيذيتركي**

3,000200,000تنفيذيالأمري/ �صلطان بن حممد بن �صعود الكبري*

بن  العزيز  عبد  بن  الأمـــري/ خالد بن حممد 
3,000200,000تنفيذيتركي*

الأمــري نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود 
15,0009,000200,000غري تنفيذيالكبري**

15,0003,000200,000غري تنفيذيالأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان**

3,0003,0003,000200,000م�صتقلاملهند�ض/ اإبراهيم بن عبد العزيز املهنا*

15,0009,000200,000غري تنفيذياملهند�ض/ في�صل بن �صليمان الراجحي**

-9,0006,000م�صتقلاملهند�ض/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان**

15,00024,000200,000م�صتقلالأ�صتاذ/ عبد اهلل بن حممد الباحوث**

-9,000م�صتقلالأ�صتاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري**

3,0003,000200,000م�صتقلالأ�صتاذ/ م�صطفى بن عبد الرحمن ال�صحن*

3,0003,000200,000م�صتقلالأ�صتاذ/ ه�صام بن عبد الرحمن الع�صكر*

الأ�صتاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الر�صيد *
3,000200,000تنفيذي )�لرئي�ض �لتنفيذي(

ع�صو م�صتقل الأ�صتاذ/ رائد بن علي ال�صيف
21,000من خارج �ملجل�ض

ع�صو  م�صتقل الأ�صتاذ/ لطفي �صحاده
21,000من خارج �ملجل�ض

ع�صو  م�صتقل الأ�صتاذ/ عبداهلل اآل ال�صيخ*
3,000من خارج �ملجل�ض

111,00030,00078,0002,400,000املجموع

*�نتهت �لع�صوية يف تاريخ 28 مار�ض 2021م.
** بد�أت �لع�صوية يف 29 مار�ض 2021م.
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الوظائف الوظائف احلالية
اخلرباتاملوؤهالتال�صابقة

الأمري/ نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود الكبري
نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

ع�صو جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت
�صركة -  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

��صمنت �ليمامة
���ص��رك��ة -  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 

�لت�صالت �ملتنقلة �ل�صعودية )زين(
�لدرع -  �صركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 

�لعربي للتاأمني �لتعاوين
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �صركة �ملر�عي.- 

بكالوريو�ض علوم 
�إد�رية

�لت�����ص��الت -  ���ص��رك��ة  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
�ملتنقلة �ل�صعودية )زين(.

الأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

بكالوريو�ض �إد�رة ع�صو جمل�ض �إد�رة ��صمنت �ليمامة
�عمال

ع�صو جمل�ض �إد�رة نادك - 
�صركة -  �ملنتدب  و�لع�صو  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 

�جلب�ض �لأهلية
للبناء -  �لوطنية  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 

و�لت�صويق
املهند�ض/ في�صل بن �صليمان الراجحي

ع�صو جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت

���ص��رك��ة -  �إد�رة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
�لر�جحي �لقاب�صة

ع�صو جمل�ض �إد�رة ��صمنت �ليمامة- 

�لرئي�ض �لتنفيذي 
ملجموعة 
�لر�جحي 
�لقاب�صة

بكالوريو�ض 
هند�صة نظم

ماج�صتري �إد�رة 
�عمال

للماأكولت �خلفيفة -  مدير عام م�صنع دملزة 
بالريا�ض

ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة �لر�جحي �لقاب�صة- 

املهند�ض/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان 
رئي�ض جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت

بكالوريو�ض ع�صو جمل�ض �إد�رة ��صمنت �ليمامة
هند�صة كهربائية

�لعبيكان -  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
لال�صتثمار

�لعبيكان -  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 
لال�صتثمار 

�لعربي -  �ل���درع  �صركة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 
للتاأمني �لتعاوين

ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة �ملياه �لوطنية- 
الأ�صتاذ / عبداهلل بن حممد الباحوث

ع�صو جلنة �ملر�جعة

الوظائف الوظائف احلالية
اخلرباتاملوؤهالتال�صابقة

ل�صوؤون -  �لعامة  �لإد�رة  عام  مدير 
�مل�صرتكني

ع�صو جمل�ض �إد�رة ��صمنت �ليمامة- 

مدير �إد�رة 
ح�صابات 
�مل�صرتكني

بكالوريو�ض بحوث 
�لعمليات

ماج�صتري �إح�صاء 
تطبيقي

ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة د�ر �لتمليك- 
ع�صو جمل�ض �إيو�ن �لعاملية لالإ�صكان- 
ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة �لريا�ض للتعمري- 
مدير �إد�رة �ملدفوعات �لتقاعدية- 

الأ�صتاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري
�لعربي -  �صركة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 

لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة
ع�صو جمل�ض �إد�رة ��صمنت �ليمامة- 
رئ���ي�������ض �خل����دم����ات �مل�����ص��رف��ي��ة - 

لل�صركات - �لبنك �لعربي �لوطني

مدير �إقليمي 
للمنطقة �لو�صطى 

للخدمات 
�مل�صرفية

بكالوريو�ض نظم 
�ملعلومات

ماج�صتري �إد�رة 
عامة

قائد فريق �إقليم �ملنطقة �لو�صطى للخدمات - 
�مل�صرفية

للخدمات -  �لو�صطى  للمنطقة  �إقليمي  مدير 
�مل�صرفية

رئي�ض �خلدمات �مل�صرفية لل�صركات- 

9. وظائ��ف اأع�س��اء اللج��ان م��ن خ��ارج املجل���س، احلالي��ة وال�س��ابقة وموؤهالته��م 

وخرباته��م:

الوظائف الوظائف احلالية
اخلرباتاملوؤهالتال�صابقة

الأ�صتاذ/ رائد بن علي ال�صيف
رئي�ض جلنة �ملر�جعة

�إد�رة �ل�ص��تثمار و�لأعمال يف مكتب/ 
�لأم��ري �ص��لطان ب��ن حممد بن �ص��عود 

�لكبري

-مدير عالقات 
�لبنك �ل�صعودي 

�لفرن�صي.
-رئي�ض فريق 

عمل �إد�رة متويل 
�ل�صركات يف 
�لبنك �لعربي 

�لوطني

بكالوريو�ض 
حما�صبة

لبنان -   IBC �صركة  �إد�رة  جمل�ض  -ع�صو 
بريوت.

-ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة زين.- 
-رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لعربي لال�صتثمار.- 

الأ�صتاذ/ لطفي �صحادة
ع�صو جلنة �ملر�جعة

بكالوريو�ض 
حما�صبة

-ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة �خلريف.- 
-ع�صو جمل�ض �إد�رة �صركة �صاكو.- 
-ع�صو جمل�ض �إد�رة �خلليج للتدريب.- 
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10. اأ�س��ماء ال�س��ركات داخ��ل اململك��ة اأو خارجه��ا الت��ي يك��ون ع�س��و جمل���س 
اإدارة ال�س��ركة ع�سوًا يف جمال���س اإدارتها احلالية وال�س��ابقة اأو من مديريها 
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الأمري/ تركي بن حممد بن عبدالعزيز بن تركي اآل �صعود
�صريكدجمموعة �لثامرة �لدولية

�صريكد�صركة �ملكتان �ملحدودة
�صريكد�صركة �ملكتان �ملحدودة

الأمري/ نايف بن �صلطان بن حممد بن �صعود الكبري اآل �صعود
م�صاهمة مدرجةد�صركة �ملر�عي

م�صاهمة مدرجةد�صركة زين �ل�صعودية لالت�صالت

م�صاهمة د�صركة �لدرع �لعربي للتاأمني �لتعاوين
مدرجة

�صريكد�صركة �لفار�بي للبرتوكيماويات
�صريكد�صركة جتوري �ملحدودة

�صريكد�صركة تر�بط لال�صتثمار و�لتنمية
�صريكد�صركة �مل�صنع �ملثايل

�صريكد�صركة �أ�صماك �لنافورة
�صريكد�صركة �لنافورة للتموين �لغذ�ئي
�صريكد�صركة �لنافورة و�ملثايل �ملتحدة

�صريكد�صركة �ملذ�ق �لدبلومات للحلويات
�ص��ركة م�صن��ع �لدبلوم��ات للحلوي��ات 

�صريكدو�ملعجنات

للحلوي��ات  �لدبلوم��ات  ف��ن  �ص��ركة 
�صريكدو�ملعجنات

�صريكد�صركة م�صنع د�ر �ل�صالل
الأ�صتاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

لإنت��اج  �ملتخ�ص�ص��ة  �ل�ص��ركة 
�ص��ركة مناير جن��د للتج��ارة و�للو�زم �صريكد�لبال�صتيك

�صريكد�لطبية
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�صريكد�صركة �ملا�صة �ل�صرقية�صريكدموؤ�ص�صة فات للتجارة
للحر��ص��ة  �لأول  �حلار���ض  �ص��ركة 

م�صاهمة د�صركة نادك�صريكد�لأمنية
مدرجة

�صريكد�ملدنية �خلا�صة
�صريكد�صركة حنو�ض �ل�صعودية

م�صاهمة مدرجةد�ل�صركة �لوطنية للبناء و�لت�صويق

م�صاهمة مدرجةد�صركة �جلب�ض �لأهلية

م�صاهمة مدرجةد�ل�صركة �لكيميائية �ل�صعودية

موؤ�ص�صة �جلزيرة لل�صحافة و�لطباعة 
ذ.م.مدو�لن�صر

�صريكد�صركة مكني كابيتال
�ص��ركة فهد ثني��ان �لثني��ان للمنتجات 

�صريكد�لكيميائية

�صريكد�صركة جودت للمقاولت
�ص��ركة فه��د ثنيان �لثنيان لال�ص��تثمار 

�صريكد�ل�صناعي

�صريكد�صركة ميز �خلليج
�صريكد�ل�صركة �لفنية للبال�صتيك

املهند�ض/ في�صل بن �صليمان الراجحي
�صريكددملزة للماأكولت �خلفيفة�صريكدجمموعة �لر�جحي �لقاب�صة

�صريكدجمموعة �لر�جحي لال�صتثمار�صريكد�صركة �لأجيال �لقاب�صة
املهند�ض/ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان

م�صاهمة غري د�صركة �لعبيكان لال�صتثمار
مدرجة

م�صاهمة د�صركة �لدرع �لعربي للتاأمني �لتعاوين
مدرجة

ذد�صركة �ملياه �لوطنية
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الأ�صتاذ / عبداهلل بن حممد الباحوث

م�صاهمة د�صركة �لريا�ض للتعمري
د�صركة �إيو�ن �لعاملية لالإ�صكانمدرجة

�صركة 
م�صاهمة 

مقفلة
د�صركة د�ر �لتمليك

�صركة �لعربي لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلةغري مدرجةد�لأ�صتاذ/ نز�ر بن عبد�لعزيز �لتويجري

11. م�سلح��ة وحق��وق اأع�س��اء جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذي��ة يف اأ�س��هم اأو 

اأدوات دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم واأبنائهم الق�سر
ال�صـم

التغري خالل العامالأ�صهم يف نهاية العامالأ�صهم يف بداية العام
الن�صبةعدد الأ�صهمالن�صبةعدد الأ�صهمالن�صبةعدد الأ�صهم

�لأم��ري/ تركي بن حمم��د بن عبد�لعزيز 
00% 34,5000.0170% 34,5000.0170بن تركي

�لأمري/ نايف بن �ص�����لطان بن حممد بن 
00%1,0000.0005%1,0000.0005�صعود �لك�بري

00%1,5000.0007% 1,5000.0007�لأ�صتاذ/ فه���د بن ثني���ان �لثني���ان

)0.0643%()130,303(%1,0000.0005% 131,3030.0648�ملهند�ض/ في�صل بن �ص�ليمان �لر�جح���ي

