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 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 احملتو�ت
 الصفحة الـــبـــيـــان الفقرة
 ٢ نشاط الشركة أوالً 

 ٢ اإلنتاج واملخـزون اثنياً 

 ٢ املبيعاتالتسويق و  اثلثاً 

 ٣ قائمة املركز املايل رابعاً 

 ٤ قائمة الدخل خامساً 

 ٤ اجلودةعالمة  سادساً 

 ٥ تنمية املوارد البشرية (التدريب وتوطني الوظائف) سابعاً 

 ٥ البيئة واألمن والسالمة اثمناً 

 ٥ النشاط اإلستثماري اتسعاً 

 ٧ القروض عاشراً 

 ٧ إسرتاتيجيات الشركة ادي عشراحل

 ٧ املشاريع املستقبلية والتوقعات ثاين عشرال

 ٨ املخاطر ثالث عشرال

 ٩ وكمة الشركاتح رابع عشرال

 ٩ املستحقةو  املسددة املدفوعات النظامية امس عشراخل

 ١٠ املسئولية االجتماعية سادس عشرال

 ١٠ سياسة توزيع األرابح والتوزيع املقرتح سابع عشرال

 ١١ وجلانه واإلدارة التنفيذية جملس اإلدارة ثامن عشرال

 ٢٣ جلان جملس اإلدارة تاسع عشرال

 ٢٧ املراجعة الداخليةإدارة  عشرونال

 ٢٨ إقرارات عشرونالادي و احل

 عشرونالثاين و ال
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٩ اقرتاحات جملس االدارة
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 الكرام         ىل السادة مسامهي شركة امسنت املنطقة الشرقيةإ

 ،وبعد السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 عمالأعن  السنوي هم تقرير يقدم لك نأ هكما يسر   اخلامسة واألربعونضور اجتماع اجلمعية العامة العادية حل هن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوتأ دارةاإل يسر جملس
 حةلحتقيق املصو  هببذل كافة اجلهود للقيام مبسئوليات هلتزامإد جدّ هذه الفرصة ليُ اجمللس وينتهز  م٢٠١٧ديسمرب  ٣١يف  عماهلا للعام املايل املنتهيأونتائج جنازاهتا إشركتكم و 

وويل عهده األمني  لك سلمان بن عبدالعزيزلشريفني املحلرمني اويدعو املوىل عز وجل أن حيفظ لبالد� العزيزة عاهلها املفدى وقائد مسريهتا خادم ا، كة للشركة واملسامهنياملشرت 
لسمو ر والتقدير إىل صاحب ايتقدم ابلشكواطنني و فيه خري الوطن واملحممد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إىل ما  /صاحب السمو امللكي األمري

 .سعود بن �يف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية ملساندته الفعالة ودعمه املستمر للشركة /امللكي األمري
خالل كة ا يف خدمة مصاحل الشر رة اليت بذهلاملقد هلعزيز على جهوداجلزيل لصاحب السمو امللكي األمري/ تركي بن حممد بن فهد بن عبدا شكرأن يتقدم ابل اجمللس كما يسر

 .فرتة رائسته جمللس اإلدارة
 وهللا املوفق،
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 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 نشاط الشركة:  والً أ
  تفرعةعات املقامة املصانع املتعلقة ابلصناإجتار به و مسنت ومشتقاته واإلإنتاج األيتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف صناعة و 

ُ
د بناء وغريها، مسنت من موالصناعة األ لةكمّ وامل

 ة هبا.واملنتجات واملواد املرتبطرسانة مسبقة الصنع واخلمسنت سترياد والتصدير واملتاجرة يف مجيع مواد البناء واألواإل
 

 اإلنتاج واملخـزون : اثنياً 
 )األطنانالف (األرقام آب              

 نسبة التغري م٢٠١٦ م٢٠١٧ بــيــان

 )%١٠٫١٢( ٢٬٩٩٣ ٢٬٦٩٠ إنتاج الكلنكر كمية

 )%١٤٫٠٥( ٢٬٦٤٠ ٢٬٢٦٩ كمية إنتاج اإلمسنت

 %٢٧٫٣٠ ٢٬٠٠٧ ٢٬٥٥٥ كمية خمزون الكلنكر

 
 واملبيعات تسويقال : اثلثاً 

 السوق احمللي لإلمسنت( أ ) 
 تقريباً  مليون طن ٥٥مقارنة بكمية  ن طن تقريباً مليو  ٤٧ ملبيعات احملليةا كميةخالله   م حيث بلغت٢٠١٧خالل عام  إخنفض الطلب على اإلمسنت يف السوق احمللي السعودي

يل بعض أو أتج إلغاءو ى لتباطؤ االقتصاد احمللي أسعار البرتول الذي أد تذبذببعدة عوامل من بينها ) متأثرًا %١٤٫٥إبخنفاض بلغت نسبته ( م٢٠١٦مت بيعها خالل عام 
 .اع اخلاصاحلكومية وبعض مشاريع القطاملشاريع 

 م. ٢٠١٧م وحىت ٢٠٠٩من يوضح النمو السنوي للطلب احمللي لإلمسنت خالل الفرتة التايل والرسم البياين 
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 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۳ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 ) األطنان( آبالف             مبيعات الشركة( ب ) 
 نسبة التغري م٢٠١٦ م٢٠١٧ بــيــان

 )%١٤٫٢٥( ٢٬٦٣٨ ٢٬٢٦٢ مسنتمبيعات األ
 

 ( آبالف الر�الت )               إلمجايل إيرادات الشركة( ج ) التحليل اجلغرايف 

 السنة
مبيعات األمسنت 

 احمللية
مبيعات األمسنت 

 املصدرة
 مسنتجمموع مبيعات األ

 مبيعات اخلرسانة 
 مسبقة الصنع

 للمبيعات الكلي اجملموع 

 ٨٥٦٬٥٩٠ ٢٦٠٬٣٣٤ ٥٩٦٬٢٥٦ ٣٦٬٣٧٥ ٥٥٩٬٨٨١ م٢٠١٦

 ٦٤٠٬٦٠٧ ٢١٥٬٥٧٦ ٤٢٥٬٠٣١ ٧٬٢٠٥ ٤١٧٬٨٢٦ م٢٠١٧
 .املبيعات احمللية تتم يف كافة أسواق املنطقة الشرقية (*)

 

 قائمة املركز املايل :رابعاً 
عديل تفقد مت  ذلكوبناًء على ملعتمدة ابململكة العربية السعودية، ا IFRS الدولية للتقرير املايل ريوفقًا للمعاي م٣١/١٢/٢٠١٧ة املنتهية يف املالي سنةالقوائم املالية لل عدادمت إ

 مس األخرية:املالية اخل كما يف �اية السنواتة وخصومها)  (أصول الشرك مطلوابهتاالشركة و  وجوداتفيما يلي بيان مبو م، ٣١/١٢/٢٠١٦املنتهية يف  ةاملالي أرقام املقارنة للسنة
 آبالف الر�الت )(                     ( أ ) قائمة املركز املايل للسنوات املالية اخلمس األخرية

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان
 ١٬١٨٣٬٣٥٢ ١٬٢٤٩٬٦٧٠ ١٬٢٢٥٬٢٦٢ ١٬١٠٤٬٧٨٦ ١٬٠٢٥٬٧٧٨ الثابتة وجوداتصايف امل

 ٤٧٤٬٥٦٤ ٣٣٥٬٥١٥ ٤٧٢٬٤٧٨ ٥٣٧٬٣١٨ ٥٤٢٬٤٧٤ غري املتداولة وجوداتامل

 ٨٤٩٬٣٢٤ ٩٤٨٬٣٥٦ ٩٤٢٬٩٤٣ ١٬٠٥١٬٤٧٧ ٩٣٦٬٤٧١ املتداولة املوجودات

 ٢٬٢٨٣٬١٨٦ ٢٬٢٦٠٬٨٩٢ ٢٬٣٥٢٬٠٣٣ ٢٬٢٣٧٬٠٤٧ ٢٬٢١٣٬٦٢٨ حقوق املسامهني

 ٤٦٬٨٥٠ 50,075 ٥٣٬٥٩٥ ١٠٥٬٢١٤ ٩٣٬٧٦٥ املطلوابت غري املتداولة

 ١٧٧٬٢٠٤ ٢٢٢٬٥٧٤ ٢٣٥٬٠٥٥ ٣٥١٬٣٢٠ ١٩٧٬٣٣٠ املطلوابت املتداولة
  

 ( آبالف الر�الت )                مقارنة ابلعام السابق ٣١/١٢/٢٠١٧( ب ) قائمة املركز املايل كما يف 
 األسباب الرئيسية للتغري نسبة التغري % م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان

 بتة.ل الثااالخنفاض بسبب ز�دة اإلستهالكات، وإخنفاض مشرت�ت األصو  %٧٫٢- ١٬١٠٤٬٧٨٦ ١٬٠٢٥٬٧٧٨ الثابتة وجوداتامل صايف

 ليمنية.ابسبب ارتفاع رصيد اإلستثمار يف الشركة العربية اع االرتف 1% ٥٣٧٬٣١٨ ٥٤٢٬٤٧٤ غري املتداولة وجوداتامل

 تجاريةدينة ال، والذمم املالنقد وما يف حكمهاخنفاض  يعود إىل االخنفاض %١٠٫٩- ١٬٠٥١٬٤٧٧ ٩٣٦٬٤٧١ املتداولة وجوداتامل

يف بنــود  رتاكمــةتغــريات املالو االخنفــاض بســبب اخنفــاض رصــيد األرابح املبقــاة  %١- ٢٬٢٣٧٬٠٤٧ ٢٬٢١٣٬٦٢٨ حقوق املسامهني
 الدخل الشامل اآلخر

  سداد قرض طويل األجل ابلكاملبسبب  االخنفاض %١٠٫٩- ١٠٥٬٢١٤ ٩٣٬٧٦٥ املطلوابت غري املتداولة

 :اليةالت ودأرصدة البن خنفاضاسداد قرض طويل األجل ابلكامل و بسبب  االخنفاض %٤٣٫٨- ٣٥١٬٣٢٠ ١٩٧٬٣٣٠ املطلوابت املتداولة
 إىل طرف ذو عالقة، وذمم دائنة ومطلوابت متداولة أخرىمستحق 
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 ٤ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 قائمة الدخل : اً خامس
كما بلغت   )%٥٤٫٦( هبلغت نسبت ابخنفاض م٢٠١٦ ال للعام السابقـ) مليون ري٢١٨ال مقابل (ـ) مليون ري٩٩تشغيلية بلغت ( م أرابحاً ٢٠١٧حققت شركتكم خالل عام 
 .الـ) مليون ري٢٢٧) عما كانت علـيه يف العـام السابق (%٥٢٫٩بلغت نسبته ( خنفاضإبال ـري) مليون ١٠٧(األرابح الصافية بعد الزكاة 

عن عائد  %٥٥ إخنفاضال) وبنسبة ـري ١٠لسهم (من القيمة اإلمسية ل %١٢ال) بنسبة ـري ١٫٢٣م (٢٠١٧وبناءًا على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خالل عام 
 
ُ
 .ال)ـري ٢٫٧٤م (٢٠١٦م السابق ق خالل العاحقّ السهم امل

 وفيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة يف السنوات املالية اخلمس األخرية:
 

 ( آبالف الر�الت )                                                    للسنوات املالية اخلمس األخرية قائمة الدخل( أ ) 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان

 828,721 ٨٤٥٬١١٨ ٩٣٩٬٩٥٨ ٨٥٦٬٥٩٠ ٦٤٠٬٦٠٧ ايف املبيعاتص

 )٤٨٠٬٣٨٠( )٤٩٢٬٤٠٩( )٥٤٦٬٠٥٩( )٥٦٦٬٠٥٣( )٤٧٥٬٣٢٥( تكلفة املبيعات

 ٣٤٨٬٣٤١ ٣٥٢٬٧٠٩ ٣٩٣٬٨٩٩ ٢٩٠٬٥٣٧ ١٦٥٬٢٨٢ الربح اإلمجايل

 )٥٠٬٤٩٦( )٥٨٬٣٣٨( )٦٣٬٧٠٥( )٧٢٬٣٨٤( )٦٥٬٩٦٨( يةواإلدارية والعموم مصاريف البيع والتسويق

