
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 عشر الرابعنجران إلى الجمعية العامة العادية إدارة شركة أسمنت تقرير مجلس 
 جدةالمنعقدة بمدينة 

 عن أداء وأنشطة الشركة
 م 2018 للعام المالي
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 (2)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 

شركة مساهمة سعودية  –شركة أسمنت نجران   

المملكة العربية السعودية  –نجران   

كامل. للاير مدفوع با 1.700.000.000المال رأس   

المملكة العربية السعودية 3579-66256نجران  –طريق الملك سعود  9204العنوان :  

7529999110فاكس/  7529999010 /فتها  

website: www.najrancement.com 

e-mail:info@najrancement.com 

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها 
 .المكرمةمكة بمنطقة  جدةبمدينة م والتي ستعقد بإذن اهلل 2018 المالي عاملل

 
  

http://www.najrancement.com/


  

 

 (3)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 
  



  

 

 (4)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 المحتويات
 رقم الصفحة البيان 

 7  ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك أولا 
 8 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  ثانياا 
 10 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواا  ثالثاا 
 10 اإلدارة وتصنيف أعضائهتكوين مجلس  رابعاا 

 11 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها –وبخاصة غير التنفيذيين  – اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علماا  خامساا 
 11 وصف مختصر لختصاصات اللجان ومهامها سادساا 
 13 اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدتالوسائل التي اعتمد عليها مجلس  سابعاا 
 13 ركاتاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لئحة حوكمة الش ثامناا 

 16 أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى تاسعاا 
 16 كةية في الشر نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخل عاشراا 

 16 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده الحادي عشر 
وعزله وتحديد ركة توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الش الثاني عشر 

 أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم األخذ بها
17 

 17 المساهمات الجتماعية الثالث عشر 
 17 جلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعياتبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء م الرابع عشر 

م أعمال الشركة وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حج الخامس عشر 
 وإسهامها في النتائج

18 

 20 المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركةوصف لخطط وقرارات الشركة  السادس عشر 
 21 المخاطرالمعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه  السابع عشر 
 23 أصول الشركة وخصومها وتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة الثامن عشر 
 25 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التاسع عشر 

 25 م 2018م  وعام  2017إيضاح  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي  العشرون 
 25 الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الحادي والعشرون 

 26 اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها الثاني والعشرون 
 26 شركة تابعةتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل  الثالث والعشرون 
 26 سياسة توزيع أرباح األسهم الرابع والعشرون 

قصر( قاموا بإبالغ وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولدهم ال الخامس والعشرون 
 الشركة بتلك الحقوق

26 

أو أي من شركاتهم  وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة السادس والعشرون 
 التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

27 

 28 م2018عام المالي لمعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة خالل الا السابع والعشرون 
 28 حقوق مشابهة تم إصدارهاوصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو  الثامن والعشرون 
 28 منحتها الشركةوصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو  التاسع والعشرون 

 28 لإلستردادوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة  الثالثون 
 29 اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع الحادي والثالثون 

 29 طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها الثاني والثالثون 
 29 تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد األعضاءمعلومات متعلقة بأي عقد  الثالث والثالثون 
يين فيها أو ألي شخص معلومات متعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذ الرابع والثالثون 

 منهمذي عالقة بأي 
30 

 30 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت الخامس والثالثون 
 30 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح      السادس والثالثون 
 30 لمالية السنويةبيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة ا السابع والثالثون 
 31 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة الثامن والثالثون 
 31 إقرارات الشركة التاسع والثالثون 

 31 تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية األربعون 
 31 الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلهفي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع  الحادي واألربعون 

 31 وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم الثاني واألربعون 
 32 توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة الثالث واألربعون 

 



  

 

 (5)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 أعضاء مجلس اإلدارة : 
  المنصب السم م 

 رئيس مجلس اإلدارة سلطان أبالعالبن  مانعبن محمد  1

 

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

 

 عضو عبد اهلل بن سالم بن وسيمر الوسيمر 3

 

 عضو فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي  4

 

 عضو أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل  5

 

 عضو وليد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الموسى  6

 

 عضو وليد بن أحمد بن محمد بامعروف  7

 

 عضو علي بن حسين بن برمان اليامي 8

 

 عضو  تركي بن علي الشنيفي  9

 



  

 

 (6)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 
 الموقرين     السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 العامةللجمعية  عشر الرابعأن يرحب بكم ويشكركم جزياًل على تلبية دعوته حلضور االجتماع  ركةالشدارة إيسر جملس 
مع امليزانية  م2018ديسمرب  31العادية ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال واجنازات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 

وتعزيز مبا يسهم يف دعم صناعة األمسنت ة حقوق مسامهيها ا يعكس أداء الشركة يف تنميمبالعامة واحلسابات اخلتامية، و 
  . االقتصاد الوطين

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن اهلل يف تطوير وتنمية أنشطتها االنتاجية والرقي بأدائها إىل مستويات قياسية جديدة حتقق 
 . 2030تطلعات وآمال املسامهني الكرام وفق رؤية اململكة 

 

  



  

 

 (7)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 

 ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلكأولا: 
باستثناء األحكام الواردة قامت الشركة بتطبيق املواد الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 أدناه:

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

20 10 
 :عوارض اإلستقالل

أن يكون قد أمضى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو 
 مجلس إدارة الشركة.منفصلة في عضوية 

في دورة المجلس القادمة التي ستبدأ بتاريخ مادة استرشادية سيتم تطبيقها 
 م.09/08/2019

26 10 

 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها:
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل 
المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء، 

 والمكافآت في شكل أسهم. 

ابتداء من العام المالي  باألداءالمرتبطة  المكافآتستقوم الشركة بتطبيق برامج 
 القادم و ستضع سياسة بذلك تعتمد من مجلس ادارة الشركة 

 هـ 41
 التقييم:

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على 
 تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات

 مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبالا 

 و 41
 التقييم:

يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا 
 ألداء رئيس المجلس 

 تقبالا مادة استرشادية سيتم تطبيقها مس

 مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبالا  تشكيل لجنة إدارة المخاطر  70

72  
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة 

 أشهر( على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
 مادة استرشادية 

85 2 

 تحفيز العاملين:
برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من 

األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق 
 مستقل لإلنفاق على تلك البرامج. 

 مادة استرشادية 

85 3 
 تحفيز العاملين:

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة 
 مادة استرشادية

88 1 

 الجتماعي:مبادرات العمل 
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من 

مبادرات في العمل الجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات 
 األخرى ذات النشاط المشابه 

 مادة استرشادية 

88 4 
 مبادرات العمل الجتماعي:

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية 
 الجتماعية للشركة 

 مادة استرشادية 



  

 

 (8)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم :  ثانياا:
 أ( أعضاء مجلس اإلدارة: 

 م09/08/2016بدأت الدورة احلالية )الدورة الرابعة( بتاريخ حيث . أعضاء تسعة من جنران أمسنت شركة ادارة جملس يتكون
شارة إىل استقالة عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالوهاب بن سعود البابطني جتدر اإلو . م08/08/2019وتنتهي بتاريخ 

 الشخصية لظروفهوذلك  ،واملكافآت الرتشيحات جلنةمن عضوية جملس اإلدارة ومن رئاسة  م07/02/2018 بتاريخ
قبول استقالة األستاذ/ عبدالوهاب بن  لىع م22/02/2018بتاريخ  هاجتماع. وافق جملس اإلدارة يف العملية وارتباطاته

 م22/02/2018 تاريخ من اعتباراً  وذلك )عضو مستقل( تعيني األستاذ/ تركي بن علي الشنيفيمت و  سعود البابطني
 النظام من( 23) لمادةوفقاً ل املستقيل العضو عن بدالً  م08/08/2019 بتاريخ تنتهي واليت احلالية اجمللس دورة إلكمال
 م. 29/03/2018بتاريخ املنعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية  مت عرض التعيني واملوافقة عليه يف حيث للشركة االساسي

  
 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  السم

محمد بن 
 مانع أبالعال

رئيس مجلس إدارة شركة 
 أسمنت نجران

ادارة شركة رئيس مجلس 
 المصانع الكبرى

مدير مكتب األشغال 
العسكرية في المنطقة 

 الشرقية

 بكالوريوس هندسة مدنية.  •
 بكالوريوس وماجستير علوم سياسية.  •

إدارة  –األشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران  •
 المشاريع 

 

ضيف اهلل بن 
 عمر الغامدى

مدير تنفيذي شركة نسيل 
 القابضة

شركة آرا مدير عام 
 للتجارة والمقاولت

 إدارة المشاريع –جامعة الملك سعود  • دكتوراه في الهندسة المدنية.  •
 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء   •

أيمن بن 
عبدالرحمن 

 الشبل

الرئيس التنفيذي لشركة 
المجموعة الطبية 

 المتحدة

مدير مشروع اإلدارة 
العامة للمشاريع والصيانة 

 الصحةبوزارة 
مدير عام شركة ثمرات 

 نجران المحدودة

 بكالوريوس هندسة مدنية  •
 عدة دورات في اإلدارة الهندسية ونظم المعلومات •
 

( 9( سنة خبرة في عدة جهات، منها )34أكثر من ) •
سنوات في جهات حكومية وانتقل بعدها للعمل بالقطاع 

 الخاص و تدرج به.   