�لأ�صتاذ / عبد�هلل بن حممد �لباحوث 
للتاأمين��ات  �لعام��ة  �ملوؤ�ص�ص��ة  )ممث��ل 

�لجتماعية( *
7,107,1353.5096 %7,107,1353.5096 %00

�لأ�صتاذ/ جهاد بن عبد�لعزيز �لر�صيد
% 66,0000.0325% 0.0493 100,000% 0.0167 34,000)�لرئي�ض �لتنفيذي(

�لأ�صتاذ/ خالد بن �إبر�هيم بن جفال
)نائب �لرئي���ض �لتنفيذي للمالية وتقنية 

�ملعلومات(
10.00000010.0000

*هذه �لأ�صهم ملك �ملوؤ�ص�صة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية ول ميلك �لأ�صتاذ/ عبد�هلل �لباحوث �أي �أ�صهم من �أ�صهم �ل�صركة. 

     - ل توجد �أدو�ت دين لأع�صاء جمل�ض �لإد�رة.
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12. وظائف االإدارة التنفيذية، احلالية وال�سابقة وموؤهالتهم وخرباتهم
اخلرباتاملوؤهالتالوظائف ال�صابقةالوظائف احلالية

جهاد بن عبدالعزيز الر�صيد

عدة منا�صب قيادية �لرئي�ض �لتنفيذي
يف �صركة �صابك

بكالوريو�ض 
ريا�صيات

وم��ن -  ���ص��اب��ك  ���ص��رك��ة  يف  ���ص��ن��ة   28
�لرئي�ض  تاريخه  وح��ت��ى   2008 ع��ام 

�لتنفيذي ل�صمنت �ليمامة.

خالد بن اإبراهيم بن جفال

نائب �لرئي�ض �لتنفيذي للمالية 
وتقنية �ملعلومات

مدير �خلزينة 
و�لتخطيط يف 
�صركة ��صمنت 

�ليمامة

ب����ك����ال����وري����و�����ض - 
حما�صبة

�إد�رة -  ماج�صتري 
مالية

�ل�صعودية -  �لزمالة 
ل���ل���م���ح���ا����ص���ب���ني 
�ل�����ق�����ان�����ون�����ي�����ني 

SOCPA

18 �صنة يف �صركة ��صمنت �ليمامة.- 

للمحا�صبني -  �ل�صعودية  �لهيئة  ع�صو 
SOCPA .لقانونيني�

عبداهلل بن اإبراهيم ال�صويلم

نائب �لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات
مدير �إد�رة �لإنتاج 
يف �صركة ��صمنت 

�ليمامة
ب����ك����ال����وري����و�����ض - 

27 �صنة يف �صركة ��صمنت �ليمامة.- هند�صة �صناعية

عبد �هلل بن حممد �لنوي�صر

نائب �لرئي�ض �لتنفيذي للم�صاريع
نائب �لرئي�ض 

�لتنفيذي لل�صوؤون 
�لتجارية يف �صركة 

��صمنت �ليمامة

ب����ك����ال����وري����و�����ض - 
- 20 �صنة يف �صركة ��صمنت �ليمامة.هند�صة �صناعية

حممد بن �صعيد �ملالكي

نائ��ب �لرئي���ض �لتنفيذي لل�ص��وؤون 
�لتجارية

مدير �إد�رة �صل�صلة 
�لإمد�د يف �صركة 

��صمنت �ليمامة
ب����ك����ال����وري����و�����ض - 

هند�صة ميكانيكية
- 12 �صنة يف �صركة ��صمنت �ليمامة.

�لأوم��ري  �ص��ركة  يف  �ص��نو�ت   3  -
للمقاولت.

عثمان بن علي �حلمد

نائ��ب �لرئي���ض �لتنفي��ذي للمو�رد 
�لب�صرية

مدير تطوير 
�ملو�رد �لب�صرية 

يف �صركة ��صمنت 
�ليمامة

عل��م  بكالوريو���ض 
- 24 �صنة يف �صركة ��صمنت �ليمامة.�جتماع

ثالثًا: اإلفصاح والشفافية
قامت �ل�ص��ركة باعتماد �صيا�ص��ة خا�صة لالإف�صاح و�ل�ص��فافية عن �لبيانات و�ملعلومات وفقًا ملتطلبات 
هيئ��ة �ل�ص��وق �ملالي��ة تطبيق��ًا لأعل��ى معاي��ري �لإف�صاح و�ل�ص��فافية ومب��ا يكفل حماية حقوق �مل�ص��اهمني 
و�أ�صح��اب �مل�صال��ح، وميّكنه��م م��ن ممار�ص��ة حقوقه��م عل��ى �أكمل وجه. حي��ث �إن �ل�ص��فافية و�لتوقيت 
�ملنا�ص��ب لالإف�ص��اح ع��ن �ملعلوم��ات م��ن �أ�ص���ض �حلوكم��ة يف �ل�ص��ركة، ل��ذ� عمل جمل���ض �إد�رة �ل�ص��ركة 
على خلق ممار�ص��ات فعالة وذ�ت م�صد�قية لاللتز�م بها من �أجل تعزيز �صلة �ل�ص��ركة بامل�ص��تثمرين 

و�مل�ص��اهمني و�أ�صحاب �مل�صالح.
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رابعًا: األطراف ذوو العالقة 
)بالآف الريالت(التعامل مع الأطراف ذات العالقة 

طبيعة طرف ذو عالقةالأطراف ذات العالقة
املعاملة

مدة
العقد

الر�صيد يف 31 قيمة املعاملة
دي�صمرب

2021202020212020

منتج��ات  1.   �ص��ركة 

)ذ�ت  �لأ�ص��منت  �صناع��ة 
م�صئولية حمدودة(

 %33.33 �ليمام��ة  متتل��ك 
من ر�أ�ض �ملال

�صركة زميلة
�صر�ء 
�أكيا�ض 
�لورق

16,30214,4461,8421,849مفتوح

�ل�ص��عودية  2.   �ل�ص��ركة 

�ليمني��ة )م�ص��اهمة ميني��ة 
مقفلة( )1(

م��ن   %20 �ليمام��ة  متتل��ك 
ر�أ�ض �ملال

�صركة زميله- 
�لإد�رة  -  جمل���ض  رئي���ض  نائ��ب 

�لع�ص��و �ملنت��دب �ص��مو �لأمري/ 
�ص��لطان ب��ن حمم��د ب��ن �ص��عود 
�لكب��ري، حتى تاريخ 28 مار���ض 
مان�ص��بته  2021م)4( وميتل��ك 

16% يف �ل�صركة �ليمنية.