 ٢٩٧٬٨٤٥ 294,371 ٣٣٠٬١٩٤ ٢١٨٬١٥٣ ٩٩٬٣١٤ ربح التشغيل
 ٢٤٬٤٣٣ ٩١٬٦٦٦ ١٤٬١٩٦ ٢٢٬٩٩٣ ٢٢٬٥٨٠ لزميلةصايف إيرادات (مصروفات) أخرى وحصة الشركة من نتائج الشركات ا

 )١٣٬١٢١( )١٢٬٤٨٧( )١١٬٥٠٠( )١٣٬٩٥٦( )١٤٬٧٥١( الزكاة الشرعية

 ٣٠٩٬١٥٧ ٣٧٣٬٥٥٠ ٣٣٢٬٨٩٠ ٢٢٧٬١٩٠ ١٠٧٬١٤٣ صايف الربح بعد الزكاة
 

 ( آبالف الر�الت )       ( ب ) الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة                                
 األسباب الرئيسية للتغري نسبة التغري % م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان

%٢٥٫٢- ٨٥٦٬٥٩٠ ٦٤٠٬٦٠٧ صايف املبيعات  نعمسنت واخلرسانة مسبقة الصاض بسبب إخنفاض مبيعات األاإلخنف 

%١٦- )٥٦٦٬٠٥٣( )٤٧٥٬٣٢٥( تكلفة املبيعات  الصنع بقةسمسنت واخلرسانة ممبيعات األكمية اإلخنفاض بسبب إخنفاض   

%٤٣٫١- ٢٩٠٬٥٣٧ ١٦٥٬٢٨٢ الربح اإلمجايل   نعمسنت واخلرسانة مسبقة الصاإلخنفاض بسبب إخنفاض مبيعات األ 

%٥٤٫٥- ٢١٨٬١٥٣ ٩٩٬٣١٤ بح التشغيلر   خنفاض بسبب اخنفاض الربح اإلمجايلاإل 

%٨٥٢٫- ٢٢٧٬١٩٠ ١٠٧٬١٤٣ صايف الربح بعد الزكاة  خنفاض بسبب اخنفاض ربح التشغيلاإل 

  
 عالمة اجلودة : اً سادس

ة ترضي طموحات ل ملنتجات عالية اجلودهبدف الوصو  ملتطورةاستخدم االجهزة الرقابية مسنت وتتبع يف ذلك أفضل املعايري وتجبودة منتجاهتا من اإل كبرياً   ماماً تويل الشركة اهت
لسعودية نتاجها مع املواصفات اإليت يتطابق الشركات املستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعالمة اجلودة اليت متنحها اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ل

 يت. يو. يف األملانية. من شركة ٢٠٠٨-٩٠٠١وهلا على النسخة اجملددة لشهادة اجلودة العاملية آيزو املعتمدة ابإلضافة إىل حص
 .لآابر البرتو امسنت لتطبيق مواصفات املعهد يف إنتاج  (API) د األمريكي للبرتولهمن املع شهادةكما حصلت الشركة على 
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 ٥ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 ف)يب وتوطني الوظائتنمية املوارد البشرية (التدر  : اً سابع
بشرية ابلشركة يف سرتاتيجية املوارد الإ وركزتوظائف طني اللتو  كبرياً   أولت الشركة اهتماماً  لذا فقد الرامية إىل توفري بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية تواصل شركتكم خطتها

 ي للشركة.يكل التنظيميفي يف اهلليا ابلسلم الوظمناصب عُ  من التدرج لشغل ملتمكينهاألساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفني السعوديني 
 السعودي. تدريب والتطوير للشبابضل خدمات القدمي أفويف سبيل ذلك يواصل مركز التدريب ابلشركة الذي مت تطويره أبحدث األجهزة واملعدات واملدربني املؤهلني األكفاء ت

السعوديني لني وقد بلغ عدد العام هتمتطوير مهاراوديني و تدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملني السعجبانب ذلك واصلت الشركة يف تنظيمها للعديد من الدورات ال
 .لنيمن إمجايل العام %٥١بنسبة  عامالً  )٦٩٥(من إمجايل عدد العاملني البالغ  عامالً  )٣٥١(م ٢٠١٧ابلشركة بنهاية عام 

 
 البيئة واألمن والسالمة : اً اثمن

 كبرية لتحسني وتطوير وسائل احلفاظ على البيئة.  كتكم أجود معايري سالمة البيئة وتبذل ابستمرار جهوداً تتبع شر 
 ودون انبعااثت تذكر للغبار. وفق املستو�ت املطلوبة عاملياً  نتاج حالياً وتعمل خطوط اإل

 ابلتايل: ابألمن والسالمة مبواقع العمل ويف سبيل ذلك قامت كبرياً   وتويل الشركة إهتماماً 
 حة املهنية.لسالمة والصاعليمات ز�دة وسائل التوعية من خالل التدريب املتواصل للعاملني يف املصنع على وسائل السالمة وحثهم على اإللتزام بت 
  الوقاية الشخصية أثناء العمل. أدواتتوفري أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملني ابملصنع إبستخدام 
 مكافحة احلرائق وتدريب بعض العاملني على كيفية إطفاء احلرائق.  توفري أحدث معدات 

 .يف نسبة احلوادث وإصاابت العمل ابملصنع ملحوظاً  اً ونتيجة لذلك فقد حدث اخنفاض
 

 ستثماريالنشاط اإل : اً اتسع
  م من التايل:٢٠١٧ستثمارات الشركة خالل عــام إكون تت

 :يةشرعستثمار يف املراحبات الاإل -١
 .ية املتوفرة لدى البنوك احملليةشرعال ستثمار فائض السيولة يف املراحباتإالشركة واصلت 

 
 :على النحو التايلشركات أخرى  ستثمار يفاإل -٢
 :(شركة مسامهة غري مدرجة) شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( أ ) 

 رأس مال الشركة
 ال سعوديـري ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ال سعوديـري ١٠هم ، القيمة اإلمسية للسسهم ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
 سهم ٢٧٬١٨٧٬٤٩٥ عدد األسهم اململوكة

 %٥٬٤٣٧  لكيةاملنسبة 

 نشاط الشركة
مــــال اجليوفيزيقــــا ليــــة امليــــاه وأعرابئيــــة وحتالقيــــام ابلصــــناعات واخلــــدمات املتعلقــــة ابلصــــناعات البرتوليــــة واملعدنيــــة والبرتوكيماويــــة والكه

يـــق إنشـــاء روكربونيـــة عـــن طر ارد اهليدق هبـــا مـــن أوجـــه النشـــاط الـــالزم للتنقيـــب عـــن املـــو واملســـاحة وحفـــر آابر البـــرتول والغـــاز ومـــا يتعلـــ
 وإستحواذ على شركات فرعية متخصصة لتلك الصناعات واخلدمات.

 اململكة العربية السعودية الدولة حمل التأسيس
 اململكة العربية السعودية الدولة احملل الرئيس للعمليات

 ال سعوديـري ٨٬١٥٦٬٢٤٨٫٥٠ م٢٠١٦ عام عناألرابح املستلمة 
 من تكلفة اإلستثمار. %٢١بنسبة  مليون ريـال ٥٧٫٣إمجايل األرابح املستلمة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة منذ بداية اإلستثمار بلغت  معلومات إضافية



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ٦ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 :(شركة مسامهة مدرجة) ستثمار الصناعيشركة اجملموعة السعودية لإل ( ب ) 

 كةرأس مال الشر 
 ال سعوديـري ٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ال سعوديـري ١٠، القيمة اإلمسية للسهم سهم ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
 سهم ٢٬٣٠٠٬٠٠٠ عدد األسهم اململوكة

 %٠٫٥١١ نسبة امللكية 

 نشاط الشركة
ارجيــة اق اخلاىل األســو  ت تصــديرهاتنميــة وتطــوير القاعــدة الصــناعية يف اململكــة وعلــى األخــص الصــناعات البرتوكيماويــة وفــتح جمــاال

 .ة واعدةلتنمية صناعات حتويلي ستعمال منتجات الصناعة البرتوكيماويةفساح اجملال للقطاع اخلاص إبإو 
 اململكة العربية السعودية الدولة حمل التأسيس

 اململكة العربية السعودية الدولة احملل الرئيس للعمليات
 سعوديال ـري ١٬١٥٠٬٠٠٠٫٠٠ م٢٠١٦األرابح املستلمة عن عام 

من تكلفة  %٧٥ل بنسبة مليون ريـا ٣٢.٢غت إمجايل األرابح املستلمة من شركة اجملموعة السعودية لإلستثمار الصناعي منذ بداية اإلستثمار بل معلومات إضافية
 ليون ريـال.م ١١١٬٥غت بقة بل، كما حققت الشركة أرابح صافية �جتة عن بيع جزء من هذا اإلستثمار خالل السنوات السااإلستثمار

 

 :(شركة مسامهة حمدودة) مسنت احملدودةالشركة العربية اليمنية لإل ( ج ) 

 رأس مال الشركة
 دوالر أمريكي ١٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠

 دوالر أمريكي ١٠٠، القيمة اإلمسية للحصة حصة ١٬٤٢٥٬٠٠٠
 حصة ٤٥٠٬٠٠٠ عدد األسهم اململوكة

 %٣١٬٥٨ نسبة امللكية 
 اإلمسنت يع أنواعندي العادي واملقاوم للكربيتات وبشكل عام مجمسنت البورتالكر وتصنيع وتسويق اإلإنتاج الكلن نشاط الشركة

 مدينة املكال – اجلمهورية اليمنية الدولة حمل التأسيس
 مدينة املكال –اجلمهورية اليمنية  الدولة احملل الرئيس للعمليات

 جل مقدم من مؤسسة التمويل الدوليةقرض طويل األ -م ٣١/١٢/٢٠١٧دوالر أمريكي كما يف  ٦١٬٣٨٨٬١٦١ القروض
 ال توجد م٢٠١٦األرابح املستلمة عن عام 

 

 شركة):دية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع شركة براينسا السعو ( د )  

 رأس مال الشركة
 ال سعوديـري ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ال سعوديـري ١٬٠٠٠، القيمة اإلمسية للحصة حصة ٥٥٬٠٠٠
 حصة ٥٥٬٠٠٠ ملوكةعدد األسهم امل

 %١٠٠ نسبة امللكية 
 املنتجات اخلرسانية مسبقة الصنع إنتاج ونقل وتركيب نشاط الشركة

 اململكة العربية السعودية الدولة حمل التأسيس
 اململكة العربية السعودية الدولة احملل الرئيس للعمليات

بنسبة  م٢٠١٧ال) كما يف �اية عام ـن ريمليو  ٦٦٫٦لتصبح األرابح اجملمعة ( مليون ريـال ٢٦٫٥غت أرابحاً صافية بل م٢٠١٧عام  خاللحققت الشركة  األرابحمنو 
 من رأس املال %١٢١٫١

 شركتكملئم املالية فرع الشركة ضمن بنود القوالفقد مت دمج القوائم املالية  %١٠٠حيث أن شركتكم متلك فرع شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة  معلومات إضافية



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۷ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 القروض :عاشراً 
اوية القيمة تستحق  أقساط متس) ٨( مثانيةسدد على ويُ  ، تبلغ مدة التمويل سنتنيق" مع البنك السعودي الفرنسيم اتفاقية متويل شرعي "تورّ ٠٦/٠٤/٢٠١٦الشركة يف  وّقعت

 :قرضوفيما يلي تفاصيل الأشهر،  )٣ثالثة ( كل
 (آبالف الر�الت) 

 احلصول اتريخ 
 القرضبلغ م على

  أصل مبلغ
 القرض

 اتريخ إستحقاق 
 القسط األول

 اتريخ إستحقاق 
 القسط األخري

املبالغ املدفوعة سداداً 
للقرض خالل عام 

 م٢٠١٧

 املبلغ املتبقي 
 من القرض

 ال شيء ٧١٬٨٧٥ *م٣١/٠٣/٢٠١٨ م٣٠/٠٦/٢٠١٦ ١١٥٬٠٠٠ م٠٧/٠٤/٢٠١٦

 م.٣١/١٢/٢٠١٧ يفذلك و * مت سداد القسط األخري مبكراً 
 

 سرتاتيجيات الشركةإ : عشرادي احل
 سرتاتيجية الشركة على العناصر التالية:إترتكز 
 املعايري العاملية أفضل ل عمليات البحث والتطوير وتطبيقمن خال التطوير املستمر يف جودة املنتجات. 
  ض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركةيفختالعمل على. 
 داء الشركةأعلى  جياابً إمما ينعكس  ار طويل األجل يف القوى العاملة خاصة السعودية منهاستثماإل. 
 رة معواملتطو  الوطيدة لعالقةا ودة املنتج،ج ثلة يف تطويرمزا� الشركة التنافسية املتم من ستفادةابإل وذلك لز�دهتا والسعي املتواصل حصة الشركة ابلسوق احملافظة على 

 .قع اجلغرايف والقرب من السوقاملو  العمالء،
 الرتكيز على اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لز�دة الرحبية. 
 ز�دة الرحبية إبنتاج وتسويق منتجات خمتلفة. 
  للتقليل من تكاليف التشغيلتطوير عالقات طويلة األمد مع املوردين. 
  لصناعة األمسنت واملشاريع األخرى املرتبطة ابلصناعة واألفقيالرأسي  يع التوسعالتوسع والتنوع يف منتجات الشركة وذلك ابالستثمار يف مشار.  