فهد بن عبد 
 اهلل الراجحى

رئيس مجلس إدارة شركة 
فهد عبداهلل الراجحي 

 القابضة

مدير عام لمجموعة 
الخزينة والمؤسسات 

المالية في شركة 
 المصرفيةالراجحي 

( سنة خبرة في عضويات مجالس إدارات 22أكثر من ) • بكالوريوس العلوم في اإلدارة الصناعية  •
 لعدة شركات مساهمة

عبداهلل بن 
 سالم الوسيمر

رئيس مجلس ادارة شركة 
مداد األرض 

 لالستثمارات والمقاولت

طيار في القوات الجوية 
 الملكية السعودية

تولى عددا من المراكز القيادية في القوات الجوية  • ماجستير في العلوم العسكرية  •
 الملكية السعودية

وليد بن 
عبدالرحمن 

 الموسى

مدير أول لالستثمارات 
وعضو مجلس إدارة في 

شركة عبدالرحمن 
 القابضةالموسى 

إلدارة الئتمان في مدير 
قسم األسواق العالمية 

 HSBCفي بنك 
لندن، نائب مدير إدارة 
 المخاطرة في بنك ساب

 تنفيذي من جامعة لندن لألعمال.  ماجستير إدارة أعمال •
 بكالوريوس علوم في القتصاد.  •
عدة شهادات ودورات متعددة في المخاطر ، المشتقات  •

 الماليةـ، التقييم. 

قطاع البنوك والستثمار، ( سنة في 18خبرة أكثر من ) •
إعادة هيكلة شركات، تأسيس مكاتب عائلية إلدارة 

الثروة، تأهيل األجيال القادمة، وضع سياسات واضحة 
 وشفافة إلدارة الثروة.

وليد بن أحمد 
محمد 

 فبامعرو 

شريك ومحاسب قانوني 
ومقيم معتمد في شركة  
 طالل أبو غزاله وشركاه

 (CFO)المدير المالي 
 في شركة األهلي تكافل

 (CPA)المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينزمالة  •
   (CMA)المعتمد  اإلداري المحاسب  زمالة •
   (SOCPA)زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين  •
   (CIA) مراجع الداخلي المعتمدزمالة ال •
 (ABV)مقيم منشآت اقتصادية معتمد  •
 جستير إدارة األعمال التنفيذيةما •

( سنوات خبرة في عضويات مجالس 7اكثر من ) •
 إدارات و لجان مراجعة لعدة شركات مساهمة

سنة خبرة مجال المحاسبة والمراجعة،  22أكثر من  •
 اللتزام وحوكمة الشركات 

علي بن 
حسين بن 
 برمان اليامي

رئيس مجلس إدارة شركة 
علي حسين اليامي 

 وشريكه

رئيس مجلس إدارة شركة 
 برمان وكانو للتعدين

 بكالوريوس إدارة أعمال •
 دبلوم في العالقات العامة  •
 دبلوم في اإلدارة  •
 دبلوم في المحاسبة   •

العديد من المناصب الفخرية وكذلك العديد من  •
 اللجان الوطنية والتجارية والجمعيات 

تركي بن علي 
بن صالح  

 الشنيفي

الخدمات المصرفية 
الخاصة في البنك 
 السعودي الفرنسي

شركة التصالت 
 السعودية

العديد من المعاهد حضور دورات تدريبية مكثفة في  • بكالوريوس حاسب آلي تخصص نظم معلومات •
والمؤسسات وبيوت الخبرة المهنية اإلقليمية والعالمية. 
كما شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات وورش 

 العمل في أنحاء شتى من العالم.
 

http://www.aicpa.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/


  

 

 (9)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 ب( اإلدارة التنفيذية 
 م على 2018 /22/02بتاريخ  60وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه رقم بناء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت 

 وذلك م01/02/2018قبول االستقالة املقدمة من الرئيس التنفيذي السابق الدكتور/ بدر بن أسامه جوهر واملقدمة بتاريخ 
تعيني  على باإلمجاع املوافقةحيث مت ، م01/04/2018 تاريخ من اعتباراً  االستقالة سريان يبدأ نأ على، الشخصية لظروفه
 .م01/04/2018من تاريخ  اعتباراً  للشركةتنفيذي رئيس بوظيفة  عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب /االستاذ

 السم
الوظائف 
 الحالية

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة

عبدالسالم بن عبداهلل بن 
 عبدالعزيز الدريبي

الرئيس 
 التنفيذي 

 .صافول مجموعة في أول استثمار مدير -
 مدير مساعد في المصرفية الستثمارية سويكورب. -
 محلل مالي في المصرفية الستثمارية سويكورب.  -
 محلل مالي في إدارة األصول الرياض المالية.  -

ماجستير إدارة أعمال من جامعة  -
 سياتل الوليات المتحدة األمريكية.

 (CFA) معتمد مالي محللشهادة -
بكالوريوس ادارة نظم المعلومات من  -

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

خبرة واسعة في إدارة المشاريع سنوات من ال
وتطوير األعمال وعمليات الدمج والستحواذ 

تحسين الكفاءة التشغيلية و  الستثماراتوإدارة 
. باإلضافة تحسين كفاءة تخصيص رأس المالو 

 العديد من الدورات التدريبية.إلى 

 إبراهيم محمد آل دغرير 

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للشئون 
 التجارية 

 الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعات والتنمية -
مدير عام أول عمليات بيع قطع الغيار وعمليات خدمة  -

 العمالء واللوجستية )مجموعة عبداللطيف جميل(

درجة الماجستير )ادارة أعمال( من  -
جامعة نبراسكا بالوليات المتحدة 

 .األمريكية 
بكالوريوس هندسة ميكانيكية من   -

 جامعة الملك عبدالعزيز

سنوات من الخبرة في مختلف المناصب 
التنفيذية العليا ، وآخرها الرئيس التنفيذي لشركة 

وفرة للصناعة والتنمية ، وهي شركة مساهمة 
ة. كما عملت مع مجموعة عبد اللطيف سعودي

 جميل في العديد من المناصب القيادية

 مؤيد مطر سليمان 
نائب الرئيس 

التنفيذي 
 للعمليات 

 مدير اقليمي ) شركة لفارج ( -
 مدير النتاج والتقنية ) شركة اسمنت عطبرة بالسودان( -
 مستشار  فني ) شركة اسمنت ينبع ( -
األسمنت األردنية (مدير جودة ) شركة  -  

خبرة واسعة في صناعة السمنت. قبل النضمام  الهندسة الميكانيكية والمعادن
إلى شركة أسمنت نجران، كان يعمل في شركة 

 أسمنت ينبع كمستشار فني.

 المدير المالي  عمران أحمد خان 
مدير عام المالية والمحاسبة )شركة سيتار للصناعات  -

 الكيميائية( في باكستان
 مدير الحسابات )شركة اسمنت اتوك( باكستان -

 بكالوريوس محاسبة  -
شهادة امتحان المحاسبين القانونيين  -

 معادلة لـــ ) الماجستير في التجارة(

سنة خبرة في اإلدارة المالية  30أكثر من 
 والتقارير المالية وإدارة الضرائب. 

 ( أعضاء اللجان )من خارج مجلس الدارة( ج
م على  2018 /22/02بتاريخ  60وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه رقم بناء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت 
م، وذلك الستقالة 01/04/2018يف جلنة املراجعة اعتبارا من تاريخ  اً خارجي اً تعيني االستاذ/ نبيه بن فخري اجلهين عضو 

 وسوف يتمكرئيس تنفيذي للشركة.   تعيينه الذي متم 31/03/2018االستاذ/ عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب بتاريخ 
 التصويت على انتخابه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية القادم.

 الخبرات  المؤهالت  ف السابقة الوظائ الوظائف الحالية  السم م

1 
عبداإلله بن 

ناصر 
 الحرورة 

رئيس قسم المحاسبة والرقابة المالية في البنك  -
 السعودي الفرنسي بجدة. 

 عضو في لجنة المراجعة في شركة األهلي المالية.-

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم  -
 المحاسبة في البنك األهلي التجاري 

كبير محللين لنظام اإليرادات في -
 احدى الشركات المريكية 

ماجستير إدارة أعمال وتمويل  -
من جامعة نورث ايسترن بالوليات 

 .المتحدة األمريكية 
بكالوريوس هندسة كيميائية من  -

 جامعة الملك فهد. 

