


2
التـقــرير الـسـنـوي 

 للـعــام المالـي 2022

شــركـة مـــسـاهــمة سـعوديــة 



w w w.najrancement .com
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9204  طـريق الملك سعـود       الرمز البريدي  3579-66256   

الممــــلـــــــكــــــــة الــــــعـــــــــــــربـيـــــة الســــــــــــعـــــــــــــوديـــــة
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info@najrancement.com  : الــبــريد اإللكــتــروني

تـــقــرير مجلس إدارة شركة أسمنت نـــجــــران إلى الجمعية الــعــامـة الــعـادية 
لمساهمي شركــة أسمنت نـجـران عن نتائــج أعمالهـا للعام المالــي 2022م 

والتي ستعـقـد بإذن الّله بمدينة جــدة .

رأس الــمــال

1.700.000.000 ريال 
 مـدفـــوع بالكامـل 



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمــان بــن عبـد العزيز آل سعود 

 ) حفظه الّله (



صاحب السمو الملكي

األمـيــر مــحــمــد بــن  سلمان بن عبد الـعـزيز آل سعود 

ولي العهد  -  رئيس مجلس الوزراء  ) حفظه الّله (



صاحــب الــسمـــو

األمـيــر  جلـــوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود

أمير منطقة نجران  ) حفظه الّله (



صاحب السمو الملكي

األمـيــر تــركــي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود 

نائب أمير منطقة نجران  ) حفظه الّله (



    أوالً: كلمة رئيس مجلس اإلدارة :

المحترمين السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران      

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة أســمنت نجــران يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي عن أعمــال وإنجازات الشــركة 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م إضافــة للميزانيــة العامــة والحســابات الختاميــة، والــذي يعكــس أداء 

الشــركة فــي تنميــة حقــوق مســاهميها وبمــا يســهم فــي دعــم صناعــة األســمنت وتعزيــز االقتصــاد الوطني.  

تمكنــت الشــركة وللــه الحمــد مــن االســتمرار فــي تحقيــق أربــاح صحيــة خــالل عــام 2022م، حيــث حققــت الشــركة أرباح 
ــط  ــاض متوس ــة النخف ــج نتيج ــذه النتائ ــق ه ــم تحقي ــدره 31%، ت ــنوي ق ــاض س ــبة انخف ــال بنس ــون ري ــا 113.7 ملي قدره
أســعار البيــع علــى الرغــم مــن ارتفــاع كميــة المبيعــات بنســبة 2% مقارنــة بالعــام الماضــي. كمــا تمكنــت الشــركة مــن 
ــوط  ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــك عل ــي ذل ــام الماض ــة بالع ــن مقارن ــاج للط ــة اإلنت ــتوى تكلف ــس مس ــى نف ــة عل المحافظ
التضخميــة الناتجــة عــن الحــرب فــي أوكرانيــا واضطــراب سالســل اإلمــداد التــي انعكســت علــى ارتفــاع تكلفــة مدخــالت 
ــغيل.  ــاءة التش ــاج وكف ــاءة اإلنت ــع كف ــف ورف ــيد المصاري ــا لترش ــي جهوده ــركة ف ــتمرار الش ــك الس ــود ذل ــاج ويع اإلنت
اضافــة إلــى ذلــك قامــت الشــركة بنهايــة عــام 2021م بالتشــغيل التجــاري لشــركتها التابعــة والتــي تعمــل فــي مجــال 
ــاهم  ــا س ــتهدفة مم ــغيل المس ــتويات التش ــول لمس ــام 2022م للوص ــالل ع ــركة خ ــت الش ــث تمكن ــري حي ــل الب النق

فــي خفــض التكاليــف التشــغيلية لشــركة أســمنت نجــران.

نتيجــة لــأداء الصحــي للشــركة تمكنــت الشــركة مــن اإلبقــاء علــى مســتوى صحــي لنســبة القــروض إلــى األصــول عنــد 
ــا 42.5  ــاح قدره ــع أرب ــم توزي ــث ت ــركة حي ــاهمي الش ــى مس ــاح عل ــع أرب ــن توزي ــركة م ــت الش ــك تمكن ــة لذل 11.6%. اضاف
مليــون ريــال عــن النصــف األول مــن عــام 2022م، وتــم التوصيــة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح قدرهــا 42.5 مليــون ريــال 
عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2022م ليصبــح إجمالــي توزيعــات األربــاح للعــام 2022م 85 مليــون ريــال والتــي تمثــل %5 

مــن القيمــة اإلســمية للســهم.

هــذا وســوف تســتمر جهــود اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وكافــة إدارات ومنســوبي الشــركة فــي تطويــر وتنميــة 
أنشــطتها اإلنتاجيــة والرقــي بأدائهــا إلــى مســتويات جديــدة وذلــك تحــت إشــراف وتوجيهــات مجلــس إدارتهــا بهــدف 

ــة 2030.  ــة المملك ــق رؤي ــرام وف ــاهمين الك ــال المس ــات وآم ــق تطلع تحقي
فــي الختــام ونيابــة عــن مجلــس ادارة الشــركة أشــكر حكومتنــا الرشــيدة علــى دعمهــا المســتمر، كمــا أشــكركم أيهــا 
المســاهمون األعــزاء علــى دعمكــم وثقتكــم. كمــا أتطلــع إلــى دعمكــم المســتمر حتــى نتمكــن مًعــا مــن بنــاء شــركة 

شــعارها التميــز دائمــاً.

رئيس مجلس اإلدارة

وليد بن عبدالرحمن الموسى
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ثانيًا: نبذة عن الشركـة : 

تأسســت شــركة أســمنت نجــران عــام 2005م، كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال وقــدره مليــار ومائــة وخمســون 

مليــون ريــاالً، حيــث حصلــت علــى أول رخصــة تعدينيــة حســب النظــام التعدينــي الجديــد الــذي أقــر فــي عهــد الملــك عبــد اللــه بــن 

عبــد العزيــز رحمــه اللــه إلنشــاء مشــروع لصناعــة األســمنت بالمنطقــة، ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة مدرجــة فــي عــام 2012م. 

ويشــمل المشــروع المصنــع الرئيســي الــذي يقــع فــي المندفــن التابــع لمركــز ســلطانة 240كــم شــمال شــرق مدينــة نجــران 

وكذلــك وحــدة منفصلــة لطحــن األســمنت تقــع فــي مركــز عاكفــة علــى بعــد 70كــم مــن مدينــة نجــران علــى الطريــق المــؤدي 

ــير. ــة عس ــى منطق إل

وقــد جــاءت فكــرة التأســيس بعــد القيــام بعــدة دراســات واســتطالعات للتأكــد مــن تواجــد المــواد الخــام المالئمــة لصناعــة 

األســمنت، وبنــاًء علــى النتائــج اإليجابيــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن نتائــج التحليــل والتوصيــف للمــواد الخــام واالســتعانة 

بالمعلومــات المتوفــرة مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة تــم تحديــد الموقــع فــي المندفــن حيــث يحتــوي علــى معظــم 

ــس.  ــي والجب ــر الرمل ــن والحج ــري والطي ــر الجي ــمنت كالحج ــة األس ــي صناع ــة ف ــام الضروري ــواد الخ الم
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رؤيتنــــا :
أن نكون نموذج يحتذى به في صناعة األسمنت محلياً وإقليمياً.

رسالتنــــا :
تعزيــز مكانــة الشــركة فــي األســواق المباشــرة مــن خــالل توفيــر منتــج عالــي الجــودة بموثوقيــة وااللتــزام بالممارســات التجاريــة 

الفعالــة بمــا يعظــم المــردود االقتصــادي لجميــع األطــراف ذات العالقــة.

استراتيجيتنــا :
مســاهمة الشــركة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والتــي مــن أهمهــا زيــادة مســاهمة القطاع 
الخــاص فــي الناتــج المحلــي مــن 40% إلــى 65% اضافــة إلــى زيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن 16% إلــى 50% مــن إجمالــي الناتج 

المحلــي غيــر النفطي.

العمل على تعظيم حقوق المساهمين من خالل: 
زيــادة مبيعــات الشــركة وذلــك بتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي بشــكل رئيســي وزيــادة الحصــة الســوقية للشــركة بمــا 

يتناســب مــع طاقتهــا اإلنتاجيــة، اضافــة إلــى الحصــول علــى حصــة ســوقية مناســبة فــي جمهوريــة اليمــن الشــقيقة.
خفض تكاليف االنتاج للوصول إلى تكلفة انتاج منافسة من خالل التحكم في التكاليف وزيادة استغالل خطوط االنتاج.

        ثالثًا : نـشـاط الشـركـة : 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وانتاج األسمنت بأنواعه االساسية ويتم إنتاج أربعة أنواع من األسمنت وهي:

1. األسمنت البورتالندي العادي    

2. األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات    

3. األسمنت البورتالندي البوزوالني     

4. أسمنت التشطيب       

وتقوم الشركة بنشاطها من خالل موقعين هما المصنع الرئيسي بمركز سلطانة على بعد 240 كم شمال شرق مدينة نجران ووحدة 

الطواحين بمركز عاكفة على بعد 70 كم غرب مدينة نجران التابعين إلمارة منطقة نجران.

والجدول التالي يوضح الطاقة التصميمة إلنتاج الكلنكر واألسمنت:

الطاقة التصميمة بالطن
وسيلة اإلنتاج

سنوي يومي

5.115.000 15.500 كلنكر 

6.336.000 19.800 أسمنت 
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         رابعــًا : الـشـركـة التابــعــة لها : 

لدى شركة اسمنت نجران شركة تابعة واحدة وهي مملوكة لها بالكامل وتفاصيلها كالتالي :

 الدولة محل
التأسيس

الدولة المحل الرئيس 
لعملياتها

 نشاطها
الرئيسي

 نسبة ملكية
 الشركة فيها

رأس مـــــالـــها
بالريال السعودي

اسم الشركة التابعة

 المملكة العربية
الــــســـعـــــوديــة

 المملكة العربية
الــــســـعـــــوديــة

 النقل البري
للبضـــائـــــع

%100 30.000.000
 شركة وصل الجنوب للنقل البري

شركة شخص واحد
ذات مسؤولية محدودة 
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الحـوكــمــة



      خامـــســًا : الحـــوكــمــــة :

        أوالً : تــكـوين مــجــــلـس اإلدارة

ولــيـــد بن عبدالرحمن
بن عبدالّله المـوســى 
رئيس مجلس اإلدارة ) غير تنفيذي (

ولــــيــــــد بن أحــــمـد 
بن محمد بامعروف 

عــــضــــــــو  ) غير تنــفــيذي (

د. أحمد بن سراج بن 
عبدالرحمن خـــوقيـر

عــــضــــــــو  ) مستـــقــــل (

فـــهـــــــــد بن عبــدالّله 
بن عبدالعزيز الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ) غير تنفيذي  (

عــلـــي بن حسين 
بن برمان اليامي

عــــضــــــــو  ) مستـــقــــل (

عبدالهادي بن هادي 
بن محمد آل دوحــــــان 

عــــضــــــــو  ) مستـــقــــل (

عبدالسالم بن عبدالّله 
بن عبدالعزيز الــدريبـــي

عــــضــــــــو  ) تنـــفـــيـــذي (

ماجد بن علي بن 
حسين بن مسلم   

عــــضــــــــو  ) مستـــقــــل (

زيــاد بن إبراهيم 
بن عبدالّله الجارد 

عــــضــــــــو  ) مستـــقــــل (
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أ( أعضــاء مجلس اإلدارة : 

بانتهاء الدورة الخامسة لمجلس إدارة شركة أسمنت نجران بتاريخ 2022/08/08م انتهت عضوية كل من:
 1. المهندس/ محمد بن مانع أبالعال. 

2. المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل. 
3. األستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر. 

4. األستاذ/ صالح بن ياسين عالف.  

وتم انتخاب كل من : 
1. ماجد بن علي بن حسين بن مسلم. 

2. د. أحمد بن سراج بن عبدالرحمن خوقير. 
3. عبدالهادي بن هادي بن محمد آل دوحان. 

4. زياد بن إبراهيم بن عبدالّله الجارد. 

مجلــس إدارة شــركة أســمنت نجــران هــو المســؤول عــن اإلســتراتيجية العامــة وتوجيــه أعمــال الشــركة. ويتكــون مجلــس إدارة 
أســمنت نجــران مــن تســعة أعضــاء تــم انتخابهــم فــي الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ثــالث ســنوات. وبــدأت مدتهــا الثالثيــة 

ــي08 -08-2025م.  ــي ف ــي 09-08-2022 م وتنته ف

الجدول التالي يوضح البيانات التفصيلية الخاصة باألعضاء الحاليين: 

الخـــبـــرات المـؤهـــالت الوظائف الحالية  الوظائف السابقة االسم

ــوك  ــاع البن ــي قط ــنة ف ــن )21( س ــر م ــرة أكث - خب
واالســتثمار، إعــادة هيكلــة شــركات، تأســيس 
األجيــال  تأهيــل  الثــروة،  إلدارة  عائليــة  مكاتــب 
وشــفافة  واضحــة  سياســات  وضــع  القادمــة، 

الثــروة. إلدارة 

- ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة 
لندن لأعمال. 

- بكالوريوس علوم في االقتصاد. 
- عدة شهادات ودورات متعددة في 

المخاطر ، المشتقات الماليةـ، التقييم. 

- مدير إلدارة االئتمان في 
قسم األسواق العالمية 

في بنك HSBC لندن.

- نائب مدير إدارة المخاطرة 
في بنك ساب. 

- رئيس مجلس إدارة شركة في 
أسمنت نجران. 

- مدير أول لالستثمارات وعضو 
مجلس إدارة في شركة 

عبدالرحمن الموسى القابضة

 ولـــيـــد  بن

 عبدالرحمن

الــمـــوسى

عضويــات  فــي  خبــرة  ســنة   )23( مــن  أكثــر   -
مســاهمة شــركات  لعــدة  إدارات  مجالــس  - بكالوريوس العلوم في اإلدارة الصناعية .

 مدير عام لمجموعة الخزينة
 والمؤسسات الماليــة في
شركــة الراجحي المصرفية

فــي  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب   -
نجــران.  أســمنت  شــركة 

- رئيــس مجلــس إدارة فــي شــركة 
فهــد عبداللــه الراجحــي القابضــة. 
اإلدارة  فــي  العلــوم  بكالوريــوس   -

. الصناعيــة 

 فهد بن

 عبد الّله

الراجحي

مناصــب  شــملت  ســنة   )14( مــن  أكثــر  خبــرة   -
ولجــان  ادارة  مجالــس  عضويــة  تنفيذيــة، 
 ، األعمــال  وتطويــر  مشــاريع  إدارة  مختلفــة، 
ــتثمار ،  ــتحواذ ، إدارة االس ــج واالس ــات الدم عملي
تحســين الكفــاءة التشــغيلية وكفــاءة تخصيــص 
رأس المــال ، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الــدورات 

التدريبيــة.

CFA شهادة محلل مالي معتمد -
- ماجستير إدارة أعمال MBA جامعة سياتل 

- بكالوريــوس نظــم معلومــات إداريــة جامعــة 
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن

مدير استثمار أول – ادارة 
االستثمار / االندماج 

واالستحواذ – مجموعة 
صافو

 الرئيس التنفيذي 
لشركة أسمنت نجران 

مدير عام شركة 
وصل الجنوب للنقل البري

 عبدالسالم

 بن عبدالّله

 الــــــدريبـــــي

عضويــات  فــي  خبــرة  ســنوات   )10( مــن  أكثــر   -
مجالــس إدارات و لجــان مراجعــة لعــدة شــركات 

. مســاهمة 
المحاســبة  مجــال  خبــرة  ســنة   25 مــن  أكثــر   -

. الشــركات  وحوكمــة  االلتــزام  والمراجعــة، 

للمحاســبين  األمريكــي  المعهــد  زمالــة   -
)C PA ( نييــن نو لقا ا

  )CMA( زمالة  المحاسب اإلداري المعتمد -
للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  زمالــة   -

  )SOCPA( القانونيــن 
  )CIA( زمالة المراجع الداخلي المعتمد -

)ABV( مقيم منشآت اقتصادية معتمد -
- ماجستير إدارة األعمال التنفيذية

)CFO( المدير المالي
في شركة األهلي تكافل

- شريك ومحاسب قانوني ومقيم 
معتمد وأمين إفالس في شركة  

طالل أبو غزاله وشركاه. 

 ولـــيـــد  بــن

 أحمد محمد

بامــــعـــروف

- العديــد مــن المناصــب الفخريــة وكذلــك العديد 
مــن اللجــان الوطنيــة والتجاريــة والجمعيات .

- رئيــس مجلــس اإلدارة وعضويــة لعــدة شــركات 
ألكثــر مــن 40 ســنة.

- بكالوريوس إدارة أعمال
- دبلوم في العالقات العامة 

- دبلوم في اإلدارة 
-  دبلوم في المحاسبة 

رئيس مجلس إدارة
شركة برمان وكانو للتعدين 

 رئيس مجلس إدارة شركة علي
 حسين اليامي وشريكه ومجموعة

مؤسسات البرمان التجارية

 عــــلـــــــي بــن

 حـــســيــن بـن

برمان اليامي



w w w.najrancement .com

أدناه بيانات أعضاء مجلس اإلدارة وأدوارهم ومؤهالتهم وخبراتهم الحالية :

الخبرات الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهــــالت االسم

الخبــرة  مــن  عامــا   15 مــن  أكثــر   -
والطيــران  العقــارات  قطــاع  فــي 

يــن   لتعد ا و

بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

عضو مجلس إدارة في 
شركة مجموعة ساب

 - عضو مجلس إدارة في 
شركة المصانع الكبرى 

للتعدين أماك.  

- عضو مجلس إدارة في 
شركة السالم لصناعة 

الطيران. 

 ماجـــد بن
 علــــي بن
مســـلــــم

الســعودية  أرامكــو  فــي  31ســنة   -
تخطيــط  و  المصافــي  إدارات  فــي 
التطويــر  و  األبحــاث  و  المرافــق 

العمالقــة  المشــاريع  وإدارة 

عضــو  و  العليــا  لــإدارة  مستشــار   -
الملــك  جامعــه  فــي  مؤســس 

التقنيــة  و  للعلــوم  عبداللــه 

فــي  قيــــــادية  منـــــاصب  تقلــد   -
المعهــد االمريكــي للمهندســين 
فــي  شــخص  كأول  الكيميائييــن 

امريــكا. خــارج  مــن  التاريــخ 

- دكتــوراه فــي الهندســة الكيميائيــة مــع 
مرتبــة الشــرف  .

مرتبــة  مــع  االعمــال  إدارة  فــي  ماجســتير   -
الشــرف.

- ماجســتير الهندســة الكيميائيــة مــع مرتبــة 
الشــرف .

زمالــة  درجــة  علــى  حاصــل  عربــي  اول   -
. الكيميائيــة  الهندســة 

بواليــة  المهندســين  مجلــس  زمالـــــة   -
. االمريكيــة  تكســاس 

الماليــة  - شــهادة عليــا فــي االســتثمارات 
التمويــل مــع مرتبــة الشــرف  المتقدمــة و 

 .PMPمدير مشاريع معتمد -
- محكم دولي معتمد.

فــي  مهندســي  كبيــر   -
الســعودية  أرامكــو  مشــاريع 
إدارة مشــاريع جامعــة الملــك 
والتقنيــة.  للعلــوم  عبداللــه 

الوقـــــــود  قطــاع  -رئـيــــــــــس 
والبتروكيماويــات فــي المعهد 
للمهندســين  األمريـــــكــــــــي 

 . ئييــن لكيميا ا

مستشار غير متفرغ 
وعضو مجلس إدارة 

في عديد من الشركات 
والمجالـــس العـــالمية

 د. أحـمــد بن
سراج خوقير

فــي  ســنة   20 مــن  أكثــر  خبــرة 
القطــاع  فــي  قياديــة  مناصــب 
األغـــــــــــذية  وقطــاع  المصـــــــرفي 

 . ت با و لمشــر ا و

بكالوريوس إدارة أعمال
مدير منطقة الرياض في 
الهيئة العامة لالستثمار 

رجل أعمال ومستشار 
لبعض الشركات األجنبية 

 عبدالهادي
 بن هــــــادي
آل دوحـــــان

ــاوز 17  ــغيلية تتج ــة وتش ــرة إداري - خب
ــام  ــاص والع ــاع الخ ــي القط ــنة ف س
ــس االدارة  ــة مجال ــة لعضوي . باالضاف
فــي عــدد مــن الشــركات الخاصــة.

بكالوريوس إدارة األعمال 
من جامعة الملك عبدالعزيز

النقــل  الدارة  مكلــف  مديــر   -
والجدولــة  التخطيــط  البحــري 

ســابك. فــي 
- ممثــل شــحن تنفيــذي ادارة 
وغــاز  البتروكيماويــات  ناقــالت 

ســابك.  فــي  األمونيــا 
مؤسســة  فــي  عــام  مديــر   -

للتجــارة. العربيــة  دامــا 

مدير عام مؤسسة
 إبراهيم الجارد للتجارة

 زيـــاد بن
 إبراهيم
الــجــــارد
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ب( أعضاء اللجان )من خارج مجلس االدارة(: 

أدناه بيانات أعضاء اللجان )من خارج مجلس اإلدارة( وأدوارهم ومؤهالتهم وخبراتهم الحالية : 

الخبرات المؤهالت اسم  الوظائف الحالية الوظائف السابقة
العضو  م

عاًمــا   16 عــن  تزيــد  بخبــرة  يتمتــع 
فــي القطــاع المالــي / المصرفــي 
المناصــب  مــن  العديــد  وتقلــد 
عضــو  البنــوك.  فــي  القياديــة 
فــي لجنــة التدقيــق فــي األهلــي 
كابيتــال، ولديــه أيًضــا خبــرة فــي 
العمــل كمحلــل رئيســي لأربــاح 

أمريكيــة. شــركة  فــي 

- ماجستير إدارة أعمال وتمويل 
من جامعــــــــة نـــــورث ايستــــرن 

بالواليات المتحدة األمريكية.

- بكالوريوس هندسة كيميائية 
من جامعة الملك فهد. 

- نائب الرئيس التنفيذي ورئيس 
قسم المحــــــــاسبة في البنك 

األهلي التجاري 

-كبير محللين لنظام اإليـــرادات 
في احدى الشركات االمريكية.

-رئــــيــــس قسم المحــاسبة 
والرقابة المالية في البنك 

السعودي الفرنسي بجدة.

-عضو في لجنة المراجعة 
في شركة األهلي المالية.