 
 املشاريع املستقبلية والتوقعات : عشر ثاينال
 :املشاريع املستقبلية) أ  (
 ) لى لطلب عمع املراقبة املستمرة ألحوال ا نكرالكل ) عشرة آالف طن من١٠٬٠٠٠ال تزال اجلهود مستمرة إلنشاء خط إنتاج جديد مبنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها

 حالياً ومستقبليًا.األمسنت 
  اقة.�ا ختفيض إستهالك الطشاريع من شألى عدة معتعمل الشركة حالياً  مركز كفاءة الطاقة السعودييف إطار سعي الشركة لتخفيض تكلفة اإلنتاج ولإللتزام مبعايري 

 
 م:٢٠١٨( ب ) التوقعات لعام 

 افسةمسنت، ز�دة حدة املنلألرها على الطلب احمللي ثمن بينها إستمرار الظروف اإلقتصادية وأم ٢٠١٨معدالت رحبية الشركة خالل عام  عوامل قد تؤثر سلبًا علىهنالك عدة 
 الكلنكر، وز�دة أسعار الطاقة.ة ماد، ز�دة حجم املخزون من بسبب دخول طاقات جديدة
تائج م وحقق ن٢٠١٦داية عام ي بدأ منذ بالذ لتكاليفتنفيذ بر�مج ترشيد ااإلستمرار يف من خالل خفيف من حدة آاثر هذه العوامل السلبية للتوتسعى إدارة الشركة جاهدة 

 .إجيابية
 زية.جمار دير أبسعرص للتصاليت من شأ�ا دعم إيرادات الشركة يف حالة توفر ف هنالك بعض البوادر اإلجيابية املتوقعة نتيجة فتح ابب التصدير



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۸ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 املخاطر : عشر لثاثال
 املنافسة: ) أ( 

 ليمنو يف الطلب احمل ذلك بذا مل يصحإد جدمنافسني  ودخول القائمة احمللية مسنتألاشركات بعض الطاقة اإلنتاجية لبعد توسعات ز�دة املنافسة يف السوق احمللي لألمسنت 
 .للشركة الرحبية هامش ومستوى على ؤثر سلباً مما ي السوقالشركة يف بيع حصة وأسعار كميات   سيضغط سلباً على

 
 (ب) تقلبات الطلب يف سوق األمسنت:

 اخنفاض الطلب يف سوق األمسنت يؤثر سلبا على رحبية الشركة وتدفقاهتا النقدية.
 

 (ج) حجم املخزون:
طلب الة إستمرار اخنفاض اللشركة ويف حا سيولة يفمما نتج عنه اخنفاض كبري االخنفاض احلايل يف الطلب احمللي لألمسنت أدى إىل ارتفاع ملحوظ يف حجم خمزون الكلنكر 

 سيزداد املخزون إىل مستو�ت قياسية.
 

 (د) إمداد الوقود:
 إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية.

 
 األنظمة والقرارات احلكومية:(هـ) 

 رخص العمل.بل املايل لع املقاابألنظمة والقرارات احلكومية اجلديدة ومنها ز�دة أسعار الطاقة وارتفا  تتأثر نتائج الشركة ووضعها املايل سلباً 
 

 ) اإلستثمار يف الشركة العربية اليمنية لإلمسنت احملدودة:و(
قبلية للشركة ستلبية على النتائج املر انعكاسات سكون هلذه اآلاثيوقد ، يناليمقتصاد الآاثر سلبية على اهلا اليمنية  اجلمهوريةا هباليت متر السياسية واألمنية احلالية  الظروفإن 

 .ى أعمال الشركةرة لألوضاع وآاثرها علقيقة املستمابعة الدوحرصاً من شركتكم على مكتسبات مسامهيها تقوم ابلتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية ابملتالعربية اليمنية، 
) دوالر أمريكي  ٥٬٣٢٨٬٥٣٣افية بلغت (ص) طن كما حققت أرابحًا ٩٥٥٬٠٣٢ت (مبيعات بلغم ٢٠١٧اليمنية لإلمسنت احملدودة خالل عام العربية حققت الشركة  لقد

 .حىت اتريخ إعداد هذا التقريركما إستمرت العمليات اإلنتاجية والبيعية ابنتظام 
يف  لدراسة قيمته العادلة كماستقل مابإلستعانة مبكتب إستشارات وقد قامت الشركة ي ) ريـال سعود١٦٨٬٧٥٠٬٠٠٠(إلستثمار هلذا ا التكلفة التارخييةتبلغ 

 شارات.) ريـال سعودي بناًء على توصية مكتب اإلست١٠١٬٧٥٣٬٤٤٨إىل ( قيمة اإلستثمار تخفيضبم وقد قامت الشركة ٣١/١٢/٢٠١٥
 .اإلستثمار قييم اهلبوط يف قيمة هذاتإعادة اسة  ذلك در يف، مبا من آاثرها ابحلدخذ اإلجراءات الكفيلة الشركة مبراجعة كافة املخاطر اليت قد تواجهها ومن مث تت إدارة وتقوم

 
 (ز) خماطر مالية:

ل بر�مج السيولة ن خالة مبراقبة السيولة م، تقوم الشركرتبطة مبطلوابهتا املالية يف وقت إستحقاقهاتتمثل يف عدم قدرة الشركة على الوفاء إبلتزاماهتا امل خماطر السيولة: -١
 الشهري واملراجعة املستمرة لوضع السيولة.

يما خيص فلشركة خماطر اإلئتمان خر، وتدبر ااء إبلتزامه مما ينتج عنه خسائر مالية للطرف اآلالوفإخفاق أحد األطراف يف أداة مالية يف تتمثل يف  خماطر اإلئتمان: -٢
يما خيص ، وفوسيع قاعدة العمالءم والسعي لتار الذمطاابت ضمان بنكية ووضع حدود إئتمان لكل عميل واملراقبة املستمرة ألعمعمالئها عن طريق تغطية األرصدة القائمة خب

 .فإن الشركة تعتمد على توزيع النقدية على أكثر من بنك حمليالنقد لدى البنوك 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۹ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

ألجنبية ابات أسعار صرف العمالت شركة إىل تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية، تتعرض التقلمالية نتيجة ل ةتتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة أدا خماطر العملة: -٣
 و.والر األمريكي، واليور لسعودي، الدابلر�ل ا معامالت الشركة اجلوهرية تتمعتقد أبن أثرها جوهر�ً، توتراقب الشركة تذبذب العمالت وال خالل أعماهلا العادية، 

ض الشركة ملخاطر عمولة يف السوق، وتتعر يف أسعار ال ليت تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة لتغرياتتتمثل خماطر أسعار العمولة يف التقلبات ا ولة:خماطر أسعار العم -٤
 عموالت.ستمرة حلركة أسعار الراقبة اململخاطر ابأسعار العمولة من خالل إستثماراهتا قصرية األجل يف املراحبات الشرعية لدى البنوك احمللية، وتدير الشركة هذه امل

 

 حوكمة الشركات : عشر رابعال
فافية يف لعدالة والتنافسية والشاوحتقيق احل حاب املصأصاملسامهني و  محاية حقوقبغرض تفعيلها  بتعترب األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات من املبادئ اهلامة اليت جي

 السوق وبيئة األعمال.
مت حتديث  وقد، تطلبات هيئة السوق املاليةمتفق مع مبا يلشركة احوكمة  الئحة اخلاص ابعتماد ٢٥/١٥١/٢٠١٣جملس إدارة الشركة القرار رقم  م أصدر٢٧/٠٥/٢٠١٣يف 

لسوق والصادرة عن هيئة ا لشركات احملدثةاوذلك للتوافق مع الئحة حوكمة  م١٢/١٢/٢٠١٧واتريخ  ٤٢/١٧٥/٢٠١٧رقم الئحة حوكمة الشركة مبوجب قرار جملس اإلدارة 
 .م١٣/٠٢/٢٠١٧املالية بتاريخ 

  الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية. اإللزامية تطبق الشركة مجيع األحكام
 

 :املستحقةو  املسددة فوعات النظاميةاملد : عشر امساخل
، مع وصف لفرتة املالية السنويةاحىت �اية  ومل تسدد لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرىقة املستحاملسددة و  املدفوعات النظاميةقيمة فيما يلي بيان ب

 موجز هلا وبيان اسباهبا:
 ( آبالف الر�الت )        م:٢٠١٧ملدفوعات النظامية املسددة خالل عام ا -١

 بيان األسباب وصف موجز هلا املبلغ البــــــــــــــــيان

 ١٥٬٠٣٤ زكــاة الشرعيةــال
ها ومت سداد م٢٠١٦الزكاة الشرعية املستحقة عن عام 

 م٢٠١٧خالل عام 
 دخلالو وفقًا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة 

 دخلالو وفقًا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة  نيضرائب استقطاع وضرائب أرابح املسامهني الغري مقيم ٥٤ الضريبة
 اعيةجتمالوفقاً ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات ا عيةيف التأمينات االجتما اشرتاك العاملني ابلشركة ١٠٬٧٠٧ االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات 

 وفقًا ألنظمة وزارة الداخلية تكاليف أتشريات وإقامات املوظفني الغري سعوديني ٦١٩ ينيعودتكاليف أتشريات وإقامات املوظفني الغري س
 عيةماجتوفقاً ألنظمة وزارة العمل والتنمية اال ينيللموظفني الغري سعود رسوم إصدار وجتديد رخص العمل ٦١٨ رسوم مكتب العمل

 ١٧٬٦٧١ وكالة الوزارة للثروة املعدنية
  م٢٠١٦رسوم إستغالل احلجر اجلريي والطفل خالل عام 

 م٢٠١٧ومت سدادها خالل عام 
 ةدنيملعللثروة اوزارة وكالة الوفقًا ألنظمة 

 السعودية وفقًا ألنظمة اجلمارك رسوم مجركية ٥٥٢ رسوم مجركية
   ٤٥٬٢٥٥ اجملموع

 

 ( آبالف الر�الت )      م:٢٠١٧املدفوعات النظامية املستحقة ومل تسدد حىت �اية عام  -٢
 بيان األسباب وصف موجز هلا املبلغ البــــــــــــــــيان

 دخلالوفقًا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة و  م٢٠١٧عية املستحقة عن عام الزكاة الشر  ١٤٬٧٠٠ زكــاة الشرعيةــال
 يةتماعجوفقاً ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات اال م٢٠١٧قسط التأمينات االجتماعية لشهر ديسمرب  ٨٧٩ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 يةعدنملوفقًا ألنظمة وكالة الوزارة للثروة ا م٢٠١٧اجلريي والطفل خالل عام  رسوم إستغالل احلجر ١٥٬٤١٧ وكالة الوزارة للثروة املعدنية
   ٣٠٬٩٩٦ اجملموع



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۰ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 املسئولية االجتماعية : عشر سادسال
 اامهاهتمسفصح الشركة عن تفاصيل وت ،جتماعيةوية واالالشركة يف جماالت متعددة وذلك بدعم املؤسسات الرتب تساهم هفرادأاجملتمع و  هابملسئولية االجتماعية جتا لتزاماً إ

 االجتماعية إن وجدت يف تقريرها السنوي.
 
