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01
كلمة رئيس 

مجلس اإلدارة

إنــه وبالرغــم مــن حــدوث جائحــة كورونــا خــال العــام 2020 

العربيــة  اململكــة   ، الخــر  بلــد  يف  التنميــة  عجلــة  أن  إال 

الســعودية، مل تتوقــف ، بــل اســتمرت بوتــرة أرسع بفضــل 

مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ، ثــم بدعــم القيــادة الرشــيدة، األمر 

الــذي ســاعد عــى تحقيــق أهــداف الرشكــة وتســجيل نتائــج 

إيجابيــة مــن حيــث اإلنتــاج واملبيعــات والخدمــات اللوجســتية 

متابعــة  يف  الحديثــة  التقنيــة  تطبيقــات  مــن  مســتفيدة 

أعــال الرشكــة عــن بعــد. 

لقــد كان إدراج الرشكــة هــذا العــام يف هيئــة الســوق املاليــة 

لجميــع  كفلــت  تحــول،  نقطــة  املبــارش  اإلدراج  طريــق  عــن 

نســبة  أي  طــرح  دون  بأســهمهم  االحتفــاظ  املســاهمني 

لاكتتــاب العــام ومَكنهــم مــن رشاء وبيــع أســهمهم يف أي 

وقــت وبالســعر العــادل.

إن كل مــا تحقــق مل يــأت لــوال توفيــق اللــه ســبحانه ثــم دعــم 

مــوالي خــادم الحرمــني الرشفــني ومتابعــة ســمو ويل عهــده 

عــام  بشــكل  الصناعــة  لقطــاع   – اللــه  حفظهــم   – األمــني 

وصناعــة األســمنت بشــكل خــاص والــذي مّكننــا مــن تخطــي 

الجائحــة بــكل كفــاءة واقتــدار.

دعمهــم  اإلدارة  مجلــس  يف  لزمــايئ  أمثــن  هنــا  إننــي 

اإلدارة  وأشــكر  الرشكــة،  إلدارة  املســتمرة  وتوجيهاتهــم 

التنفيذيــة للرشكــة والعاملــني فيهــا عــى النتائــج اإليجابيــة 

مــن  والــذي  النجــاح  رشكاء  جميــع  أشــكر  كــا   ، املحققــة 

خالهــم وبهــم حققــت الرشكــة أهدافهــا ، ونتطلــع ســوياً 

 2021 العــام  خــال  أفضــل  نتائــج  إىل  وقوتــه  اللــه  بحــول 

وتحقيــق مســتهدفات اململكــة لرؤيــة 2030، ســائلني اللــه 

للجميــع. والســداد  التوفيــق  دوام 

صالح بن راشد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة
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02
كلمة عضو مجلس اإلدارة 

الرئيس التنفيذي

أيديكــم تقريــر الرشكــة  بــني  يــرين ويســعدين أن أضــع 

الســنوي لعــام 2020 راجيــاً أن يعكــس مــا حققتــه الرشكــة 

االســتثنائية  الظــروف  ظــل  ويف  إنــه  العــام.  هــذا  خــال 

جائحــة  خــال  العاملــي  باالقتصــاد  حلّــت  التــي  والصعبــة 

كورونــا، إال أن الرشكــة وبفضــل اللــه ثــم بدعــم وتوجيهــات 

مجلــس اإلدارة حققــت نتائــج إيجابيــة مقارنــة بالعــام املــايض 

حيــث تــم :

إنتــاج 3,331,847 طــن مــن اإلســمنت األســود بزيــادة  ♦

قدرهــا 61 %. وتســجيل ارتفــاع يف املبيعــات إذ بلغــت 

2,517,429 طــن بزيــادة قدرهــا 1 %. عــن عــام 2019.

وإنتــاج 267.004 طــن مــن األســمنت األبيــض بانخفــاض  ♦

بلغــت  إذ  املبيعــات  ارتفــاع يف  1 %. وتســجيل  قــدره 

321,242 طــن، بزيــادة 19 % عــن عــام 2019.

قروضهــا  كامــل  بســداد  الحمــد  وللــه  الرشكــة  قامــت  وقــد 

مســاهميها  أربــاح  ســداد  عــى  محافظــًة   2020 للعــام 

النصــف ســنوية يف موعدهــا املحــدد، باإلضافــة إىل قيامهــا 

بتنفيــذ عــدة مشــاريع تطويريــة بلغــت قيمتهــا أكــر مــن 12 

مليــون ريــال.

ريــال  مليــون   220 قدرهــا  أربــاح  صــايف  الرشكــة  وحققــت 

بزيــادة 16 % عــن العــام 2019 بواقــع 1.83 ريــال / للســهم 

الواحــد، وال زال أمامنــا الكثــر مــن األعــال التطويريــة والتــي 

نأمــل بعــون اللــه أن نوفــق يف تنفيذهــا خــال الســنوات 

القادمــة. 

م. شعيل بن جارالله العايض
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
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رؤيتنا:
العربيــة  باململكــة  اإلســمنت  صناعــة  يف  الريــادة 

الســعودية عــر تحقيــق رضــا عمائنــا وتطويــر منتجاتنا 

املجتمعيــة.  واملســؤولية 

رسالتنا:
إنتــاج اإلســمنت بأعــى جــودة وأقــل تكلفــة ممكنــة، 

مــع املحافظــة عــى أعــى معايــر البيئــة والســامة 

وتعزيــز كفــاءة العمــل.

الرؤية والرسالة 
والقيم
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التنوع: 
العمــل بــروح الفريــق الواحــد كأرسة واحــدة تحــت مظلــة 

االحــرام املتبــادل وقبــول اآلخــر.

االبتكار: 
التحســني املســتمر وتحــّدي املألــوف وتجديــد األفكار من 

أجــل تطويــر منظومــة العمــل عى كافة املســتويات.

التمكني: 
دعــم كفــاءة املوظفــني و منحهــم بيئة العمل املناســبة، 

وتوفــر األدوات الازمــة لتطويــر أدائهم الوظيفي.

التواصل: 
الشــفافية يف التواصــل بــني الجميــع وتيســر وســائله 

داخليــاً وخارجيــاً.

النزاهة: 
تشجيع ثقافة السلوك األخاقي والعمل الصائب.

التوطني: 
الطاقــات  يف  واالســتثار  الوطنيــة  الكفــاءات  بنــاء 

البرشيــة.

الشغف للتفوق: 
يف  التفــاين  خــال  مــن  األفضــل  وتحقيــق  التميــز 

طريقــة. بأمثــل  الوقــت  مــن  واالســتفادة  العمــل 

الرتكيز عىل العمالء: 
تعزيــز املارســات وبنــاء الثقــة املتبادلــة مــع عمائنــا 

لتحقيــق توقعاتهــم.

العمل الجامعي: 
ــدة  تكاُمــل األدوار وتوزيــع املهــام ضمــن أهــداف موحَّ
وأهدافهــا  الرشكــة  رؤيــة  لتحقيــق  ســعياً  للمجموعــة 

االســراتيجية.

القيــــم: 
أولوياتنا :

معاير الصحة
والسامة البيئية

البحث والتطويرالعمل بروح الفريق الواحدالتكلفة

اإلنتاجالجودةرضا العماء
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03
 نبذة عن 

الرشكــــــــــــــة

رشكة اإلســمنت األبيض الســعودي، تأسســت كرشكة مســاهمة ســعودية مقفلة مبوجب السجل التجاري رقم  1010146169 وتاريخ 1418/02/25هـ 

) املوافــق 06/30 / 1997 م ( الصــادر مبدينــة الريــاض. وبــرأس مــال قــدره ثامثائــة مليــون ) 300,000,000 ( ريــال ســعودي مقســم إىل ثاثــة مايــني 

) 3,000,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا مائــة ) 100 ( ريــال ســعودي. وبتاريــخ ) 1432/07/19هـــ ( املوافــق 21 / 06 / 2011م ) وافقــت 

الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للرشكــة عــى زيــادة رأس املــال إىل مليــار ومائتــي مليــون  1,200,000,000  ريــال ســعودي، مقســم إىل مائــة وعرشيــن 

مليــون 120,000,000  ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عــرشة 10 ريــاالت ســعودية. وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة 

تســعائة مليــون  900,000,000  ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعني مليــون 90,000,000  ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم 

منهــا عــرشة 10 ريــاالت ســعودية لصالــح مســاهمي رشكــة إســمنت الريــاض ) رشكــة مســاهمة ســعودية مقفلــة ( لاســتحواذ عــى كامــل األســهم يف 

رأس مالهــا. مــع اإلشــارة إىل أنــه بعــد االنتهــاء مــن االســتحواذ عــى رشكــة إســمنت الريــاض تــم تغيــر الكيــان القانــوين لرشكــة إســمنت الريــاض مــن 

رشكــة مســاهمة مقفلــة لتصبــح فــرع لرشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي، كــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لرشكــة إســمنت الريــاض ليصبــح إســمنت 

الريــاض فــرع رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي
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نشاط الرشكة
متارس الرشكة نشــاطها مبوجب الســجل التجاري رقم  1010146169  وتاريخ 1418/02/25هـ ) املوافق30/06/1997 م ( والرخيص الصناعي الوطني الصادر 
مــن قبــل وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ) وزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة ســابقاً ( رقــم ) 666 ( وتاريــخ 1439/03/08هـــ ) املوافــق 2017/11/27م ( 
تجديــداً للرخيــص رقــم ) 494 ( وتاريــخ 1441/06/25هـــ ) املوافــق 12/10/ 1993م ( ، وترخيــص منشــأة صناعيــة الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة 
)وزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة ســابقاً( برقــم قــرار   411102105227 وتاريــخ11/11/1441 هـــ  )املوافــق 2020/07/02 م ( ، ومبوجــب رخصــة محجــر 
مــواد خــام رقــم 58 /م وتاريــخ 13 / 09 / 1429 هـــ )املوافــق 13 / 09 / 2008 م ( املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة )البــرول والــروة 
املعدنيــة يف ذلــك الوقــت (.وتتمثــل أنشــطة الرشكــة كــا يف ســجلها التجــاري يف إنتــاج اإلســمنت األبيــض مبوجــب القــرار الــوزاري الصناعــي رقــم 494  وتاريــخ 

1414/06/25هـــ وإدارة وتشــغيل وصيانــة مصانــع األســمنت بنوعيــه.