 عـــبـــــداإللـــــــــه
بن ناصر الحرورة
عضو لجنة المراجعة

1

ــنة  ــن 25س ــد ع ــرة تزي ــع بخب - يتمت
فــي مجــال المحاســبة والتمويــل 
وحـــــــــوكمة الشركــــــات واإلدارة 
فــي  والقــــــيــــــــادة  والتخطيــط 
السمــــعــــــة  ذات  المنظـــــمات 
عضويــة  يحمــل  كمــا  الطيبــة. 
عــدة  ولـــــجان  إدارة  مجلــس 

مســاهمة. شــركات 

.)CPA( محاسب معتمد -

- ماجستير في علوم المحاسبة 
من جامعة اليونييس األمريكية. 

- نائب الــــــــــرئيس التنفيــــــذي 
للشؤون المالية.

- مـــراقــب مــــالي/نائب مــدير 
الشــــؤون المالية لمــشـــــاريع 

المطارات الدولية بجدة.

- مدير مالـي لمجموعة شركة 
كابالت السعودية بجدة. 

- المديــر المالــي لمجموعــة 
الروتــس العربيــة. 

األمريكــي  المعهــد  عضــو   -
المعتمديــن.  للمحاســبين 
مســاهمة  شــركات  عضــو   -
التــــجــــــارية  الغــــــــرفة  فــي 

بجــدة.  الصناعيــة 
- عضــو مجلــس إدارة شــركة 
فــي  لأســمنت  قـــــطــــــرانة 

األردن. 
لجــــــنــــــة  ورئيـــــــس  عضــو   -
األهـــــلـــــــي  فــي  المراجعــة 

 . فــل تكا
ــس  ــس إدارة ورئي ــضو مجل - عـ
لجنــة مراجعــة لشــركة توريــد 

ــزة. ــانة الجاه الخرس

  نـــبـــــيـــــه بــــــن
فخري الجهني
عضو لجنة المراجعة

2
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الكــــيان القانـــــوني 

)مساهمة مــــدرجـــــة/ 

مساهمة غير مدرجة / ذات 

مسؤولية محدودة(

داخل المملكة

أو خـــــارجهــــا 

 أسماء الشركات التي يكون عضو

 مجلس اإلدارة عضواً في مجالس

 إدارتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة / ذات مسؤولية 

محدودة( 

داخل المملكة

أو خــــــارجــــها 

 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس

 اإلدارة عضـــواً في مجالس إدارتها الحالية

 أو من مديريها

اسم الـــعــضــو  م

- - - غير مدرجة داخل
شركة عبدالرحمن بن

 عبدالّله الموسى القابضة

 ولـــيـــــد بـن
 عبدالرحمن
الموســــــى

1

مدرجة

ذات مسئولية
 محدودة

داخل 

داخل

شركة تبوك للتنمية الزراعية 

شركة اصول و بخيت
 االستثمارية

مدرجة 

مدرجة 

خارج

خارج

شركة ريسوت لأسمنت

بنك البركة التركي

 فهد بن
 عبد الّله
الراجحــي

2

مدرجة داخل

شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات )بترو رابغ(

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات )ينساب(

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت

- - -

 ولـــيـــــد بــن
 أحمد محمد
بامـعـــــــروف

3

ذات مسئولية 
محدودة

شركة مساهمة
 مصرية

داخل 

خارج

شركة برمان و كانو للتعدين 

الشركة المصرية السعودية 
لتطوير واستثمار المشروعات

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

تضامنية

ذات مسئولية محدودة

داخل

داخل

داخل

خارج

خارج

شركة علي حسين اليامي وشريـــكــــه

شركة دعم الثنائية المحدودة

شركة يال العربية للصناعة والتجارة 
والمقاوالت

شركة المحيطات البحرية المحدودة

شركة برياس لتصميم نظام الحاسب 
االلي واجهزة االتصال

علــي بن حسين
بن برمان اليامي 

4

- - - مدرجة داخل شركة المصانع الكبرى للتعدين

عبدالسالم
 بن عبـــدالّله 
 الـــــــدريبـــي

5

- - - مدرجة داخل شركة المصانع الكبرى للتعدين
 ماجد بن علي

 بن مـــســــلـــــم
6

- - -

مدرجة

مدرجة

داخل 

داخل

شركة الخليجية العامة للتأمين 
التعاوني

شركة نسيج التجارية
 الـــعــالمية

 د. أحمد بن سراج
 خوقير

7

- - - - - -
 عبدالهادي بن

هادي آل دوحان
8

- - -

غير مدرجة

غير مدرجة

داخل 

داخل

شركة عبدالله الجارد للتجارة 
المحدودة

شركة ابعاد جديدة لتقديم 
المشروبات

زيــــــــــاد بــــــــن
 إبراهيم الجارد 

9

ج( أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضواً فــي مجالس 

إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريها: 
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وكبــار  الشــركة  إدارة  مجلــس  ألعضــاء  تعــود  اكتتــاب  وحقــوق  تعاقديــة  وأوراق  مصلحــة  ألي  وصــف  د( 
التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتهم التابعــة وأي تغييــر فــي 

تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة:

أ( مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة:

نسبة
التغيير 

 صافي
 التغيير

نهاية العام  بداية العام
اسم من تعود له المصلحة م

عدد األسهم عدد األسهم

0 0 1.000 1.000 1 وليد بن عبدالرحمن الموســى

32.036 32.017 فـــهـــــد بن عبد الّله الراجحـــي 2

0 0 2.000 2.000 3 ولـــــيـــد بن أحـمـــد بامـعـــــروف

0 0 10.000 10.000 4 علـي بن حسين برمــان اليامــي

0 0 20.000 0 20.000 5 عبدالسالم بن عبدالّله الدريبي

%100 5.000 5.000 - ماجــــــــد بن علــــــي بن مسلـم  6

%100 5 5 - 7 د. أحــمد بن ســــــراج خـــــوقـــير

%100 1.000 1.000 - 8 عبدالهادي بن هادي آل دوحان

%100 36 36 - زيـــــــاد بن إبــــــراهيم الـــــجـــــارد 9

*عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة. 

ب( مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

 نسبة
التغيير

 صافي
 التغيير

نهاية العام  بداية العام
اسم من تعود له المصلحة م

عدد األسهم عدد األسهم

0 0 20.000 20.000 1 *عبدالسالم بن عبدالّله الدريبي
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* استقال من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2022/08/18م وذلك لتعيينه رئيسا لمجلس اإلدارة. 

**تم تعيينه كعضو لجنة مراجعة بتاريخ 2022/10/17م. 

ج ( معلومــات متعلقــة بــأي عقــد أو أعمــال تكــون الشــركة طرفــاً فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة 
جوهريــة ألحــد األعضــاء: 

قيمتها بالريال مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

2.595.000 عام بيع األسمنت 
شريك لعضو مجلس اإلدارة 

علي بن  برمــــان اليامــــي
شركة يال العربية

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها:  
أ( لجنة المراجـعة: 

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن وأعضــاء مــن خــارج الشــركة ويمكــن تلخيــص مهامهــم فــي 
العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة لضمــان توافــق النظــام المحاســبي مــع المعاييــر المحاســبية والماليــة وأنظمــة الرقابــة 
والمراجعــة الداخليــة ومراجعــة القوائــم الماليــة والتحقــق مــن مــدى فعاليــة األنظمــة واإلجــراءات والتوصيــة باختيــار مراجعــي 
الحســابات. وقــد عينــت الشــركة جهــة استشــارية لتقــوم بأعمــال المراجعــة الداخليــة وتقييــم األداء لــإدارات المختلفــة ورفــع 

تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة بصــورة دوريــة. 

عقدت اللجنة أربع اجتماعات ويوضع الجدول أدناه سجل حضور لجنة المراجعة للعام 2022م: 

عدد االجتماعات 4 اجتماعات
طبيعة العضو االسم م

 االجتماع الرابع
2022/10/31

 االجتماع الثالث
2022/08/01

 االجتماع الثاني
2022/05/19

 االجتماع األول
2022/02/27

√ √ √ √ الــــــرئيـــس 1 وليد بن أحمد بامعروف

الينطبق √ √ √ عـــضــــو وليد بن عبدالرحمن الموسى* 2

√ الينطبق الينطبق الينطبق عـــضــــو زياد بن إبراهيم الجارد ** 3

√ √ √ √
عـــضــــو من

عبداإلله بن ناصر الحروره خارج المجلس 4

√ √ √ √
عـــضــــو من 

خارج المجلس نبيه بن فخري الجهني 5
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توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
التزمت الشركة بمراجعة الحسابات الخارجية إلجراء التدقيق الداخلي للشركة.

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ 
بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن رئيــس قســم المراجعــة 

الداخليــة، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا:
ال يوجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة تتضمــن تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا 

بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

ب( اللجنة التنفيذية:
مــن أهــم مهــام اللجنــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء مســؤولياته مــن أجل تســهيل عمليــات الشــركة ويتضمن ذلك 
ــة  ــات التقديري ــة الميزاني ــس اإلدارة، مراجع ــع مجل ــيق م ــركة بالتنس ــة للش ــداف العام ــات واأله ــتراتيجيات والسياس ــم االس رس
والتقاريــر الدوريــة المقدمــة مــن الرئيــس التنفيــذي، تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالهيــكل الرأســمالي 
األمثــل للشــركة ومراجعــة الخطــط والدراســات المتعلقــة بإعــادة هيكلــة أنشــطة الشــركة، إضافــة إلــى متابعــة تنفيــذ قــرارات 

مجلــس االدارة مــع ادارة الشــركة.
تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة وعقدت اللجنة ست اجتماعات.  

ويوضع الجدول أدناه سجل حضور اللجنة التنفيذية للعام 2022م: 

عدد االجتماعات 6 اجتماعات طبيعة
 العضو

االسم م
 االجتماع السادس

2022/12/21

 االجتماع الخامس

2022/09/25

 االجتماع الرابع

2022/06/23

 االجتماع الثالث

2022/04/27

 االجتماع الثاني

2022/04/06

 االجتماع األول

2022/02/13

√ √ الينطبق الينطبق الينطبق الينطبق
الــــرئــيــــس

ماجد بن علي بن مسلم*  )الدورة الحالية( 1

√ √ √ √ √ √ عـــضــــو 2 وليد بن عبدالرحمن الموسى

√ √ √ √ √ √ عـــضــــو علي بن حسين برمان اليامي  3

√ √ √ √ √ √ عـــضــــو عبدالسالم بن عبدالله الدريبي 4

√ √ الينطبق الينطبق الينطبق الينطبق عـــضــــو عبدالهادي بن هادي آل دوحان* 5

الينطبق الينطبق √ √ √ √
الــــرئــيـــــس 

)الدورة السابقة( صالح بن ياسين عالف ** 6

الينطبق الينطبق √ √ √ √
عـــضــــو من 

خارج المجلس حيدر بن محمد الحرتاني ** 7

* أعضاء في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2022/08/09م. 

**أعضاء في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2022/08/08م. 
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ج( لجنة الترشيحات والمكافآت:
ــم األداء  ــركة وتقيي ــة بالش ــب التنفيذي ــس اإلدارة والمناص ــة مجل ــيح لعضوي ــط الترش ــع ضواب ــي وض ــة ه ــام اللجن ــم مه ــن أه م
واقتــراح مكافــآت وتعويضــات أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن ودراســة نقــاط القــوة والضعف فــي المجلس واقتــرح الحلول 
لمعالجتهــا ودراســة أنظمــة المــوارد البشــرية المقترحــة مــن إدارة الشــركة وإبــداء التوصيــات بشــأنها للمجلــس. إضافــة إلــى 
المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا والتوصيــة لمجلــس 

اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــاً للسياســة المعتمــدة.