 توزيع األرابح والتوزيع املقرتح سياسة : عشر بعساال
 :وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرابح األسهم -١

اخلطط  لتنفيذ لحاجة الشركة لرأس املاو وال ـر األمفتوّ زيع و مقدار صايف األرابح القابلة للتو وعلى  ما ورد ابلنظام األساسي للشركة تعتمد سياسة الشركة يف توزيع األرابح على
 كة.ستثمار مسامهي الشر إقيمة  يفىل التحسني املستمر إسياسة توزيع األرابح  وهتدفستثمارات املستقبلية اإلية و التوسع

 لشركة. لس إدارة اوصية جمعلى ت وقد درجت الشركة منذ أتسيسها على توزيع أرابح للمسامهني مبوجب قرار يصدر من اجلمعية العامة للشركة بناءاً 
 

 : كالتايليتم توزيع األرابح  النظام األساس للشركة  ) من٤٨( وحسب املادة
 على الوجه التاىل:رابح الشركة الصافية السنوية أتوزع 

من رأس املال  %٣٠ ذكورحتياطى املاال يب مىت بلغللجمعية العامة العادية وقف هذا التجن وجيوزللشركة،  يلتكوين احتياطى نظام ةرابح الصافيمن األ )%١٠( بنّ جيُ  )١
 وع. املدف

 غرض أو أغراض معينة.لقي وختصيصه طي اتفاللجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من األرابح الصافية لتكوين احتيا )٢
للجمعية مكان على املسامهني. و بتة قدر اإلرابح اثللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ا )٣

 ات.هذا املؤسس ئماً مناملذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرابح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قا
 ) من رأس املال املدفوع.%٥يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني نسبة متثل ( )٤
 الشركات. عون من نظامة والسبالسادساإلدارة وفق األحكام املقررة يف املادة الثالثة والعشرون من النظام األساس، واملادة  تصرف مكافأة جملس )٥
 

 األرابح املقرتح توزيعها: -٢
رتح دارة يقفإن جملس اإلتوفر السيولة، عامل عتبار يف اال مع األخذ م٢٠١٦ام يف بداية عرصيد األرابح القابلة للتوزيع و  م٢٠١٧النتائج املالية احملققة خالل عام  على وبناءً 

 :رابح على النحو التايلأتوزيع  على مجعيتكم املوقرة
 ( آبالف الر�الت )                                                                                                               

 البــــــيان املبلغ
 بعد خصم خمصص الزكاة الشرعية األرابحصايف  ١٠٧٬١٤٣

 املرحلة من العام السابق األرابحرصيد  :يضاف ٣٩١٬٤٣٨

 القابلة للتوزيع األرابحرصيد  ٤٩٨٬٥٨١

 من رأس املال املدفوع %٥خيصم: دفعة أوىل للمسامهني تعادل  )٤٣٬٠٠٠(

  كل عضو)ال لـألف ري ٢٠٠( دارةخيصم: مكافأة ألعضاء جملس اإل )١٬٦٠٠(

 الباقي ٤٥٣٬٩٠٠

 من رأس املال املدفوع) %٥ خيصم: حصة إضافية للمسامهني (بواقع )٤٣٬٠٠٠(

 الرصيد ويرحل للعام القادم ٤١٠٬٩٨١



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۱ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 :م)٢٠١٧م وحىت ٢٠١٣(من  لفرتة مخس سنوات ةح املوزعرابح واألراب صايف األنييب التايل الرسم البياينو 
 

 
 

 وجلانه واإلدارة التنفيذية رةجملس اإلدا : عشرالثامن 
 :رباهتماإلدارة واعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالهتم وخ عضاء جملسا أمساء )١

 :�هاالعضاء املذكورين أدالسادة  م من٣١/١٢/٢٠١٧يتكون جملس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية كما يف 
 اعضاء 

 اإلدارةجملس 
 اعضاء 

 جلنة املراجعة
 اعضاء جلنة 

 الرتشيحات واملكافآت
 اعضاء 

 اللجنة التنفيذية
 اإلدارة التنفيذية 
 (كبار التنفيذيني)

 دالدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويش
 املهندس/ سعد بن إبراهيم املعجل
 نالدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقر 
 األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس

 هندس/ حممد بن وصل هللا احلريبامل
 املهندس/ حممد بن سعد الشثري
 األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

 األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس
 نالدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقر 
 األستاذ/ حممد بن سعد الفراج

 دالدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويش
 املهندس/ سعد بن إبراهيم املعجل

 إبراهيم بن سامل الرويس /األستاذ

 دالدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويش
 األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس

 املهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب
 املهندس/ فهد بن راشد العتييب

 املهندس/ فهد بن راشد العتييب
 األستاذ/ السر عثمان حممد احلسن
 األستاذ/ الفضل بن عباس العومي

 بن خليل العيسى األستاذ/ �سر
 املهندس/ علي بن حيىي زيلعي

 
 : وفيما يلي بيا�هتم ابلتفصيل
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__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۲ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد  )١( 
 ، رئيس اللجنة التنفيذيةرئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت، رئيس جملس اإلدارة املكلف

 الوظائف احلالية
 تب: مدير املكماة واإلستشارات الشرعية والقانونيةمكتب الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد للمحا -١
 : أستاذ غري متفرغاجلامعات السعودية -٢
 األمناء جملس: عضو عبدالعزيز بن مساعد اخلريية تمؤسسة العنود بن -٣

 الوظائف السابقة

 رئيس جملس اإلدارة �ئب: شركة أمسنت املنطقة الشرقية -١
 : مستشارشعبة اخلرباء يف جملس الوزراء -٢
 : عضونطقة الر�ضجملس م -٣
 : عضواللجنة اإلستئنافية للنظر يف اإلعرتاضات اجلمركية والضريبية -٤
 : عضو جملس إدارةشركة مكة لإلنشاء والتعمري -٥
 : عضو جملس إدارةالشركة السعودية لألمساك -٦
 : عضوجملس األمناء ملؤسسة سلطان بن عبدالعزيز اخلريية -٧

 دكتوراه يف القانون املؤهالت
 نية، إدارية، مالية واقتصاديةقانو  اخلربات

 
 املهندس/ سعد بن إبراهيم املعجل )٢(

 ، عضو جلنة الرتشيحات واملكافآتعضو جملس اإلدارة

 الوظائف احلالية

 دارةاإل: رئيس جملس شركة املعجل للتجارة واملقاوالت -١
 : عضو جملس إدارة، عضو جلنة الرتشيحات واملكافآتشركة اخلزف السعودي -٢
 : عضو جملس إدارة، عضو جلنة الرتشيحات واملكافآتية لأل�بيبالشركة العرب -٣
 : رئيس جملس إدارةشركة اليمامة حلديد التسليح -٤
 : عضو جملس إدارةشركة اخلزف لأل�بيب -٥
 : عضو جملس املديرينالشركة العربية للصناعات الدقيقة -٦
 : رئيس جملس إدارةشركة اليمامة للصناعات احلديدية -٧

 الوظائف السابقة

 : عضو جملس إدارةكة التصنيع وخدمات الطاقةشر  -١
 : رئيس جملس إدارةشركة اليمامة للرخام واجلرانيت -٢
 : رئيس جملس إدارةالشركة املتحدة للصناعات التعدينية -٣
 : عضو جملس إدارةشركة اإلستثمارات التقنية -٤
 : عضو جملس إدارةشركة معارض الظهران الدولية -٥
 لس إدارة: عضو جمشركة صناعات األغذية (دمية) -٦
 : عضو جملس إدارةجملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ابلر�ض -٧
 : ممثل لغرفة الر�ضجملس الغرف السعودية -٨
 : رئيس اللجنةاللجنة الوطنية الصناعية مبجلس الغرف -٩

 : رئيس اجمللسجملس أمناء منتدى الر�ض االقتصادي -١٠
 : رئيس اللجنةاللجنة الصناعية بغرفة الر�ض -١١
 : عضو اللجنةتحضريية العليا للتصنيع احمللي للقوات املسلحةاللجنة ال -١٢
 : �ئب رئيس جملس اإلدارةالغرفة التجارية ابلر�ض -١٣
 : رئيس اجمللساجمللس التنسيقي للجان الوطنية مبجلس الغرف السعودية -١٤

 املؤهالت
 ماجستري يف اهلندسة الكيميائية

 بكالوريوس يف اهلندسة الكيميائية
 ، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنيةإدارية اخلربات

 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۳ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن) ٣(
 ، عضو جلنة املراجعةعضو جملس اإلدارة

 الوظائف احلالية
 : عضو جملس إدارةالشركة العربية اليمنية لألمسنت احملدودة -١
 : عضو جملس إدارةشركة الظهران لإلعمار -٢

 الوظائف السابقة

 ئةم البي: تدرج وظيفي أكادميي من أستاذ مساعد وحىت عميد كلية تصاميبرتول واملعادنجامعة امللك فهد لل -١
 : مدير عامشركة سبائك اخلليج للمعادن -٢
 : مدير عامشركة أمسنت املنطقة الشرقية -٣
 : عضو جملس إدارةشركة التصنيع وخدمات الطاقة -٤
 : رئيس اللجنةاللجنة الوطنية لشركات األمسنت -٥

 املؤهالت
 يف اهلندسة املدنيةدكتوراه 

 ماجستري يف اهلندسة املدنية
 بكالوريوس يف اهلندسة املعمارية

 إدارية، اقتصادية، هندسية، صناعية وفنية اخلربات
 
 األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس) ٤(

 عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس جلنة املراجعة، عضو جملس اإلدارة

 ائف احلاليةالوظ
 : عضو جملس إدارة، رئيس جلنة املراجعةالشركة العربية اليمنية لألمسنت احملدودة -١
 شركة دور للضيافة: عضو جلنة املراجعة -٢

 الوظائف السابقة
 املؤسسة العامة للتقاعد: املستشار املايل، املراجع الداخلي -١
 وزارة املالية: احملاسب واحمللل املايل -٢
 أمني: عضو جلنة املراجعةالشركة التعاونية للت -٣
 شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة: عضو جملس املديرين -٤

 بكالوريوس يف احملاسبة املؤهالت
 إدارية، مالية، اقتصادية اخلربات

 
 ملهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب) ا٥(

 ، عضو اللجنة التنفيذيةعضو جملس اإلدارة
 ارةالباكستانية لإلستثمار الصناعي والزراعي احملدودة: رئيس جملس اإلدالشركة السعودية  الوظائف احلالية

 الوظائف السابقة
 الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار الصناعي والزراعي احملدودة: عضو جملس اإلدارة  -١
 الشركة السعودية املصرية للتعمري: عضو جملس اإلدارة -٢
 رئيس جملس اإلدارةالشركة السعودية املصرية للبناء (سبكو):  -٣

 بكالوريوس يف اهلندسة املدنية املؤهالت
 إدارية، مالية، هندسية اخلربات

 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱٤ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 املهندس/ حممد بن سعد الشثري) ٦(
 عضو جملس اإلدارة
 ال يوجد الوظائف احلالية

 الوظائف السابقة

 املؤسسة العامة لتحلية املياه: عضو جملس إدارة -١
 و جملس إدارةهيئة املساحة اجليولوجية: عض -٢
 شركة سكر كنانة: عضو جملس إدارة -٣
 الشركة السعودية املصرية للتعمري: عضو جملس إدارة -٤
 الشركة السعودية املصرية للبناء: رئيس جملس اإلدارة -٥
 وزارة املالية: رئيس قطاع -٦
 وزارة التعليم: وكيل وزارة ومشرف على الشئون املالية واإلدارية -٧

 سة املدنيةبكالوريوس يف اهلند املؤهالت
 إدارية، مالية، هندسية، فنية اخلربات

 
 األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى) ٧(

 عضو جملس اإلدارة

 وزارة املالية: مستشار تنفيذي للتخطيط املايل وامليزانية -١ الوظائف احلالية
 عضو جلنة املراجعة :أوقاف جامعة امللك سعود -٢

 الوظائف السابقة
 االجتماعية: مدير عام الرقابة املالية املؤسسة العامة للتأمينات -١
 هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات: مدير عام املالية -٢
 دار التمليك: عضو جملس اإلدارة، عضو جلنة املراجعة -٣
 : عضو جلنة املراجعةللتأمني ةالتعاونيالشركة  -٤

 ماجستري يف التمويل املؤهالت
 إدارية، مالية اخلربات

 
 اشد العتييباملهندس/ فهد بن ر ) ٨(

 عضو اللجنة التنفيذية، من كبار التنفيذيني

 شركة أمسنت املنطقة الشرقية: الرئيس التنفيذي -١ الوظائف احلالية
 شركة مناء للكيماو�ت: عضو جملس اإلدارة -٢

