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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  
 

 المساهمون: السادة 
وقد   م.2020يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية   القرى،نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت أم 

 بها.وفريق العمل لتها إدارة الشركة لجهود الكبيرة التي بذ سبحانه وتعالى ثم بافضل هللانتائج بجائت هذه ال
 ،،،  والسدادونسأل هللا التوفيق 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                               
 
 
 

 مقدمة:
 

المالية   ت الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوقعليماوالت  الشركات،والئحة حوكمة    ، الشركاتلقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام  
وقد أوصى مجلس إدارة شركة    النظامية،ولضمان اإلفصاح الكامل عن تلك المتطلبات فقد جاء التقرير ملبياً لمتطلبات اإلفصاح    السعودية.

 رير.التقذا  على هأسمنت أم القرى إلى الجمعية العامة بالموافقة 
لتعزيز صلة شركة أسمنت أم    م،2020ام المالي  الصلة بأداء الع  شطة واألعمال ذاتى معلومات مفصلة عن األنتنشر شركة أسمنت أم القر
 المعنية.والجهات  المصالح،القرى بمساهميها وأصحاب 

 
 
 

 :  والنشاطالتكوين  -1

 
سجل التجاري  ربية السعودية بموجب النة الرياض بالمملكة العفي مديمسجلة    شركة مساهمة سعودية  هى  الشركة()شركة إسمنت أم القرى  

 . م  2013يوليو  7هـ الموافق   1434 شعبان 28وتاريخ  1010382514رقم 
هـ الموافق    1435ب  رج  2وتاريخ    4032044432" مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم    وبموجب السجل التجاري الفرعي 
 . م 2014مايو  2
 

في    نشاط  يتمثل الصنا  الكلينكروبأنواعه    تاألسمن  صناعة الشركة  الترخيص  جمادى    29بتاريخ    411102103007رقم   عيبموجب 
 م.  2020 فبراير 24هـ الموافق  1441 اآلخرة

 
لواحد  للسهم امليون سهم القيمة اإلسمية    55مليون لاير سعودي مقسم إلى    550,000,000مال الشركة المصرح به والمصدر   رأس  يبلغ
   سعودي.لاير  10

يونيو    12كة في سوق األسهم السعودية بتاريخ  العام وتم البدء بتداول أسهم الشر  % من األسهم لالكتتاب50م تم طرح    2014ام  خالل ع
 م.  2014

 
     ميالدية.تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة 

                                                                    
الشركة على موقع تداول بتاريخ   فقد أعلنت  ،1الالزمة إلستغالل رخصة األسمنت األبيض رقم ق  جدوى اإلقتصاديةيتعلق بدراسة ال  ماوفي
كة بإنشاء خط إنتاج  مت الشرقد ألز  أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  ،1بخصوص رخصة األسمنت األبيض ق  28-06-2016
هر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج االسمنت خالل ستة وثالثون شأ االنتاج التجاري  سمنت األبيض بحيث يبداال

 .  م2016/ 06/ 28وة المعدنية الموافق البورتالندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثر
ي الجيولوجي في موقع حرة بعد اكتمال أعمال الحفر االستكشاف  " أنه   م 2016مارس    31بتاريخ  تداول    لى موقعنشرع التم    باإلضافة إلى أنه 

هذا وتقوم الشركة    الموقع،فقد تبين عدم وجود مخزون كافي من الحجر الجيري في    األبيض،ص باستغالل رخصة األسمنت  الخا  1حض  
فيما للنظر  المعنية  الجهات  بالتواصل مع  إلى ماتمت    .”لهمعسيتم    حالياً  افالشركة في تواصل    إليه،ارة  شاإلوباإلضافة  لصناعة  مع وزارة 

 الخصوص.بهذا ثروة المعدنية وال
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 الشركة:أغراض 
 

 : شركة تمثل األغراض التالية أغراض ال 

 .(بورتالندي العادي ) اإلسمنت  صناعة ▪
 األسمنت المقاوم لألمالح  صناعة ▪
 .اإلسمنت االبيض  صناعة ▪
 .نكريالكل   صناعة ▪

 
وتجارة  إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت البورتالندي، وسمنت البورتالنديإلا إنتاج، بدأت الشركة في المذكورة أعاله  ومن هذه األغراض

 .الجملة والتجزئة في منتجات الشركة
 

 المستقبلية: الخطط 
 

 ائي. تج النهدة المنالخدمات وتطوير جو توسيع قاعدة عمالء الشركة من خالل تقديم أفضل  •

 اد الخام. تأمين مصادر المو •

 مسئولية االجتماعية.اإلهتمام بالموارد البشرية وال •

 تطوير أنظمة وسياسات الشركة الداخلية.  •
 
 

 :   استيراتيجية شركة أسمنت أم القرى  -2

 
 : رؤيتنا 

 .والموظفين ،والمستثمرين ،للعمالء أن تكون الخيار المفضل 
 
 : سالتنار

 .ظفينللعمالء والمساهمين والمو محافظة على نموها باستمراروالستدامة خلق قيمة م
 

 :ــاقِيُمـن
 العناية بمصالح الشركة  -
 االلتزام -
 النزاهة  -
 
 
 :االستراتيجية  الشركةهداف أ -

 
ئيسية  الر الشركة قطاعات زة تنافسية في جميععلى الخصائص المميزة لها بإيجاد مي ندستت االستيراتيجية شركة إسمنت أم القرى هدافأن إ