عقدت اللجنة أربع اجتماعات ويوضح الجدول أدناه سجل حضور لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2022م : 

* أعضاء في الدورة الجديدة التي بــدأت بتاريخ 2022/08/09م. 

**أعضاء في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2022/08/08م. 

عدد االجتماعات 4 اجتماعات طبيعة 
العضو

االســـــــم م
 االجتماع الرابع

2022/12/13
 االجتماع الثالث

2022/10/01
 االجتماع الثاني

2022/05/22
 االجتماع األول
2022/04/07

√ √ الينطبق الينطبق
الــــرئــيــــس

د. أحمد بن سراج خوقير*  )الدورة الحالية( 1

√ √ √ √ عـــضــــو فهد بن عبدالله الراجحي 2

√ √ √ √
الــــرئــيـــــس 

)الدورة السابقة( وليد بن أحمد بامعروف  3

√ √ الينطبق الينطبق عـــضــــو زياد بن إبراهيم الجارد  4

الينطبق الينطبق √ √ عـــضــــو علي بن حسين برمان اليامي** 5

الينطبق الينطبق √ √ عـــضــــو عبدالله بن سالم الوسيمر** 6
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ثانيــاً: الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة 
الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت: 

أعــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت نمــوذج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة داخليــاً دون االســتعانة 
ــل  ــم تحلي ــث يت ــم، حي ــالل اإلدالء بآرائه ــن خ ــم م ــة التقيي ــي عملي ــس ف ــاء المجل ــارك أعض ــث ش ــة، حي ــة خارجي بجه

ــس اإلدارة.  ــات لمجل ــع التوصي ــم رف ــآت ث ــيحات والمكاف ــة الترش ــراف لجن ــم بإش ــج التقيي نتائ

ثالثاً: اإلدارة التنفيذية: 

أدناه تفاصيل اإلدارة التنفيذية وأدوارها ومؤهالتها وخبراتها الحالية: 

الـــخــبـــرات  الوظائف السابــقــة الـــمـــؤهالت
 الوظائف

 الحالية
االســـم

خبــرة أكثــر مــن )14( ســنة شــملت مناصــب 
ولجــان  ادارة  مجالــس  عضويــة  تنفيذيــة، 
األعمــال  وتطويــر  مشــاريع  إدارة  مختلفــة، 
إدارة   ، واالســتحواذ  الدمــج  عمليــات   ،
التشــغيلية  الكفــاءة  تحســين   ، االســتثمار 
باإلضافــة   ، المــال  رأس  تخصيــص  وكفــاءة 

التدريبيــة. الــدورات  مــن  العديــد  إلــى 

- ماجستير إدارة أعمال من جامعة 
سياتل الواليات المتحدة األمريكية.

CFA شهادة محلل مالي معتمد-
- بكالوريوس ادارة نظم المعلومات 

من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن

- مدير استثمار أول في مجموعة صافوال.
- مدير مساعد في المصرفية االستثمارية 

سويكورب.
- محلل مالي في المصرفية االستثمارية 

سويكورب.
- محلل مالي في إدارة األصول الرياض المالية

الرئيس التنفيذي

مدير عام  في 
شركـــة وصــــل 
الجنوب للنقل 

البري

عبدالسالم
 بن عبـــدالّله 
 الـــــــدريبـــي

خبــرة واســعة فــي صناعــة االســمنت. قبــل 
نجــران،  أســمنت  شــركة  إلــى  االنضمــام 
ينبــع  أســمنت  شــركة  فــي  يعمــل  كان 

فنــي. كمستشــار 

- الهندسة الكيميائية والمعادن 

- مدير اقليمي في شركة الفارج. 
- مدير االنتاج والتقنية في شركة اسمنت 

عطبرة بالسودان. 
- مستشار  فني في شركة اسمنت ينبع. 
- مدير جودة في شركة األسمنت األردنية

نائـــــــــــب 
الرئيس التنفيذي

للعمليات
 مؤيد مطر
سلـيـــمــان

مــواد  وبيــع  صناعــة  مجــال  فــي  عــام   20
والخليــج  المملكــة  مســتوى  علــى  البنــاء 
والشــرق األوســط فــي عــدد مــن الشــركات 

والعالميــة المحليــة 

- ماجستير إدارة اعمال )تخصص 
تسويق(.

-بكالوريوس هندسة كيميائية 
)تخصص بتروكيماويات(

- الرئيس التنفيذي في شركة الجبس العالمية 
وعضو في الفارج هولسيم العالمية.

-المدير العام التجاري في شركة أسمنت 
الصفوة عضو في الفارج هولسيم العالمية. 

نائـــــــــــب 
الرئيس التنفيذي
 للشؤون التجارية

 عـــــــــــطاء
 عبدالقادر
بـــــّكـــــــــــــر

ــة  ــف القيادي ــن الوظائ ــدد م ــي ع ــدرج ف - الت
البشــرية  المــوارد  إدارة  فــي  واإلشــرافية 
خبــرة  بحصيلــة  المســاندة  والخدمــات 

. ســنة   17 تجــاوزت 
نجــران  بمنطقــة  عــدة  لجــان  فــي  عضــو   -

منهــا 
• لجان التوطين .
• لجان التعدين . 

• لجان اإلستثمار .

- حاصل على البكالوريوس في اإلدارة 
العامة .  

- حاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال

- مدير أول الموارد البشرية في شركة أسمنت 
نجران. 

- مدير عمليات الموظفين في شركة أسمنت 
نجران

نائب الرئيس 
التنفيذي للموارد 

البشرية والخدمات 
المساندة 

 سعيد صالح
آل الــحـــارث

ــال  ــي مج ــرة ف ــن الخب ــا م ــن 22 عاًم ــر م -أكث
المحاســبة واإلدارة الماليــة وإعــداد التقاريــر. 

- ماجستير في المحاسبة من 
األكاديمية العربية للعلوم المالية 

والمصرفية
- بكالوريوس محاسبة من جامعة 

الزرقاء األهلية. 

- مدير مالي في الشبكة العربية لإعالم. 
- كبير المحاسبين في الصدف لإنتاج الصوتي 

 .MBC والمرئي، مجموعة
- المراقب المالي في شركة التغليف العربية 

الصحاري باك ، مجموعة عنان. 
- مدير أول - قسم المحاسبة والمالية في 

مجموعة الخبير المالية.
-  المدير المالي في شركة المحمل لخدمات 

المرافق ، مجموعة سدكو.
• المراقب المالي في شركة أسمنت نجران .

المدير المالي
رامي جواد

أبو جنيد 
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* أعضاء في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2022/08/09م. 

**أعضاء في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2022/08/08م. 

رابعاً: اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور كل اجتماع: 

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن )9( أعضــاء وقــد عقــد مجلــس اإلدارة )5( اجتماعــات خــالل عــام 2022 م 
وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي عــن ســجل الحضــور خــالل العــام :

عدد االجتماعات 5جتماعات
االســـــــم م

 االجتماع  الخامس
2022/12/28

 االجتماع الرابع
2022/10/02

 االجتماع الثالث
2022/08/18

 االجتماع الثاني
2021/07/17

 االجتماع األول
2022/04/13

√ √ √ √ √ وليد بن عبدالرحمن الموسى  1

√ √ √ √ √ فهد بن عبد الله الراجحى 2

√ √ √ √ √ وليد بن أحمد محمد بامعروف  3

√ √ √ √ √ علي بن حسين برمان اليامي  4

√ √ √ √ √ عبدالسالم بن عبدالله الدريبي 5

√ √ √ الينطبق الينطبق ماجد بن علي بن مسلم* 6

√ √ √ الينطبق الينطبق د. أحمد بن سراج خوقير* 7

√ √ √ الينطبق الينطبق عبدالهادي بن هادي آل دوحان* 8

√ √ √ الينطبق الينطبق زياد بن إبراهيم الجارد* 9

الينطبق الينطبق الينطبق √ √ محمد بن مانع ابالعال** 10

الينطبق الينطبق الينطبق √ √ أيمن بن عبدالرحمن الشبل ** 11

الينطبق الينطبق الينطبق √ √ عبدالله بن سالم الوسيمر ** 12

الينطبق الينطبق الينطبق √ √ صالح بن ياسين عالف ** 13
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خامســاً: بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة وأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات: 

 19-Covid ــا ــة كورون ــًرا لجائح ــران. نظ ــركة بنج ــر الش ــي مق ــل 2022م ف ــي 13 إبري ــركة ف ــنوية للش ــة الس ــة العام ــدت الجمعي ُعق
وقيــود الســفر الالحقــة ، ُعقــد االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة، كمــا عقــدت الشــركة اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
العاديــة بتاريــخ 17 يوليــو  2022م فــي فنــدق هيلتــون مدينــة جــدة حضوريــا وباســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة، ويوضــح 

ــة: ــة العام ــي الجمعي ــس اإلدارة ف ــاء مجل ــور أعض ــجل حض ــاه س ــدول أدن الج

سادساً: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها : 

الجمعية العامة 
العادية

الجمعية العامة 
العادية

االســـــــم م

√ √ محمد بن مانع أبا العال 1

√ √ 2 أيمن بن عبدالرحمن الشبل

√ √ فهد بن عبد الله الراجحى 3

√ √ عبدالله بن سالم الوسيمر  4

√ √ وليد بن عبدالرحمن الموسى  5

√ √ وليد أحمد محمد بامعروف  6

√ √ علي بن حسين برمان اليامي  7

√ √ صالح بن ياسين عالف  8

√ √ عبدالسالم بن عبدالّله الدريبي  9

أســـبـــاب الطلب تاريـــخ الطلب  عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين

1 2022/04/13 الجمعية العامة 

الجمعية العامة  2022/07/17 2

إجراءات الشراكت  2022/12/31 3
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ســابعاً: اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
المــادة الثالثــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات:  

أوالً: سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
1. تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتحــدد الجمعيــة العامــة 
للشــركة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة.
2. بنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــأة التــي يحصــل عليهــا كل مــن رئيــس 

المجلــس باإلضافــة إلــى المكافــأة المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة.
3. تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع 
مــا يحصــل عليــه العضــو الواحــد مبلــغ خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســنوياً )تقســم المكافــآت الســنوية بيــن الممثليــن فــي 

حالــة تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة جديــد، وذلــك بحســب تاريــخ التعييــن( .
4. يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر مجلس اإلدارة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى .  