عاماا في القطاع  15يتمتع بخبرة تزيد عن 
المالي / المصرفي وتقلد العديد من المناصب 
القيادية في البنوك. عضو في لجنة التدقيق في 
األهلي كابيتال ، ولديه أيضاا خبرة في العمل 

 أمريكية.كمحلل رئيسي لألرباح في شركة 

2 
نبيه بن 

فخري 
 الجهني 

 المدير المالي لمجموعة الروتس العربية.  -
 عضو المعهد األمريكي للمحاسبين المعتمدين.  -
عضو شركات مساهمة في الغرفة التجارية  -

 الصناعية بجدة. 
عضو مجلس إدارة شركة قطرانة لألسمنت في  -

 األردن. 
 عضو ورئيس لجنة المراجعة في األهلي تكافل.  -
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة لشركة  -

 توريد الخرسانة الجاهزة.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون  -
 المالية.

مراقب مالي/نائب مدير الشؤون  -
المطارات الدولية المالية لمشاريع 

 بجدة.
مدير مالي لمجموعة شركة كابالت  -

 السعودية بجدة. 

 .(CPA)محاسب معتمد  -
ماجستير في علوم المحاسبة من  -

 جامعة اليونييس األمريكية. 

سنة في مجال  25يتمتع بخبرة تزيد عن  
المحاسبة والتمويل وحوكمة الشركات واإلدارة 

المنظمات ذات والتخطيط والقيادة في 
السمعة الطيبة. كما يحمل عضوية مجلس 

 إدارة ولجان عدة شركات مساهمة.
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في مجالس إدارتها  أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواا  ثالثاا:
 الحالية والسابقة أو من مديريها. 

 اسم العضو  م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

في مجالس  اإلدارة عضواا 
إدارتها الحالية أو من 

 مديريها 

داخل 
المملكة أو 

 خارجها 

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة 
ذات مسؤولية  /

 محدودة(

ات التي أسماء الشرك
يكون عضو مجلس 

في  اإلدارة عضواا 
مجالس إدارتها 
السابقة أو من 

 مديريها 

داخل 
المملكة أو 

 خارجها 

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة 
ذات مسؤولية  /

 محدودة(

 محمد بن مانع أبا العال 1
شركة المصانع الكبرى 

 - - - غير مدرجة داخل للتعدين

اهلل بن عمر الغامدىضيف  2  - - - مدرجة داخل شركة مكة لإلنشاء والتعمير 

 أيمن بن عبدالرحمن الشبل 3

شركة المصانع الكبرى 
 للتعدين

شركة المجموعة الطبية 
 المتحدة

 داخل
 

 داخل

 غير مدرجة
 

ذات مسؤولية 
 محدودة

مدير عام شركة ثمرات 
 –نجران المحدودة 

 سابقاا 

داخل 
 المملكة

ذات مسئولية 
 محدودة

 فهد بن عبد اهلل الراجحى 4
 شركة ريسوت لألسمنت

 بنك البركة التركي 
 خارج
 خارج

 مدرجة 
 مدرجة 

شركة تبوك للتنمية 
 الزراعية 

شركة اصول و بخيت 
 الستثمارية 

 داخل 
 

 داخل

 مدرجة
 

ذات مسئولية 
 محدودة 

شركة مداد األرض  عبداهلل بن سالم الوسيمر 5
 لالستثمارات والمقاولت

غير مدرجة  داخل  - - - 

 وليد بن عبدالرحمن الموسى 6
شركة عبدالرحمن بن عبداهلل 

 - - - غير مدرجة داخل الموسى القابضة

شركة رابغ للتكرير  وليد بن أحمد محمد بامعروف 7
 والبتروكيماويات

شركة ينبع الوطنية  مدرجة داخل
 للبتروكيماويات )ينساب(

 مدرجة داخل

 علي بن حسين بن برمان اليامي 8
شركة علي حسين اليامي 

 داخل وشريكه
ذات مسؤولية 

 محدودة
شركة برمان و كانو 

 داخل للتعدين
ذات مسؤولية 

 محدودة

 - - - - - - تركي بن علي بن صالح  الشنيفي 9

 
 .تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه رابعاا:

 اسم العضو  م
 تصنيف العضوية 

مستقل( –غير تنفيذي  –)تنفيذي   
مانع أبا العالبن محمد  1  مستقل 
الغامدى ضيف اهلل بن عمر 2  مستقل 
تنفيذي   أيمن بن عبدالرحمن الشبل  3  
عبد اهلل الراجحىبن فهد  4  غير تنفيذى 
 مستقل  عبداهلل بن سالم الوسيمر  5
 مستقل  وليد بن عبدالرحمن الموسى  6
 مستقل  وليد بن أحمد بامعروف  7
 مستقل  علي بن حسين بن برمان اليامي  8
 مستقل  تركي بن علي بن صالح الشنيفي  9
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بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذيين  –خامساا: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما 
 المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
مبقرتحات املسامهني وملحوظاهتم واليت تصل اىل الشركة حيال الشركة  يُبلغ جملس اإلدارة عن طريق رئيس اجمللس علماً 

 وأدائها او اي مقرتحات اخرى. علما ان الشركة وفرت عدة قنوات للتواصل مع املسامهني على موقعها االلكرتوين.
 

 سادساا: وصف مختصر لختصاصات اللجان ومهامها:  
 أ( لجنة المراجعة: 

عضاء من خارج الشركة وميكن تلخيص مهامهم يف العمل أو عضاء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني تتكون جلنة املراجعة من أ
مع اإلدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية واملالية وأنظمة الرقابة واملراجعة الداخلية 

وقد عينت  ة واإلجراءات والتوصية باختيار مراجعي احلسابات.فعالية األنظم والتحقق من مدىومراجعة القوائم املالية 
بصورة  إىل جلنة املراجعة اتقاريره ورفعاملراجعة الداخلية وتقييم األداء لإلدارات املختلفة  بأعمال قوملت استشاريةالشركة جهة 

 . دورية
 م: 2018يوضع اجلدول أدناه سجل حضور جلنة املراجعة للعام عقدت اللجنة سبع اجتماعات و 

طبيعة  السم م
 العضو

اجتماعات  7عدد الجتماعات   
 الجتماع األول 

28/01/2018  
 الجتماع الثاني 

19/02/2018  
 الجتماع الثالث 

18/03/2018  
 الجتماع الرابع 

29/04/2018  
الجتماع 
 الخامس 

01/07/2018  

الجتماع 
 السادس 

29/07/2018  
  السابعالجتماع 

31/10/2018  

 الرئيس  وليد بن أحمد بامعروف  1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 عضو وليد بن عبدالرحمن الموسى 2
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 عضو عبداإلله بن ناصر الحروره 3
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

*عبدالسالم بن عبداهلل الدريبي 4  عضو 
✓ ✓ - - - - - 

**نبيه بن فخري الجهني  4  ✓ ✓ ✓ ✓ - - - عضو 

 م.01/04/2018* استقال السيد/ عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب من عضوية جلنة املراجعة عند اختياره كرئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من 
** السيد/ نبيه بن فخري اجلهين هو العضو اجلديد الذي حل حمل العضو السابق السيد/ عبدالسالم بن عبداهلل الدرييب اعتبارًا من 

 م. 01/04/2018
 ب( اللجنة التنفيذية:
رسم ويتضمن ذلك  هو مساعدة جملس اإلدارة يف أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمليات الشركة من أهم مهام اللجنة

االسرتاتيجيات والسياسات واألهداف العامة للشركة بالتنسيق مع جملس اإلدارة، مراجعة امليزانيات التقديرية والتقارير الدورية 
مراجعة اخلطط و  تقدمي توصيات إىل جملس اإلدارة فيما يتعلق باهليكل الرأمسايل األمثل للشركة املقدمة من الرئيس التنفيذي،
 .متابعة تنفيذ قرارات جملس االدارة مع ادارة الشركةإضافة إىل  ،ادة هيكلة أنشطة الشركةوالدراسات املتعلقة بإع

 م: 2018عقدت اللجنة مخس اجتماعات ويوضع اجلدول أدناه سجل حضور جلنة املراجعة للعام 
 طبيعة العضو السم م

اجتماعات 5عدد الجتماعات   
 الجتماع األول 

22/01/2018  
  الثانيالجتماع 

09/05/2018  
  الثالثالجتماع 

02/07/2018  
  الرابعالجتماع 

18/09/2018  
  الخامسالجتماع 

04/12/2018  
 الرئيس  ضيف اهلل بن عمر الغامدي  1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 عضو فهد بن عبداهلل الراجحي  2

✓ ✓ ✓ - ✓ 
 عضو وليد بن عبدالرحمن الموسى  3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 عضو علي بن حسين برمان اليامي  4

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 : ج( لجنة الترشيحات والمكافآت

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة واملناصب التنفيذية بالشركة وتقييم األداء واقرتاح 
والضعف يف اجمللس واقرتح احللول ملعاجلتها ودراسة مكافآت وتعويضات أعضاء اجمللس وكبار التنفيذيني ودراسة نقاط القوة 

راجعة الدورية لسياسة إضافة إىل امل. أنظمة املوارد البشرية املقرتحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأهنا للمجلس
أعضاء جملس التوصية جمللس اإلدارة مبكافآت والت  منها املنشودةاملكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف 

 اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالشركة وفقاً للسياسة املعتمدة.
 م: 2018عقدت اللجنة ثالث اجتماعات ويوضع اجلدول أدناه سجل حضور جلنة املراجعة للعام 

 طبيعة العضو السم م
اجتماعات 3عدد الجتماعات   

 الجتماع األول
22/02/2018  

 الجتماع الثاني
19/06/2018  

 الجتماع الثاني
05/12/2018  

1 
*عبدالوهاب بن سعود البابطين   استقال - الرئيس  

 ✓ ✓ ✓ الرئيس  عبداهلل بن سالم الوسيمر 
 ✓ ✓ ✓ عضو وليد بن أحمد بامعروف  2
 عضو علي بن حسين برمان اليامي 3

✓ ✓ ✓ 
 ✓ - - عضو تركي بن علي الشنيفي  4

* جتدر االشارة إىل استقالة رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت وعضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالوهاب بن سعود البابطني املؤرخ يف 
يف اجتماعه  ، وتعيني عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن سامل الوسيمر رئيسا للجنة بناء على قرار جملس اإلدارةم07/02/2018

كما مت انتخاب السيد/ تركي بن علي الشنيفي كعضو جديد يف اللجنة ليتم إقراره يف اجتماع اجلمعية .  م22/02/2018املنعقد يف 
 العمومية التايل مباشرة.