 الوظائف السابقة

 عملياتعام، مدير إدارة، مهندس  الشركة العربية للبرتوكيماو�ت (برتوكيميا): مدير -١
 السعودية للبرتوكيماو�ت (كيان): مدير عام شركة كيان -٢
 شركة األمسدة العربية السعودية (سافكو): رئيس تنفيذي -٣
 الشركة الوطنية لألمسدة الكيماوية (ابن بيطار): �ئب رئيس جملس اإلدارة -٤
 شركة مناء للكيماو�ت: عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي -٥
 ئيس جملس اإلدارةشركة اجلبيل للصناعات الكيماوية (جنا): ر  -٦
 الشركة العربية للقلو�ت (صودا): رئيس جملس املديرين -٧
 شركة مناء لإلستثمار الصناعي: عضو جملس اإلدارة -٨

 بكالوريوس يف اهلندسة الكيميائية املؤهالت
 إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية اخلربات

 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱٥ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 األستاذ/ حممد بن سعد الفراج) ٩(
 املراجعةعضو جلنة 

 الوظائف احلالية

 شركة الدواء للخدمات الطبية احملدودة: عضو جملس إدارة، رئيس تنفيذي -١
 الشركة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة): عضو جملس إدارة -٢
 شركة املعامل الوطنية احملدودة (معامل): عضو جملس اإلدارة -٣
 شركة معارض الظهران الدولية: عضو جملس اإلدارة -٤
 عضو جملس اإلدارة :نيات املتخصصة (ستيسكو)شركة التق -٥

 ال يوجد    الوظائف السابقة

 املؤهالت
 ماجستري يف إدارة األعمال

 بكالوريوس يف علوم التمويل
 إدارية، مالية، اقتصادية، صناعية اخلربات

 

 األستاذ/ السر عثمان حممد احلسن) ١٠(
 من كبار التنفيذيني

 ملنطقة الشرقية: املدير املايلشركة أمسنت ا الوظائف احلالية

 الوظائف السابقة
 مدير مراجعة: اجملموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة -١
 حماسب: الشركة العربية لإلستثمار -٢
 مدير مايل: شركة املسحل -٣
 مدير مايل: ع ابطوق للعلكنشركة مص -٤

 املؤهالت
 بكالوريوس حماسبة

 CPAاحملاسبني القانونيني األمريكية مجعية زميل 
 مالية اخلربات

 

 العومي بن عباساألستاذ/ الفضل ) ١١(
 من كبار التنفيذيني

 بيعاتامل إدارة شركة أمسنت املنطقة الشرقية: مدير الوظائف احلالية
 ال يوجد الوظائف السابقة

 إعالم –آداب بكالوريوس  املؤهالت
 إدارية اخلربات

 

 األستاذ/ �سر بن خليل العيسى) ١٢(
 لتنفيذينيمن كبار ا

 إدارة املوارد البشرية واخلدمات املساندةشركة أمسنت املنطقة الشرقية: مدير  الوظائف احلالية

 الوظائف السابقة
 جمموعة شركة أميانتيت: مدير إداري -١
 جمموعة جارد�ن العاملية: مدير عام اإلدارة والعالقات -٢
 ويرجمموعة شركات اجملدوعي: مدير عام العمليات اإلدارية والتط -٣

 املؤهالت
 ماجستري موارد بشرية

 بكالوريوس نظم معلومات
 إدارية، فنية اخلربات



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱٦ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 املهندس/ علي بن حيىي زيلعي) ١٣(
 من كبار التنفيذيني

 صنعشركة أمسنت املنطقة الشرقية: مدير امل الوظائف احلالية

 الوظائف السابقة
 شركة أمسنت املنطقة الشرقية: مدير اإلنتاج -١
 نبع: مهندس وردية، مشرف طواحن اإلمسنتشركة أمسنت ي -٢
 رافقشركة األمسنت العربية: مهندس وردية، مشرف قسم األفران، مدير اإلنتاج، رئيس اإلنتاج، مدير امل -٣

 املؤهالت
 ماجستري يف إدارة األعمال

 بكالوريوس يف اهلندسة الكيميائية
 ، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنيةماليةإدارية،  اخلربات

 
 ن مديريها:ملسابقة أو لية وامساء الشركات داخل اململكة أو خارجها اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضواً يف جمالس إدارهتا احلاأ )٢

 اسم العضو

أمساء الشركات اليت يكون 
عضو جملس اإلدارة عضواً 

و يف جمالس إدارهتا احلالية أ
 من مديريها

 
 مقر 
 الشركة

 
 الكيان 
  القانوين
 للشركة

أمساء الشركات اليت يكون 
عضو جملس اإلدارة عضواً يف 
 جمالس إدارهتا السابقة أو من

 مديريها

 
 مقر 
 الشركة

 
 الكيان 
  القانوين
 للشركة

الـــــدكتور/ عبداحملســـــن بــــــن 
 سعد الرويشد

 مسامهة مدرجة  داخل اململكة شركة مكة لإلنشاء والتعمري   
 مسامهة مدرجة  اململكة داخل الشركة السعودية لألمساك   

املهندس/ سعد بن إبراهيم 
 املعجل

 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
 مسامهة غري مدرجة  اململكة داخل شركة اليمامة للرخام واجلرانيت مسامهة مدرجة  داخل اململكة شركة اخلزف السعودي
 مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة ةالشركة املتحدة للصناعات التعديني مسامهة مدرجة  داخل اململكة الشركة العربية لأل�بيب

 درجةمسامهة غري م  داخل اململكة شركة اإلستثمارات التقنية مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة شركة اليمامة حلديد التسليح
 مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة شركة معارض الظهران الدولية مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة شركة اخلزف لأل�بيب

 مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة شركة صناعات األغذية (دمية) مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة الشركة العربية للصناعات الدقيقة
    مسامهة مدرجة  داخل اململكة صناعات احلديديةشركة اليمامة لل

األستاذ/ إبراهيم بن سامل 
 الرويس

 مسامهة غري مدرجة  داخل اململكة ودةشركة اخلليج للمناطق السياحية احملد مسامهة غري مدرجة  خارج اململكة دةدو الشركة العربية اليمنية لألمسنت احمل
    ة غري مدرجةمسامه  داخل اململكة شركة دور للضيافة

املهندس/ حممد بن سعد 
 الشثري

 مسامهة غري مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصرية للتعمري   
 مسامهة غري مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصرية للبناء   
 مسامهة غري مدرجة خارج اململكة شركة سكر كنانة   

املهندس/ حممد بن وصل 
 ريبهللا احل

 ارثمالشركة السعودية الباكستانية لإلست
 الصناعي والزراعي احملدودة

 مسامهة غري مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصرية للتعمري مسامهة غري مدرجة خارج اململكة

 مسامهة غري مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصرية للبناء   
الـــــــــــــــدكتور/ زامـــــــــــــــل بـــــــــــــــن 

 قرنعبدالرمحن امل
 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة سبائك اخلليج للمعادن مسامهة غري مدرجة خارج اململكة دةدو الشركة العربية اليمنية لألمسنت احمل
 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة مسامهة غري مدرجة اململكة داخل شركة الظهران لإلعمار

بــن عبــدهللا األســتاذ/ عــالء 
 الفدى

 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة دار التمليك   
 مسامهة مدرجة داخل اململكة الشركة التعاونية للتأمني   

 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۷ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 وتصنيف ،مساء احلاضرينأوضحًا فيه مجتماع عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل ا )٣
 ستقل:مجملس إدارة عضو  –جملس إدارة غري تنفيذي عضو  –إدارة تنفيذي  على النحو اآليت: عضو جملس ء اجمللسعضاأ

 م وبيا�ا كالتايل:٢٠١٧اجتماعات خالل عام  ٥عقد جملس اإلدارة 

صنيف ت اسم العضو
 العضوية

 االجتماع األول
١٤/٠٢/٢٠١٧ 

 االجتماع الثاين
١٠/٠٤/٢٠١٧ 

 االجتماع الثالث
٠٦/٠٦/٢٠١٧ 

 االجتماع الرابع
١٧/١٠/٢٠١٧ 

 االجتماع اخلامس
١٢/١٢/٢٠١٧ 

 مجايلاإل

 ٢      مستقل ز*مد بن فهد بن عبدالعزياألمري/ تركي بن حم

 ٣      مستقل الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد

 ٥      مستقل املهندس/ سعد بن إبراهيم املعجل

 ٥      غري تنفيذي األستاذ/ ابراهيم بن سامل الرويس

 ٥      غري تنفيذي املهندس/ حممد بن سعد الشثري

 ٤      مستقل حممد بن وصل هللا احلـريب /املهندس

 ٥      غري تنفيذي الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن

 ٥      مستقل األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

 وزير.تبة م بسبب تعيني مسوه مستشاراً يف الديوان امللكي مبر ٢٠/٠٩/٢٠١٧* إستقال من رائسة وعضوية جملس اإلدارة يف 
 

 ذه اجلمعيات:حلاضرين هلدارة ابيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسامهني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأمساء أعضاء جملس اإل )٤

 االسم
 اجتماع اجلمعية األول

 م١٠/٠٤/٢٠١٧
 اجتماع اجلمعية الثاين

 م١٢/١٢/٢٠١٧
   الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد

   د بن إبراهيم املعجلاملهندس/ سع
   األستاذ/ ابراهيم بن سامل الرويس
   املهندس/ حممد بن سعد الشثري

   املهندس/ حممد بن وصل هللا احلـريب
   الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن

   األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى
 

 لشركة وأدائهاااهتم حيال ملحوظو  ه وخباصة غري التنفيذيني علماً مبقرتحات املسامهنياإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائ )٥
 .عامة اجتماعات اجلمعية اليف ضاء اجمللسقشة اعومنا للمسامهني الفرصة للمشاركة الفعالة ، حيقالئحة احلوكمة املعتمدة ابلشركةلنظام الشركة األساس و وفقاً  -١
أدائها يف حوظاهتم حيال الشركة و ملسامهني وملقرتحات ابتبليغ كافة اعضاء جملس اإلدارة وخباصة غري التنفيذيني منهم مبالتنفيذي  والرئيسيقوم رئيس جملس اإلدارة  -٢

 أقرب اجتماع للمجلس.
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۸ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 سياسةأي احنراف جوهري عن هذه ال توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول هبا، وبيان )٦
يتم صرف عن سياسة املكافآت، و  حنراف جوهريجد أي اآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية بناًء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت، وال يو ُحددت مكاف

 بعد موافقة اجلمعية العامة.اجمللس مكافآت اعضاء 
 

ات حتديدها ملكافآت وآليتعلقة ابسياسات امليل التفاص، و دارة التنفيذية يف الشركةاإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية حتديد مكافآت أعضاء اجمللس واإل )٧
 ريةة أو إدارية أو استشاذية أو فنيب تنفيواملبالغ واملزا� املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناص

حتديد  لجنة بغرضالجتتمع و  ية،ارة التنفيذآت اإلدلس اإلدارة مبكافآت اعضاء اجمللس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافختتص جلنة الرتشيحات واملكافآت ابلتوصية جمل
فيما يلي ، و كةكافآت املعتمدة ابلشر سياسة املو  ة األساسلجان واإلدارة التنفيذية ويتم حتديد املكافآت يف ضوء نظام الشركاللس و اجملاملكافآت املستحقة لكل عضو من اعضاء 

 :التفاصيل
 

 ): املعايري العامة للمكافآت:١مادة (
 عايري التالية:ية، وعليها مراعاة املارة التنفيذآت اإلدختتص جلنة الرتشيحات واملكافآت ابلتوصية جمللس اإلدارة مبكافآت اعضاء اجمللس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكاف

 الشركة واملهارات الالزمة إلدارهتا. . أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط١
 . أن تكون املكافآت متناسبة مع إسرتاتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر املرتبطة هبا.٢
 مربر للمكافآت غرين ارتفاع ن ذلك م. أن تراعي الشركة ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد يف سوق العمل يف حتديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ ع٣

 والتعويضات.
ددة من قبل ضافة إىل األهداف احملتحملها ابإلهبا وي . جيب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيني واألعمال واملسؤوليات اليت يقوم٤

 جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل السنة املالية.
 واحملافظة عليهم. لة بتحفيزهمكون كفيتفية بشكل معقول الستقطاب أعضاء جملس إدارة ومدراء تنفيذيني ذوي كفاءة وخربة مناسبة وأن . أن تكون املكافآت كا٥
لسات اءه وعدد اجلتوى جودة أدنوطة به ومسهام امل. جيوز أن تكون مكافآت اعضاء جملس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار حبيث تعكس مدى خربة العضو واختصاصاته وامل٦