تتمثل أنشطة الرشكة كام يف النظام األسايس مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
إنتاج اإلسمنت األبيض مبوجب القرار الوزاري الصناعي رقم 494 /ص وتاريخ 25 / 06 / 1414 ه، وإنتاج اإلسمنت البورتاندي العادي واملقاوم. ♦
تجارة الجملة والتجزئة يف منتجات الرشكة ومواد البناء. ♦
تأسيس أو االشراك يف تأسيس رشكات الخدمات الصناعية بغرض توفر الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج اململكة. ♦
إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت بنوعيه. ♦
متلّك األرايض والعقارات وبراءات االخراع واالستفادة منها يف تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج اململكة. ♦
تأسيس أو االشراك يف تأسيس الرشكات التي تكمل أو تتمم نشاط الرشكة. ♦

الوكاالت التجارية. ♦

ــة  ــة إن وجــدت والتــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة واملعمــول بهــا يف اململكــة العربي وال متــارس الرشكــة أنشــطتها إال بعــد الحصــول عــى الراخيــص النظامي
الســعودية. وقــد حصلــت الرشكــة عــى جميــع الراخيــص النظاميــة وال زالــت جميــع تلــك الراخيــص ســارية املفعــول حتــى تاريــخ هــذا املســتند.

يتمثل نشاط الرشكة الحايل يف إنتاج اإلسمنت األبيض والبورتاندي العادي واملقاوم.
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ملحة عن الرشكة
األســود  لإلســمنت  وآخــر  األبيــض  لإلســمنت  مصنعــاً  الرشكــة  متتلــك 

بحفــرة نســاح - محافظــة املزاحميــة، يبعــدان 75 كــم غــرب مدينــة الريــاض 

، ویقــع مبنــى اإلدارة العامــة للرشكــة يف مدينــة الريــاض.

مصنع اإلسمنت األبيض:

ــاج التجــاري عــام 2001م وذلــك بطاقــة إنتاجيــة 700 طــن  ♦ ــدأ اإلنت تأسســت رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي عــام 1997م إلنتــاج اإلســمنت األبيــض وب

كلنكــر أبيــض يوميــاً.

ويف عام 2014م  تم تحديث مصنع اإلسمنت األبيض ورفع الطاقة اإلنتاجية اليومية لتصل إىل ألف طن كلنكر يوميا. ♦

تأسســت رشكــة إســمنت الريــاض عــام 2005م إلنتــاج اإلســمنت األســود وبــدأ تشــغيل خــط اإلنتــاج األول عــام 2007م بطاقــة إنتاجيــة 5,000 طــن كلنكــر  ♦

ــة اإلجاليــة إىل 10,000 طــن مــن  ــاً، لتصــل الطاقــة اإلنتاجي ــة 5,000 طــن يومي ــاج الثــاين عــام 2010م بطاقــة إنتاجي ــدأ تشــغيل خــط اإلنت ــا بـــ ــاً، كمــــ يوميـــ

ــاً.  الكلنكــر يومي

ويف عام 2011م  تم العمل عى تحسني أداء خط إنتاج اإلسمنت األسود، لتصل الطاقة اإلجالية إىل 11,000 طن من الكلنكر يومياً. ♦

ويف عــام 2019م  تــم تحويــل أحــد خطــوط اإلســمنت األســود إىل خــط إنتــاج مــزدوج، بحيــث أصبــح لــه القــدرة عــى إنتــاج الكلنكــر األبيــض باإلضافــة إىل إنتاجــه  ♦

لإلســمنت األســود ، وبهــذا التحويــل أصبحــت الرشكــة قــادرة عــى إنتــاج مليــون طــن مــن الكلنكــر األبيــض ســنوياً.

ويف عام 2020م  تم إدارج الرشكة يف سوق األسهم السعودي ) منو ( كأول إدارج مبارش. ♦
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04
ملخص

األداء التشغييل 

بلغ إنتاج ومبيعات الرشكة خال الخمس سنوات املاضية كا ييل:- 

 كميات إنتاجالعام
الكلنكر األسود

 كميات إنتاج
اإلسمنت األسود

 كميات مبيعات
اإلسمنت األسود

 كميات إنتاج
الكلنكر األبيض

 كميات إنتاج
اإلسمنت األبيض

 كميات مبيعات
اإلسمنت األبيض

20163,226,4003,610,4873,590,185307,084246,168245,702

20172,133,6002,784,8032,785,040.43281,325238,934246,659

20181,544,5001,961,3001,980,443.07278,612274,521281,605

20192,072,2702,512,3712,499,303269,337271,375273,682

20203,331,8472,523,2492, 517,429.22267,004318,737321,242.19
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05
الئحة حوكمة الرشكات  

ما طبق من أحكام وما مل يطبق وأسباب ذلك

تهــدف الحوكمــة لوضــع القواعــد واملعايــر املنظمــة لضــان االلتــزام بأفضــل مارســات الحوكمــة التــي تكفــل حايــة حقــوق املســاهمني وأصحــاب 

املصالــح ، ومبوجبــه تلتــزم رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي بانتهــاج أعــى معايــر الحوكمــة ، ويتفــق هــذا النظــام مــع التــزام الرشكــة بالجــودة يف كافــة 

عملياتهــا وأنشــطتها ومنتجاتهــا. 

جميع األحكام الواردة يف الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيقنص املادة / الفقرةرقم املادة

املواد االسرتشادية غري املطبقة:

املــادة ) 28 ( ،املــادة ) 39 (، املــادة ) 41 (، املــادة ) 54 ( الفقــرة )ب(، املــادة ) 70 (، 
املــادة ) 71 ( ، املــادة ) 72 ( املــادة ) 76 ( ، املــادة ) 77 ( ، املــادة ) 78 ( ، املــادة ) 83 ( ، 

املــادة ) 85 ( ، املــادة ) 87 ( ، املــادة ) 88 ( ، املــادة ) 89 ( البنــد ) 3 (، املــادة ) 95 (

مــواد اسرشــادية ســيتم تطبيقهــا عندمــا 
تصبــح إلزاميــة.

املواد اإللزامية التي مل تطبق:

اليوجد



27 26

أساء أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان، لجنة املراجعة، اللجنة واإلدارة التنفيذية 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهاتهم وخراتهم

صالح راشد عبدالرحمن الراشد

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

رئيس مجلس اإلدارة

حاصل عى درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة واشنطن يف الواليات املتحدة االمريكية عام 1977 م.

يشغـــــل منصـــــب املديـــــر العــــــام لرشكـــــة راشــــد العبدالرحمن الراشــــــد وأوالده ) تعمـــــل يف مجـــــال املقـــــاوالت العامــــــة للمبانــــــي ( 

ــذ 1977 م وحتــى اآلن. من

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي  ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت ( منــذ عــام 2019 م  ♦
حتــى اآلن.

ــام 2017 م  ♦ ــة ( منــذ عـــ ــي  ) تعمــل يف مجــال الخدمــات املرصفيـــــــ ــي الوطنـــ ــس إدارة البنــك العربـ ــل منصــب رئيــس مجلـ يشغــ
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة االســتثارات التقنيــة  ) تعمــل يف مجــال االســتثار التقنــي ( منــذ عـــــــام 2016 م  ♦
وحتــى اآلن.

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة رشكة الراشد ايد بوتنج ) تعمل يف مجال اإلنشاءات ( منذ عام 2015 م وحتى اآلن. ♦

يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الراشــد للتجــارة واملقــاوالت  ) تعمــل يف مجــال التجــارة واملقــاوالت (  منــذ  ♦
عــام 2016 م وحتــى اآلن.

يشغــــل منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة مــزارع الفــروج الذهبــي ) تعمــل يف مجــال إنتــاج الدواجــن ( منــذ عــام 2013 م  ♦
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة الســعودية لخدمــات األعــال الكهربائيــة   ) تعمــل يف مجــال مقــاوالت مشــاريع  ♦
كهربائيــة ( منــذ عــام2013 م وحتــى اآلن.

ــام 2015 م  ♦ ــوم الطبيــة ) تعمــل يف املجــال الطبــي (  منــذ عـــ ــة العنايــة والعلــــ ــب رئيـــس مجلــس إدارة رشكـــ ــل منصــ يشغــــ
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الراشــد والعمــران  ) تعمــل يف مجــال إنشــاء وتطويــر املجمعــات الســكنية (  منــذ  ♦
عــام 1970 م وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة رشكــة التطبيقــات الخليجيــة  ) تعمــل يف مجــال شــبكات االتصــاالت (  منــذ عــام 2007 م  ♦
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة رشكــة إمــداد الحلــول لتقنيــة املعلومــات  ) تعمــل يف مجــال شــبكات االتصــاالت ( منــذ عــام  ♦
2014 م وحتــى اآلن.