م�صاريف 
252249891638مفتوح�إد�رية

3.   �ص��ركة �ل��درع �لعرب��ي 

للتاأم��ني �لتع��اوين )�ص��ركة 
م�صاهمة �صعودية( )2(

نائ��ب رئي���ض جمل���ض �لإد�رة – - 
�لع�ص��و �ملنت��دب �ص��مو �لأمري/ 
�ص��لطان ب��ن حمم��د ب��ن �ص��عود 
�لكب��ري، حتى تاريخ  28 مار���ض 
2021م  و�لذي ميتلك ما ن�صبته 

14.25% من �أ�صهم �ل�صركة.

نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �صمو - 
�لأم��ري/ ناي��ف بن �ص��لطان بن 
حمم��د بن �ص��عود �لكبري و�لذي 
ي�ص��غل من�ص��ب رئي���ض جمل���ض 

�إد�رة �صركة �لدرع �لعربي.
�لإد�رة- -  جمل���ض  ع�ص��و 

ب��ن  عب��د�هلل   �ملهند���ض/ 
عبد�لرحم��ن �لعبي��كان و�ل��ذي 
�إد�رة  جمل���ض  ع�صوي��ة  ي�ص��غل 
�ص��ركة �ل��درع �لعرب��ي للتاأم��ني 

�لتعاوين.

بولي�صة 
13,54513,57000�صنويتاأمني

)بالآف الريالت(التعامل مع الأطراف ذات العالقة 

طبيعة طرف ذو عالقةالأطراف ذات العالقة
املعاملة

مدة
العقد

الر�صيد يف 31 قيمة املعاملة
دي�صمرب

2021202020212020

�لت�ص��الت  4.   �ص��ركة 
�ملتنقلة �ل�صعودية »زين« )3(

نائب رئي���ض جمل���ض �لإد�رة �ص��مو 
ب��ن  �ص��لطان  ب��ن  ناي��ف  �لأم��ري/ 
حمم��د ب��ن �ص��عود �لكب��ري و�ل��ذي 
ي�صغل من�صب رئي�ض جمل�ض �إد�رة 

�صركة زين �ل�صعودية.

خدمات 
1,54325200�صنوي�ت�صالت

5.   م�صرف �لر�جحي

ع�صو جمل���ض �لإد�رة، �ملهند���ض/ 
�لر�جح��ي  �ص��ليمان  ب��ن  في�ص��ل 
�إد�رة  جمل���ض  رئي���ض  �ص��قيق 
�لأ�ص��تاذ/  �لر�جح��ي  م�ص��رف 

عبد�هلل بن �صليمان �لر�جحي.

متويل 
563,0000563,0000�صنويم�صريف

)1( مت �ص��ر�ء ح�صة 20% بقيمة 75 مليون ريال يف �ل�ص��ركة �ليمنية �ل�ص��عودية لال�ص��منت �لبالغ ر�أ�ص��مالها 375 مليون ريال )100 مليون دولر( وذلك بالقيمة �ل�ص��مية 
عن طريق �ل�ص��ر�ء من بع�ض �ل�ص��ركاء �ليمنيني و�ل�ص��عوديني عن جزء من ح�ص�صهم ومن �صمنهم مت �ل�ص��ر�ء من �ص��مو �لأمري/ �ص��لطان بن حممد بن �ص��عود �لكبري - 
نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب )حتى تاريخ 28 مار�ض 2021م(، حيث مت �صر�ء ما مقد�ره 4% من ح�صة �ل�صركة بقيمة 15 مليون ريال )ول يوجد �صروط 

على هذ� �لتعامل(. 
)2( مت �إج��ر�ء مناف�ص��ة ب��ني بع���ض �ص��ركات �لتاأم��ني وبع��د مفا�صل��ة عرو�صه��م �لفني��ة و�ملالي��ة مت �ختي��ار �ص��ركة �ل��درع �لعرب��ي للتاأم��ني �لتع��اوين للتاأم��ني �لطب��ي وتاأمني 

�ملمتلكات.
)3( مت �إجر�ء مناف�صة بني بع�ض �صركات �لت�صالت وبعد مفا�صلة عرو�صهم �لفنية و�ملالية مت �ختيار �صركة زين �ل�صعودية.

)4( مت �نتهاء ع�صوية �صمو �لأمري �صلطان بن حممد بن �صعود �لكبري يف نهاية دورة �ملجل�ض �ل�صابق 28 مار�ض 2021م.
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المساهمون 08



المساهمون 
عمل��ت �ل�ص��ركة عل��ى حتقيق تطلعات �مل�ص��اهمني وتنمية حقوقهم وت�ص��هيل ح�صوله��م على �ملعلومات، 
وُت��ويل �هتمام��ًا بالغ��ًا بتعزي��ز ج��ودة �لإف�ص��اح ع��ن �لنتائ��ج �ملالي��ة و�لتط��ور�ت �ملهم��ة و�لتغ��ري�ت 
�جلوهري��ة، مرك��زة عل��ى عام��ل �لتوقي��ت وطريق��ة �إي�صاله��ا للم�ص��اهمني، ملتزم��ة ب�صيا�ص��ة �لإف�ص��اح 
و�ل�ص��فافية لديه��ا، و�لت��ي تتو�ف��ق م��ع تعليم��ات هيئ��ة �ل�ص��وق �ملالي��ة، وتعليم��ات �لإف�ص��اح و�ل�ص��فافية 

�ل��و�ردة يف �مل��ادة )90( م��ن لئح��ة حوكم��ة �ل�ص��ركات �ل�ص��ادرة ع��ن هيئ��ة �ل�ص��وق �ملالي��ة.