 د( لجنة الحوكمة والمسؤولية الجتماعية:
بالسياسات اليت حتافظ على قوة وفعالية  جمللس االدارةمن مهام جلنة احلوكمة واملسؤولية االجتماعية توجيه النصح والتوجيه 

الشركة يف االمتثال بأنظمة و قوانني الشركات و هيئة السوق املالية السعودية للشركات املدرجة واليت تضمن إدارة احلوكمة 
ئات واالمتثال يف تلبية املسؤؤؤؤوليات القانونية على النحو املنصؤؤؤو  عليه يف النظام االسؤؤؤاسؤؤؤي وكما هو مطلوب من قبل هي

التمويل اخلاصؤؤؤؤة بالشؤؤؤؤركة، هذا وتقوم جلنة احلوكمة واملسؤؤؤؤئولية االجتماعية بالشؤؤؤؤركة بتقدمي املشؤؤؤؤورة والتوصؤؤؤؤيات اىل اجمللس 
وادارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة فيما الص الية تطبيق الئحة احلوكمة وموادها االلزامية بفعالية ، ومتابعة ادارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة فيما الص االلتزام 

تجارة واالسؤؤؤؤتثمار و متطلبات االفصؤؤؤؤاح املسؤؤؤؤتمر اضؤؤؤؤافة اىل تقدمي املشؤؤؤؤورة والتوصؤؤؤؤيات و اقرتاح بتعليمات وانظمة وزارة ال
 .سياسات واليات املسؤولية االجتماعية للشركة واوجه الصرف فيها

 م:2018عقدت اللجنة اجتماعان ويوضع اجلدول أدناه سجل حضور جلنة املراجعة للعام 

 طبيعة العضو السم م
اجتماعات 2الجتماعات عدد   

 الجتماع األول
09/05/2018  

 الجتماع الثاني
27/11/2018  

 الرئيس  أيمن بن عبدالرحمن الشبل  1
✓ ✓ 

 عضو وليد بن أحمد بامعروف  2
✓ ✓ 

 عضو وليد بن عبدالرحمن الموسى 3
✓ ✓ 
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سابعاا: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت 
 بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت: 

جية، أعدت جلنة الرتشيحات واملكافآت منوذج تقييم أداء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة فقط داخلياً دون االستعانة جبهة خار 
، حيث يتم حتليل نتائج التقييم بإشراف جلنة بآرائهمحيث شارك أعضاء اجمللس يف عملية التقييم من خالل اإلدالء 

 الرتشيحات واملكافآت مث رفع التوصيات جمللس اإلدارة. 
 

ثامناا: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة 
 والتسعين من لئحة حوكمة الشركات:  

 أولا: سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
إلدارة، وحتدد اجلمعية العامة تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع توصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء جملس ا (1

للشركة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة، وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 
 يف اجتماع اجلمعية العامة.

س اجمللس بناًء على توصية من جلنة الرتشيحات واملكافآت حيدد جملس اإلدارة املكافأة اليت حيصل عليها كل من رئي (2
 باإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة.

تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، ويف مجيع األحوال جيب أن ال يتجاوز جمموع  (3
السنوية بني املمثلني ( لاير سنوياً )تقسم املكافآت 500.000مبلغ مخسمائة ألف ) العضو الواحدما حيصل عليه 

 .يف حالة تعيني أعضاء جملس إدارة جديد، وذلك حبسب تاريخ التعيني(
 . حيدد جملس اإلدارة مكافأة أمني سر جملس اإلدارة نظري حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى (4
أو اجلمعية العامة أن يدفع  حيق ألعضاء جملس اإلدارة الذين يقيمون خارج املدن اليت تعقد فيها اجتماعات اجمللس (5

تكبدوها حلضور االجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا هلم مجيع النفقات اليت 
 األعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من النفقات اليت تكبدوها.ملعايري 

صات العضو واألعمال واملسؤوليات اليت يقوم هبا ويتحملها يراعى أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصا (6
أعضاء جملس اإلدارة، باإلضافة اىل األهداف احملددة من قبل جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل السنة املالية، ويراعى 

 .أيضاً أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارهتا
  اإلدارة:مجلس  عناء اللجان المنبثقة ثانياا: مكافأة أعض

 تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع توصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة.
حتدد اجلمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء جلنة املراجعة، وحيدد جملس اإلدارة مكافأة أعضاء باقي جلان اجمللس  (1

 اللجان وأية بدالت أخرى.اجمللس وأمناء سر اللجان نظري حضورهم جلسات وأمني سر 
حيق ألعضاء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة الذين يقيمون خارج املدن اليت تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع  (2

قبولة العرف وفقا تكبدوها حلضور االجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومهلم مجيع النفقات اليت 
 األعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من النفقات اليت تكبدوها.ملعايري 
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يراعى أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال واملسؤوليات اليت يقوم هبا ويتحملها  (3
تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة أعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة، ويراعى أيضاً أن 

 من األعضاء.
 :ثالثاا: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة

بناء على مؤشرات  تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت برفع توصية جمللس اإلدارة مبكافآت كبار التنفيذيني يف الشركة (1
 . تعتمد مكافأة كبار التنفيذيني يف الشركة السنوية من جملس اإلدارة.قياس اداء سنويه وصايف االرباح السنوية للشركة

 بتوفري ممارسات لألجور واملزايا الوظيفية العادلة املوحدة اليت من شأهنا جذب ومكافأة التنفيذيني املؤهلني. الشركة تلتزم (2
 أعضاء مجلس اإلدارة )ألف لاير(مكافآت 

 اسم العضو

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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 األعضاء المستقلين 
محمد مانع 

 ابالعال*
200 12 - 60 - 200 472 - - - - - - - 472 - 

ضيف اهلل عمر 
 الغامدي

200 9 - - - - 209 - - - - - - - 209 - 

عبداهلل سالم 
 7 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200 الوسيمر

عبدالوهاب سعود 
  200 - - - - - - - 200 - - - - - 200 البابطين

وليد عبدالرحمن 
 13 312 - - - - - - - 312 100 - - - 12 200 الموسى

وليد أحمد 
 16 312 - - - - - - - 312 100 - - - 12 200 بامعروف

علي حسين برمان 
 55 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200 اليامي

تركي بن علي 
 الشنيفي

عضو 
 - 9 - - - - - - - 9 - - - - 9 جديد

 91 1.938 - - - - - - - 1.938 400 - 60 - 78 1.400 المجموع 
 األعضاء غير التنفيذيين 

فهد عبداهلل 
 الراجحي

200 9 - - - - 209 - - - - - - - 209 - 

 األعضاء التنفيذيين 
أيمن عبدالرحمن 

 الشبل
200 12 - - - 360 572 - - - - - - - 572 8 
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 مكافآت كبار التنفيذيين )ألف لاير(

 مكافأة نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة  اإلدارة التنفيذية  
مجموع مكافآت التنفيذيين 

 عن المجلس إن وجدت
 المجموع الكلي 

 4157 53 155 128 3821 المجموع 

 مالحظة: 
 م .01/04/2018م والرئيس التنفيذي احلايل من 31/03/2018( تنفيذيني مبا فيهم الرئيس التنفيذي السابق حىت 5املكافآت تشمل عدد )