يشغل منصب عضو مجلس إدارة رشكة اليامة الطبية ) تعمل يف املجال الطبي ( منذ عام 2010 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب عضو مجلس إدارة رشكة امللز املالية  ) تعمل يف مجال الخدمات املالية ( منذ عام 2008 م وحتى اآلن. ♦
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خالد عبدالله عبدالعزيز امللحم

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاصـــــل علـــــى درجــة بكالوريــوس العلـــــوم يف اإلدارة الهندسيـــــــــة مــن جامعــــــة إيفانسفيــــــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــــــة  ♦

يف عــام 1981 م.

حاصــل عــى درجــة بكالوريـــــوس العلــوم يف الهندســة الكهربائيـــــة مــن جامعـــــة إيفانسفيـــــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــــــة  ♦

ــام 1981 م. يف ع

شــغل منصــب املديــر العــام يف رشكــة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية  ) تعمــل يف مجــال خدمــات الطــران (  خــال الفــرة  ♦
مــن عــام 2006 م وحتــى عــام 2014 م.

شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة االتصــاالت الســعودية  ) تعمــل يف مجــال خدمــات االتصــاالت (  خــال الفــرة مــن عــام  ♦
2001 م وحتــى عــام2006م.

شــغل منصــب نائــب الشــؤون املاليــة برشكــة االتصــاالت الســعودية ) تعمــل يف مجــال خدمــات االتصــاالت (  خــال الفــرة مــن عــام  ♦
1998 م وحتــى عــام2001 م.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك الســعودي الريطــاين ) تعمــل يف مجــال الخدمــات املرصفيــة ( منــذ عــام 1996م  ♦
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة رشكــة إعــار املدينــة االقتصاديــة ( تعمــل يف قطــاع إدارة وتطويــر العقــارات ) منــذ عــام  ♦
2010 م وحتــى اآلن.

شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املراعــي لأللبــان  ) تعمــل يف مجــال خدمــات إنتــاج األغذيــة  ( خــال الفــرة مــن عــام  ♦
1997 م وحتــى عــام 1998 م.

شــغل عـــــــدة مناصــــــب بالبنــك السعــــودي الريطــاين  ) تعمــل يف مجـــــــال الخدمــات املرصفيــــــــة (  بــني فتـــــرة 1989م وحتــى  ♦
1997 م مــن بينهــا منصــب مديــر أول قســم الخدمــات املرصفيــة لألفــراد ومنصــب املديــر التنفيــذي لقســم املرصفيــة 

االســتثارية، مديــر عــام منطقــة، املديــر اإلداري التنفيــذي لاســتثار.

شغـــــــل منصـــب رئيـــــس فريــق عمـــل فـــي صنــــدوق التنميـــــــة الصناعيــــــة السعـــــودي خــال الفــرة مـــن عــــــــام 1983 م وحتـــــى  ♦
عــام 1989 م.

شــغل منصــب مهنــدس يف قاعــــــدة امللــك عبدالعزيــز – القــوات الجويــة امللكيـــــــة الســعودية خــال الفــرة مــن عــام 1981 م  ♦
وحتــى عــام 1983 م.
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نارص فضل محضار بن عقيل

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

عضو مجلس اإلدارة 

ال يوجد  حاصــــــــل علـــى درجـــــة الدكتــــــوراه فــــي الهندســــــــة املدنيـــــة مــن جامعــــــة كولــورادو / بولــدر يف الواليــات املتحــــــدة األمريكيـــــــة  ♦

عــام 1989 م.

حاصــل عــى درجــة املاجســتر يف الهندســة املدنيــة - هندســة وإدارة تشــييد - مــن جامعــة كولورادو/بولــدر يف الواليــات  ♦

املتحــدة األمريكيــة عــام 1985 م.

حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة - هندســة وإدارة تشــييد - مــن جامعــة امللــك ســعود يف اململكــة  ♦

العربيــة الســعودية عــام 1981 م.

ــة اإلســمنت األبيــض السعـــــودي  ) تعمـــــل يف مجــال إنتــاج األسمنــــت ( منــذ عــام  ♦ ــل منصــــــب الرئيـــس التنفيــــذي لرشكــــ شغـــ
2016م. 1997م وحتــى عــام 

شغل منصب املدير العام لرشكة إسمنت الرياض ) تعمل يف مجال إنتاج األسمنت ( منذ عام 2006 م وحتى عام 2011 م. ♦

شــغل منصــب منســق قطــاع اإلدارة الهندســية وعضــو هيئــة التدريــب مبعهــد اإلدارة العامــة خــال الفــرة مــن عــام 1989 م  ♦
وحتــى عــام1995 م.

عمل كباحث دراسات عليا يف جامعة كولورادو – بولدر خال الفرة من عام 1987 م وحتى عام 1989 م. ♦

عمل كمعيد يف جامعة كولورادو – بولدر خال الفرة من عام 1981 م وحتى عام 1982 م. ♦
الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى
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عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

عضو مجلس اإلدارة 

حاصل عى درجة البكالوريوس يف إدارة األعال من جامعة سياتل يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1982 م.

يشــغل منصــب املديــر التنفيــذي لرشكــة راشــد عبدالرحمــن الراشــد وأوالده  ) تعمــل يف مجــاالت التجــارة والصناعــة واالســتثار  ♦
والعقــار واملقــاوالت ( منــذ عــام 1982 م وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب املديــر التنفيــذي لرشكــة الراشــد للتنميــة املحــدودة  راشــدكو ) تعمــل يف مجــال أنشــطة الخدمــات اإلداريــة  ♦
املتكاملــة للمكاتــب (  منــذ عــام 2000 م وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب املديــر التنفيــذي لرشكــة بيــت التــوازن املحــدودة  ) تعمــل يف مجــال أعــال الصيانــة والتشــغيل ( منــذ عــام  ♦
اآلن. وحتــى  2000م 

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة جنان العقارية  ) تعمل يف املجال العقاري (  منذ عام 2007 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة سياحة العاملية  ) تعمل يف مجال الرفيه ( منذ عام 2007 م وحتى اآلن. ♦

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لرشكــة اليامــة لاســتثار والتطويــر ) تعمــل يف مجــال االســتثار (  منــذ عــام 2014م  ♦
وحتــى اآلن.

ــب رئيــس مجلــس اإلدارة لرشكــة الشــفاء الطبيــة  ) تعمــل يف مجــال الخدمــات الطبيــة (  منــذ عــام 2013 م  ♦ ــل منصـــــــ يشغـــ
وحتــى اآلن.

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة األغذية الفاخرة  ) تعمل يف مجال األغذية ( منذ عام 2006 م وحتى اآلن. ♦

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لرشكــة ســنثومر الــرشق األوســط ) تعمــل يف املجــال الصناعــي (  منــذ عــام 2010 م  ♦
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لرشكــة مــدى الرشقيــة للتنميــة والتطويــر العقــاري  ) تعمــل يف املجــال العقــاري ( منــذ  ♦
عــام 2016 م وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة لرشكــة الراشــد للتجــارة واملقــاوالت  ) تعمــل يف مجــال التجــارة واملقــاوالت (  منــذ عــام  ♦
2012 م وحتــى اآلن.
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خليفة عبداللطيف عبدالله امللحم

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

عضو مجلس اإلدارة 

حاصل عى درجة البكالوريوس يف إدارة األعال من جامعة كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1978 م.

ــال  ♦ ــدودة  ) تعمــل يف مجــال أع ــع املح ــبقة الدف ــاين للخرســانة مس ــة املب ــة منظوم ــذي لرشك ــب الرئيــس التنفي يشــغل منص
الخرســانة ( منــذ عــام2013 م وحتــى اآلن.

شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة املراجعــة لــدى البنــك الســعودي الريطــاين ) تعمــل يف  ♦
مجــال الخدمــات املرصفيــة ( خــال الفــرة مــن عــام 1985 م وحتــى عــام 2002 م

شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة يف رشكــة منــاء للكيمياويــات ) تعمــل يف مجــال البيروكياويــات ( خــال الفــرة مــن عــام  ♦
1985 م وحتــى عــام 2002 م.

شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة يف البنــك الســعودي األســباين ) تعمــل يف مجــال الخدمــات املرصفيــة (  مبدريــد بدولــة  ♦
أســبانيا خــال الفــرة مــن عــام 1987 م وحتــى عــام 1994 م.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة لرشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي  ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت (  منــذ عــام  ♦
اآلن. حتــى  2003م 

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة لرشكــة املتقدمــة للبيروكياويــات ) تعمــل يف مجــال البيروكياويــات ( منــذ عــام  ♦
اآلن. حتــى  2004م 

يشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة لرشكــة الجزيــرة للخدمــات املســاندة ) تعمــل يف مجــال التوظيــف والخدمــات املســاندة (  ♦
منــذ عــام2012 م حتــى اآلن.

يشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة للرشكــة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري  ) تعمــل يف مجــال النقــل (  منــذ عــام 2016م  ♦
حتى اآلن.

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لرشكة والء للتأمني التعاوين  ) تعمل يف مجال التأمني ( منذ عام 2019 م حتى اآلن. ♦
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شعيل جارالله محمد العايضفهد حزام محمد النابت

املنـصــــــباملنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارة 

حاصــــــــــل عــى درجــة املاجستيـــــــر يف اإلدارة الهندسيــــــــــة مــن معهــد فلوريــدا للتكنولوجيــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ♦حاصل عى درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية عام 1992 م.