 اليت حيضرها وغري ذلك من االعتبارات.
 ضو.امة الع. تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر واإلقامة العضاء جملس اإلدارة واللجان يف حالة عقد االجتماع خارج مدينة إق٧
 فعلية.رها مع مدة عضويته ال. يستحق العضو املكافآة اعتباراً من اتريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وجيب أن يتناسب مقدا٨
 

 ) مكافآت اعضاء جملس اإلدارة:٢مادة (
من هذه  مع بني اثنتني أو أكثرح وجيوز اجلاألراب .تتكون مكافأة اعضاء جملس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن اجللسات أو مزا� عينية أو نسبة معينة من صايف١

 املزا�.
 �ً.ال سنو ـير حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزا� مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف . ال جيوز أن يتجاوز جمموع ما ٢
 . جيب أن يكون إستحقاق مكافآة عضو جملس اإلدارة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها.٣
 كافآت.. يستحق عضو جملس اإلدارة مكافآة سنوية ُحتدد بناًء على توصية من جلنة الرتشيحات وامل٤
 . يستحق عضو جملس اإلدارة بدل حضور عن كل اجتماع حيضره.٥
 يوماً من اتريخ اعتمادها من قبل اجلمعية العامة للمسامهني. ١٥. يتم صرف املكافآة السنوية خالل ٦
 يوماً من اتريخ االجتماع. ١٥. يتم صرف بدل حضور االجتماعات خالل ٧
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۱۹ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 دارة:) مكافآت اعضاء جلان جملس اإل٣مادة (
 لرتشيحات واملكافآت.اوبدالت احلضور بناًء على توصية من جلنة  –إبستثناء جلنة املراجعة  –. حيدد ويعتمد جملس اإلدارة مكافآت عضوية جلانه املنبثقة منه ١
 ارة.. مكافأة عضوية جلنة املراجعة يتم اعتمادها من قبل اجلمعية العامة للمسامهني بناًء على توصية من جملس اإلد٢
 . تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافآة سنوية أو بدالت حضور االجتماعات أو كليهما.٣
 لتنفيذي.االرئيس .حيدد ويعتمد جملس اإلدارة مكافأة اعضاء اللجان املؤقتة اليت يتم تشكيلها لغرض حمدد وكذلك مكافأة أمني سرها و ٤
 

 ) مكافآت اإلدارة التنفيذية:٤مادة (
 ت.املكافآو املكافآة السنوية لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة وذلك بناًء على توصية من جلنة الرتشيحات  حتدد وتعتمد

 
 ) تفاصيل مكافآت اعضاء جملس اإلدارة وجلانه:٥مادة (

 دون اإلخالل مبا ورد يف هذه السياسة، ُحتدد القيمة املعيارية للمكافآت وبدالت احلضور على النحو التايل:
 املبلغ البيان الرقم

 الـري ٢٠٠٬٠٠٠ املكافآة السنوية لعضوية جملس اإلدارة ١

 الـري ٧٠٬٠٠٠ املكافآة السنوية لعضوية جلنة املراجعة ٢

 الـري ٧٠٬٠٠٠ املكافآة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية ٣

 الـري ٢٬٠٠٠ بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات اجمللس أو اللجان ٤

 
 قتها ابلشركةلتقييم وعالامت ابئل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه، واجلهة اخلارجية اليت قلوساا )٨

وم بتحديد ددة، كما تقرات أداء حملفة وفق مؤشه املختمن خالل تنفيذ مهامها تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم اعضاء جملس اإلدارة واعضاء جلان
 م.٢٠١٧نقاط القوة والضعف يف اجمللس وجلانه، ومل يتم اإلستعانة أبي جهة خارجية للتقييم خالل عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۰ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 
 ( آبالف الر�الت )        م٢٠١٧لعام  مكافآت اعضاء جملس اإلدارة )٩

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة 
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                 أوال: األعضاء املستقلني
 - ٢٠٤ - - - - - - - ٢٠٤ - - - - ٤ ٢٠٠ يزلعز األمري/ تركي بن حممد بن فهد بن عبدا
 - ٢١٠ - - - - - - - ٢١٠ - - - ٤ ٦ ٢٠٠ الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد

 - ٢١٢ - - - - - - - ٢١٢ - - - ٢ ١٠ ٢٠٠ املهندس/ سعد بن إبراهيم املعجل
 - ٢١٠ - - - - - - - ٢١٠ - - - ٢ ٨ ٢٠٠ املهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب

 - ٢٢٢ - - - - - - - ٢٢٢ - - - ١٢ ١٠ ٢٠٠ األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى
 - ١٬٠٥٨ - - - - - - - ١٬٠٥٨ - - - ٢٠ ٣٨ ١٬٠٠٠ اجملموع

                 اثنياً: األعضاء غري التنفيذيني
 - ٢١٨ - - - - - - - ٢١٨ - - - ٨ ١٠ ٢٠٠ األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس
 - ٢٢٢ - - - - - - - ٢٢٢ - - - ١٢ ١٠ ٢٠٠ املهندس/ حممد بن سعد الشثري

 - ٢١٢ - - - - - - - ٢١٢ - - - ٢ ١٠ ٢٠٠ الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن
 - ٦٥٢ - - - - - - - ٦٥٢ - - - ٢٢ ٣٠ ٦٠٠ اجملموع
                 اثلثاً: األعضاء التنفيذيني

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - - - اجملموع

 - ١٬٧١٠ - - - - - - - ١٬٧١٠ - - - ٤٢ ٦٨ ١٬٦٠٠ اجملموع الكلي
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 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۱ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 ( آبالف الر�الت )                   م٢٠١٧لعام  مكافآت كبار التفيذيني )١٠

 البيان

  املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة
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ا مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقو 
أعلى املكافآت من ضمنهم الرئيس 

 التنفيذي واملدير املايل
٨٬٢١٧ ٢٬٦٨٠ ٨٣٣ - - - - ٨٣٣ ٤٬٧٠٤ - ١٬٢٤١ ٣٬٤٦٢ 

 ٨٬٢١٧ ٢٬٦٨٠ ٨٣٣ - - - - ٨٣٣ ٤٬٧٠٤ - ١٬٢٤١ ٣٬٤٦٢ اجملموع

 
 م٢٠١٧لعام  مكافآت اعضاء اللجان )١١

 ( آبالف الر�الت )         أعضاء جلنة املراجعة:مكافآت  .أ

 اسم العضو
 املكافآت الثابتة

 اجللسات) ر(عدا بدل حضو 
 اجملموع اجللسات ربدل حضو 

 ٧٢٬٢ ١٢ ٦٠٬٢ املهندس/ حممد بن سعد الشثري
 ٧٢٬٢ ١٢ ٦٠٬٢ األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى
 ٧٢٬٢ ١٢ ٦٠٬٢ *األستاذ/ خالد بن حممد الصليع 
 ١١٬٨ ٢ ٩٬٨ األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس
 ١١٬٨ ٢ ٩٬٨ *األستاذ/ حممد بن سعد الفراج 

 ٢ ٢ - د/زامل بن عبدالرمحن املقرن
 ٢٤٢٬٢ ٤٢ ٢٠٠٬٢ اجملموع

 ء جملس اإلدارة.* من خارج أعضا
 

 ( آبالف الر�الت )                  :اعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآتمكافآت  .ب

 اسم العضو
 املكافآت الثابتة

 اجللسات) ر(عدا بدل حضو 
 اجملموع اجللسات ربدل حضو 

 ٢ ٢ - الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد
 ٢ ٢ - املهندس/ سعد بن ابراهيم املعجل

 ٢ ٢ - إبراهيم بن سامل الرويساألستاذ/ 
 ٦ ٦ - اجملموع
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 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۲ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 
 ( آبالف الر�الت )         :اعضاء اللجنة التنفيذيةمكافآت  .ج

 املكافآت الثابتة اسم العضو
 اجللسات) ر(عدا بدل حضو 

 اجملموع اجللسات ربدل حضو 

 ٣٧ ٢ ٣٥ الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد 
 ٧٤ ٤ ٧٠ ساألستاذ/ إبراهيم بن سامل الروي

 ٣٧ ٢ ٣٥ املهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب
 ٧٠ - ٧٠ املهندس/ فهد بن راشد العتييب

 ٢١٨ ٨ ٢١٠ اجملموع
 

 عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا: )١٢
 أسباب الطلب اتريخ ملف امللكيات اتريخ الطلب العدد

 ةلشركإجراءات ا ٢٨/٠٢/٢٠١٧ ٠٢/٠٣/٢٠١٧ ١

 توزيعات األرابح ١٠/٠٤/٢٠١٧ ٠٨/٠٣/٢٠١٧ ٢

 اجلمعية العامة ١٠/٠٤/٢٠١٧ ٠٨/٠٣/٢٠١٧ ٣

 ةإجراءات الشرك ٠٢/٠٧/٢٠١٧ ٠٢/٠٧/٢٠١٧ ٤

 ةإجراءات الشرك ٠٤/١٠/٢٠١٧ ٠٤/١٠/٢٠١٧ ٥

 ةإجراءات الشرك ٠٢/١١/٢٠١٧ ٠٢/١١/٢٠١٧ ٦

 اجلمعية العامة ١٢/١٢/٢٠١٧ ١١/١٢/٢٠١٧ ٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۳ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 
 

أو أي من  أو أدوات دين الشركة هم يف أسهمأقرابئوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني و  )١٣
 :م)٢٠١٧( شركاهتا التابعة، وأي تغري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية

اق عود له املصلحة أو األور اسم من ت
 التعاقدية أو حقوق االكتتاب

 املنصب
 عدد األسهم كما 

 يف بداية العام
 عدد األسهم كما 

 العام �ايةيف 
  صايف
 التغيري

  نسبة
 التغيري

 - - ٢٬٦٦٦ ٢٬٦٦٦ رئيس جملس اإلدارة املكلف الدكتور/ عبد احملسن بن سعد الرويشد

 - - ٦٬٦٦٥ ٦٬٦٦٥ عضو جل املهندس/ سعد بن إبراهيم املع

 - - ٢٢٬٠٠٠ ٢٢٬٠٠٠ عضو األستاذ/ ابراهيم بن سامل الرويس

 - - - - عضو املهندس/ حممد بن سعد الشثري

 - - ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ عضو املهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب

 - - ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ عضو الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن

 - - - - عضو لفدىاألستاذ/ عالء بن عبدهللا ا

 - - - - الرئيس التنفيذي املهندس/ فهد بن راشد العتييب

 - - - - مدير املبيعات األستاذ/ الفضل بن عباس العومي

 - - - - املايل املدير األستاذ/ السر عثمان حممد احلسن

 - - - - املصنع مدير املهندس/ علي بن حيىي الزيلعي

 - - - - ةاندمدير إدارة املوارد البشرية واخلدمات املس ىاألستاذ/ �سر بن خليل العيس

 ال يوجد لدى الشركة أدوات دين. مالحظة:
 

 جلان جملس اإلدارة :عشر التاسع 
 جلنة املراجعة: -أ 

 وفيما يلي بيا�ا: م٢٠١٧اجتماعات خالل عام  ٧عقدت جلنة املراجعة 

 االجتماع األول املنصب اسم العضو
١٧/٠١/٢٠١٧ 

 ماع الثايناالجت
١٤/٠٢/٢٠١٧ 

 االجتماع الثالث
٠٦/٠٣/٢٠١٧ 

 االجتماع الرابع
٠٩/٠٥/٢٠١٧ 

 االجتماع اخلامس
٠٢/٠٧/٢٠١٧ 

 االجتماع السادس
٢٧/٠٨/٢٠١٧ 

 االجتماع السابع
٠٧/١١/٢٠١٧ 

        اللجنة رئيس املهندس/ حممد بن سعد الشثري

        عضو األستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى

        عضو األستاذ/ خالد بن حممد الصليع *

        اللجنة رئيس األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس
        عضو األستاذ/ حممد بن سعد الفراج*

        عضو نزامل بن عبدالرمحن املقر  /كتورد ال

 * من خارج أعضاء جملس اإلدارة.