امللكية�صهمعددهمامل�صاهمون

%19.65  9239,810,069��صتثمار�ت موؤ�ص�صية و�صناديق �صعودية

5.18%  10010,489,853��صتثمار�ت موؤ�ص�صية و�صناديق غري �صعودية

72.35%14,572146,497,535�أفر�د �صعوديون

%4365,702,5432.82�أفر�د غري �صعوديني

100%15,200202,500,000�ملجموع

امللكية�صهمكبار م�صتثمري ا�صمنت اليمامة

7.87%15,954,465�لأمري �صلطان بن حممد بن �صعود �لكبري �آل �صعود

5.25%10,649,311�صالح بن عبد�لعزيز بن حممد �ل�صامل

13.13%26,603,776�ملجموع

طلبات ال�سركة ل�سجل امل�ساهمني خالل العام 2021م:
�صبب الطلبتاريخ الطلب

�إجر�ء�ت �صركات17 يناير
�إجر�ء�ت �صركات02 مار�ض
�إجر�ء�ت �صركات17 مار�ض
�إجر�ء�ت �جلمعية28 مار�ض
�إجر�ء�ت �صركات10 �أكتوبر

ميكن للمهتمني و�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �لتو��صل مع ق�ص��م عالقات �مل�ص��تثمرين يف ��ص��منت �ليمامة 
ع��ر �لري��د �لإلك��رتوين �لت��ايل: ir@yamamacement.com وملزي��د م��ن �ملعلوم��ات، ُيرج��ى زي��ارة 

 www.yamamacement.com :ملوقع �لإلك��رتوين�
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المخاطر  09



تع��ّد �إد�رة �ملخاط��ر �أح��د �أه��م خط��وط �لدف��اع، وه��ي ج��زء ل يتج��ز�أ م��ن نظ��ام �لرقاب��ة �لد�خلي��ة 
و��ص��رت�تيجية �ل�ص��ركة لتحقي��ق �لأه��د�ف طويل��ة وق�ص��رية �ملدى مع �صمان قدرة �ل�ص��ركة على تنفيذ 
��ص��رت�تيجياتها وحتقي��ق �أهد�فه��ا ب�ص��كل فعال، لذلك تلتزم �ص��ركة ��ص��منت �ليمامة ب��اأن يكون تقييم 
خماط��ر �لعملي��ات و�لأن�ص��طة عملي��ة منهجي��ة منظمة تتم بطرق علمية تت�ص��م بال�ص��فافية. �إن جمل���ض 
�لإد�رة ب�صفته �لقائم على عملية �لرقابة و�لتوجيه و�لإ�صر�ف على �ل�صركة ، هو �مل�صوؤول عن حماية 

م�صال��ح �مل�ص��تثمرين ع��ن طري��ق �حلف��اظ على نظام فع��ال لإد�رة �ملخاطر.
تعم��ل �إد�رة �ملخاط��ر عل��ى تر�ص��يخ ثقافة �إد�رة �ملخاط��ر عر معايري ر�ئدة من خالل �إد�رة �ملخاطر. 
لذل��ك قام��ت �ل�ص��ركة باإع��د�د �إط��ار عم��ل و��ص��ع لإد�رة �ملخاط��ر مبا يتما�ص��ى م��ع �ملمار�ص��ات �لر�ئدة 

و�إطالع جمل���ض �لإد�رة على �ملخاطر �ل�ص��رت�تيجية لل�صركة.
 تتمثل �أبرز �ملهام �لتي متت يف �لعام �ملايل 2021م لإد�رة �ملخاطر يف �لآتي:

فهم بيئة �ملخاطر وتقييم �ملخاطر �لنوعية و�حتمال تعر�ض �ل�صركة ملثل هذه �ملخاطر. 	
وجود �صجالت خماطر لكل وحدة بال�صركة. 	
حتديد �أف�صل �لطرق للتعامل مع �ملخاطر. 	
 �إ�صد�ر تقارير لالإد�رة وجمل�ض �لإد�رة ب�صفة دورية عن و�صع �ملخاطر وكيفية مر�قبتها وحت�صينها. 	
توفري �لثقة �ملنا�صبة لكافة �أ�صحاب �مل�صالح. 	

اأنواع املخاطر التي تواجه ال�سركة وطرق التعامل معها:
1. خماطر مالية:

خماطر �لئتمان: 	
تتمث��ل خماط��ر �لئتم��ان يف ع��دم مق��درة �أح��د �لأط��ر�ف عل��ى �لوف��اء بالتز�مات��ه مم��ا ي��وؤدي �إىل 
تكب��د �لط��رف �لآخ��ر خل�ص��ارة مالي��ة. ومن هذ� �ملفهوم فاإن �ل�ص��ركة ل يوجد لديه��ا خماطر �ئتمانية 
جوهري��ة، حي��ث تتعام��ل �ل�ص��ركة ب�ص��ورة رئي�ص��ية م��ع عم��الء بال�ص��وق �ملحلي يتمي��زون مب�صد�قية يف 
�لتعام��ل م��ع وج��ود �ل�صمان��ات �لكافي��ة ل��دى �ل�ص��ركة مم��ا يقل��ل م��ن �ملخاط��ر �ملرتبط��ة بالئتمان �إىل 

�حل��دود �لدني��ا، كم��ا �أنه��ا تثب��ت �ملديوني��ات �مل�ص��تحقة عل��ى �لعم��الء بالقيمة �لقابل��ة للتحقق.
خماطر �ل�صوق: 	