عــام 1985 م.

حاصـــــــل عــى درجـــة البكالوريــــوس فـــي الهندســــة الفيزيائيـــــة مــن جــامعــــــة جاكســـــون فيــــل يف الواليـــات املتحــــدة األمريكيــة  ♦

عــام 1983 م.

حاصـــــــل عى درجـــة البكالوريــــوس فـــي الهندســــة الكهربائيـــــة من جــامعــــــة جاكســـــون فيــــل يف الواليـــات املتحــــدة األمريكيـــة  ♦

عــام 1983 م.

ال يوجد

ــام 2018 م  ♦ ــذ ع ــة ( من ــاين الراثي ــاوالت املب ــل يف مجــال مق ــة ) تعم ــآت الراثي ــة املنش ــام لرشك ــر الع ــب املديـــ يشغــــــل منصـ
وحتــى اآلن.

يشــغل منصــب املديــر العــام لرشكــــــة االســتثار الغــذايئ الوطنيــة ) تعمــل يف مجــال املــواد الغذائيــة (  منــذ عــام 1998 م  ♦
وحتــى اآلن.

يشغل منصب املدير العام لرشكة موارد القابضة ) تعمل يف مجال خدمات إدارة الرشكات ( منذ عام 1997 وحتى اآلن. ♦
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لرشكة اإلسمنت األبيض السعودي 2017 م وحتى اآلن. ♦

ــام 2013 م  ♦ ــال الفــرة مــن عــ ــاج الحديــد  (  خــ ــة صلــب ســتيل  ) تعمــل يف مجــال إنتــ ــل منصــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــ شغـــ
وحتــى 2016 م.

شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة إســمنت املنطقــة الجنوبيــة ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت ( خــال الفــرة  ♦
مــن عــام 2010 م وحتــى عــام 2013 م.

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى
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شــغل منصــب املديــر العــام لرشكــة هيــف ) تعمــل يف مجــاالت التجــارة والصناعــة واملقــاوالت (  املنطقــة الجنوبيــة خــال الفــرة  ♦
مــن عــام2007 م وحتــى عــام 2010 م.

شغـــــل منصــب عضــو لجنــة املقاولــني الســعوديني يف الغرفــــــة التجــــــارية الصناعيــة بأبهــــا خــال الفــرة مــن عــام 2007 م وحتــى  ♦
عــام 2010 م.

ــاء ( - املنطقــة  ♦ ــاء  ) تعمــل يف مجــال خدمــات الكهرب ــر إدارة هندســة التوزيــع يف الرشكــة الســعودية للكهرب شــغل منصــب مدي
الجنوبيــة خــال الفــرة مــن عــام 2005 م وحتــى عــام 2007 م.

شغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بأبها خال الفرة من عام 2003 م وحتى عام 2013م. ♦

شــغل منصــب مديــر كهربــاء يف الرشكــة الســعودية للكهربــاء ) تعمــل يف مجــال خدمــات الكهربــاء (  منطقــة عســر خــال الفــرة  ♦
مــن عــام2003 م وحتــى عــام 2005م

شغل منصب مدير إدارة التوزيع والنقل بكهرباء منطقة عسر خال الفرة من عام 1987 م وحتى عام 2003م. ♦

عمــل كمهنــدس مــرشوع يف الرشكــة الســعودية للكهربــاء ) تعمــل يف مجــال خدمــات الكهربــاء (  خــال الفــرة مــن عــام 1985 م  ♦
وحتــى عــام1987 م.

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

العضويــــات
يف مجالس
إدارة أخــــرى

ــاس ( منــذ عــام 2016 م  ــاج بــودرة النحــــ ــاس األوىل  ) تعمــل يف مجــال إنت ــل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة النحــــ يشغــــ

وحتــى اآلن.
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06
لجنة الرشيحات واملكافآت

لجنة املراجعة

املؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

رئيس لجنة الرشيحات واملكافآتفهد حزام محمد النابت

تم ذكرها سابقاً  عضو غر تنفيذيصاح راشد عبدالرحمن الراشد

 عضو غر تنفيذيخالد عبدالله عبدالعزيز امللحم

لجنة املراجعة 

لجنة الرتشيحات واملكافآت

االســــــــــــــــــــــــم

الوظائف الحاليــــة

الوظائف السابقة

املـؤهــــــــــــــــالت

رئيس لجنة املراجعة 

تم ذكرها سابقاً

تم ذكرها سابقاً

خالد عبدالله عبدالعزيز امللحم
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االســـــــــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــــم

الوظائف الحاليــــةالوظائف الحاليــــة

الوظائف السابقة

املؤهــــــــــــــــالت

املؤهــــــــــــــــالت

عضو لجنة املراجعةعضو لجنة املراجعة

يشغل منصب عضو لجنة املراجعة يف رشكة اإلسمنت األبيض السعودي منذ عام 2019 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة يف رشكة عسر للتجارة والسياحة والصناعة منذ عام 2019 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة أماك العاملية للتمويل العقاري منذ عام 2018 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة يف الرشكة املتحدة لإللكرونيات – إكسرا منذ عام 2016 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة اتش اس يب يس العربية السعودية منذ عام 2015 م وحتى اآلن. ♦

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة يف الرشكة السعودية للخدمات األرضية منذ عام 2015 م وحتى اآلن. ♦

شــغل عــدة مناصــب منهــا املديــر العــام التنفيــذي للشــؤون القانونيــة واألمــني العــام لــدى البنــك الســعودي الريطــاين  ♦

خــال الفــرة مــن عــام1994م وحتــى عــام 2014 م.

يشغــــل منصــــب عضـــــو مجلــــس اإلدارة يف الرشكـــــــة السعوديـــــــة إلعــــــادة التأمــني التعاونـــــي منــذ عــــــام 2014 وحتــى  ♦

عــام 2019م.

حاصــــل علـــــى درجــــــة البكالوريــوس يف القانــون واألنظمــة مــن جامعــة امللــك ســعود يف اململكــة العربيــة الســعودية 

عــام 1984 م.

حاصــل عــى شــهادة زمالــة املراجــع الداخــيل املعتمــد ) CIA ( مــن معهــد املدققــني الداخليــني يف الواليــات املتحــدة  ♦

األمريكيــة يف عــام2003 م.

حاصــل عــى شــهادة املحاســب القانــوين املعتمــد ) CPA ( مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني يف  ♦

اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 2000 م.

القانونيــني  ♦ للمحاســبني  األمريــيك  املعهــد  مــن   )  CPA  ( املعتمــد  القانــوين  املحاســب  شــهادة  عــى  حاصــل 

م.  1999 عــام  يف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  املعتمديــن 

حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف املحاســبة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بدولــة اململكــة  ♦

العربيــة الســعودية عــام1990م.

حاصل عى درجة املاجستر يف املحاسبة من جامعة إلينوي يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1998م ♦

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايعمنصور عبدالعزيز راشد البصييل
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44

06
اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية 

والسابقـة ومؤهـاتهم وخراتهــم

شعيل جارالله محمد العايض 

سلطان صالح محمد الضويحي

املنـصــــــب

تم ذكرها سابقاً

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

العضويــــات يف مجالس
إدارة أخــــرى

مدير إدارة املصانع 

حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة البحريــة مــن األكادمييــة العربيــة للنقــل البحــري يف اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة عــام 1991 م.

يشــغل منصــب مديــر إدارة املصانــع لرشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت (   ♦
منــذ عــام 2019 حتــى اآلن.

شــغل منصــب مديــر إدارة املشــريات يف رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي خــال الفــرة مــن عــام 2017 م  ♦
وحتــى عــام 2019 م.

ــر إدارة املشــاريع يف رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي خــال الفــرة مــن عــام 2016 م  ♦ شــغل منصــب مدي
ــام 2019 م ــى ع وحت

شــغل منصــب مديــر إدارة الصيانــة يف رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي خــال الفــرة مــن عــام 2013 م  ♦
وحتــى عــام 2016 م.
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مهند محمد ذياب ملحم

املنـصــــــب

املؤهـــالت
العلمـيــــــــة

الخـبـــــــــرات 
العـملـيـــــــة

مدير اإلدارة املالية 

حاصل عى درجة املاجستر يف املحاسبة من جامعة األكادميية العربية يف األردن عام 2006 م. ♦

حاصل عى درجة البكالوريوس يف املحاسبة من جامعة الزيتونة يف األردن عام 2003 م. ♦

يشــغل منصــب مديــر اإلدارة املاليــة لرشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت (  منــذ عــام  ♦
اآلن. وحتــى  2018م 

شــغل منصــب املديــر املــايل يف رشكــة إســمنت أم القــرى  ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت (  خــال الفــرة مــن عــام 2016م  ♦
وحتى عــام2018م.

شــغل منصــب املديــر املــايل يف رشكــة إســمنت املنطقــة الشــالية  ) تعمــل يف مجــال إنتــاج األســمنت (  خــال الفــرة مــن  ♦
عــام 2012 م وحتــى 2016 م.