 
 مكافآت أعضاء اللجان )ألف لاير( 
 المكافآت الثابتة اسم العضو م

 المجموع بدل حضور جلسات )عدا بدل حضور الجلسات(

 أعضاء لجنة المراجعة **
 121 21 100 وليد بن أحمد بامعروف  1

 121 21 100 وليد بن عبدالرحمن الموسى  2

 106 6 100 عبدالسالم بن عبداهلل الدريبي   3

 121 21 100 عبداإلله بن ناصر الحروره  4

 12 12 0 نبيه بن فخري الجهني  5

 481 81 400 المجموع 

 اللجنة التنفيذية ***
 65 15 50 ضيف اهلل بن عمر الغامدي  1

 62 12 50 فهد بن عبداهلل الراجحي  2

 65 15 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  3

 65 15 50 علي بن حسين بن برمان اليامي  4

 257 57 200 المجموع 

 لجنة الترشيحات والمكافآت ***
 50 0 50 عبدالوهاب بن سعود البابطين  1

 56 6 50 عبداهلل بن سالم الوسيمر  2

 59 9 50 وليد بن أحمد بامعروف  3

 59 9 50 علي بن حسين بن برمان اليامي  4

 3 3 0 تركي بن علي الشنيفي  5

 227 27 200 المجموع 

 لجنة الحوكمة والمسؤولية الجتماعية ***
 56 6 50 أيمن بن عبدالرحمن الشبل  1

 56 6 50 ولي بن أحمد بامعروف  2

 56 6 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  3

 168 18 150 المجموع 

 
 مجيع ماذكر أعاله يف مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اليوجد به أي احنراف جوهري عن السياسات املعتمدة.  •
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  يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الدارة المكافآت التالية:
مقابل جمهوداته يف متابعة أعمال سعودي  لاير (200.000) ألفمائيت  منح رئيس جملس اإلدارة مكافأة إضافية مبقدار*

 م. 31/12/2018الشركة عن السنة املالية املنتهية يف 
عن أعمال السنة املالية املنتهية يف  سعودي لاير (100.000) ألفمائة  جلنة املراجعة مكافأة مالية قدرها **منح أعضاء

 م.31/12/2018
عن أعمال السنة املالية املنتهية يف  سعودي لاير (50.000)ألف مخسون  مكافأة مالية وقدرهامنح أعضاء اللجان ***
 م.31/12/2018

 بدل حضور الجلسات
دارة( على مقابل مايل ثابت حيصل اعضاء جملس االدارة واعضاء اللجان )من ضمنهم اعضاء من خارج جملس اإل

 عن اجللسة مقابل حضور جلسات اجتماعات جملس االدارة واللجان املنبثقة عن جملس االدارة.  سعودي ( لاير3.000)
 

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

العقوبة/ الجزاء/ التدبير 
الحترازي / القيد 

 الحتياطي
سبل عالجها وتفادي وقوعها في  الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة

 المستقبل

تأخر الشركة في خبر إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة  يوجد ل
م والذي تم 29/03/2018العادية المنعقد بتاريخ 

 م.01/04/2018اإلعالن عنه على موقع تداول بتاريخ 

 اللتزام بموعد نشر إعالن نتائج الجمعيات.  هيئة السوق المالية 

عدم التزام الشركة بمتطلب من متطلبات اإلفصاح في تقرير  يوجد  ل
م، حيث لم يتضمن 2017مجلس اإلدارة للعام المالي 

 ةالتقرير سياسة إدارة المخاطر التي تواجهها الشرك
 ومراقبتها

 اللتزام بمتطلبات اإلفصاح  هيئة السوق المالية 

 
: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى عاشراا 

 كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
يقوم املراجع الداخلي للشركة بتقدمي التقارير الدورية للجنة املراجعة حول العمليات التشغيلية واإلدارية واملالية للتحقق  •

 من فعالية الرقابة الداخلية حيث مل تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري يف نظام املراقبة الداخلية للشركة.

الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث مت السماح هلم يقوم املراجع اخلارجي بتقييم إجراءات  •
 جملس االدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس وتقارير املراجعة الداخلية. اجتماعاتعلى مجيع حماضر  باالطالع

 
 جوده:الحادي عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم و 

 يوجد مراجع داخلي معني بالشركة. 
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الثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة 

 الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:
تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس األخذ هبا بشأن  تتضمنيوجد توصيات من جلنة املراجعة  ال

 تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي.
 

عشر: المساهمات الجتماعية:  الثالث  
إىل اهتمام الشركة بسالمة البيئة وصحة من هم  تؤمن الشركة بالدور اإلجيايب يف اجملتمع الذي تعمل فيه ومن خالله، إضافةً 

يف حميط عملياهتا كذلك تساهم أيضًا يف اخلدمات االجتماعية واألعمال اخلريية يف منطقة جنران حيث قدمت تربعات 
( 986.770) مبلغ وقدره نقدية وعينية لعدد من اجلمعيات اخلريية واألنشطة االجتماعية املرخص هلا من قبل الدولة بإمجايل

 لاير ضمن سياسة املسؤولية االجتماعية املعتمدة لدى الشركة و كما يلي: تسعمائة وستة ومثانون ألفا وسبعمائة وسبعون
  مبادرة إعانة زواج للموظفني السعوديني.  

 املديرية العامة للدفاع املدين مبنطقة جنران.  •
 .مهرجان اجلنادرية –إمارة منطقة جنران  •
 احلد اجلنويب. احلفل السنوي ألبناء •
 دعم صندوق اللجنة الوطنية لشركات األمسنت. –جملس الغرف السعودية  •
 مجعية األمري مشعل لذوي االحتياجات اخلاصة بنجران )مشعة أمل(. •
 الرياضي.  األخدودنادي  •
 . إطالق سراح سجناء احلق اخلا جلنة -جنران منطقة إمارة •
 برنامج السلة الرمضانية. •
 وإعانات شهرية لبعض األسر بقرية املندفن احمليطة مبصنع الشركة.تربعات  •

 

الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء 
 مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: 
يوضح اجلدول أدناه سجل حضور أعضاء جملس و . م2018مارس  29ُعقدت اجلمعية العامة الثالثة عشرة للشركة يف 

 اإلدارة يف اجلمعية العامة:
 السم م

(1عدد الجتماعات )  
عاديةالالجمعية العامة   

  م 29/03/2018
مانع أبا العالبن محمد  1  ✓ 
 ✓ أيمن بن عبدالرحمن الشبل  2
عبد اهلل الراجحىبن فهد  3  ✓ 
 ✓ عبداهلل بن سالم الوسيمر  4
 ✓ وليد بن عبدالرحمن الموسى  5
 ✓ وليد أحمد محمد بامعروف  6
 ✓ علي بن حسين برمان اليامي  7
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الخامس عشر: وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، 
 :وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائجيجب إرفاق بيان بكل نشاط 

 وهي:ويتم إنتاج نوعني من األمسنت  االساسيةيتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تصنيع وانتاج األمسنت بأنواعه 
 OPC    األمسنت البورتالندي العادي .1
 SRC   األمسنت البورتالندي املقاوم للكربيتات  .2
كم مشال شرق مدينة جنران 240على بعد  سلطانةركز مبنشاطها من خالل موقعني مها املصنع الرئيسي بالشركة وتقوم 
 مارة منطقة جنران.إل نيالتابعكم من غرب مدينة جنران 70على بعد ركز عاكفة مبلطواحني ووحدة ا
 :)باأللف( النشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج على النحو التايلتأثري هذا 

 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط
 %94 362.052 األسمنت البورتالندي العاديمبيعات 
 %6 25.148 األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتاتمبيعات 

 %100 387.200 اإلجمالي

 :  النتاج
 الكلنكر:أ( 

( طن يومياً، بلغ انتاج الشركة 15.500يوجد لدى الشركة ثالثة خطوط انتاج يف مصنعها الرئيسي بطاقة إمجالية قدرها )
( مليون 1.661.000(  تسعمائة وسبعون ألف طن مقارنة بكمية )970.000م ) 2018من مادة الكلنكر للعام 

%( وذلك بسبب توفر خمزون كايف لدى الشركة  42-اض قدره )أي باخنف 2017وستمائة وواحد وستون ألف طن للعام 
( مليونان وأربعمائة وواحد ومثانون ألف طن 2.481.000م ) 2018حيث بلغ رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام 

 م.2017( ثالثة ماليني وعشرة آالف طن للعام 3.010.000مقارنة مع )
، مستقبالً على األمسنت  أي ارتفاع يف الطلبتلبية على  ن الشركة لديها القدرةإ، فونظرا لتوفر خمزون مرتفع من الكلنكر

ىل طاقة إضافة إ، تستخدم خالل العامالكلنكر مل  نتاجإل مستغلةغري ة يتصميمنتاجية إلدى الشركة طاقة  يوجدنه أحيث 
 . ضافيةإطحن 

 م 018إلى عام  م 2014سنوات من عام  الخمسنكر خالل لويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الك
 )ألف طن(
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  األسمنت: ب(
(  1.748.000)طن مقابل  ألف وستمائة واثنانمليون  ( 1.602.000) م 2018للعام  بلغ إنتاج الشركة من األمسنت
 نسبته  ما ألف طنمائة وستة وأربعون ( 146قدره ) باخنفاض م2017عام  طنألف  مليون وسبعمائة ومثانية وأربعون

نتيجة بسبب اخنفاض الطلب على األمسنت لتباطؤ أنشطة البناء والتشييد  االنتاجيعود سبب اخنفاض حجم ، و (8%-)
 واملقاوالت باململكة قطاع االنشاءاتاليت يشهدها  الظروف االقتصادية