تتمث��ل خماط��ر �ل�ص��وق يف تعر���ض �لقيم��ة �لعادل��ة �أو �لتدفق��ات �لنقدي��ة �مل�ص��تقبلية ل��الأدو�ت �ملالي��ة 
للتذبذب نتيجة للتغري يف �أ�ص��عار �ل�ص��وق. وتت�صمن خماطر �ل�ص��وق ثالثة �أنو�ع من �ملخاطر: خماطر 

�أ�ص��عار �لعمولة - خماطر �لعمالت - خماطر �لأ�ص��عار �لأخرى.
خماطر �لعمالت �لأجنبية: 	

تتمث��ل يف �ملخاط��ر �ملرتبط��ة بالتغ��ري يف قيم��ة �لأدو�ت �ملالي��ة ب�ص��بب �لتغ��ري يف �أ�ص��عار �لعم��الت �لت��ي 
ت�ص��تخدمها �ل�ص��ركة يف تعامالته��ا �ملالي��ة. وترتك��ز معام��الت �ل�ص��ركة ب�ص��ورة �أ�صا�ص��ية يف �لتعام��ل 
بالري��ال �ل�ص��عودي و�ل��دولر �لأمريك��ي و�لي��ورو، وحي��ث �إن �ص��عر �ص��رف �لري��ال ثاب��ت مقاب��ل �ل��دولر 

�لأمريك��ي فاإن��ه لي�ص��ت هن��اك خماط��ر جوهرية.
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خماطر �ل�صيولة: 	
ه��ي �ملخاط��ر �ملتمثل��ة يف تعر���ض �ل�ص��ركة ل�صعوب��ات يف توف��ري �لأم��و�ل للوف��اء باللتز�م��ات �ملتعلق��ة 
ب��الأدو�ت �ملالي��ة. ق��د تن�ص��اأ خماط��ر �ل�ص��يولة نتيج��ة ع��دم �لق��درة عل��ى بي��ع �أ�ص��ل م��ايل م��ا ب�ص��رعة 
وبقيم��ة تق��ارب قيمت��ه �لعادل��ة. ت��د�ر خماط��ر �ل�ص��يولة من خ��الل �ملر�قب��ة �ملنتظمة للتاأك��د من تو�فر 
�ل�صيولة �لكافية من خالل �لتدفقات �لنقدية و�حللول �ل�صريعة مثل �لت�صهيالت �لئتمانية لتلبية �أي 

�لتز�مات م�ص��تقبلية.
خماطر �أ�صعار �لعمولة: 	

تتمث��ل يف �ملخاط��ر �ملرتبط��ة بالتغ��ري يف قيم��ة �لأدو�ت �ملالي��ة ب�ص��بب �لتغ��ري يف �أ�ص��عار �لعمول��ة. 
وتتعر���ض �ل�ص��ركة ملخاط��ر �أ�ص��عار �لعمول��ة وتدي��ر �ل�ص��ركة ه��ذه �ملخاط��ر باملر�قب��ة �مل�ص��تمرة حلرك��ة 

�أ�ص��عار �لعم��ولت. 

2. خماطر اأنظمة املعلومات:

تعم��ل �ل�ص��ركة د�ئم��ًا عل��ى زي��ادة �لأم��ن �ملعلومات��ي و�لتقن��ي ب�ص��كل م�ص��تمر ومتج��دد، وتهت��م باإج��ر�ء 
حتديث��ات م�ص��تمرة لالأنظم��ة حلماي��ة بيانات �ل�ص��ركة من �جلر�ئم �لتقنية �لت��ي ل تتوقف عن تطوير 
�أ�صاليبها، وتقوم �ل�صركة ب�صفة م�صتمرة مبر�جعة �أنظمة �لأمن �لتقني مبا يف ذلك تقنيات �حلماية 

�ملتع��ارف عليه��ا وفق��ًا للمعاي��ري �لعاملية ل�صمان وجود ق��در كاٍف من �حلماية و�لأمن �ملعلوماتي.

3. خماطر توافر موارد الت�صغيل: 

تعم��ل �ل�ص��ركة د�ئم��ًا عل��ى �صم��ان تو�ف��ر �مل��و�د �خل��ام �لالزم��ة وم�ص��ادر �لطاق��ة �ل�صروري��ة لتحقيق 
�لنتائج �لت�ص��غيلية ح�ص��ب �خلطط �ملو�صوعة.

4. املخاطر املتعلقة باأ�صعار واإمداد منتجات الطاقة:

ي�ص��تهلك ت�صني��ع �ل�ص��منت كمي��ات كب��رية م��ن منتج��ات �لطاق��ة و�لتي متث��ل جزءً� كبريً� م��ن تكاليف 
�لإنت��اج، وبن��اء عل��ى ذل��ك ف��اإن �أي �رتف��اع حمتم��ل يف �لأ�ص��عار �ص��يكون ل��ه �أث��ر جوه��ري عل��ى �لنتائ��ج 

�لت�ص��غيلية، علم��ًا باأن��ه يت��م �حل�ص��ول عل��ى �لوق��ود م��ن م�صدر و�حد فق��ط وهو �ص��ركة �أر�مكو.

5. خماطر زيادة املعرو�ض:
هن��اك خماط��ر حمتمل��ة م��ن ج��ر�ء �ملناف�ص��ة ب��ني �ص��ركات �ل�ص��منت نتيج��ة لتو�ص��عات �لطاق��ة �لإنتاجي��ة 
لبع�ض �صركات �ل�صمنت ولتباطوؤ �لنمو �لقت�صادي، مما ينتج عنه زيادة �ملعرو�ض و�رتفاع يف �ملخزون.