شغل منصب املدير املايل يف مجموعة الحكر  ) الرفيه والضيافة (  خال الفرة من عام 2008 م وحتى عام 2012 م. ♦

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء وتصنيفهم لعام 2020 كالتايل:

تصنيف العضوية اسم العضو
)تنفيذي ، غر تنفيذي ، مستقل(

غر تنفيذياألستاذ صاح بن راشد الراشد

غر تنفيذياملهندس خالد بن عبدالله امللحم

غر تنفيذيالدكتور نارص بن فضل عقيل

غر تنفيذياألستاذ خليفة بن عبداللطيف امللحم

غر تنفيذيعبداملحسن بن راشد الراشد

مستقلاألستاذ فهد بن حزام النابت

تنفيذياملهندس شعيل بن جارالله العايض
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اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائه-وبخاصــة غــري التنفيذيــني – علــامً مبقرتحــات 
املســاهمني وملحوظاتهــم حيــال الرشكــة وأدائهــا.

مل يتلــق مجلــس اإلدارة أي  ماحظــات مــن الســادة املســاهمني حيــال الرشكــة وأدائهــا، علــا بــأن كافــة استفســارات وأســئلة الســادة املســاهمني تــم الــرد عليهــا 

يف اجتاعــات الجمعيــات العامــة، ويتــم توثيــق األســئلة واإلجابــات يف محــارض الجمعيــات.

اختصاصــات اللجــان ومهامهــا ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتامعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات الحضــور 
لألعضــاء لــكل اجتــامع.

وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها:

لجنة املراجعة. 1

تتكــون لجنــة املراجعــة مــن عضــو مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إىل عضويــن  مــن خــارج املجلــس وقــد مارســت اللجنــة مهامهــا ومســؤولياتها مــن خــال خمســة 

اجتاعــات عقــدت خــال العــام 2020 م وتفاصيلهــا كاآليت :

االسم
 اجتامع اللجنة

 رقم )27(
2020/2/9م

 اجتامع املجلس
 رقم )28(

2020/3/2م

 اجتامع املجلس
 رقم )29(

2020/5/3م

 اجتامع املجلس
 رقم )03(

0202/7/62م

 اجتامع املجلس
 رقم )31(

2020/10/25م

 نسبة
الحضور

100 %حرضحرضحرضحرضحرضخالد عبدالله عبدالعزيز امللحم

100 %حرضحرضحرضحرضحرضمنصور عبدالعزيز راشد البصييل

100 %حرضحرضحرضحرضحرضمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع

وتختــص لجنــة املراجعــة مبراقبــة أعــامل الرشكــة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة 

فيهــا وتتلخــص أهــم تلــك املهــام واملســؤوليات يف:  

دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة العتادهــا، والتوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــني املحاســبني القانونيــني وفصلهــم  ♦

وتحديــد أتعابهــم، ومتابعــة أعــال املحاســبني القانونيــني املعينــني مبــا يف ذلــك دراســة خطتهــم وملحوظاتهــم عــى القوائــم املاليــة ومتابعــة تنفيذهــا 

) إن وجــدت ( ، ودراســة نظــام الرقابــة الداخليــة ووضــع تقريــر مكتــوب عــن رأيهــا وتوصياتهــا بشــأنه مبــا يف ذلــك دراســة السياســات املحاســبية املتبعــة يف 

الرشكــة، واإلرشاف عــى وحــدة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة ودراســة تقاريرهــا ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة الــواردة فيهــا. 

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة  ) إن وجــدت ( ومراجعــة العقــود والتعامــات املقــرح أن تجريهــا الرشكــة مــع األطــراف ذوي العاقــة ) إن وجــدت ( والتحقــق  ♦

مــن التــزام الرشكــة باألنظمــة واللوائح والسياســات.

لجنة الرتشيحات واملكافآت. 2

تتكون لجنة الرشيحات واملكافآت من كل من األعضاء املذكورين أدناه ومتارس اللجنة مهامها ومسؤولياتها.  

التاريخاالجتامعات طبيعة العضويةاالسم

رئيس اللجنة  - عضو مستقل فهد حزام محمد النابت

مل يعقد أي إجتاع يف عام 2020م عضو غر تنفيذيصاح راشد عبدالرحمن الراشد

عضو غر تنفيذيخالد عبدالله عبدالعزيز امللحم
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وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات يف: 

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرشــح لعضويــة املجلــس، مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة، املراجعــة الســنوية لقــدرات ومؤهــات األعضــاء ورفــع التوصيــات  ♦

ــار التنفيذيــني عــى  بالتغيــرات التــي ميكــن إجراؤهــا مبــا يتفــق مــع مصلحــة الرشكــة ، وضــع سياســات واضحــة ملكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكذلــك كب

أســاس معايــر مرتبطــة بــاألداء وبحيــث تضمــن أن تكــون تلــك املكافــآت كافيــة لاحتفــاظ باألشــخاص ذوي الكفــاءة وكذلــك الســتقطاب أشــخاص مؤهلــني 

وبشــكل يتــاىش مــع مســتوى ومكونــات املكافــآت املنافســة يف الســوق ، وكذلــك التأكــد ســنويا مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلني وعــدم وجــود 

تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارات رشكات أخــرى .

إعداد سياسة ملكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية ومنها الرفع والتوصية ملجلس اإلدارة.  ♦

بيان املكافآت لرئيس وأعضاء  مجلس اإلدارة خالل عام 2020م. 

 بدل
املرصوفات

 املجموع
 الكيل

 مكافأة
املكافآت املتغرية نهاية الخدمة املكافآت الثابتة  أعضاء مجلس اإلدارة
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أوالً: األعضاء املستقلني

  فهد بن حزام النابت  12000    200000 212000      212000   

ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني

  صاح بن راشد الراشد  15000    200000 215000      215000   

  خالد بن عبدالله امللحم  15000    200000 215000      215000   

215000 215000 200000 15000 نارص بن فضل عقيل

212000 212000 200000 12000 خليفة بن عبداللطيف امللحم

 عبداملحسن بن راشد الراشد  15000    200000 215000      215000   

ثالثاً: األعضاء التنفيذين

    215000       215000  200000     15000   شعيل بن جارالله العايض 
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بيان املكافآت ألعضاء اللجان خالل عام 2020م.

 املكافآت الثابتة أعضاء اللجان
املجموعبدل حضور الجلسات) عدا بدل حضور الجلسات (

أعضاء لجنة املراجعة 

75.000 ريال25.000 ريال50.000 ريالخالد عبدالله عبدالعزيز امللحم

95.000 ريال 25.000 ريال 70.000 ريالمنصور عبدالعزيز راشد البصييل

95.000 ريال 25.000 ريال 70.000 ريالمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع

أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

فهد حزام محمد النابت

صاح راشد عبدالرحمن الراشد

خالد عبدالله عبدالعزيز امللحم

 

مكافآت وتعويضات مدفوعة لكبار التنفيذيني خالل العام 2020

فيا ييل بياٌن بإجايل مدفوعات الرشكة لكبار التنفيذيني بالرشكة:

مكافآت ثالثة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعىل املكافآت والتعويضاتالبيان

3,834,000الرواتب والتعويضات

1,341,900البدالت

2,182,000املكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية

7,357,900املجموع

أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبــري احــرتازي أو قيــد احتياطــي مفــروض عــىل الرشكــة مــن الهيئــة الســوق املاليــة أو مــن أي جهــة إرشافيــة أو 
تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى:

ال توجـــــد أي عقوبـــــة أو جـــــزاء أو تدبر احرازي أو قيد احتياطــــــي مفـــــروض عى الرشكــــــــة من هيئــــــة الســوق املاليـــــة أو من أي جهــــــة إرشافيــــــة أو تنظيميـــــــة 

أو قضائيــة أخــرى.
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ــة إىل  ــة، إضاف ــة بالرشك ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــة إج ــنوية لفاعلي ــة الس ــج املراجع نتائ
ــة: ــة يف الرشك ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــدى كفاي ــة يف م ــة املراجع رأي لجن

تنفــذ إدارة املراجعــة الداخليــة بالرشكــة عمليــات مراجعة تشــغيلية مســتمرة للتحقق مــن فاعلية وكفاءة 

نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة يف حايــة أصــول الرشكــة وتقويــم مخاطــر نظــام الضبــط الداخــيل 

لــدى الرشكــة  )وجــدت  إجــراءات الرقابــة الداخليــة تعمــل بفاعليــة(   وتقديــم أي توصيــات ملجلــس اإلدارة 

مــن شــأنها تطويــر النظــام مبــا يحقــق أثــر إيجــايب للرشكــة ويحمــي مصالــح الهيئــة بكفــاءة عاليــة.

رأي لجنة املراجعة:
بنــاًء عــى خطــة املراجعــة الســنوية املعتمــدة مــن قبــل لجنــة املراجعــة، تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة بإجــراء عمليــات مراجعــة وفحــص دوري لــإلدارات 

املختلفــة مبــا يف ذلــك نظــم الرقابــة الداخليــة يف الرشكــة. واســتنادا إىل نتائــج عمليــات املراجعــة والفحــص خــال عــام 2019 والســنوات الســابقة، فــإن تقييــم 

لجنــة املراجعــة لنظــم وضوابــط الرقابــة الداخليــة واملاليــة يف الرشكــة مل تظهــر أي ضعــف جوهــري فيهــا، كــا أظهــرت أن تنفيــذ إجــراءات الرقابــة الداخليــة تعمــل 

بفاعلية.

ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم مراجــع الحســابات الخارجــي عــادة بعمليــة تقييــم لنظــام الرقابــة الداخليــة ضمــن مهمــة مراجعتــه للقوائــم املاليــة الســنوية للرشكــة وتقــوم 

ــة  ــة الداخلي ــر إدارة املراجع ــة وتقاري ــة املراجع ــات لجن ــارض اجتاع ــراءات ومح ــات واإلج ــم والسياس ــتندات والنظ ــة املس ــى كاف ــاع ع ــن االط ــه م الرشكــــة بتمكين

للفــرة / الســنة املاليــة محــل الفحــص.

توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة يف حال عدم وجوده:

يوجد وحدة للمراجعة الداخلية.



57 56

توصيــات لجنــة املراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبــني قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض املجلــس األخــذ بهــا بشــأن 
تعيــني مراجــع حســابات الرشكــة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعيــني املراجــع الداخــيل، ومســوغات تلــك التوصيــات، 

وأســباب عــدم األخــذ بهــا:

ال يوجــد أي تعــارض بينهــا وبــني قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض املجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعيــني مراجــع حســابات الرشكــة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه 

أو تعيــني املراجــع الداخــيل، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بها

تفاصيل املساهامت االجتامعية للرشكة:

عملــت الرشكــة خــال الســنوات املاضيــة عــى تقديــم املســاهات والرعايــة والدعــم للعديــد مــن الجمعيــات والنشــاطات االجتاعيــة التي تنــدرج ضمــن مبادراتها، 

بتنميــة املجتمــع وتعزيــز مفهــوم الرشاكــة املجتمعيــة. ومــن أهــم النشــاطات التــي ســاهمت بهــا الرشكــة خال عــام 2020م :

املساهمة يف دعم أنشطة محافظة املزاحمية.. 1

املساهمة يف دعم جمعية التنمية االجتاعية والخرية.. 2

املساهمة يف دعم أنشطة الدفاع املدين واملرور.. 3

املساهمة يف دعم األنشطة الرياضية يف محافظة املزاحمية.. 4

بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمني املنعقــدة خــالل الســنة املاليــة األخــرية وأســامء أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الحارضيــن لهــذه الجمعيــات.

  النشاط الرئييس -الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية

بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية والغر عادية للمساهمني املنعقدة خال السنة املالية 2020 وأساء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات.

اجتامع
 الجمعية العامة الغر عادية 2020/12/28م

اجتامع
الجمعية العامة العادية الخامسة والعرشون  2020/3/31م

االسم م

حرض حرض األستاذ صاح بن راشد الراشد 1

اعتذر عن الحضور اعتذر عن الحضور املهندس خالد بن عبدالله امللحم 2

حرض اعتذر عن الحضور الدكتور نارص بن فضل عقيل 3

اعتذر عن الحضور اعتذر عن الحضور األستاذ خليفة بن عبداللطيف امللحم 4

اعتذر عن الحضور اعتذر عن الحضور األستاذ عبداملحسن بن راشد الراشد 5

حرض اعتذر عن الحضور األستاذ فهد بن حزام النابت 6

حرض حرض املهندس شعيل بن جارالله العايض 7
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ــة للرشكــة، أو توســعة أعاملهــا، أو وقــف  ــك التغــريات الهيكلي وصــف لخطــط وقــرارات الرشكــة املهمــة  )مبــا يف ذل
ــة: ــامل الرشك ــتقبلية ألع ــات املس ــا( والتوقع عملياته

  الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية:

تــدرس الرشكــة حاليــا املتغــرات يف بيئــة العمــل التــي تحيــط بقطــاع صناعــة اإلســمنت لــيك تتفاعــل بشــكل رسيــع مــع أي فــرص قــد تســهم يف تنميــة الرشكــة 

عــى املــدى الطويــل أوأي مخاطــر قــد تؤثــر ســلبا عــى عمــل الرشكــة لــيك تحــد أو متنــع مــن تأثرهــا عليهــا. وتعكــف إدارة رشكــة اإلســمنت األبيــض عــى تطبيــق 

مــا مــن شــأنه تعزيــز املكانــة الرائــدة للرشكــة يف ســوقها الطبيعــي ) املنطقــة الوســطى (  والنمــو مــن خــال خلــق ميــزة تنافســية يف الســوق الســعودي.

وتتضمــن الخطــة املســتقبلية بشــكلها العــام للرشكــة األهــداف التاليــة:

بنــاء عاقــات اســراتيجية مــع العمــاء بهــدف النمو يف مجال صناعة وتســويق األســمنت. ♦

تسويق أنواع مختلفة من اإلسمنت والتوعية باالستخدامات املناسبة لكل نوع. ♦

العمــل عــى دراســة البدائــل املتاحــة واالقتصاديــة للوقــود البديــل واآلثار املاليــة والبيئية  ♦

اللوجســتية املرتبــة عليها.
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املعلومــات املتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الرشكــة )ســواء كانــت مخاطــر تشــغيلية 
أم مخاطــر متويليــة، أم مخاطــر الســوق (وسياســة إدارة هــذه املخاطــر ومراقبتهــا:

  املخاطر التي تواجهها الرشكة:

املخاطر املتعلقة برخصة محجر مواد خام

تعمــل الرشكــة مبوجــب رخصــة محجــر مــواد خــام رقــم 85 /م وتاريــخ 13 / 09 / 1429 هـــ ) املوافــق 13 / 09 / 2008 م (  املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة 

والــروة املعدنيــة ) البــرول والــروة املعدنيــة يف ذلــك الوقــت (، وذلــك الســتغال خــام الحجــر الجــري لصناعــة اإلســمنت األبيــض واإلســمنت البورتانــدي يف 

منطقــة خشــم معضــد بجبــل طويــق مبحافظــة املزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض، ومــدة هــذه الرخصــة ثاثــون 30  ســنة هجريــة أي أن الرخصــة تنتهــي 

بحلــول عــام 1459 هـــ . ويجــوز لــوزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة  ) البــرول والــروة املعدنيــة يف ذلــك الوقــت (  وفــق الــرشوط واألحــكام الخاصــة برخصــة املحجــر، 

إنهــاء رخصــة املحجــر يف الحــاالت التاليــة :

تأخر الرشكة ملدة مائة وخمسني يوماً عن دفع املبالغ املستحقة لوزارة الصناعة والروة املعدنية. ♦

تقديم الرشكة معلومات غر صحيحة للوزارة. ♦

عــدم قيــام الرشكــة خــال مــدة ســتني يومــاً بعــد تســلم إشــعار كتــايب مــن وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ) البــرول والــروة املعدنيــة يف ذلــك الوقــت ( ♦

بتنفيــذ االلتزامــات التــي يفرضهــا نظــام االســتثار التعدينــي أو الئحتــه التنفيذيــة أو رخصــة املحجــر، تأخــر الرشكــة أكــر مــن ســتني يومــاً بعــد تســلم إشــعار 

كتــايب مــن وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ) البــرول والــروة املعدنيــة يف ذلــك الوقــت  ( عــن تصحيــح أي إجــراء يعــرض صحــة وســامة موظفيــه أو اآلخريــن 

للخطــر أو يهــدد بإحــداث رضر للتكوينــات املعدنيــة.

تأخــر الرشكــة أكــر مــن ســتني يومــاً بعــد تســلم إشــعار كتــايب مــن وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ) البــرول والــروة املعدنيــة يف ذلــك الوقــت  ( يف اتخــاذ  ♦

الوســائل الرضوريــة للمحافظــة عــى البيئــة أو الحيــاة الفطريــة أو املواقــع األثريــة أو املناطــق الســياحية.

ويف حــال مل تلتــزم الرشكــة بــرشوط وأحــكام رخصــة املحجــر مســتقباً فســتكون معرضــة لســحب رخصــة املحجــر منهــا وبالتــايل لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار 

يف مارســة نشــاطها.

وسيكون لذلك تأثر سلبي عى أعال الرشكة ونتائج عملياتها ووضعها املايل وعى توقعاتها املستقبلية.

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة عىل تنفيذ االسرتاتيجية

تعتمــد قــدرة الرشكــة عــى زيــادة إيراداتهــا وتحســني ربحيتهــا عــى مــدى التنفيــذ الفّعــال لخطــط أعالهــا وتحقيقهــا الســراتيجيتها بنجــاح تحســني خطــوط اإلنتــاج 

الحاليــة أو التوســع بإضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة. إن قــدرة الرشكــة عــى التوســع يف أعالهــا يف املســتقبل تعتمــد عــى قدرتهــا عــى مواصلــة تنفيــذ وتحســني 

نظــم املعلومــات التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة بكفــاءة ويف الوقــت املناســب، وكذلــك عــى قدرتهــا عــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا وإدارتهــا. 

ــذ الزمنــي  ــام بهــا يف املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول التنفي ــزم الرشكــة القي ــك، فــإن أي خطــط توســع يف األعــال تعت عــاوًة عــى ذل

املحــدد لهــا، وقــد تحتــاج الرشكــة إىل الحصــول عــى متويــل إضــايف إلنجــاز أي خطــط توســع، وإذا مل تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــاً للجــدول الزمنــي 

املحــدد لهــا ووفــق التكاليــف املقــدرة للمــرشوع أو يف حــال عــدم تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة مبــا فيهــا تغــر 

حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع أو يف حــال وجــود خلــل يف دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً عــى الوضــع التنافــي للرشكــة، وبالتــايل عــى 

نتائــج أعالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية .
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املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات املحتملــة عــى الرشكــة، مثــل التكاليــف املتعلقــة بالــزكاة والرضائــب والدعــاوى 

القضائيــة، باإلضافــة إىل أي التزامــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة بنشــاط الرشكــة، ويف حــال تحقــق هــذه االلتزامات 

فإنهــا ســتؤثر ســلباً عــى الوضــع املــايل للرشكــة ومركزهــا املــايل ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد الرتاخيص والتصاريح والشهادات

يتعــني عــى الرشكــة الحصــول عــى التصاريــح والراخيــص واملوافقــات النظاميــة املختلفــة فيــا يتعلــق بأنشــطتها واملحافظــة عليهــا. وتشــمل هــذه الراخيــص 

عــى ســبيل املثــال ال الحــرص:  الرخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر عــن وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة وشــهادات تســجيل الرشكــة الصــادرة عــن وزارة التجــارة 

وشــهادات تســجيل العامــات التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة وشــهادات التأمينــات االجتاعيــة 

ورخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحايــة البيئــة.