ــة أن  ــة العام ــس أو الجمعي ــات المجل ــا اجتماع ــد فيه ــي تعق ــدن الت ــارج الم ــون خ ــن يقيم ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــق ألعض 5. يح
يدفــع لهــم جميــع النفقــات التــي  تكبدوهــا لحضــور االجتماعــات، علــى أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة ومقبولــة العــرف 

ــا. ــي تكبدوه ــات الت ــن النفق ــا م ــة وغيره ــن اإلقام ــات، وأماك ــفر والوجب ــل الس ــال مث ــر  األعم ــا لمعايي وفق
6. يراعــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، باإلضافــة الــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة، 

ــا. ــة إلدارته ــارة الالزم ــركة والمه ــاط الش ــع نش ــبة م ــآت متناس ــون المكاف ــاً أن تك ــى أيض ويراع

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس 

اإلدارة.
 1. تحــدد الجمعيــة العامــة للشــركة مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة، ويحــدد مجلــس اإلدارة مكافــأة أعضــاء باقــي لجــان المجلس 

وأميــن ســر المجلــس نظيــر حضورهــم جلســات  اللجــان وأيــة بــدالت أخرى. 
ــة أن  ــات اللجن ــا اجتماع ــد فيه ــي تعق ــدن الت ــارج الم ــون خ ــن يقيم ــس اإلدارة الذي ــن مجل ــة ع ــان المنبثق ــاء اللج ــق ألعض 2. يح
يدفــع لهــم جميــع النفقــات التــي  تكبدوهــا لحضــور االجتماعــات، علــى أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة ومقبولــة العــرف 

ــا. ــي تكبدوه ــات الت ــن النفق ــا م ــة وغيره ــن اإلقام ــات، وأماك ــفر والوجب ــل الس ــال مث ــر  األعم ــا لمعايي وفق
3. يراعــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا 
أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، ويراعــى أيضــاً أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة الالزمــة 

مــن األعضــاء.

ثالثاً: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة :
1. تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بنــاء على مؤشــرات 
ــس  ــن مجل ــنوية م ــركة الس ــي الش ــن ف ــار التنفيذيي ــأة كب ــد مكاف ــركة. تعتم ــنوية للش ــاح الس ــي االرب ــنويه وصاف ــاس اداء س قي

اإلدارة.
2. تلتــزم الشــركة  بتوفيــر ممارســات لأجــور والمزايــا الوظيفيــة العادلــة الموحــدة التــي مــن شــأنها جــذب ومكافــأة التنفيذييــن 

المؤهلين.
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رابعاً : بيان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ألف ريال(
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األعضاء المستقلين

17 318 - - - - - - - 318 - - - 12 6 300 صالح ياسين عالف
)عضو سابق(

50 339 - - - - - - - 339 - - - 24 15 300 علي حسين برمان 
اليامي

- 15 - - - - - - - 15 - - - 06 9 - د. أحمد سراج 
خوقير

- 15 - - - - - - - 15 - - - 06 9 - ماجد علي حسين
 بن مسلم

13 15 - - - - - - - 15 - - - 06 9 - عبدالهادي هادي
 آل دوحان

- 18 - - - - - - - 18 - - - 09 9 - زياد إبراهيم الجارد

80 720 - - - - - - - 720 - - - 63 57 600 المجموع

األعضاء غير التنفيذيين 

- 566 - - - - - - - 566 200 - 60 - 6 300
م. محمد بن
 مانع ابالعال

)عضو سابق(

4 312 - - - - - - - 312 - - - 06 6 300 عبدالّله سالم الوسيمر
)عضو سابق(

5 327 - - - - - - - 327 - - - 12 15 300 فهد عبدالّله
الراجحي

9 324 - - - - - - - 315 - - - 27 15 300 وليد عبدالرحمن 
الموسى

- 339 - - - - - - - 315 - - - 24 15 300 وليد أحمد بامعروف

18 1,886 - - - - - - - 1,886 200 - 60 69 57 1,500 المجموع

األعضاء التنفيذيين 

- 516 - - - - - - - 516 210 - - - 6 300 م. أيمن عبدالرحمن 
الشبل )عضو سابق(

- 333 - - - - - - - 333 - - - 18 15 300 عبدالسالم بن 
عبدالله الدريبي

- 849 - - - - - - - 849 210 - - 18 21 600 المجموع

- 3,455 - - - - - - - 3,455 410 - - 150 135 2,700 المجموع

1۱ المبلــغ المعيــن فــي الجــدول أعــاله يمثــل المكافــأة الســنوية بنــاء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضويــة مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والتــي تــم صرفهــا 

خــالل عــام 2022م بعــد أن تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 13 إبريــل 2022م.
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خامساً : بيان مكافآت كبار التنفيذيين )ألف ريال(

المجموع الكلي
مجموع مكافآت 

التنفيذيين عن المجلس 
إن وجدت

مكافأة نهاية 
الخدمة

المكافآت 
المتغيرة  المكافآت الثابتة  اإلدارة التنفيذية  

6,173 - 196 2,480 3,497 المجموع 

* المكافآت الثابتة لأعضاء المبينة أعاله هي لعام 2021 وصرفت خالل عام 2022م.

*جميع ماذكر أعاله في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اليوجد به أي انحراف جوهري عن السياسات المعتمدة. 

سادساً : بيان مكافآت أعـــــضـــاء اللجان )ألف ريال( التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية 2022م 

المجموع الكلي بدل حضور جلسات
المكافآت الثابتة *

)عدا بدل حضور 
الجلسات(

اسم العضو م

أعضاء لجنة المـــراجعة
162 12 150 وليد بن أحمد بامعروف  1
109 9 100 وليد بن عبدالرحمن الموسى  2
112 12 100 عبداإلله بن ناصر الحروره  3
112 12 100 نبيه بن فخري الجهني  4

3 3 0 زياد بن إبراهيم الجارد  5
498 48 450 المجموع

اللجنة التنفيذية 
87 12 75 صالح بن ياسين عالف  1
68 18 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  2
68 18 50 علي بن حسين اليامي  3
68 18 50 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  4
6 6 0 ماجد علي بن مسلم  5
6 6 0 عبدالهادي هادي آل دوحان  6

62 12 50 حيدر الحرتاني )عضو من خارج المجلس انتهت عضويته( 7
50 0 50 محمد النوري )عضو من خارج المجلس انتهت عضويته( 8
415 90 325 المجموع 

لجنة الترشيحات والمكافآت

87 12 75 وليد بن أحمد بامعروف  1
62 12 50 فهد بن عبدالله الراجحي 2
6 6 0 د. أحمد سراج خوقير  3
6 6 0 زياد إبراهيم الجارد  4

56 6 50 علي بن حسين بن برمان اليامي )عضو سابق( 5
56 6 50 عبدالله بن سالم الوسيمر )عضو سابق انتهت عضويته( 6

273 48 225 المجموع 
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يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة المكافآت التالية: 
1. منــح أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة ماليــة قدرهــا ثالثمائــة  ألــف )300.000( ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى  منــح رئيــس مجلــس 
اإلدارة مكافــأة إضافيــة مقدارهــا مائتــي ألــف )200.000( ريــال ســعودي مقابــل مجهوداتــه فــي متابعــة أعمــال الشــركة عــن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م.

2. منــح أعضــاء لجنــة المراجعــة مكافــأة ماليــة قدرهــا مائــة ألــف )100.000( ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى )50.000( ريال ســعودي 
مكافــأة إضافيــة لرئيــس اللجنــة عــن أعمال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م.

3. منــح أعضــاء اللجــان مكافــأة ماليــة وقدرهــا خمســون ألــف )50.000( ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى )25.000( ريــال ســعودي 
مكافــأة إضافيــة لرئيــس اللجنــة عــن أعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م.

بدل حضور الجلسات :
يحصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان )مــن ضمنهــم أعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة( علــى مقابــل مالــي ثابــت )3.000( 

ريــال ســعودي عــن الجلســة مقابــل حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. 

ثامناً: تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية: 
لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأيا غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 

تاسعاً: أي عقوبـة أو جـزاء أو تدبيـر احتـرازي أو قيـد احتياطـي مفـروض علـى الشـركة مـن الهيئـة أو مـن أي 
جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضائيـة، مـع بيـان أسـباب المخالفـة والجهـة الموقعـة لهـا وسـبل عالجهـا 

وتفـادي وقوعهـا فـي المسـتقبل.

 

عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
• يقــوم المراجــع الداخلــي للشــركة بتقديــم التقاريــر الدوريــة للجنــة المراجعــة حــول العمليــات التشــغيلية واإلداريــة والماليــة 
ــة  ــة الداخلي ــام المراقب ــي نظ ــري ف ــف جوه ــة أي ضع ــر الدوري ــر التقاري ــم تظه ــث ل ــة حي ــة الداخلي ــة الرقاب ــن فعالي ــق م للتحق

للشــركة.
ــم  ــماح له ــم الس ــث ت ــركة، حي ــة الش ــام مراجع ــن مه ــزء م ــة كج ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــم إج ــي بتقيي ــع الخارج ــوم المراج • يق

ــة. ــة الداخلي ــر المراجع ــس وتقاري ــن المجل ــة ع ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــات مجل ــر اجتماع ــع محاض ــى جمي ــالع عل باالط

سبل عالجها وتفادي وقوعها
في المستقبل 

الجهة الموقعة
 للمخـــــالــفــة 

نوع عالقته بالشركة
العقوبة /الجزاء/التدبير االحترازي/

القيد االحتياطي

ــة  ــع انظم ــة بجمي ــران ملتزم ــمنت نج ــركة أس ش
وبالتالــي  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  وشــروط 
قدمــت الشــركة اعتراضهــا علــى العقوبــة وهــي 
فــي  العليــا  االداريــة  المحكمــة  لــدى  منظــورة 

ديــوان المظالــم

الهيئة العامة 
للمنافسة 

حسب ادعاء المدعي : 
تجاوزات في نظام المنافسة 

غرامة مالية 10 مليون ريال
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الحادي عشر: إقرارات الشركة:
يقــر مجلــس إدارة أســمنت نجــران، وفقــا للمعلومــات المتوفــرة لديــه وبنــاء علــى تقريــر مراجــع حســابات الشــركة ومعطيــات 

الســوق الحاليــة و كذلــك المؤشــرات المســتقبلية بمــا يلــي: 
1. أن ســجالت الحســابات أعــدت بالشــكل الصحيــح حســب المعاييــر المحاســبية الصادرة مــن و المعتمــدة من الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونيين .
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. 

3. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بمشيئة الّله.
4. أنــه ال توجــد أيــة أعمــال أو عقــود جوهريــة تكــون الشــركة طرفــاً فيهــا أو كان فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس االدارة وكبــار 
ــن هــذا  ــد )أوالً/د/ج( م ــي البن ــي 2022 م ســوى مــا ذكــر ف ــام المال ــالل الع ــم خ ــأي منه ــة ب ــخص ذو عالق ــن أو ألي ش التنفيذيي

التقريــر والخــاص بالعقــود واألعمــال مــع أطــراف ذات عالقــة.
5.أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى شــركة أســمنت نجــران مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة 

إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة –ســوى مــا ذكــر بهــذا التقريــر.

الثاني عشر: حوكمة الشركات: 
أ( هناك بنود ال تنطبق على شركة أسمنت نجران وتشمل مايلي: 

ــرض  ــن أي ق ــم تضم ــا ل ــا، كم ــس إدارته ــاء مجل ــن أعض ــوع ألي م ــن أي ن ــدي م ــرض نق ــران أي ق ــمنت نج ــركة أس ــدم ش ــم تق •  ل
ــر. ــع الغي ــا م ــس إدارته ــاء مجل ــد أعض ــده أح عق

•  اليوجــد لــدى شــركة أســمنت نجــران أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص ) عــدا أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر( قامــوا بإبــالغ الشــركة بتلــك الحقــوق.

•  اليوجــد فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة تــم 
إصدارهــا. 