  م2018 إلى عام م  2014سنوات من عام  الخمسويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من األسمنت خالل 
 )ألف طن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مخزون الكلنكر :( ج
 فقط اثنني مليون واربعمائة وواحد ومثانون الف( 2.481.000) م31/12/2018 كما هو يفالكلنكر   مادة خمزونبلغ 
 املخزون اخنفاضيف  السببويعود   م 31/12/2017يف  كما  ( ثالثة ماليني وعشرة آالف طن3.010.000) مقابل طن

 اخنفاضوبالتايل  فقط،يوميًا ( ثالثة آالف طن 3.000لتشغيل خط االنتاج الثاين فقط والذي تبلغ طاقته االنتاجية )
 الطلب. مستوى متاشيا مع( %18ون بنسبة )املخز 

 التسويق والمبيعات : (د
 بؤ رنةامقألف طن من األمسنت  ومخسمائة وتسعونمليون  (1.590.000) م2018 عاميف مبيعات الشركة بلغت 
( 179.000) قدره باخنفاض أي م 2017عام من األمسنت  طن( مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف 1.769.000)

ت بسبب اخنفاض الطلب على ويعود سبب اخنفاض حجم املبيعا، (%10-نسبته ) طن ماألف  مائة وتسعة وسبعون
  .األمسنت

 والتصدير إىل دولة اليمن الشقيقة للملكةالسوق احمللي احتياجات ومن اجلدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية 
 لألمسنت حصلت على رخصة تصديرن الشركة  أعلماً  واملستهلكني.واملوزعني وتعتمد على سياسة البيع املباشر للتجار 
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، اضافة إىل م14/07/2018هؤ املوافق 02/11/1439ت تاريخ /71رقم الصادرة هلا من وزارة التجارة واالستثمار بو 
هؤ املوافق 02/08/1439ت تاريخ /57رخصة تصدير كلنكر والصادرة هلا من وزارة التجارة واالستثمار برقم 

 .م16/04/2018
٪ من 6. وهذا يصل إىل حوايل 2018ديسمرب  31طن من األمسنت إىل اليمن حىت  99.420تصدير ما جمموعه مت 

 إمجايل مبيعات الشركة خالل العام.
 م 2018 عام إلى  م 2014 سنوات من عام الخمسويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خالل  
 طن( ألف)
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة السادس عشر: وصف 
   .أعمالها أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

 المشاريع الرأسمالية : أ(
 .وتراجع الطلبقرر جملس اإلدارة تأجيل املشاريع الرأمسالية املستقبلية وذلك بسبب ظروف السوق احلالية 

 :العمليات التشغيلية ب(
م بسبب ارتفاع  2018قرر جملس اإلدارة إيقاف عمليات التشغيل لكل من خط اإلنتاج األول والثالث خالل العام 

 خمزون الكلنكر لدى الشركة وتراجع الطلب على األمسنت. 
 ج( برامج التوطين:

 السعوديني توظيف لزيادة جهودها أقصى الشركة تبذل ذلك حتقيق سبيل ويف الشركة أهداف أهم من الوظائف توطني يعترب
 على والكليات التدريب معاهد مع بالتعاون الشركة تعمل حيث واإلدارية، الفنية الوظائف خمتلف على املنطقة أبناء من
 . السعوديني بغري املشغولة الوظائف إلحالل تأهيلهم مث ومن للسعوديني العملي التدريب توفري
 والتوطني السعودة نسبة زيادة على الشركة وتعمل ،%47.73  م 2018 ديسمرب 31 يف كما  الوظائف توطني نسبة بلغت
 الربامج من عدد الوظائف لتوطني الرامية سياستها ضمن من الشركة وتبنت اإلسرتاتيجية، خططها من ذلك وتعترب بالشركة
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برنامج ) جدارات( والذي يعتمد  ضمن من وذلك الشركة يف واالداري الفين للكادر واخلارجية الداخلية والتعليمية التدريبية
كما  حالل لعمليات الشركة التشغيلية تدرجييا،إبني مهارات العامل ومتطلبات الوظيفة وجتهيز خطة  الفجوةعلى تقليل 

عملت الشركة يف اعداد خطة تدريب وتطوير للتدرج الوظيفي )برنامج التطوير الفردي( وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية 
مت  ، حيثكرب يف املستقبل عرب برامج تدريب خاصة وخطط عمل بناء على تقييم االداء و املهارات السنويألتويل دور 
% من إمجايل عدد  12.7ت نسبة تدريب املوظفني السعوديني بلغو ،  2018موظف سعودي خالل عام  78تدريب 

 موظفي الشركة.
 متخصصة معاهد يف للموظفني األيل احلاسب برامج و وخارجياً  داخلياً  االجنليزية اللغة تعليم برامج يف الشركة تستثمر كما
 املختلفة" هدف"  البشرية املوارد تنمية صندوق برامج من الشركة تستفيد كما  الشركة، عمليات يدعم مما جنران منطقة يف

 .عملهم طبيعة حسب املتخصصة املهنية الشهادات برامج يف اشراكهم عرب السعوديني املوظفني لتأهيل

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ، 
 أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر.  

ع يف يبذل جملس اإلدارة جهوداً كبرية يف سبيل إرساء دعائم قوية ملساندة الشركة يف القيام بأعماهلا وتنمية مواردها والتوس
أنشطتها، وعليه يتم االهتمام بنظام الرقابة والتأكد من املهام واملسؤوليات والقرارات وحتقيق أقصى درجات اإلستقاللية 
للمراجعة الداخلية واخلارجية والتأكد من التعامل معها وتوفري التقييم املستمر للتأكد من سالمة ومحاية موجودات الشركة 

لديه شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن  ال يوجدب املعلومات املتوفرة لديه أنه وعليه يؤكد جملس اإلدارة حس
 باملخاطر احملتملة واليت قد تؤثر سلباً على حتقيق خطط الشركة املستقبلية واليت منها: ˝اهلل وتويل الشركة اهتماما

البرتولية مثل زيت الوقود الثقيل والذي يتم توفريه بشكل الزيادة املستقبلية يف اسعار بيع منتجات الطاقة واملنتجات  •
 حصري من شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو السعودية(.

املنافسة بني شركات األمسنت نتيجة للتوسعات يف الطاقة اإلنتاجية يف الشركات القائمة ودخول شركات جديدة يف ظل  •
 تراجع الطلب احمللي على األمسنت

 ط اسعار البيع نتيجة ارتفاع خمزونات الكلنكر واخنفاض الطلباخنفاض متوس •
 ارتفاع تكاليف و أجور الشحن و النقل. •
 ارتفاع تكاليف و رسوم رخص العمالة األجنبية. •
 ارتفاع رسوم تصدير األمسنت للخارج و البعد اجلغرايف عن املواينء. •
 الظروف السياسية واألمنية يف منطقة جنران. •
 خماطر السوق:  •
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خماطر التقلب يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغريات يف السوق. تتكون  هي
عوامل السوق الرئيسية اليت تتعرض هلا الشركة من ثالثة أنواع من املخاطر : خماطر معدل الربح وخماطر العمالت وخماطر 

 أسعار أخرى. 
 خماطر معدل الربح:  (أ

دل الربح هي خماطر التقلب يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغريات يف خماطر مع
معدالت الربح يف السوق . تقوم الشركة بتخفيف خماطر التعرض هلذا النوع من املخاطر من خالل الرتكيز على االحتفاظ 

 ركز املايل.، مل تتعرض الشركة بشكل جوهري ملخاطر معدل الربح. باألرصدة لدى البنوك. كما هو موضح يف قائمة امل
 خماطر العمالت:  (ب

تبدأ خماطر العمالت األجنبية من احتمال تأثري التغريات يف أسعار صرف العمالت على قيمة املوجودات واملطلوبات 
املالية املقومة بالعمالت األجنبية. وال تعتقد اإلدارة أن خماطر العمالت جوهرية ألن معظم معامالت وأرصدة الشركة 

والذي سعر صرفه مثبت مع الريال السعودي، توجد بعض املعامالت األساسية بالريال السعودي أوالدوالر األمريكي 
 باليورو ولكنها ليست جوهرية. 
 ج( خماطر أسعار أخرى: 

خماطر األسعار األخرى هي خماطر التقلب يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغريات 
 يف أسعار السوق. 