إن عــدم متكــن الرشكــة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول عــى أي مــن الراخيــص الازمــة ألعالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي 

مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك الراخيــص بــرشوط غــر مناســبة للرشكــة، أو يف حالــة عــدم قــدرة الرشكــة عــى الحصــول عــى الرخــص والتصاريــح 

والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تُطلــب منهــا يف املســتقبل، فــإن ذلــك قــد يعــرض الرشكــة للتوقــف واالمتنــاع عــن القيــام بأعالهــا كإغــاق الرشكــة أو تجميــد 

جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة للرشكــة  ) كتجديــد الراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...إلــخ (  أو تعرضهــا 

لغرامــات ماليــة تفرضهــا الجهــات ذات العاقــة بالراخيــص والتصاريــح والشــهادات، مــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الرشكــة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة والــذي بــدوره 

ســيؤثر بشــكل ســلبي عــى أعــال الرشكــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املــايل وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة باالعتامد عىل املوظفني الرئيسيني واإلدارة التنفيذية

ــف  ــتقطاب وتوظي ــيني، وتهــدف الرشكــة إىل اس ــني الرئيس ــة واملوظف ــا التنفيذي ــاءات إدارته ــرات وكف ــى خ ــاح ع ــتقبلية للنج تعتمــد الرشكــة وخططهــا املس

األشــخاص املؤهلــني لضــان كفــاءة وجــودة األعــال مــن خــال اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم. كذلــك ســتحتاج الرشكــة إىل زيــادة رواتــب موظفيهــا لــيك 

تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهــات وخــرات مناســبة. وعليــه إذا خــرت الرشكــة أيــاً مــن كبــار التنفيذيــني أو املوظفــني املؤهلــني ومل 

تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخــرة واملؤهــات وبتكلفــة مناســبة للرشكــة فســيكون لذلــك تأثــرًا ســلبياً جوهريــاً عــى أعــال الرشكــة ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفني أو سوء سلوكهم

قــد تواجــه الرشكــة أخطــاء مــن املوظفــني أو ســوء ســلوك، والرشكــة ال تســتطيع أن تضمــن تــايف ســوء ســلوك املوظفــني أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء 

املتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والرقــة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتــرصف نيابــة عنهــا دون الحصــول عــى التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة. 

وبالتــايل قــد يرتــب عــن تلــك الترصفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الرشكــة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة مــا ســيؤثر ســلباً عــى ســمعة الرشكــة 

ووضعهــا املــايل نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبالً
قــد تحتــاج الرشكــة إىل الحصــول عــى قــروض وتســهيات بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع يف املســتقبل، ومــن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول عــى التمويــل يعتمــد 

عــى رأس مــال الرشكــة ومركزهــا املــايل وتدفقاتهــا النقديــة والضانــات املقدمــة وســجلها االئتــاين. وال تعطــي الرشكــة أي تأكيــد أو ضــان بشــأن حصولهــا 

عــى التمويــل املناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الرشكــة عــى الحصــول عــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو متويــل بــرشوط 

تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الرشكــة، ســيكون لــه أثــر ســلبي عــى أداء الرشكــة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية. 
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07
أصول الرشكة وخصومها ونتائج أعالها 
يف السنوات املاليــة الخمـس األخيـرة

أصول الرشكة وخصومها ونتائج أعاملها يف السنوات املالية الخمس األخرية.
مقارنة نتائج األعال:. 1

السنوات
البيان

2020 2019 2018 2017 2016
590,290,688 594,001,008 393,680,749 554,388,410 801360105 اإليرادات

336,194,989 364,122,187 294,442,361 336,867,313 455137259 تكاليف اإليرادات

254,095,699 229,878,821 99,239,388 217,521,097 346,222,846 مجمل الربح 

228,020,820 204,580,274 80,360,441 187,279,746 310,817,206 األرباح من العمليات

220,861,887 191,881,933 69,592,934 166,470,381 291,137,482 صايف الربح

1.83 1.58 0.55 1.10 2.43 ربحية السهم

مقارنة األصول والخصوم:. 2

السنوات
البيان

2020 2019 2018 2017 2016
493,818,358 422,711,596 455,237,374 496,523,092 651,982,649 األصول املتداولة

1,411,369,740 1,511,494,831 1,535,205,779 1,596,347,293 1,656,827,651 األصول غر املتداولة

1,905,188,098 1,934,206,427 1,990,443,153 2,092,870,385 2,308,810,300 إجايل األصول

144,160,945 157,777,337 294,960,741 378,130,689 539,589,407 الخصوم املتداولة 

37,471,730 33,735,554 24,670,809 52,121,027 75,845,428 الخصوم غر املتداولة 

1,723,555,423 1,742,693,536 1,670,811,603 1,662,618,669 1,693,375,465 حقوق املساهمني 

1,905,188,098 1,934,206,427 1,990,443,153 2,092,870,385 2,308,810,300 إجايل الخصوم وحقوق املساهمني

أساء الرشكات الزميلة. ♦

سياسة توزيع األرباح. ♦
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تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة لعام 2020م:

السنة 2020
 التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

املجموع السوق الخارجيالسوق السعودي

321,242.18 طن1169.70 طن320,072.48 طنأسمنت أبيض

2,517,429.22 طن6148.800 طن2,511,280.72 طنأسمنت أسود 

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الرشكة :

نسبة التغريالتغريات ) + ( أو ) - (20192020البيان

-1 %594,001,008590,290,6883,710,320املبيعات / اإليرادات
-8 %364,122,187336,194,98927,927,198تكلفة املبيعات / اإليرادات 

%229,878,821254,095,69924,216,87810مجمل الربح
-5 %23,755,04622,707,0511,047,995مرصوفات تشغيلية - أخرى
11 %204,580,274228,020,82023,440,546الربح ) الخسارة ( التشغييل

إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:

ال يوجد أي اختاف عن معاير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

اســم كل رشكــة تابعــة / زميلــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الرشكــة فيهــا ونشــاطها الرئيــس، والدولــة املحــل الرئيــس لعملياتهــا، 
والدولــة محــل تأسيســها:

متتلك رشكتكم حصص يف الرشكات الزميلة التالية:

الدولة محل التأسيساملحل الرئيس لعمليات الرشكةالنشاط الرئيسنسبة امللكيةرأس املالاسم الرشكة

ال يوجد

أفرع الرشكة :

فرع رشكة اإلسمنت األبيض السعودي.  ♦

فرع رشكة إسمنت الرياض ♦
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تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة:

ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لكل رشكة تابعة

سياسة توزيع األرباح:

توزع أرباح الرشكة الصافية السنوية، بعد خصم جميع املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى ومخصص الزكاة الرشعية، عىل الوجه التايل:

يجنــب )10 %( مــن صــايف األربــاح لتكويــن ا الحتياطــي النظامــي للرشكــة ، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور . 1

) 30 % ( مــن رأس املــال املدفــوع.

للجمعية العامة العادية بناًء عى اقراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) 5 % ( من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ملا تقرره الجمعية.. 2

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الرشكــة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان عــى . 3

املســاهمني.

وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتاعيــة لعامــيل الرشكــة أو ملعاونــة مــا يكــون قامئــاً مــن هــذه . 4

املؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك عى املساهمني نسبة متثل ) 5 % ( من رأسال الرشكة املدفوع.. 5

مــع مراعــاة األحــكام املقــررة يف املــادة ) التاســعة عــرش ( مــن النظــام األســاس للرشكــة واملــادة السادســة والســبعني مــن نظــام الــرشكات يخصــص بعــد . 6

خصــم مــا تقــدم نســبة ) 10 % ( مــن الباقــي ملكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي 

يحرضهــا العضــو.  

يجــوز توزيــع الباقــي مــن األربــاح ) أو جــز ء منــه ( بعــد ذلــك كحصــة إضافيــة عــى املســاهمني أو ترحيلــه أو أي جــزء منــه بنــاًء عــى اقــراح مجلــس اإلدارة إىل . 7

الســنة التاليــة وعــى النحــو الــذي تقــرره الجمعيــة العاديــة.

يجــوز للرشكــة توزيــع أربــاح مرحليــة عــى مســاهميها بشــكل ســنوي أو نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقــا للضوابــط الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، وذلك . 8

بنــاًء عــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة ملجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة.