ــاب أو  ــرات اكتت ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق أو تحوي ــد أي حق •  اليوج
ــركة.  ــا الش ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش حق

•  اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 
•  اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 

•  اليوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 
•  اليوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
•  اليوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

ب( وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد: 
•  لم تقدم شركة أسمنت نجران أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض 



ج( ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
قامــت الشــركة بتطبيــق المــواد الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء األحــكام 

الــواردة أدنــاه:

أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

مادة استرشادية سيتم
تطبيقها مستقبالً

التقييم:
يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى 
تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل ثــالث ســنوات

هـ 41

مادة استرشادية سيتم
تطبيقها مستقبالً

التقييم:
تقييمــاً  التنفيذييــن  غيــر  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يجــري 

المجلــس  رئيــس  ألداء  دوريــاً 
و 41

مادة استرشادية سيتم
تطبيقها مستقبالً

تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70

مادة استرشادية
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة 

أشهر( على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
72

مادة استرشادية

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

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

2 85

مادة استرشادية
تحفيز العاملين:

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة 
3 85

مادة استرشادية المسؤولية االجتماعية 87

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه 
من مبادرات في العمل االجتماعي ومقارنة ذلك 

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

1 88

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية 

االجتماعية للشركة
4 88

مادة استرشادية تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95
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 )طن(إنتاج الكلنكر 

      سادســًا : أداء الشركة

أوالً: األداء التشغيلي: 
االنتــــــــاج: 

أ( الكلنكر:
يوجــد لــدى الشــركة ثالثــة خطــوط انتــاج فــي مصنعهــا الرئيســي بطاقــة إجماليــة قدرهــا )15.500( طــن يوميــاً والتــي تســاوي 
)4.960.00( طــن ســنوياً . بلــغ انتــاج الشــركة مــن مادة الكلنكر للعــام 2022م ) 3.649.578(  ثالثة ماليين وســتمائة وتســعة وأربعون 
ألفــا وخمســمائة وثمانيــة وســبعون طــن مقارنــة بكميــة ) 2.651.763(  مليونــان وســتمائة وواحــد وخمســون ألفــا وســبعمائة 
وثالثــة وســتون طــن للعــام 2021م  أي بزيــادة قدرهــا )997.815( تســعمائة وســبعة وتســعون ألفــا وثمانمائــة وخمســة عشــر طــن 
وبنســبة )38 %( خــالل عــام 2022م حيــث تقــوم الشــركة بتشــغيل اثنيــن مــن خطــوط اإلنتــاج واإلبقــاء علــى الخــط الثالــث كخــط 
احتياطــي وتقــوم بتدويــر التشــغيل بيــن الخطــوط، ونتيجــة لذلــك تحســن مخــزون الشــركة ليصبــح بنهايــة العــام 2022 م إلــى 
ــة  ــون وثماني ــع )1.058.436( ملي ــة م ــن مقارن ــون ط ــتة وثالث ــبعمائة وس ــا وس ــتون ألف ــد وس ــعمائة وواح ــون وتس )1.961.736( ملي

وخمســون ألفــاً وأربعمائــة وســتة وثالثــون طــن للعــام 2021م . 

ونظــراً لتوفــر مخــزون مرتفــع مــن الكلنكــر، فــإن الشــركة لديهــا القــدرة علــى تلبيــة أي ارتفــاع فــي الطلــب علــى األســمنت 
ــام،  ــالل الع ــتخدم خ ــم تس ــر ل ــاج الكلنك ــتغلة إلنت ــر مس ــة غي ــة تصميمي ــة إنتاجي ــركة طاق ــدى الش ــد ل ــه يوج ــث أن ــتقبالً، حي مس

ــة.  ــن إضافي ــة طح ــى طاق ــة إل إضاف

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلنكر خالل الخمس سنوات من عام 2018 م إلى عام 2022م
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ب( األسمنت: 
يوجــد لــدى الشــركة طاقــة طحــن لأســمنت ســنوية قدرهــا )6.336.000( طــن، وبلــغ إنتــاج الشــركة مــن األســمنت للعــام 2022م  
ــة  ــان وثمانمائ ــل )2.891.159(  مليون ــن مقاب ــتون ط ــة وس ــة وثالث ــا ومائ ــبعون ألف ــة وس ــعمائة وثماني ــان وتس )2.978.163(  مليون

وواحــد وتســعون ألفــاً ومائــة وتســعة وخمســون طــن عــام 2021م بزيــادة قدرهــا %3.

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من األسمنت خالل الخمس سنوات من عام 2018 م إلى عام 2022م 

 )طن(إنتاج االسمنت 
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ج( التسويق والمبيعات :
مــع التخفيــف التدريجــي للقيــود المفروضــة علــى كوفيــد-19 كان مــن المتوقــع أن يتعــزز قطــاع األســمنت خــالل عــام 2022م 
ومــع ذلــك أدى االتجــاه التضخمــي إلــى تباطــؤ  فــي أنشــطة البنــاء مانتــج عنــه انخفــاض فــي الطلــب علــى األســمنت في الســوق 
ــا )2.965.993(  ــام 2022م قدره ــة للع ــمنت إجمالي ــات إس ــق مبيع ــن تحقي ــركة م ــت الش ــك تمكن ــم ذل ــبة 2% رغ ــي بنس المحل
مليونــان وتســعمائة وخمــس وســتون ألفــاً وتســعمائة وثالثــة وتســعون طــن مقارنــة بـــ )2.908.959( مليونــان وتســعمائة 

وثمانيــة ألــف وتســعمائة وتســعة وخمســون طــن مــن األســمنت فــي عــام 2021م، بنمــو قــدره )%2(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مبيعــات الشــركة توجهــت لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي للمملكــة بشــكل رئيســي إضافــة 
ــن  ــار  والموزعي ــر  للتج ــع المباش ــة البي ــى سياس ــركة عل ــد الش ــقيقة وتعتم ــن الش ــة اليم ــى دول ــات إل ــض الكمي ــر بع ــى تصدي إل
تاريــخ   )72098( برقــم  التجــارة  وزارة  مــن  لهــا  والصــادرة  لأســمنت  تصديــر  رخصــة  لديهــا  الشــركة  أن  علمــاً  والمســتهلكين. 

 . بتاريــخ 1443/11/15هـــ   )4969( رقــم  ورخصــة  1443/08/27هـــ 
قامــت الشــركة بتصديــر )322.463( ثالثمائــة واثنــان وعشــرون ألــف وأربعمائــة وثالثــة وســتون طًنــا مــن األســمنت إلــى اليمــن حتــى 

31 ديســمبر 2022م ، وتمثــل كميــات مبيعــات التصديــر نحــو )11 %( مــن إجمالــي كميــات مبيعــات الشــركة للعــام 2022م. 
 

ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات من عام 2018 م إلى عام 2022 م

 ) ألف طن(مبيعات االسمنت 
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ثانياً: األداء المالي: 
مقارنة نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة:

 )باأللف ريال(صافي المبيعات وصافي األرباح ) الخسائر ( 

800,000

600,000

300,000

100,000

0

)100,000(

)300,000(
2018 2019 2020 2021 2022

صافي األربـــــــــاح

صافي المبيعات

2018م 2019م 2020م 2021م 2022م البيــــــان

278.413  416.406  623.197  581.553  535.686  اإليـــــــــــــــــرادات

)292.366( )297.192( )373.279( )351.234( )363.998(   تكلفة اإليرادات

)13.953(  119.214  249.918  230.319  171.688  مجمل الدخـــل

)62.156( )61.118( )60.605( )57.461( )54.671(
 مجموع المصـــاريف اإلدارية والتسويقية

 والتمويلية والــــعـــامــة

16  1.566  1.294 )1.849(  3.352 إيرادات / )مصاريف( بالصافي

)76.093(  59.662  190.607  171.009  120.369  صافي الربح قبل الزكاة

)7.407( )6.147(  10.333 )5.463( )6.620( مــــصــــروف الزكـــــــاة

)83.500(  53.515  200.940  165.546  113.749 صافي الربح )الخسارة(

1.893 )604( )1.058( )644( )1.266( الدخل )الخسارة( الشامل 

)81.607(  52.911  199.882        164.902  112.483 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل 

)0.49(  0.31  1.18  0.97  0.67 ربحية السهم من صافي الربح / )خسارة( 

)0.48(  0.31  1.18  0.97  0.67  ربحية السهم من إجمالي الدخل / )خسارة( الشامل

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة
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يوضح الرسم البياني التالي مقارنة أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة
 )مليون ريال(

إجمالي األصول حقوق المساهمين

مقارنة أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة:      )ألف ريال(

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0,000,000

2018م 2019م 2020م 2021م 2022م البيــــــان

439.328 398.304 530.950 422.363 483.072  األصول المتداولة

2.138.151 2.089.140 1.987.812 1.967.187 1.940.600  األصول غير المتداولة

2.577.479 2.487.444 2.518.762 2.389.550 2.423.672 إجمالي األصول

128.222 438.197 144.856 153.781 149.364  الخصوم المتداولة

515.629 65.708 317.985 269.946 281.002 الخصوم غير المتداولة 

643.851 503.905 462.841 423.727 430.366 إجمالي الخصوم

     حقوق المساهمين 

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 رأس المال

103.059 108.411 128.841 145.396 156.771 االحتياطي القانوني 

130.569 175.128 227.080 120.427  136.535  األرباح المبقاة

1.933.628 1.983.539 2.055.921 1.965.823 1.993.306 مجموع حقوق المساهمين

2.577.479 2.487.444 2.518.762 2.389.550 2.423.672  المطلوبات وحقوق المساهمين
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )ألف ريال( : 
مبيعــات الشــركة تمــت داخــل الســوق المحلــي وبالتحديــد داخــل المنطقــة الجنوبيــة وكذلــك تــم تصديــر كميــات تجاريــة بنســبة 
ــخ 1443/08/27هـــ  ــم )72098( تاري ــمنت رق ــر األس ــة تصدي ــى رخص ــركة عل ــت  الش ــث حصل ــة حي ــارج المملك ــا خ ــن مبيعاته 11% م

ورخصــة رقــم )4969( بتاريــخ 1443/11/15هـــ والصــادرة مــن وزارة التجــارة 

2022 م 2021 م
المنطقة الجغرافية

النسبة المئوية  اإليرادات
) ألف ريال( اإليرادات  النسبة المئوية

) ألف ريال(

%94 547.820 %89 481.086  المنطقة الجنوبية

%6 33.733 %11 المناطق األخرى + التصدير 54.600

%100  581.553 %100  535.686 اإلجمــالي

نسبة التغيير
%

التغيير
)ألف ريال(

2021 م
)ألف ريال(

2022م
)ألف ريال(

البيــــــان

%8- )45.867(      581.553  المبيعات/ اإليرادات 535.686 

%4 )12.764(      )351.234( )363.998(  تكلفة المبيعات/ اإليرادات

%25- )58.631(       230.319  171.688  مجمل الربح

- 3.352 -  3.352  إيرادات تشغيلية- أخرى

%8- )4.639( )59.310( )54.671(  مصروفات تشغيلية ـ أخرى

%30- )50.640(       171.009  120.369  صافي الربح قبل الزكاة

%21 )1.157(        )5.463( )6.620( )مصروف( / دخل الزكاة 

%31- )51.797(       165.546  113.749 صافي ربح )خسارة( السنة

%97 )623(           )644( )1.266( الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

%32- )52.420(       164.902  112.483 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة



المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أم غيــر ذلــك( وكشــف 
بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة خــالل العــام المالــي 2022م )باأللــف ريــال( : 

المديونية اإلجمالية
 للشركة وشركاتها

 التابعة

المبلغ المتبقي
 من القرض

المبالغ المدفوعة
 سدادا  للقرض خالل السنة

مدة القرض
مبلغ

أصل القرض 
اسم الجهة

 المانحة للقرض
تسلسل

278.500 278.500 0 7 سنوات  278.500 مصرف الراجحي * )1(

المساهمات االجتماعية: 
ــن  ــة القاطني ــة وصح ــالمة البيئي ــركة بالس ــم الش ــا تهت ــه، كم ــل في ــذي تعم ــع ال ــي المجتم ــي ف ــدور اإليجاب ــركة بال ــن الش تؤم
بالقــرب مــن عملياتهــا حيــث تلتــزم الشــركة بتطبيــق أعلــى معاييــر الرقابــة البيئيــة وذلــك بمــا يتوافــق مــع المعاييــر التنظيميــة 
البيئيــة المحليــة والعالميــة  حيــث قامــت الشــركة بتركيــب أنظمــة مراقبــة بيئيــة متصلــة باالنترنــت فــي مواقــع مختــارة ممــا 

يســهل مــن رصــد ومتابعــة والتأكــد مــن ســالمة البيئــة المحيطــة بمواقعهــا.
تســاهم الشــركة فــي الخدمــات االجتماعيــة والجمعيــات الخيريــة المرخصــة فــي منطقــة نجــران حيــث تــم تقديــم التبرعــات 
النقديــة والعينيــة لعــدد مــن األنشــطة الخيريــة واألنشــطة االجتماعيــة المرخــص لهــا مــن قبــل الدولــة وذلــك ضمــن سياســة 

المســؤولية االجتماعيــة المعتمــدة لــدى الشــركة..  