 خماطر االئتمان: •
تعزى خماطر االئتمان للشركة يف املقام األول إىل أمواهلا السائلة وذممها املدينة، مت إيداع النقد واالستثمارات لدى بنوك  

حملية كربى ذات تصنيف إئتماين مرتفع، هنالك عدد بسيط من العمالء يشكل جزءاً كبرياً من اإليرادات وأرصدة الذمم 
نات مالئمة تضمن سداد مديونياهتم، مجيع كبار العمالء ذوي مسعة جيدة داخل املدينة، وقد قدم هؤالء العمالء ضما

اململكة العربية السعودية وال يوجد ما يوحي إىل أنه سيكون هناك خسارة ناجتة عن التعامل معهم، مت إثبات املبالغ 
دارة الشركة بناء على خربهتا، عليه ال الظاهرة يف قائمة املركز املايل بصايف القيمة القابلة للتحصيل واليت تقدر من قبل إ

ولدى الشركة سياسة إلدارة املخاطر حتدد مبادئ  تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري ملخاطر االئتمان
وعناصر نظام إدارة املخاطر، وطرق إدارة املخاطر، وآليات احملافظة والرقابة على فاعلية نظام إدارة املخاطر، واألفراد 

 لني عن إدارة املخاطر واإلفصاح عن املعلومات املرتبطة هبا.املسؤو 
 خماطر السيولة:  •

خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة املنشأة على تلبية صايف احتياجاهتا التمويلية. وميكن أن تنتج خماطر السيولة عن 
مما يؤدي إىل جتفيف بعض مصادر اضطرابات يف السوق أو اخنفاض اآلئتمان أو عدم االلتزام بشروط بعض االتفاقيات، 

التمويل على الفور. وللتقليل من هذه املخاطر، تراقب اإلدارة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية لضمان 
احلصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب احلاجة وال تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة ملخاطر السيولة بشكل 

 جوهري.



  

 

 (23)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 أصول الشركة وخصومها وتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة:الثامن عشر : 

م2018م إلى عام  2014يوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الملكية خالل خمس سنوات من عام 
 لاير( مليون)            

 
 

 

 

 

 

 
 

 مقارنة نتائج األعمال: •
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان

 827.885 1.086.649 631.197 346.244 278.413 اإليرادات 

 (028,429) (565.052) (425.808) (299.325) (292.366) تكلفة اإليرادات  

 398.857 521.597 205.389 46.919 (13.953) مجمل الدخل 

 (143.267) (240.585) (73.672) (62.629) (62.156) مجموع المصاريف اإلدارية والتسويقية والتمويلية والعامة 

 (394) 4.751 7.525 5.150 16 )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي

 (12.000) (30.139) (13.500) (11.300) (7.407) الزكاة الشرعية 

 243.196 255.624 125.742 (21.860) (83.500) صافي دخل )خسارة( السنة 

 - - - (1.211) 1.893 الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 

 243.196 255.624 125.742 (23.071)  (81.607)  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

 1.43 1.5 0.74 (0.13) (0.49) األساسية   ربحية )خسارة( السهم

 1.43 1.5 0.74 (0.14) (0.48) المخفضة  ربحية )خسارة( السهم

2,061 2,043 2,056 2,028
1,934

3,081 3,073
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م2018م إىل عام  2014ويوضح الرسم البياين التايل تطور صايف املبيعات وصايف األرباح )اخلسائر( خالل مخس سنوات من عام 
 (باأللف لاير)            

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 )ألف لاير(       مقارنة األصول والخصوم:  •
م 2018 البيان م 2017   

م 2016  
 المعايير الدولية

م 2015  
 المعايير الدولية

م 4201  

259.638 546.002 505.976 439.328 األصول المتداولة   547,759 

متداولة الير األصول غ  2.138.151 2.225.220 2.321.748 013.4352.  2,533,443 

.272.0733 2.867.750 2.731.196 2.577.479 إجمالي األصول  3,081,202 

104.315 189.812 176.947 128.222 الخصوم المتداولة   377,047 

متداولة الغير  الخصوم  515.629 525.366 621.109 808.714  642,419 

 1,019,466 1.029.912 810.921 702.313 643.851 إجمالي الخصوم

  حقوق المساهمين 
 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 رأس المال

 65,026 90.588 103.059 103.059 103.059 الحتياطي القانوني 

772.252 253.770 225.824 130.569 األرباح المبقاة   296,710 

.360.0432 2.056.829 2.028.883 1.933.628 مجموع حقوق المساهمين   2,061,736 

حقوق المساهمين المطلوبات و   2.577.479 2.731.196 2.867.750 272.0733.  3,081,202 
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 (25)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 : تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )ألف لاير( : التاسع عشر
حيث من مبيعاهتا خارج اململكة   %6بنسبة  ات جتاريةكمي  كذلك مت تصديرالسوق احمللي و مبيعات الشركة متت داخل 

والصادرة م 14/07/2018هؤ املوافق 02/11/1439ت تاريخ /71رقم  األمسنت الشركة على رخصة تصدير حصلت 
 من وزارة التجارة واالستثمار

 المنطقة الجغرافية
م2018 م7201   

 النسبة المئوية  )األلف لاير( اإليرادات النسبة المئوية  )األلف لاير( اإليرادات

 %48 205.563 %43 165.695 منطقة نجران

 %47 204.126 %45 175.208 منطقة عسير والمنطقة الجنوبية

 %05 21.524 %06 22.409 المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية

 - - %06 23.888 التصدير )اليمن(

 %100 431.213 %100 387.200 اإلجمالي

 
 م : 2018م  وعام  2017عشرون: إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ال

 البيان
2018 

 )ألف لاير(
2017 

 )ألف لاير(
 التغيير

 )ألف لاير(
 نسبة التغيير

% 
 %20- (67.831) 346.244 278.413 اإليرادات  /المبيعات

 %2- (6.966) (299.325) (292.366) اإليرادات  /تكلفة المبيعات
 %130- (60.872) 46.919 (13.953) مجمل الربح 

 %99- (5.134) 5.150 16 أخرى  -إيرادات تشغيلية
 %6- (4.366) (73.929) (69.563) مصروفات تشغيلية ـ أخرى 
 %282 (61.640) (21.860) (83.500) الربح )الخسارة( التشغيلي
 %256- 3.104 (1.211) 1.893 للفترةالدخل )الخسارة( الشامل 

 %254 (58.536) (23.071) (81.607) إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

املبيعات بسبب وقيمة اخنفاض حجم  م إىل2017م مقارنة بالعام املايل 2018يعود سبب حتقيق خسارة خالل العام املايل 
 .، شدة املنافسة، وارتفاع تكلفة االنتاج الخنفاض الطاقة التشغيلية للمصانع اخنفاض الطلب على األمسنت

 
 الواحد والعشرون: الختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

القانونيني حيث طبقت الشركة معايري احملاسبة يوجد اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني  ال
  م.2017يناير  1( اعتبارا من IFRSالدولية )

 



  

 

 (26)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 الثاني والعشرون: اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:
ينطبق ال  

 

 الثالث والعشرون: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: 
يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.  ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتايل ال  

 

 الرابع والعشرون: سياسة توزيع أرباح األسهم:
صروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة املفروضة توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم مجيع امل

 شرعاً على النحو التايل:
 هذا وقف العامة العادية اجلمعية تقرر أن وجيوز للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صايف ( من%10جينب ) .1

 .املدفوع املال رأس من (%30املذكور ) االحتياطي بلغ مىت التجنيب
 اتفاقي لتكوين احتياطي األرباح صايف من (% 10جتنب ) أن اإلدارة جملس اقرتاح على بناء العادية العامة للجمعية .2

 الصص مبا يعود بالنفع على الشركة.
 يكفل توزيع أو الشركة مصلحة حيقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 إلنشاء األرباح مبالغ صايف من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية   .املسامهني على اإلمكان قدر ثابتة أرباح
 .املؤسسات هذه من قائما يكون ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات

 .املدفوع الشركة رأمسال من (%5متثل ) بنسبة للمسامهني اوىلدفعه  ذلك بعد الباقي من يوزع
 

نسب األرباح المقترح وتوزيعها في  األرباح التي تم توزيعها خالل السنةنسب 
 نهاية السنة

 إجمالي األرباح
 م2018 
 0 %0 %0 النسبة

 - - - اإلجمالي

 
 دفع أرباح حصص المساهمين : 

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

 
أعضاء الخامس والعشرون: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولدهم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق:
 ينطبق ال
 



  

 

 (27)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

السادس والعشرون: وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 
من شركاتهم التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 

 تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة: (أ

 سهما يف هناية السنة. 43.400* أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة علي حسني اليامي وشريكه للتجارة واملقاوالت واليت متلك 
  
 ب( حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة :  

 صلة القرابة  اسم من تعود له المصلحة م
 زوجة ـ ابن ـ ابنه

 نهاية العام بداية العام 
 نسبة التغيير صافي التغيير

 عدد األسهم عدد األسهم
 %-100 -108،663.00 0 108.663 زوجة فهد عبداهلل الراجحي هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي 1

 
 ج( مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني:

 
 

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام 

 نسبة التغيير صافي التغيير
 عدد األسهم عدد األسهم

 - - 40.000 40.000 محمد بن مانع أبا العال 1
 - - 1.039 1.039 ضيف اهلل بن عمر الغامدى 2