 األرباح التي تم توزيعها عن النصف البيان
األول من العام 2020

 األرباح املقرر توزيعها عن النصف الثاين من
اإلجاميلالعام 2020

سيتم اإلعان عنه الحقا02ً / 10/ 2020تاريخ الرصف

17.5 %10 %7.5 %النسبة

210,000,000 ريال120,000,000 ريال90,000,000 ريالاإلجايل
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وصــف ألي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص ) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وكبــار 
التنفيذيــني و أقربائهــم ( أبلغــوا الرشكــة بتلــك الحقــوق مبوجــب املــادة الخامســة واألربعــني مــن قواعــد التســجيل أو اإلدراج، 

وأي تغيــري يف تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية:

ال يوجــد مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص  ) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وكبــار التنفيذيــني و أقربائهــم ( أبلغــوا الرشكــة 

بتلــك الحقــوق مبوجــب املــادة الخامســة واألربعــني مــن قواعــد التســجيل أو اإلدراج، وأي تغيــر يف تلــك الحقــوق خــال الســنة املاليــة األخــرة

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني و أقربائهــم يف 
أســهم أو أدوات ديــن الرشكــة أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة، وأي تغيــري يف تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة 

األخــرية:

ال توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الرشكة.

وصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة و أقربائهم يف أسهم رشكة اإلسمنت األبيض السعودي :

التغري  عدد األسهم/أدوات الدين
االسم

نسبة التغر بداية العام نهاية العام سهم
األستاذ صاح بن راشد الراشد    

املهندس خالد بن عبدالله امللحم    

الدكتور نارص بن فضل عقيل    

األستاذ خليفة بن عبداللطيف امللحم    

األستاذ عبداملحسن بن راشد الراشد    

األستاذ فهد بن حزام النابت    

املهندس شعيل بن جارالله العايض    



73 72

وصف ألي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني و أقربائهم يف أسهم رشكة اإلسمنت األبيض السعودي:

عدد األسهم/أدوات الدين
االسم

نهاية العام  بداية العام

ال يوجد
سلطان صالح محمد الضويحي

مهند محمد ذياب ملحم

املعلومــات املتعلقــة بــأي قــروض عــى الرشكــة وكشــف باملديونيــة اإلجاليــة للرشكــة والــرشكات التابعــة لهــا وأي مبالــغ دفعتهــا الرشكــة ســدادا لقــروض خــال 

الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة املانحــة لهــا ومدتــه واملبلــغ املتبقــي:

 املديونية اإلجاملية للرشكة
كام يف 31 ديسمرب 2020

 املبالغ املسددة
 خالل السنة

 املبالغ املستخدمة
خالل السنة

 رصيد القرض
مدة القرض 1 يناير 2020  مبلغ أصل

 القرض
 اسم الجهة

 املانحة للقرض

 119,000,000 77,000,000 42,000,000  200,000,000  البنك العريب

       

       

       

املجموع     

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة خــالل الســنة املاليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الرشكــة مقابــل ذلــك:

ال يوجــد فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة خــال الســنة 

املاليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الرشكــة مقابــل ذلــك

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة:

ال يوجــــد أي حقــــــوق تحويــل أو اكتتــــــاب مبوجــــــــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليـــــــــة تعــــاقديــــة أو مذكــرات حــــــق اكتتـــــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــــــــا 

أو منحتهــا الرشكــة.

وصــف ألي اســرتداد أو رشاء أو إلغــاء مــن جانــب الرشكــة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســرتداد، وقيمــة األوراق املاليــة املتبقيــة، 
مــع التمييــز بــني األوراق املاليــة املدرجــة التــي اشــرتتها الرشكــة، وتلــك التــي اشــرتتها رشكاتهــا التابعــة:

ال يوجــد أي اســرداد أو رشاء أو إلغــاء مــن جانــب الرشكــة ألي أدوات ديــن قابلــة لاســرداد، وقيمــة األوراق املاليــة املتبقيــة، مــع التمييــز بــني األوراق املاليــة 

املدرجــة التــي اشــرتها الرشكــة، وتلــك التــي اشــرتها رشكاتهــا التابعــة.
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08
عدد اجتاعات
مجلس اإلدارة 

عــدد اجتامعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل العــام 2020 ، وتواريــخ انعقادهــا وســجل حضــور كل اجتــامع موضحــا فيــه 
أســامء الحارضيــن:

 نسبة
الحضور

 اجتامع املجلس
 رقم )97(

2020/12/28م

 اجتامع املجلس
 رقم )96(

2020/10/28م

 اجتامع املجلس
 رقم )95(

2020/7/15م

 اجتامع املجلس
 رقم )94(

2020/5/6م

 اجتامع املجلس
 رقم )93(

2020/3/3م
االسم م

% 100 حرض حرض حرض حرض حرض األستاذ صاح بن راشد الراشد 1

% 100 حرض حرض حرض حرض حرض املهندس خالد بن عبدالله امللحم 2

% 100 حرض حرض حرض حرض حرض الدكتور نارص بن فضل عقيل 3

% 80 اعتذر عن الحضور حرض حرض حرض حرض األستاذ خليفة بن عبداللطيف امللحم 4

% 100 حرض حرض حرض حرض حرض األستاذ عبداملحسن بن راشد الراشد 5

% 80 حرض حرض حرض اعتذر عن الحضور حرض األستاذ فهد بن حزام النابت 6

% 100 حرض حرض حرض حرض حرض املهندس شعيل بن جارالله العايض 7
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 عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

سبب الطلبوقت الطلبم

ملف أرباح12020/9/24

اجراءات الرشكات22020/11/12

الجمعية العامة32020/12/28

اجراءات الرشكات42021/1/11

وصــف ألي صفقــة بــني رشكــة اإلســمنت األبيــض الســعودي وطــرف ذي عالقــة، واألعــامل أو العقــود التــي تكــون الرشكــة طرفــا 
فيهــا، وفيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املــايل أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم:

رشكة الراشد لإلسمنت. للعضو صاح عبدالرحمن الراشد.  ♦

رشكة منظومة املباين. للعضو خليفة عبداللطيف امللحم.  ♦

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت:

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح:

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

بيــان بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو رضائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ومل 
تســدد حتــى نهايــة الفــرتة املاليــة الســنوية.

2020
 البيان

املستحق حتى نهاية الفرتة املالية السنوية ومل يسدد املسدد

الزكاة 5,726,913 18,408,133

318,604 4,292, 405 املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية

4,669,304 39,999,949 رضيبة القيمة املضافة 

18,666,250 16,936,372 رسوم استخراج املواد الخام 

- - رسوم حكومية
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09
إقرارات

مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة مبا ييل:
أن سجات الحسابات أعدت  بالشكل الصحيح.أ. 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة ونفذ بفاعلية.ب. 

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.ج. 

ــس  ــر مجل ــح تقري ــب أن يوض ــنوية، يج ــة الس ــم املالي ــىل القوائ ــات ع ــن تحفظ ــابات يتضم ــع الحس ــر مراج إذا كان تقري
اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا:

ال يوجــد يف تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات عــى القوائــم املاليــة الســنوية، يجــب أن يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها 

وأي معلومــات متعلقــة بهــا.

يف حالــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتغيــري مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفــرتة املعــني مــن أجلها، يجــب أن يحتــوي التقرير 
عــىل ذلــك، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغيري:

ال يوجــد توصيــة ملجلــس اإلدارة بتغيــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفــرة املعــني مــن أجلهــا، يجــب أن يحتــوي التقريــر عــى ذلــك، مــع بيــان أســباب 

التوصيــة بالتغيــر.

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الرشكة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:
ال يوجد تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الرشكة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.
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اعتامد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية:

قام مجلس اإلدارة باعتامد القوائم املالية األولية والسنوية للعام املايل 2020

يقرتح ما ييل:

التصويت عى ما جاء يف تقرير مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 31 ديسمر 2020 م.. 1

التصويت عى القوائم املالية الصادرة للرشكة عن العام املايل املنتهي يف 31 ديسمر 2020 م.. 2

التصويت عى تقرير مراجع الحسابات حول القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف 31 ديسمر 2020 م.. 3

التصويت عى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 31 ديسمر 2020 م.. 4

التصويت عى اختيار مراجع الحسابات للرشكة.. 5

ــع ) 50  هللــة ( للســهم للعــام املالــــي املنتهــي 2020 م ، مببلــغ إجــايل )  220 مليــون  ( وبنســبة . 6 التصويــت عــى توزيــع أربــاح عــى املساهميـــن بواقـ

17.5 % مــن رأس مــال الرشكــة.

التصويت عى األعال التي متت بني الرشكة وبني رشكة الراشد عن العام 2020 م والتي بلغت قيمتها           ريال .. 7

التصويــت عــى األعــال التــي متــت بــني الرشكــة وبــني رشكــة منظومــة املبــاين للخرســانة املســبوقة الصنــع املحــدودة عــن العــام 2020 م ، والتــي بلغــت . 8

قيمتهــا           ريــال

التصويت عى رصف مبلغ 1.400.000 ريال مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 200.000 ريال ، لكل عضو عن السنة املالية املنتهية 31 ديسمر 2020.. 9

خامتــــــــــة 
ــا هــذا يــر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة أن  ــام تقريرن يف خت

يتقدمــوا بخالــص الشــكر والتقديــر إىل وزارة التجــارة وجميــع اإلدارات 

دعمهــم  عــى  املاليــة  الســوق  وهيئــة  العاقــة  ذات  الحكوميــة 

الكبــر يف  األثــر  لــه  كان  والــذي  الرشكــة  مــع  املتواصــل  وتعاونهــم 

تقــدم الرشكــة وازدهارهــا وكافــة عمــاء الرشكــة ومورديهــا الكــرام عى 

تعاونهــم الصــادق وتشــجيعهم الدائــم، كــا يشــكر كافــة العاملــني 

بالرشكــة عــى جهودهــم املخلصــة للرشكــة وحرصهــم عــى اســتمرار 

تقدمهــا وازدهارهــا .
 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