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲٤ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 م:٢٠١٧عام  إعادة تشكيل جلنة املراجعة خالل
 :ما يلياملتضمنة ملراجعة و ااملتوافقة مع الئحة عمل جلنة على توصية جملس اإلدارة  ١٣/١٢/٢٠١٧وافقت اجلمعية العامة العادية املنعقدة يف  )١
م وذلك بدًال عن ٢٨/٠١/٢٠١٨إىل  م٣٠/٠٨/٢٠١٧تعيني األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس واألستاذ/ حممد بن سعد الفراج اعضاًء يف جلنة املراجعة اعتبارًا من  )٢

 م على أن يسري التعيني اعتباراً من اتريخ قرار٣٠/٠٨/٢٠١٧املهندس/ حممد بن سعد الشثري واألستاذ/ عالء بن عبدهللا الفدى املستقيلني من عضوية جلنة املراجعة يف 
 .م٣٠/٠٨/٢٠١٧التوصية الصادر يف 

ذلك بدًال عن األستاذ/ خالد بن حممد الصليع م و ٢٨/٠١/٢٠١٨م إىل ١٣/١١/٢٠١٧وًا يف جلنة املراجعة اعتبارًا من تعيني الدكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن عض )٣
 من اتريخ قرار يني اعتباراً الية، على أن يسري التعم نظراً لصدور أمر ملكي بتعيينه عضواً يف جملس هيئة السوق امل٠٨/١١/٢٠١٧املستقيل من عضوية جلنة املراجعة يف 

 .م١٣/١١/٢٠١٧التوصية الصادر يف 
 

 أهداف واختصاص جلنة املراجعة:
أغراض الشركة  نظام وتطويره مبا حيقق�ا تفعيل الاإلدارة من شأهتدف جلنة املراجعة إىل التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقدمي أي توصيات جمللس 

احملاسبية والتقارير املالية ودعم خلية والسياسات لرقابة الداتعلقة اببكفاءة عالية وبتكلفة معقولة، ملساعدة جملس اإلدارة يف تنفيذ مسئولياته املن وحيمي مصاحل املسامهني واملستثمري
الرقابة ملالية وأنظمة ة التقارير والقوائم اسالمة ونزاه منلتحقق جلنة املراجعة ابملراقبة على أعمال الشركة وااستقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية واخلارجية. وبوجه عام ختتص 

 الداخلية فيها، وللجنة يف سبيل أداء مهامها حق االطالع على سجالت الشركة وواثئقها.
 

 مهام ومسؤوليات جلنة املراجعة:
مة الشركات يف ملا جاء يف الئحة حوك ركة املطابقوكمة الشحواالستثمار والئحة ة تؤدي جلنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد يف نظام الشركات الصادر عن وزارة التجار 

 السعودية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. اململكة العربية 
 

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 وًال: فيما خيص التقارير املالية: أ

ها وعدالتها لضمان نزاهت رضها على جملس اإلدارة،وأبداء رأيها قبل ع لك البيا�ت املالية للشركة وإعال�هتا املتعلقة أبدائها املايلاملالية األولية والسنوية وكذ دراسة القوائم )١
دراسة القوائم بيف سبيل ذلك قامت ا. و واسرتاتيجيتهج عملها املعلومات اليت تتيح للمسامهني واملستثمرين تقييم الوضع املايل للشركة وأدائها ومنوذ وشفافيتها وأ�ا تتضمن 

 توصياهتا جمللس اإلدارة. م ورفعت٢٠١٧املتعلقة ابألداء املايل للشركة عن عام املالية األولية والسنوية والبيا�ت املالية واإلعال�ت 
 و مراجع احلساابت.أكة أو من يتوىل مهامه املايل للشر  يثريها املديرئل دراسة أية مسائل مهّمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية واحلساابت، والبحث بدقة يف أية مسا )٢
 التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الورادة يف التقارير املالية. )٣
من االدارة  حملاسبية املرفوعة هلاة السياسات امبراجعذلك قامت دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة بشأ�ا. ويف سبيل  )٤

دارة ت بعرضها على جملس اإللدولية وأوصاحملاسبة ااحملاسبة الدولية للتحقق من مالئمتها لظروف الشركة وتوافقها مع سياسات التنفيذية عند التحول لتطبيق معايري 
 إلقرارها.

 

 اثنياً: فيما خيص نظام الرقابة الداخلية:
على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية والتحقق من استقالليتها عن قوم جلنة املراجعة ابلتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ابلشركة من خالل الرقابة واالشراف ت

يف محاية ممتلكات الشركة وتقييم ا فعالية إجراءات الرقابة الداخلية م �قشت خالهل٢٠١٧) اجتماعات خالل عام ٧عقدت جلنة املراجعة (االدارة التنفيذية. ويف سبيل ذلك 
م ٢٠١٧املراجعة الداخلية السنوية املعتمدة،  حيث قدمت ادارة املراجعة الداخلية تقاريرها حىت �اية عام خماطر العمل وقياس مدى كفاية األداء من خالل خطة عمل إدارة 

التنفيذية يف متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتحسينات الواردة دارة املراجعة الداخلية ابلتنسيق مع االدارة إناقشتها ووجهت وقامت جلنة املراجعة بدراستها وم



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲٥ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

حلساابت الشركة حيث أوصت اللجنة ادارة  مراجعتهملا يقوم به مراجع حساابت الشركة اخلارجي لتقييم فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية من خالل ضافة ، ابإليف تقاريرها
 ابلشركة.املقدمة من مراجع حساابت الشركة وتفعيل التوصيات اليت تساعد على حتسني نظام الرقابة الداخلية الشركة بفحص وحتليل املالحظات واالقرتاحات 

 
 اثلثاً: فيما خيص املراجعة الداخلية:

 ليتها عن االدارة التنفيذية.م املنوطة هبا واستقالعمال واملهايف أداء األة املراجعة الداخلية، للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها الرقابة واإلشراف على اداء أنشطة وإدار  )١
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحة للمالحظات الواردة فيها. )٢
لية) إىل (دليل املراجعة الداخ ى املسمى منالتعديل علضافتها مبا فيها إليل املراجعة الداخلية وأقرت التعديالت اليت رأت مناسبة �قشت اللجنة التحديث املقرتح بد )٣

 ارة.قرارها من جملس اإلدإالالئحة بصورهتا النهائية على جملس اإلدارة ومت بعرض  (الئحة املراجعة الداخلية) وأوصت
 .م٢٠١٧دارة املراجعة الداخلية عن عام إعتمدت اللجنة خطة عمل إ )٤
 

 رابعاً: فيما خيص مراجع احلساابت:
ساابت الشركة عن حة ملراجعة حأبمساء مكاتب املراجعة املرشم امساء املكاتب املناسبة لتقدمي عروضها وذلك بعد االطالع على قائمة ٢٠١٧اعتمدت اللجنة  يف عام  )١

ورفعت توصيتها لشركة  م ملراجعة حساابت اوقامت بدراسة وحتليل العروض املقدمة من مكاتب املراجعة  اليت متت دعوهتم ٢٠١٨م والربع االول من عام ٢٠١٧عام 
 جمللس اإلدارة برتشيح احملاسب القانوين املناسب وفق ضوابط عمل حمددة. 

شركة يف ومدى تعاون إدارات ال ة التنفيذيةن االدار استقالليتهم عة للتأكد من ومن ضمن مهام اللجنة أن جتتمع مع مراجع حساابت الشركة بدون حضور االدارة التنفيذي )٢
ارجي استقاللية املراجع اخلارجي بغرض التأكد من م مع املراجع اخل٢٠١٧اليت يرى إحاطة اللجنة هبا، وقد أجتمعت خالل عام تقدمي البيا�ت واملعلومات واملالحظات 

 جلودة والوقت الالزم.لبيا�ت واملعلومات ابيف تقدمي ا لتنفيذيةدارة االتنفيذية وأثىن على تعاون اإلة دار اإلجع احلساابت على استقالليتهم عن عن اإلدارة التنفيذية  وأكد مرا
 درست اللجنة خطة مراجع حساابت الشركة وأعماله، وأبدت مرئياهتا حيال ذلك. )٣
 للجنة. اإلجابة عن استفسارات مراجع حساابت الشركة املوجهة )٤
 

 خامساً: فيما خيص ضمان االلتزام:
لعامة ورد إدارة قرير ديوان املراقبة ااطلعت على ت ويف سبيل ذلكمراجعة نتائج تقارير اجلاهات االشرافية والرقابية والتحقق من اختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ�ا.  )١

 ها يف رد إدارة الشركة.اليت رأت مناسبة إضافتالشركة عليه وأبدت بعض التوصيات 
 التحقق من إلتزام الشركة ابألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. )٢
 ها.اليت يلزم إختاذالرفع إىل جملس اإلدارة مبا تراه من مسائل ترى ضرورة اختاذ إجراء بشأ�ا، وإبداء توصيتها ابخلطوات  )٣
 

 بة الدولية:سادساً: فيما خيص التحول ملعايري احملاس
ق ل ذلك قامت اللجنة مبتابعة مراحل التحول اىل تطبيم، ويف سبي٠١/٠١/٢٠١٧حيث ان متطلبات اجلهات النظامية التحول إىل تطبيق املعايري احملسابية الدولية اعتبارا من 

بية ورأت مالئمتها مبراجعة السياسات احملاسفة لقيامها ابالضا ،ملت مجيع مراحل التحولدارة التنفيذية استكارة التنفيذية ، وتبني هلا ان اإلمع االداملعايري احملاسبية الدولية 
للربع االول ية إلعداد قوائمها املال هزية الشركةققت من جاإبعتماد السياسات احملاسبية، كما حت و أوصت جملس االدارةلظروف الشركة وتوافقها مع السياسات احملاسبية الدولية 

 م خالل الفرتة احملددة من هيئة السوق املالية.٢٠١٧من عام 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲٦ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 سابعاً: فيما خيص الئحة جلنة املراجعة:
هـ واملعتمدة من ١٨/٠١/١٤٣٧يخ ) واتر ٢/٣( كرمي رقمابملرسوم امللكي القامت اللجنة بدراسة مشروع التحديث على الئحة جلنة املراجعة املعدة وفق نظام الشركات الصادر 

ت الصادرة عن الواردة يف الئحة حوكمة الشركاصوص ق مع النالثامنة للشركة وأجرت التعديالت اليت رأهتا مناسبة على الئحة جلنة املراجعة لتتوافمة غري العادية اجلمعية العا
م  ١٢/١٢/٢٠١٧ون املنعقدة بتاريخ بعة واألربعية الرااداالدارة ومت اعتمادها من اجمللس وعرضت على اجلمعية العامة العجملس هيئة السوق املالية وأوصت بعرضها على جملس 

 ومت اقرارها. 
 

 اثمناً: فيما خيص اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:
ايلزم من سياسات أو ضع مو  –بناًء على اقرتاح جلنة املراجعة  –اإلدارة (على جملس  ٨٤تضمنت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية يف املادة رقم 

 يف تقدمي شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة).إجراءات يتبعها أصحاب املصاحل 
) املشار إليها يف WHISTLE BLOWER -املخالفات وبناًء عليه وجهت اللجنة إدارة املراجعة الداخلية ابلعمل على إعداد وثيقة مبسمى (سياسة اإلبالغ عن 

ة الشركة ضمن الئحة حوكمتمادها شركة ومت اعإدارة ال الوثيقة وبعد مناقشتها واالستقرار على صيغتها النهائية عرضت على جملسالشركات ومت العمل على اعداد الئحة حوكمة 
 املعتمدة.