ــتحقات  ــوم أو أي مس ــب أو رس ــداد أي زكاة أو ضرائ ــتحقة لس ــددة والمس ــة المس ــات النظامي ــة المدفوع ــان بقيم بي
أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية :  

بيان األسباب وصف موجز لها

2022 م 

 المستحق حتى نهاية بيان المدفوعات
 الفترة المالية السنوية

 ولم يسدد
المسدد

الغيــر  المســتحقات  بنــد  يتضمــن 
عــام  عــن  المخصــص  المبلــغ  مســددة 
حيــن  فــي  ســداده  وســيتم  2022م  

 . قه ســتحقا ا

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل 7.904.000 4.850.911 الزكاة 

الغيــر  المســتحقات  بنــد  يتضمــن 
عــام  عــن  المخصــص  المبلــغ  مســددة 
حيــن  فــي  ســداده  وســيتم  م   2022

 . قه ســتحقا ا

تخضع الشركة ألنظمة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

3.255.138 31.360.147 الضريبة 

-
تخضع الشركة لنظام 
التأمينات االجتماعية

600.571 7.040.292
المؤسسة العامة

 للتأمينات االجتماعية 

-
تقوم الشركة بتجديد اإلقامات 

للعمالة التابعة لها وكذلك 
تأشيرات الخروج والعودة 

- 2.182.152
تكاليف تأشيرات

 وجوازات 

*خــالل عــام 2022 م  ، وقعــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة )تــورق( مــع مصــرف الراجحــي بمبلــغ 278.5 مليــون ريــال ســعودي الســتبدال التســهيالت طويلــة األجــل القائمــة. يتــم ســداد التســهيالت 

البنكيــة الجديــدة علــى مــدى ســبع ســنوات علــى 13 قســًطا نصــف ســنوي بــدًءا مــن مايــو 2023 م .
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والنظرة  المخاطر 
المستـقـــبــلــيــــة



      سابــعـــًا :  المخاطر والنظرة المستقبلية : 

أوالً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:   
يبــذل مجلــس اإلدارة جهــوداً كبيــرة فــي ســبيل إرســاء دعائــم قويــة لمســاندة الشــركة فــي القيــام بأعمالهــا وتنميــة مواردهــا 
والتوســع فــي أنشــطتها، وعليــه يتــم االهتمــام بنظــام الرقابــة والتأكــد مــن المهــام والمســؤوليات والقــرارات وتحقيــق 
أقصــى درجــات االســتقاللية للمراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتأكــد مــن التعامــل معهــا وتوفيــر التقييــم المســتمر للتأكــد من 
ســالمة وحمايــة موجــودات الشــركة وعليــه يؤكــد مجلــس اإلدارة حســب المعلومــات المتوفــرة لديــه أنــه ال يوجــد لديــه شــك 
بقــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها بــإذن اللــه وتولــي الشــركة اهتمامــاً بالمخاطــر المحتملــة والتــي قــد تؤثــر ســلباً علــى 

تحقيــق خطــط الشــركة المســتقبلية والتــي منهــا:
• الزيــادة المســتقبلية فــي اســعار بيــع منتجــات الطاقــة والمنتجــات البتروليــة مثــل زيــت الوقــود الثقيــل والــذي يتــم توفيــره 

بشــكل حصــري مــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )ارامكــو الســعودية(.
•  المنافســة بيــن شــركات األســمنت نتيجــة للتوســعات فــي الطاقــة اإلنتاجيــة فــي الشــركات القائمــة ودخــول شــركات جديدة 

فــي ظــل تراجــع الطلــب المحلــي على األســمنت.
• انخفاض متوسط اسعار البيع نتيجة ارتفاع مخزونات الكلنكر وانخفاض الطلب

• ارتفاع تكاليف وأجور الشحن والنقل.
•  ارتفاع تكاليف ورسوم رخص العمالة األجنبية.

• ارتفاع رسوم تصدير األسمنت للخارج والبعد الجغرافي عن الموانئ.
• الظروف السياسية واألمنية في منطقة نجران.

• مخاطر السوق: 
هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي الســوق. 
ــر  ــح ومخاط ــدل الرب ــر مع ــر : مخاط ــن المخاط ــواع م ــة أن ــن ثالث ــركة م ــا الش ــرض له ــي تتع ــية الت ــوق الرئيس ــل الس ــون عوام تتك

ــرى.  ــعار أخ ــر أس ــالت ومخاط العم

1. مخاطر سعر الفائدة:  
ــبب  ــة بس ــأدوات المالي ــتقبلية ل ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة العادل ــي القيم ــب ف ــر التقل ــي مخاط ــدة ه ــعر الفائ ــر س مخاط
ــالل  ــن خ ــر م ــن المخاط ــوع م ــذا الن ــرض له ــر التع ــف مخاط ــة بتخفي ــوم المجموع ــوق. تق ــي الس ــعرالفائدة ف ــي س ــرات ف التغي
التركيــز علــى االحتفــاظ باألرصــدة لــدى البنــوك. كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، تتعــرض المجموعــة لمخاطــر ســعر الفائدة 

علــى قروضهــا.

خــالل عامــي 2022م و2021م، كانــت قــروض المجموعــة بأســعار متغيــرة مقومــة بالريــال الســعودي. تقــوم المجموعــة بتحليــل 
مخاطــر أســعار الفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي. يتــم إجــراء تحليــل الحساســية مــن خــالل تطبيــق تقنيــة محــاكاة لإلتزامــات 
التــي تمثــل مراكــز رئيســية لتحمــل الفائــدة. يتــم اســتخدام ســيناريوهات مختلفــة مــع األخــذ في االعتبــار إعــادة التمويــل وتجدد 

المراكــز الحاليــة والتمويــل البديــل والتحــوط. 
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2. مخاطر العمالت: 
تنشــأ مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة. وال تعتقــد اإلدارة أن مخاطــر العمــالت جوهريــة الن معظــم معامــالت وأرصــدة المجموعــة 
ــالت  ــض المعام ــد بع ــعودي، توج ــال الس ــع الري ــت م ــه مثب ــعر صرف ــذي س ــي، وال ــدوالر األمريك ــعودي أو ال ــال الس ــية بالري األساس

باليــورو ولكنهــا ليســت جوهريــة.

3.  مخاطر أسعار أخرى: 
مخاطــر األســعار األخــرى هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب 

التغيــرات فــي أســعار الســوق. ال تتعــرض المجموعــة إلــى أي مخاطــر أخــرى. 

مخاطر االئتمان:
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم وفــاء الطــرف المقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد مــع العميــل ممــا يــؤدي إلــى 
خســارة ماليــة. تتســبب مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فــي المقــام األول إلــى األمــوال الســائلة والذمــم 
المدينــة. يتــم إيــداع األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك ذات الوضــع االئتمانــي الجيــد. بينمــا يمثــل عــدد قليــل مــن العمــالء جــزًءا كبيــًرا 
ــع  ــم. جمي ــداد مديونايته ــة س ــان إمكاني ــة لضم ــات مالئم ــالء ضمان ــؤالء العم ــدم ه ــة. ق ــم المدين ــدة الذم ــرادات وأرص ــن اإلي م
العمــالء الرئيســيين هــم عمــالء بــارزون فــي المملكــة العربيــة الســعودية وال يوجــد مؤشــر إلــى أنــه ســتكون هنــاك خســارة فــي 

اإليــرادات مــن قبــل هــؤالء االطــراف.

مخاطر السيولة:
تمثــل مخاطــر الســيولة  فــي الصعوبــات التــي تواجههــا منشــأة مــا فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بااللتزامــات المتعلقــة بــاألدوات 
الماليــة . يمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم المقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة مــا بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتهــا 
العادلــة . يتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق مراقبــة الســيولة بصــورة مســتمرة والتأكــد مــن وجــود المــوارد الماليــة الكافيــة. 
ــى  ــاد  عل ــروض أو االعتم ــل والق ــادر التموي ــة أو مص ــات المالي ــداد االلتزام ــروط س ــن ش ــيولة م ــي مخاطرالس ــز  ف ــأ التركي ــد  ينش ق

ســوق محــدد للحصــول علــى موجــودات ســائلة .

ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ( المشاريع الرأسمالية:
ــأت  ــاج  أنش ــاءة االنت ــة وكف ــع االعتمادي ــاج ولرف ــي اإلنت ــة ف ــواد الداخل ــل الم ــة لنق ــل خارجي ــركات نق ــى ش ــاد عل ــل االعتم لتقلي
شــركة أســمنت نجــران شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل )شــركة وصــل الجنــوب للنقــل البــري شــركة شــخص واحــد – ذات 
مســؤولية محــدودة( بموجــب الســجل التجــاري رقــم 5950119264 الصــادر عــن وزارة التجــارة. بــدأ التشــغيل التجــاري للشــركة 
ــر 2021م  بأســطول مكــون مــن 50 شــاحنة ممــا ســاعد علــى تقليــل االســتعانة بمصــادر خارجيــة لمتطلبــات النقــل  فــي أكتوب
الداخلــي. قامــت الشــركة بزيــادة األســطوب خــالل عــام 2022م حيــث بلــغ أســطول الشــركة 100 شــاحنة بنهايــة العــام، كمــا أن 
لــدى الشــركة خطــة لزيــادة أعمــال الشــركة مــن خــالل زيــادة األســطول خــالل الســنوات القادمــة بهــدف تلبيــة حاجــة الشــركة 

ــل. ــة للنق الداخلي



ب( العمليات التشغيلية:
لدى الشركة ثالثة خطوط إنتاج للكلنكر بطاقة إجمالية 15.500 طن في اليوم و 4.960.000 طن سنوًيا.