6. خماطر ت�صغيلية:

مت و�ص��ع بر�م��ج لل�صيان��ة �لوقائي��ة �ملكثف��ة وتعظيم كف��اءة �لإنتاج �لتي تخ�صع لها �لأ�صول �لت�ص��غيلية 
لل�صركة، �إل �أن �ل�صركة قد تو�جه خماطر �لتوقف �ملفاجئ غري �ملجدول خلطوط �لإنتاج.
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10 اإلقرارات والجزاءات 



اإلقرارات
تقر �إد�رة �ل�صركة بالآتي:

�أن �صجالت �حل�صابات �أُعدت بال�صكل �ل�صحيح.. 1
�أن نظام �لرقابة �لد�خلية �أُعد على �أ�ص�ض �صليمة وُنَفذ بفعالية.. 2
�أنه ل يوجد �أي �صك يذكر يف قدرة �ل�صركة على مو��صلة ن�صاطها.. 3
ل يوج��د �أي عق��د في��ه م�صلح��ة جوهري��ة لأح��د �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة �أو �لإد�رة �لتنفيذي��ة غ��ري �لعق��ود . 4

�ملذك��ورة يف �لأط��ر�ف ذ�ت �لعالق��ة.
ل توجد �أية ��ص��تثمار�ت �أو �حتياطيات مت �إن�ص��اوؤها ل�صالح �ملوظفني مثال )�لدخار - �أ�ص��هم �ملوظفني..... . 5

�إلخ(.
لتوج��د �أي عقوب��ات �أو ج��ز�ء�ت �أو قي��ود �حتياطي��ة مفرو�ص��ة عل��ى �ل�ص��ركة من هيئة �ل�ص��وق �ملالي��ة �أو من �أي . 6

جهة �إ�صر�فية �أو تنظيمية �أو ق�صائية �أخرى.
�أعدت �لقو�ئم �ملالية لل�صركة وفقًا للمعايري �ملحا�صبية �ل�صادرة عن �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبني �لقانونيني.. 7
ي�ص��غل �لرئي���ض �لتنفي��ذي لل�ص��ركة �لأ�ص��تاذ/ جه��اد ب��ن عبد�لعزي��ز �لر�ص��يد ع�صوي��ة جمل���ض �إد�رة �ص��ركة . 8

��ص��منت حائ��ل حت��ى 29 نوفم��ر 2021م و�لت��ي تعم��ل يف نف���ض �لن�ص��اط �ملناف���ض لل�ص��ركة ومت �حل�ص��ول على 
مو�فق��ة �جلمعي��ة �لعام��ة، كم��ا ي�ص��غل ع�صوي��ة يف �ص��ركة منتج��ات �صناع��ة �ل�ص��منت.

ل توج��د �أي م�صلح��ة يف فئ��ة �لأ�ص��هم ذ�ت �لأحقي��ة يف �لت�صوي��ت تع��ود لأ�ص��خا�ض )ع��د� �أع�ص��اء جمل���ض . 9
�لإد�رة وكب��ار �لتنفيذي��ني و�أقربائه��م(.

ل توج��د �أي م�صلح��ة و�أور�ق مالي��ة تعاقدي��ة وحق��وق �كتت��اب تع��ود لأع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة وكب��ار �لتنفيذي��ني . 10
و�أقربائه��م، يف �أ�ص��هم �أو �أدو�ت دي��ن �ل�ص��ركة، �ص��وى م��ا ورد يف �جل��دول �خلا���ض بالأط��ر�ف ذ�ت �لعالق��ة.

ل توج��د �أدو�ت دي��ن قابل��ة للتحوي��ل �أو �أي �أور�ق مالي��ة تعاقدي��ة �أو مذك��ر�ت ح��ق �كتت��اب �أو حق��وق م�ص��ابهة، . 11
�أ�صدرته��ا �أو منحته��ا �ل�ص��ركة خالل �ل�ص��نة �ملالية 2021م.

ل توج��د �أعم��ال �أو عق��ود تك��ون �ل�ص��ركة طرف��ًا فيه��ا �أو كان فيه��ا م�صلح��ة لأح��د �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة �أو . 12
�لرئي���ض �لتنفي��ذي �أو نائ��ب �لرئي���ض للمالي��ة وتقني��ة �ملعلوم��ات �أو لأي �ص��خ�ض ذي عالقة باأي منها، �ص��وى ما 

ورد يف �لفق��رة )8( �أع��اله وم��ا ذك��ر يف �لبن��د ر�بع��ًا م��ن ف�صل �حلوكمة )�أط��ر�ف ذو عالقة(.
ل توج��د �أي حق��وق حتوي��ل �أو �كتت��اب مبوج��ب �أدو�ت دي��ن قابل��ة للتحوي��ل و�أور�ق مالي��ة تعاقدي��ة �أو مذك��ر�ت . 13

ح��ق �كتت��اب، �أو حقوق م�ص��ابهة �أ�صدرتها �أو منحتها �ل�ص��ركة.
ل يوجد �أي ��صرتد�د �أو �صر�ء �أو �إلغاء من جانب �ل�صركة لأي �أدو�ت دين قابلة لال�صرتد�د.. 14
ل توج��د �أي��ة ترتيب��ات �أو �تف��اق تن��ازل مبوجب��ه �أح��د �أع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة �أو �أح��د كب��ار �لتنفيذي��ني يف . 15

�ل�ص��ركة ع��ن �أي ر�ت��ب �أو مكاف��اأة. 
ل توجد �أية ترتيبات �أو �تفاق تنازل مبوجبه �أحد �مل�صاهمني عن �أي حقوق يف �لأرباح.. 16
ل توجد �أ�صهم �أو �أدو�ت دين �صادرة ل�صركة تابعة.. 17
ل توجد لدى �ل�صركة �أ�صهم خزينة حمتفظ بها.. 18