 
 اللجنة التنفيذية: -ب 

 م:٢٠١٧االجتماعات املنعقدة خالل عام  التكوين وسجل حضور 

 املنصب اسم العضو
 تماع األولاالج
١٠/٠٤/٢٠١٧ 

 االجتماع الثاين
١٢/١٢/٢٠١٧ 

 رئيس الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد 
 

  
   عضو األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس

   عضو املهندس/ حممد بن وصل هللا احلريب

   عضو املهندس/ فهد بن راشد العتييب
 

 م:٢٠١٧عام  إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية خالل
دارة اإل صدر جملسفقد أن امللكي رًا ابلديوايينه مستشاجملس االدارة لتعورائسة بن فهد بن عبدالعزيز من عضوية مري/ تركي بن حممد نظرًا إلستقالة صاحب السمو امللكي األ

لدورة احلالية اتبقية من امل عضوًا ابللجنة التنفيذية للفرتةالرويشد،  تعيني سعادة الدكتور/ عبداحملسن بن سعداخلاص بم ١٧/١٠/٢٠١٧اتريخ و  ٣٣/١٧٤/٢٠١٧قراره رقم 
 .تركي بن حممد الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية /وذلك خلفاً لألمري للجنة

 
 :املهام واملسئوليات

 تتلخص مهام اللجنة ومسئولياهتا يف ما يلي:
 دارية واقرتاح التعديل عليها جمللس اإلدارة.متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإل -١
 متابعة خطط الشركة اإلسرتاتيجية الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل وحتديثها ومراجعتها من حني آلخر. -٢
 متابعة تنفيذ املواز�ت التقديرية للشركة وحتليل أسباب اإلحنرافات إن وجدت وتقدمي التوصيات بشأ�ا. -٣
 اً.شاريع إستثمارية وصناعية جديدة مبا يف ذلك تنمية وتطوير النشاطات احلالية رأسياً وأفقيالتوصية ابلدخول يف م -٤
 ية.ر يف البيا�ت احملاسبتطلب أن تظهاليت ت متابعة ومراجعة مجيع املسائل اهلامة اليت تتعلق ابلقضا� املرفوعة أمام القضاء والقضا� الطارئة واملطالبات -٥



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۷ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 التنفيذيني. ترشيح كبار موظفي الشركة -٦
 اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه ملصلحة العمل. -٧
 حتديد أهداف احلمالت اإلعالمية واإلعالنية املوحدة للشركة. -٨
 أي مهام أخرى يوكلها جملس اإلدارة للجنة. -٩
 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت: -ج 
 م:٢٠١٧التكوين وسجل حضور االجتماعات املنعقدة خالل عام  

 االجتماع األول املنصب عضواسم ال
١٧/١٠/٢٠١٧ 

 رئيس الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الرويشد
 

 
  عضو املهندس/ سعد بن ابراهيم املعجل
  عضو األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس

 
 م:٢٠١٧خالل عام  رتشيحات واملكافآتإعادة تشكيل جلنة ال

ب قرار مبوجفهد بن عبدالعزيز  بن حممد بن مري/ تركيصاحب السمو امللكي األرئيسًا للجنة الرتشيحات واملكافآت بدًال من  ويشدمت تعيني الدكتور/ عبداحملسن بن سعد الر 
 م.١٠/٠٤/٢٠١٧واتريخ  ١٧/١٧٢/٢٠١٧جملس االدارة رقم 

 
 :سئولياتاملهام و امل

 اللجنة يف:تتلخص مهام ومسئوليات 
 مانة.رمية خملة ابلشرف واألت إدانته جبخص سبقشي أللسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح  ة اجمللس وفقاً التوصية جمللس اإلدارة ابلرتشيح لعضوي • 

ك حتديد  ذليفوية جملس اإلدارة مبا ملطلوبة لعضاؤهالت املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات وامل •
 ن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة.يلزم أالوقت الذي 

 مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. •
 حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة وإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. •
 .ة شركة أخرىس إدار ملستقلني وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملالتأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء ا •
 ابألداء. عايري ترتبطمستخدام راعى عند وضع تلك السياسات إعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويُ اوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت  •

 
 إدارة املراجعة الداخلية :عشرون ال

م وحتسني فاعلية منظم لتقيي وب منهجيوحتسني عملياهتا، من خالل اتباع أسلل وموضوعي، يقدم أتكيدات وخدمات استشارية هبدف إضافة قيمة للشركة نشاط مستق
 عليها األداء الرقايب.احلوكمة وإدارة املخاطر والعمليات اليت ينطوي عمليات 

هتدف  التوصيات اليت أخالقيات املهنة وتقدميو لية ومبادئ لية الدو وفقاً ملعايري املراجعة الداخملعلومات وعمليات الفحص اخلاصة، وتقوم إبجراء املراجعة التشغيلية واملالية ونظم ا
 ة.األمر على حتقيق أهداف الشركملساعدة إدارة الشركة للقيام مبسئولياهتا بفاعلية وابلصورة اليت تساعدها يف �اية 

داخلية كة وتساعد املراجعة العمليات الشر فة قيمة لىل حتسني وإضاإعلى حنو يؤدي داخلية ابلشركة على اعطاء أتكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل تعمل إدارة املراجعة ال
 الرقايب. عليها األداءأهداف الشركة من خالل تقومي وحتسني فاعلية إدارة املخاطر والرقابة والعمليات اليت ينطوي يف حتقيق 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۸ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

لوظائف ذات لرتكيز على األنشطة وااملراجعة مع ا جلنة اخطة عملها اليت أقرهتقامت إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة ابلعديد من عمليات املراجعة الداخلية من خالل وقد 
وصيات املناسبة حياهلا ملناقشتها وإختاذ الت نة املراجعةة إىل جلشطة الشركعن أنالعالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة ورحبية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية املخاطر 
 تنفيذها. ومتابعة 

 
 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ابلشركة:

قدمت اللجنة توصياهتا إلدارة الشركة بغرض معاجلة نقاط و م، ٢٠١٧لعام لية �قشت جلنة املراجعة التقارير اليت رفعتها إدارة املراجعة الداخلية واملتلعقة بفحص نظام الرقابة الداخ
نظم وإجراءات   جلنة املراجعة بكفاية وفاعليةناعة قذي دعم مر الاملراجعة املشار إليها اعاله ضعفًا جوهرً� يف نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. األالضعف، ومل تظهر نتائج 

 الية للشركة. الرقابة الداخلية وامل
 

 قراراتإ : ونعشر الو  ادياحل
 م:٢٠١٧ لنسبة لعاملتالية ابإدارة الشركة ابلنقاط اانطالقاً من توجهات جملس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستو�ت الشفافية واإلفصاح يقر جملس 

 القانونيني.سبني ن اهليئة السعودية للمحاعتمدة مأُعّدت القوائم املالية وفقاً ملعايري احملاسبة امل -١
 أنَّ سجالت احلساابت أُعّدت ابلشكل الصحيح. -٢
 أنَّ نظام الرقابة الداخلية أُعّد على ُأسس سليمة ونـُّفذ بفاعلية.  -٣
 أنه ال يوجد أي شك يُذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -٤
  متنْح الشركة قروض ألي من أعضاء جملس اإلدارة.مل -٥
 م.٣١/١٢/٢٠١٧على الشركة كما يف ال توجد قروض مستحقة  -٦
 صلة قرابة مباشرة. تدخل الشركة يف معامالت أسهم ختص أي من أعضاء جملس اإلدارة أو من تربطهم هبم مل -٧
  يتم ترسية أية عقود على أية جهة ذات عالقة.مل -٨
 فآت.لتنفيذيني عن أي مكااال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تـََناَزَل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار  -٩

 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تـََناَزَل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرابح. -١٠
 .ةو قضائيأ تنظيميةأو  إشرافيةمل يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق املالية أو أي جهة  -١١
 يها.حة موظفاحتياطيات ملصلام العمل السعودي مل تقم الشركة أبية إستثمارات أو تكوين مـا عـدا مـا هو مطلوب وفقاً لنظ -١٢
 منهم. قة أبي ي شخص ذي عالأو أل هاكبار التنفيذيني فيأو لالشركة  مل يتم تنفيذ أعمال أو توقيع عقود كانت فيها مصلحة ألحد اعضاء جملس إدارة -١٣
أصدرهتا أو شاهبة اب أو حقوق موق اكتتحقوق خيار أو مذكرات حقاب مبوجب أدوات قابلة للتحويل إىل أسهم أو ال يوجد ابلشركة أي حقوق حتويل أو اكتت -١٤

 م.٢٠١٧عام منحتها الشركة خالل 
 .م دون حتّفظ٣١/١٢/٢٠١٧أنَّ املراجع اخلارجي للشركة قد أبدى رأيه على القوائم املالية للسنة املنتهية يف  -١٥

 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 مسنت املنطقة الشرقيةأشركة 

 ۲۹ م٢٠١٧ديسمرب  ٣١ملنتهية يف قرير جملس اإلدارة عن السنة املالية ات

 اقرتاحات جملس االدارة : عشرونلاو  الثاين
 يقرتح جملس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:

 م.٣١/١٢/٢٠١٧املنتهية يف  املالية التصويت على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن السنة -١
 .احلساابت م وتقرير مراجع٣١/١٢/٢٠١٧املنتهية يف  املالية التصويت على مصادقة القوائم املالية للشركة عن السنة -٢
 م.٣١/١٢/٢٠١٧املنتهية يف  املالية التصـويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماهلم خالل السـنة -٣
 ) ريـال١ع (ريـال بواق مليون ٨٦ قدرها قيمة إمجاليةب م٣١/١٢/٢٠١٧املالية املنتهية يف التصويت على اقرتاح جملس اإلدارة بشأن توزيع أرابح على املسامهني عن السنة  -٤

 سجالتوفقًا ل املالكني ألسهم الشركة نيتكون أحقية األرابح للمسامهوس مليون سهم، ٨٦، وعدد األسهم املستحقة لألرابح رأس املال) من %١٠وبنسبة ( للسهم
لى املوافقات عبعد احلصول  نه الحقاً عيتم اإلعالن سالذي و  ةشركلل إنعقاد اجلمعية العامةبنهاية اثين يوم تداول يلي يوم شركة مركز ايداع األوراق املالية (مركز االيداع) 

 .عن اتريخ توزيع األرابح الحقاً ، كما سوف يتم اإلعالن املختصةالنظامية من اجلهات 
 امها وضوابط عملهاوافقة على مهواملم ٢٩/٠١/٢٠٢١م حىت اتريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٨التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة اجلديدة واليت تبدأ من اتريخ  -٥

 :(مرفق سريهم الذاتية) املذكورين أد�هواملوافقة على تعيني املرشحني  ومكافآت أعضائها،
 (عضو غري تنفيذي). ساألستاذ/ إبراهيم بن سامل الروي) ١(
 (عضو غري تنفيذي). ) األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلنني٢(
 (عضو غري تنفيذي). دالبليه) األستاذ/ حممد بن عبدالرمحن ٣(
 ).املالية واحملاسبية ابلشؤونتص خم خارج اجمللس(عضو مستقل من  الدكتور/ جاسم بن شاهني الرميحي) ٤(

ية وحتديد سنو البيا�ت السنوية والربع و م ٢٠١٨م املراجعة، وذلك ملراجعة حساابت الشركة للعاالتصويت على اختيار مراجع احلساابت من بني املرشحني من قبل جلنة 
 أتعابه.

حملدودة اربية اليمنية لإلمسنت الشركة الع لشركة منعلى األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وأطراف ذو عالقة وهي تتمثل يف مبالغ نقدية سوف تستلمها االتصويت  -٦
إىل ذ حتويالت مصرفية من و ابت يف تنفيض الصعو واجه تلك الشركة بع(شركة زميلة) والرتخيص هبا لعام قادم، وذلك بغرض حتويلها إىل موردي الشركة الزميلة حيث ت

م) ٣١/١٢/٢٠١٦ال سعودي كما يف ـن ريمليو  ٤٣م (٣١/١٢/٢٠١٧ال سعودي كما يف ـ) مليون ري٢خارج اجلمهورية اليمنية علمًا أبن رصيد هذه املعاملة بلغ (
فقة ملة يف االيضاحات املر ن هذه املعاعساابت ت اليت تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع احلوسوف يستمر تنفيذ هذه األعمال والعقود إىل أن تنتهي الصعواب

 ابلقوائم املالية (مستحق إىل طرف ذو عالقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من:
 (عضو غري تنفيذي). دكتور/ زامل بن عبدالرمحن املقرن) ال١(
 عضو غري تنفيذي).( األستاذ/ إبراهيم بن سامل الرويس) ٢(
 (عضو غري تنفيذي). ) املهندس/ حممد بن سعد الشثري٣(

 العقود.و ألعمال اهم اعضاء مشرتكني يف جمالس إدارة كال الشركتني وليس هلم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غري مباشرة يف هذه 
 .م٣١/١٢/٢٠١٧السنة املالية املنتهية يف ) ريـال لكل عضو عن ٢٠٠٬٠٠٠اقع () ريـال كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بو ١٬٦٠٠٬٠٠٠التصويت على صرف مبلغ ( -٧

مجيع العاملني جمللس ايشكر كما يتموها إ�ه  قة اليت أولوعلى الث هذه الدعوة ةتلبي السادة مسامهي الشركة يشكر الثامنةالعادية  غري وجملس اإلدارة إذ خيتتم تقريره للجمعية العامة
 ل الدؤوب واجلهد املخلص يف حتقيق تقدم الشركة واستمرارها.ابلشركة على العم

 
 ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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