ــن  ــغيل بي ــر التش ــوم بتدوي ــي وتق ــط احتياط ــث كخ ــط ثال ــى خ ــاء عل ــاج واإلبق ــوط اإلنت ــن خط ــن م ــغيل اثني ــركة بتش ــت الش قام
الخطــوط  ونتيجــة لذلــك  زاد  مخــزون الكلنكــر  فــي الشــركة بنســبة 89% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. توقًعــا 
لمزيــد مــن التحســن فــي الطلــب في الســوق بســبب المشــاريع التنموية المختلفــة للحكومــة )نيوم ، القديــة ، إلخ( ، وستســتمر 
الشــركة فــي تشــغيل اثنيــن مــن خطــي إنتــاج الكلنكــر الرئيســيين خــالل عــام 2023م . ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة لديهــا جــزء 
غيــر مســتخدم مــن إنتــاج الكلنكــر وكذلــك مرافــق طحــن األســمنت جاهــزة للتشــغيل فــي حالــة حــدوث أي زيــادة مفاجئــة فــي 

طلــب الســوق.
خــالل عــام 2022م ، قامــت الشــركة بإعــادة تأهيــل محطــة توليــد الكهربــاء القائمــة علــى اســتغالل الحــرارة المهــدرة ودخلــت 
ــة  ــات الطاق ــي متطلب ــن إجمال ــتغطي 25% م ــام 2023 م وس ــالل ع ــة خ ــذه المحط ــغيل ه ــيتم تش ــل. س ــغيل الكام ــز التش حي

ــة.  ــة منخفض ــع بتكلف ــة  للمصن الكهربائي

 ج( برامج التوطين:
تــدرك شــركة أســمنت نجــران مــدى أهميــة مواردهــا البشــرية وأن العنصــر البشــري هــو أهــم أصولهــا وأن الحفاظ عليــه ومعرفة 
متطلباتــه وتطويــره وتوفيــر بيئــة عمــل مســاندة للتعلــم واإلبــداع والتطــور الوظيفــي المســتمر ضمــن أبــرز أولوياتهــا ، باعتبــاره 
الثــروة الحقيقيــة وأبــرز ركائــز النجــاح. ولتحقيــق تطلعــات الشــركة فــي تأهيــل وتطويــر رأس مالهــا البشــري وضمــان اســتمرارية 
الكفــاءة اإلنتاجيــة قامــت الشــركة باعتمــاد منهجيــة األهــداف ومؤشــرات األداء الرئيســية علــى مســتوى اإلدارات والموظفيــن 
وربطهــا بنظــام تقييــم األداء الســنوي وذلــك للمســاعدة فــي إنجــاز األهــداف والحصــول علــى التغذيــة العكســية  الفعالــة 
وتحليــل نقــاط القــوة وفــرص التعلــم ودراســة إمكانيــات النمــو والتطــور بمــا يحقــق المنفعــة القصــوى مــن المــوارد البشــرية. 
كمــا تحــرص الشــركة باســتمرار علــى توفيــر التدريــب والتطويــر اإلداري والفنــي مــن خــالل إعــداد خطــة التدريــب الســنوية حيــث 
تتضمــن البرامــج الفنيــة واإلداريــة وورش العمــل المتخصصــة ودورات اللغــة اإلنجليزيــة والتــي تســاهم فــي تحســين وتطويــر أداء 

الموظفيــن الســعوديين وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات لإرتقــاء بمســتوى قدراتهــم العلميــة والفنيــة.  

كمــا قامــت الشــركة باعتمــاد مبــادرة صوتــك مســموع ضمــن مجموعــة مــن مبــادرات بيئــة العمــل والتــي تهــدف إلــى  تحســين 
وتطويــر بيئــة العمــل الداخليــة ،حيــث تحــرص الشــركة علــى توفيــر بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة 
الموظفيــن وتحســين دافعيتهــم للعمــل يأتــي ذلــك مــن خــالل مؤشــرات تســاهم فــي رفــع مســتوى الشــفافية فــي بيئــة 
العمــل وفــي إيصــال رأي الموظفيــن بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى إنتاجيتهــم وانتمائهــم المؤسســي لتحقيــق تطلعــات وأهــداف 

الشــركة المســتقبلية. 

ومــن منطلــق إيمــان شــركة أســمنت نجــران بتوجهــات القيــادة الرشــيدة فــي تحقيــق رؤيــة 2030م ، فقــد أولــت اهتمامــاً كبيــراً 
بتوطيــن الوظائــف كمنهــج راســخ لتحقيــق خططهــا المســتقبلية، حيــث تواصــل الشــركة رحلــة النجــاح فــي تحقيــق أهدافهــا 

بالمحافظــة علــى مركزهــا فــي برنامــج التوطيــن بنطاقهــا البالتينــي حســب تصنيــف برنامــج نطاقــات. 
 كمــا أن االســتدامة الوظيفيــة للموظفيــن تأتــي ضمــن أهــم مؤشــرات األداء الرئيســية التــي تحــرص إدارة المــوارد البشــرية علــى 

قياســها والمحافظــة عليهــا، لضمــان فعاليــة وجــودة برامــج التوطيــن.
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حــقــــوق المساهمين 
وآلية التواصل معهم



      ثامــنــًا : حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم: 

أوالً: مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يبــذل مجلــس اإلدارة جهــوداً كبيــرة فــي ســبيل ُيبلــغ مجلــس اإلدارة عــن طريــق رئيــس المجلــس علمــاً بمقترحات المســاهمين 
وملحوظاتهــم والتــي تصــل الــى الشــركة حيــال الشــركة وأدائهــا او اي مقترحــات اخــرى. علمــا ان الشــركة وفــرت عــدة قنــوات 

للتواصــل مــع المســاهمين علــى موقعهــا االلكترونــي.

ثانياً: سياسة توزيع أرباح األسهم:
تــوزع األربــاح الســنوية الصافيــة للشــركة بعــد حســم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فيهــا الــزكاة 

المفروضــة شــرعاً علــى النحــو التالــي:
1( يجنــب )10% ( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 

التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%(  مــن رأس المــال المدفــوع.
ــي  ــي اتفاق ــن احتياط ــاح لتكوي ــي األرب ــن صاف ــبه م ــد نس ــس اإلدارة تحدي ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــة بن ــة العادي ــة العام 2( للجمعي

ــركة . ــى الش ــع عل ــود بالنف ــا يع ــص بم يخص
3( للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.
4( يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل )1%(  من رأسمال الشركة المدفوع.

5( مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )السادســة والعشــرون( مــن هــذا النظــام ، والمــادة السادســة والســبعين مــن 
نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة )10%( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ، بعــد توزيــع اربــاح علــى المســاهمين 
ال يقــل عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي 

يحضرهــا العضــو.
6( للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس االدارة اتخــاذ القــرار المناســب حــول الباقــى مــن االربــاح بمــا ال يتعــارض 

مــع القــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــى هــذا الشــأن 
7( يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط المقررة من الجهات المتخصصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية .

دفع أرباح حصص المساهمين : 
التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا  المــكان والمواعيــد  المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي  األربــاح  تدفــع حصــص 

الماليــة. الســوق  وهيئــة  التجــارة  وزارة  تصدرهــا  التــي  للتعليمــات 
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إجـــمــالي الربـــح

نسب األرباح التي تم التوصية بها
 عن النصف الثاني من عام 2022م

 نسب األرباح التي تم توزيعها عن
النصف األول من عام 2022م البيان

يحدد الحقاً 2022-10-19 تاريخ الصرف

%5 %2.5 %2.5 النسبة

85 مليون ريال 42.5 مليون ريال 42.5  مليون ريال  اإلجمالي 
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ثالثاً: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:
األخوة المساهمين الكرام

ــة  ــة الرابع ــة العادي ــم العام ــي جمعيتك ــم ف ــدم لحضراتك ــره أن يتق ــركتكم يس ــازات ش ــم انج ــتعرض معك ــد أن اس ــس اإلدارة وبع إن مجل
ــة:  ــات التالي ــات والمقترح ــر بالتوصي عش

1(اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته. 

2(التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3(اإلطالع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

4(التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2022 م.

5(التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة 
ــد  ــة 2024 وتحدي ــنة المالي ــع األول للس ــة 2023م والرب ــنة المالي ــنوية للس ــث  والس ــي والثال ــع الثان ــركة للرب ــة للش ــم المالي ــق القوائ وتدقي

أتعابــه. 

6( التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2022م بواقــع )0.25( ريــال 
للســهم والتــي تمثــل 2.5% مــن القيمــة األســمية للســهم وباجمالــي مبلــغ 42.5 مليــون ريــال، علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين 
المالكيــن لأســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مركــز ايــداع 
األوراق الماليــة )مركــز اإليــداع( فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق، وســيتم اإلعــالن عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــاً. وبذلــك 
ــمية  ــة االس ــن القيم ــل 5% م ــي تمث ــهم والت ــال للس ــو )0.5( ري ــام 2022 م ه ــن ع ــا ع ــرح توزيعه ــة والمقت ــاح الموزع ــي األرب ــح اجمال يصب

للســهم وباجمالــي 85 مليــون ريــال. 

7(التصويــت علــى صــرف مبلــغ )2.900.000( مليونــان وتســعمائة ألــف ريــال ســعودي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع )300.000( 
ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي لــكل عضــو إضافــة إلــى المكافــأة اإلضافيــة بواقــع )200.000( ريــال ســعودي  لرئيــس المجلــس عــن الســنة 

ــي 2022/12/31 م. ــة ف ــة المنتهي المالي

8( التصويــت علــى األعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة يــال العربيــة للصناعــة والتجــارة والمقــاوالت المحــدودة والتي لعضــو مجلس 
اإلدارة علــي حســين بــن برمــان اليامــي مصلحــة مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت حســب حاجــة العميــل بقيمــة 5.8 

مليــون والترخيــص بهــا وبنفــس الشــروط واألســعار التــي تتبعهــا الشــركة مــع عمالئهــا اآلخريــن. 

9( التصويــت علــى األعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة يــال العربيــة للصناعــة والتجــارة والمقــاوالت المحــدودة والتــي لعضــو مجلــس 
اإلدارة علــي حســين بــن برمــان اليامــي مصلحــة مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت حيــث بلغــت قيمــة األعمــال خــالل 

العــام 2022م مبلــغ )2.595.000( ريــال وذلــك بالشــروط التجاريــة الســائدة.  

ــابعة  ــادة الس ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــوارد ف ــص ال ــة بالترخي ــة العادي ــة العام ــة الجمعي ــس اإلدارة بصالحي ــض مجل ــى تفوي ــت عل 10(التصوي
والعشــرون مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس االدارة 
المفــوض أيهمــا أســبق، وذلــك وفقــاً للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة 

ــة.  ــاهمة المدرج ــركات المس بش

11(التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام 
المالــي 2023م، وتحديــد تاريــخ االســتحقاق والصــرف وفقــاً للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات وذلــك بمــا 

ــتثمارية. ــعية واالس ــا التوس ــة وخططه ــا النقدي ــي وتدفقاته ــركة المال ــع الش ــع وض ــب م يتناس

12( التصويــت علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن األســتاذ/ زيــاد بــن إبراهيــم بــن عبداللــه الجــارد عضــوا فــي لجنــة المراجعــة )عضــو مجلــس 
إدارة مســتقل( ابتــداء مــن تاريــخ 1444/03/21هـــ الموافــق 2022/10/17م وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة للــدورة الحاليــة والتــي تنتهــي 
فــي 2025/08/08م، علــى أن يســري التعييــن ابتــداً ء مــن تاريــخ القــرار الصــادر مــن مجلــس اإلدارة، ويأتــي هــذا التعييــن وفقــاً لالئحــة عمــل 

لجنــة المراجعــة. 

رئيس مجلس اإلدارة 
وليد بن عبدالرحمن الموسى