 - - 3.000 3.000 أيمن بن عبدالرحمن الشبل  3

 - - 3.719 3.719 فهد بن عبد اهلل الراجحى 4

 )%54.51) 688.620- 574.600 1.263.220 عبداهلل بن سالم الوسيمر  5

 - - 1.000 1.000 وليد بن عبدالرحمن الموسى  6

 - - 1.000 1.000 وليد بن أحمد بامعروف  7

 - - 10.000 10.000 علي بن حسين برمان اليامي * 8

 - - 1.000 1.000 تركي بن علي الشنيفي  9

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام 

 نسبة التغيير صافي التغيير
 عدد األسهم عدد األسهم

 %12.28 11.750 107.389 95.639 عبدالسالم بن عبداهلل الدريبي  1
 %-100 -1.500 0 1.500 إبراهيم بن محمد آل دغرير 2
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السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير 
 لاير( :  باأللفم )2018بالمديونية اإلجمالية للشركة خالل العام المالي ذلك( وكشف 

 تسلسل
اسم الجهة المانحة 

 للقرض
 مدة القرض مبلغ أصل القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادا للقرض خالل 

 السنة

المبلغ المتبقي من 
 القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

 التابعة

 0 50 سنوات 5 500.000 البنك السعودي الفرنسي  (1)

 150.000 0 شهر  30 150.000 البنك السعودي الفرنسي  (2) 550.000

 400.000 0 سنوات 5 400.000 إصدار صكوك إسالمية  (3)

الذي مت مليون لاير والذي ميثل بقية املبلغ املستحق من القرض  50بسداد مبلغ  2018قامت الشركة خالل عام  •
 500وذلك إلنشاء خط اإلنتاج الثالث بقيمة إمجالية قدرها  2013حىت  2011احلصول عليه خالل الفرتة من 

 مليون لاير.
مليون لاير سعودي 400م أصدرت الشركة صكوك غري مصنفة ائتمانيا ولكنها مسجلة بقيمة 2015خالل يونيو  •

مت حتديد العائد على الصكوك هبامش ربح قدره  م ،2020ملدة مخس سنوات وتستحق الدفع يف شهر يونيو 
مضافة إىل معدل األساس )سايبور( لفرتة الثالثة أشهر )تستحق ربع سنويا( مت استخدام املتحصالت من  1.4%

 إصدار الصكوك يف سداد جزء من املديونية القائمة على الشركة. 
م قامت اإلدارة باالتصال 2017ديسمر 31نتيجة عدم االلتزام بشرط اتفاقية الصكوك املتعلق باملركز املايل كمايف 

 75بأصحاب الصكوك للحصول على تنازل كامل عن الشروط املالية وقامت الشركة بزيادة معدل الربح بواقع 
 م حىت الفرتة املتبقية للصكوك. 2019 نقطة أساس من أجل فرتات التسوية اليت تستحق يف السنة املالية

 
الثامن والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات 

 اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها: 
 .ال يوجد

 
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية التاسع والعشرون: وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 

 أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
  .يوجد ال
 

: لالستردادالثالثون: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة   
.يوجد ال  



  

 

 (29)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل الواحد والثالثون: اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة 
 حضور كل اجتماع

م وفيما  2018( اجتماعات خالل عام 4( أعضاء وقد عقد جملس اإلدارة )9يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتكون من )
 يلي بيان تفصيلي عن سجل احلضور خالل العام :

 السم م
(4عدد الجتماعات )  

 الجتماع األول 
22/02/2018  

 الجتماع الثاني 
09/05/2018  

 الجتماع الثالث 
19/09/2018  

 الجتماع الرابع 
05/12/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ محمد بن مانع أبا العال 1
 ✓ ✓ ✓ - ضيف اهلل بن عمر الغامدى 2
 ✓ ✓ ✓ ✓ أيمن بن عبدالرحمن الشبل  3
 ✓ ✓ ✓ - فهد بن عبد اهلل الراجحى 4
 ✓ ✓ ✓ ✓ عبداهلل بن سالم الوسيمر  5
 ✓ ✓ ✓ ✓ وليد بن عبدالرحمن الموسى  6
 ✓ ✓ ✓ ✓ وليد بن أحمد محمد بامعروف  7
 ✓ ✓ ✓ ✓ علي بن حسين برمان اليامي  8
 ✓ ✓ ✓ - تركي بن علي الشنيفي  9

 
 الثاني والثالثون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها : 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الجمعية العامة  م29/03/2018 1
 إجراءات الشركات  م 23/05/2018 2
 أخرى م 07/11/2018 3

 
الثالث والثالثون: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية 

 ألحد األعضاء: 
مسنت طن من األ 000.30للشركة ببيع  م2018مارس  29اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  وافقت

يكون العربية للصناعة والتجارة واملقاوالت احملدودة واليت  يالشركة إىل شركة السائب بنفس السعر والشروط اليت تتبعها ال
علي بن حسني برمان اليامي شريك. /جملس اإلدارة السيد عضو  

 
 قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

 2.044.000 عام األسمنت السائببيع  شريك لعضو مجلس اإلدارة علي بن برمان اليامي شركة يال العربية
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الرابع والثالثون: معلومات متعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد 
منهم : أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي   

 م.  2018عام املايل فيها خالل ال توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً  التقر الشركة بأنه 
 

 
الخامس والثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين 

 عن أي مكافآت:
 . يوجد ال
 

 األرباح:السادس والثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في 
 يوجد. ال
 

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو : السابع والثالثون
 :)ألف لاير( أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية

 بيان المدفوعات 

2018 

 بيان األسباب وصف موجز لها
 المسدد

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

 ولم يسدد 

 تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 20.486 11.264 الزكاة 
 

يتضمن بند المستحقات الغير مسددة المبلغ 
م وسيتم سداده في  2018المخصص عن عام 

 حين استحقاقه.  
 

 الضريبة 
 تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 998 8.233 

يتضمن بند المستحقات الغير مسددة المبلغ 
م وسيتم سداده  2018المخصص عن عام 

 في حين استحقاقه. 

 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية 
 5.540 472 

 تخضع الشركة لنظام التأمينات الجتماعية
 

يتم تسجيل اشتراكات التأمينات الجتماعية 
 وفقا ألساس الستحقاق

 

 تكاليف تأشيرات وجوازات 
 77 0 

تقوم الشركة بتجديد اإلقامات للعمالة التابعة لها 
 وكذلك تأشيرات الخروج والعودة 

 
- 

 رسوم مكتب العمل 
 2.009 0 

تقوم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للعمالة التابعة 
 لها وفق استحقاقها

 
- 

 
 الثامن والثالثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة 

 ينطبق ال
 



  

 

 (31)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 التاسع والثالثون: إقرارات الشركة:
 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح. (1
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  (2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. (3

 
 األربعون: تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية: 

م. 31/12/8201ية املنتهية يف لقد أصدر مراقب احلسابات اخلارجي رأيا غري متحفظ حول القوائم املالية للسنة املال  
 

الواحد واألربعون: في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من 
 أجلها. 
 ينطبق. ال
 

: للتحويل إلى أسهم: وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة الثاني واألربعون  
. يوجد لدى الشركة أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم  

  
 
 

  



  

 

 (32)صفحة  م2018المالي عام لتقرير مجلس اإلدارة ل
  

 
:الشركة إدارة توصيات ومقترحات مجلس: واألربعون خامسال  

 األخوة املسامهني الكرام
 الرابعةإن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم اجنازات شركتكم يسره أن يتقدم حلضراتكم يف مجعيتكم العامة العادية 

 بالتوصيات واملقرتحات التالية:  عشر
 م. 31/12/2018التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (1
 م.31/12/2018التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  (2
 .م.31/12/2018التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  (3
 م. 2018اإلدارة عن العام املايل التصويت إبراء ذمة أعضاء جملس  (4
. التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناًء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص  (5

 .م. 2019ومراجعة وتدقيق القوائم املالية املالية ربع السنوية والسنوية للشركة وحتديد أتعابه للسنة املالية 
( مليونان لاير سعودي كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع 2.000،000)التصويت على صرف مبلغ  (6

( مائيت ألف لاير سعودي لكل عضو إضافة إىل املكافأة اإلضافية لرئيس اجمللس عن السنة املالية 200،000)
 م. 31/12/2018املنتهية يف 

ًا من خارج الشركة يف جلنة املراجعة املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتعيني االستاذ/ نبيه فخري اجلهين عضو  (7
م خلفا لعضو جلنة املراجعة املستقيل االستاذ/ عبدالسالم 08/08/2019لتكملة الدورة احلالية واليت تنتهي بتاريخ 

 بن عبداهلل الدرييب.
حملدودة التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة واملقاوالت ا (8

واليت لعضو جملس اإلدارة علي حسني بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األمسنت 
مليون والرتخيص هبا لعام قادم  7.2( طن حسب حاجة العميل بقيمة 30.000السائب بكمية تعاقدية تبلغ )

ين حيث بلغت قيمة األعمال والعقود خالل و بنفس الشروط واألسعار اليت تتبعها الشركة مع عمالئها اآلخر 
 وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( لاير2.044.00مبلغ )م 2018العام 

 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 لعالم. محمد بن مانع أبا