قضايا قائمة
يوج��د ق�صي��ة مرفوع��ة م��ن مدعي عام �إحدى �جلهات �حلكومية �صد �ل�ص��ركة، وقررت جلنة �لف�صل 
يف خمالف��ات نظ��ام �ملناف�ص��ة فر���ض غر�م��ة مالي��ة عل��ى �ل�ص��ركة، ولك��ن ت��رى �إد�رة �ل�ص��ركة ويوؤيده��ا 
يف ذل��ك م�صت�ص��ارها �لقان��وين �أن ذل��ك �لق��ر�ر لي���ض نهائي��ًا و�أن �ل�ص��ركة لديه��ا دف��وع قوي��ة ل��رد ه��ذه 
�لق�صي��ة ول د�ع��ي لأخ��ذ �أي خم�ص�ص��ات مقابله��ا، وج��اري �إتخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �خلا�ص��ة لالإعرت����ض 

عل��ى ه��ذ� �لقر�ر �أمام �لق�ص��اء �لإد�ري.
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سياسات توزيع األرباح 11



 تعتمد �صيا�ص��ة �ل�ص��ركة يف توزيع �أرباحها �ل�صافية �ل�ص��نوية على ما ورد بالنظام �لأ�صا�ص��ي لل�صركة، 
وم��دى تو�ف��ر �ل�ص��يولة �لالزم��ة للوف��اء ب�ص��د�د �ل�ص��تثمار�ت و�مل�ص��روعات �ل�ص��رت�تيجية لل�ص��ركة، 

حي��ث يتم توزي��ع �لأرباح على �لنحو �لتايل:

يجن��ب ع�ص��رة يف �ملائ��ة )10%( من �لأرب��اح �ل�صافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية  	
�لعام��ة �لعادي��ة وق��ف ه��ذ� �خل�ص��م متى بل��غ �لحتياطي �ملذكور )30%( من ر�أ���ض �ملال �ملدفوع، 
ويج��وز جتني��ب ن�ص��بة معين��ة م��ن �ص��ايف �لأرب��اح لتكوي��ن �حتياط��ي �تفاق��ي )�إ�ص��ايف( يخ�ص���ض 
لأغر����ض حم��ددة، منه��ا عل��ى �ص��بيل �ملث��ال ل �حل�ص��ر مقابل��ة �أي �نخفا���ض �أو هب��وط يف قيم��ة 
)�لأ�صول �لثابتة و�ملعد�ت - خمزون قطع �لغيار - خمزون �ملو�د حتت �لت�صغيل �أو �ملو�د �خلام- 

�ل�ص��تثمار - �أخرى( �أو �أي غر�ض �آخر ح�ص��ب ما تقرره �جلمعية �لعامة �لعادية للم�ص��اهمني.
ي��وزع م��ن �لباق��ي بع��د ذل��ك ح�ص��ة �أوىل م��ن �لأرب��اح للم�ص��اهمني مقد�رها خم�ص��ة باملائة )%5(  	

م��ن ر�أ���ض �مل��ال �ملدف��وع، �إذ� مل ت�ص��مح �أرب��اح �ص��نة من �ل�ص��نو�ت بتوزيع هذه �حل�ص��ة، فال يجوز 
�ملطالب��ة بها من �أرباح �ل�ص��نو�ت �لقادمة.

يجن��ب ع�ص��رة يف �ملائ��ة )10%( م��ن �لباق��ي كمكاف��اأة لأع�ص��اء جمل���ض �لإد�رة، مب��ا ل يتج��اوز  	
500.000 ري��ال ل��كل ع�ص��و.

يوزع من �لباقي بعد ذلك ح�صة �إ�صافية من �لأرباح على �مل�صاهمني. 	
يجوز للجمعية �لعامة بناء على �قرت�ح جمل�ض �لإد�رة �أن تقرر تكوين �حتياطيات �أخرى. 	
تق��رر �جلمعي��ة �لعام��ة بن��اء عل��ى �ق��رت�ح جمل���ض �لإد�رة كيفي��ة �لت�ص��رف فيم��ا تبق��ى بع��د ذل��ك  	

م��ن �لأرب��اح مبا يحقق م�صلحة �ل�ص��ركة.
ي�ص��تخدم �لحتياطي �لنظامي يف تغطية خ�ص��ائر �ل�ص��ركة، �أو زيادة ر�أ���ض �ملال، و�إذ� جاوز هذ�  	

�لحتياط��ي )30%( م��ن ر�أ���ض �مل��ال �ملدف��وع، ج��از للجمعي��ة �لعام��ة �أن تق��رر توزي��ع �لزي��ادة على 
�مل�ص��اهمني يف �ل�ص��نو�ت �لتي ل حتقق فيها �ل�ص��ركة �أرباحًا �صافية تكفي لتوزيع �لن�صيب �ملقرر 

لهم يف نظام �ل�ص��ركة �لأ�صا�صي.
تق��رر �جلمعي��ة �لعام��ة بن��اء عل��ى �ق��رت�ح جمل���ض �لإد�رة كيفي��ة �لت�ص��رف فيم��ا تبق��ى بع��د ذل��ك  	

م��ن �لأرب��اح مب��ا يحق��ق م�صلح��ة �ل�ص��ركة. يج��وز لل�ص��ركة توزي��ع �أرب��اح مرحلي��ة على م�ص��اهميها 
ب�ص��كل �ص��نوي �أو ن�ص��ف �ص��نوي �أو رب��ع �ص��نوي وفق��ًا لل�صو�ب��ط �ل�ص��ادرة عن هيئة �ل�ص��وق �ملالية، 
وذل��ك بن��اء عل��ى تفوي���ض �ص��ادر م��ن قب��ل �جلمعية �لعام��ة ملجل���ض �لإد�رة بتوزيع �أرب��اح مرحلية.

الخاتمة:
و�أخ��ريً�؛ ف��اإن جمل���ض �لإد�رة ي�ص��كركم �ص��كرً� جزي��اًل عل��ى ثقتكم �لكرمي��ة، ويعدك��م �أن يو��صل عمله 
�لدوؤوب، و�صعيه �حلثيث؛ لتحقيق �أهد�ف �ل�صركة  وتطلعاتها وروؤ�ها، ومبا يجعلها من �أهم �صركات 

�ل�صمنت �ملتميزة يف وطننا �حلبيب.

و�هلل ويل �لتوفيق.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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