 : ةالتالي االهدافل تبني يمة مستدامة من خالوذلك لخلق ق
 

 السالمة والبيئة والموارد البشرية وتقنية المعلومات: -1
 

 ير السالمة والمحافظة على البيئة االلتزام بأعلى معاي -
 يةبتدريب وتطوير الكفاءات الوطن تطوير الموارد البشرية -
 مة ة المعلومات والمعدات واألنظينمر لتق التطوير المست -
 انتاجية عالية حترافية و عية ذات اخلق بيئة عملية بثقافة صنا -
 
 

 :التشغيل -2
 

 العمل والمنتج باستمرار وثباتية  نظام مراقبة وتحكم عالي المستوى للمحافظة على جودة -
 انتاجية عالية لخطوط االنتاج -
 ة رنة متطوظمة صياطوط االنتاج بأنلخ  جاهزية عالية -
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 :العمالء -3
 

 مستمرة ومستقرة الحتياج العمالء ةبيتل -
 منتج عالية وثابتة  دةجو -
 سرعة عالية في الخدمة  -
 أسعار تنافسية -

 
 : الماليالعائد  -4

 

 تعظيم العائد من المبيعات  -
 تقليل تكاليف اإلنتاج  -
 تعظيم االستفادة من األصول -
 
 : فة تتمثل فيمضا خلق قيميجيات يتبني هذه االسترات إن -5

 
 منظومة مستديمة وذات صورة مشرقة  -
 ية ذات ربحية عاليةانتاج منظومة -
 منظومة راسخة لديها القدرة على النمو والتطور السريع -

 
 :ة مبادرات الشركة االستراتيجي -

شركة واألطراف  لمضافة لمساهمي المة ايم القيمة وتعظى على مبدأ االستداترتكز مبادرات الشركة وأهدافها متوسطة المدى وطويلة المد
   لية: المبادرات التالية التاالعالقة وذلك من خالل  ذات

 
 توفير المصادر الالزمة الستمرار اإلنتاج والمبيعات: -1

 الطاقة. مصادر  لالزمة لذلك وتامينالتعدينية ا تتعمل الشركة على تأمين مصادر المواد الخام من خالل الحصول على االمتيازا
 

 إدارة التكاليف:  -2
 المنتج.  بها للمحافظة على تنافسية عالية في تكلفةتعمل الشركة على إدارة التكاليف والتحكم 

 
 المحافظة على الميزة التنافسية السوقية: -3

عالية الجودة  تها ي منتجاافسية فظة على ميزتها التنتعمل الشركة على تواجدها في أسواق متعددة محيطة بموقع مصنعها من خالل المحاف
 العمالء والموزعين.خالل العالقات مع ومن 
 
 

 : الشركةائج أعمال تن -3
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 اإلنتاج -أ

   :يوهاإلسمنت من أنواع  عدة القرى أم  شركة إسمنتتنتج 
 

بناء  ستعمال في أغراض الاإلسمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع اال ▪
 لجدران. اوقواعد واألسقف ل العامة مثال

البوزالني: ▪ البورتالندي  أنو  اإلسمنت  من  نهائي  منتج  عن  عبارة  الى  هو  البوزوالنية  المادة  تضاف  حيث  اإلسمنت  اع 
 الكلنكر اضافة الى الجبس.  

 .نيةوهو نوع يصلح لإلستعمال في القواعد الخرسا ،للكبريتاتاإلسمنت المقاوم  ▪
 
 

 م   2020عام  كة من األسمنت والكلينكر خاللالشر إنتاجل جدو 
 

 نوع المنتج
 طن( ف حجم اإلنتاج )أل 
2020 

  الكلينكر 
1,419 

  األسمنت 
1,692 

 
 المخزون  -ب
 

 م  2020 ديسمبر  31 في مخزون الشركة من األسمنت والكلينكر جدول 
 

 نوع المنتج
 طن( )ألف   المخزون

2020 

  لينكر الك
2,183 

  منت األس
49 

 
 

 الجودة  -ج
 

وقد حصلت الشركة بحمد هللا على شهادة    منتجاتها،ا العام وتحديداً جودة  لموضوع الجودة بمفهومه  القرى أهمية كبيرة  تولي شركة أسمنت أم
 التالية:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات 

 ( TYPE 1) األسمنت البورتالندي العادي  -

 الندي البوزالني البورت  األسمنت -

 ( TYPE Vت ) ي المقاوم للكبريتااألسمنت البورتالند -

 ات  المبيع -د

 األخيرة:ات الشركة من منتجاتها خالل األعوام  مبيع -1

 

  (  ألف طن)  كمية المبيعات             
 نوع المنتج

2017 2018 2019 2020 

 ( ندي العادي ) معبأاألسمنت البورتال 918 539 371 351

 عادي ) سائب (األسمنت البورتالندي ال 695 740 626 723

 زالني ) معبأ( رتالندي البواألسمنت البو 41 63 127 97

 األسمنت البورتالندي المقاوم ) سائب (  39 41 65 59

 اإلجمالي  1,693 1,383 1,189 1,231
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 القطاعية:المعلومات  -2

 

 التحليل الجغرافي 

 م:2020خالل عام الجغرافية التالية يعات داخل المملكة في المناطق المب جارية وتها الت تمارس الشركة عمليا

 

 المنطقة    طن(  )ألف ةالكمي

 الطائف  870

 الباحة  243

 المنطقة الغربية    150

 المنطقة الجنوبية    87

 المنطقة الوسطى    343

 المجموع    1693

 
 األعمال: نتائج  -هـ 

 خالل خمس سنوات ركة الشأعمال  ى نتائجيوضح الجدول التال

 الفترة
ير ينا 1من 
  31م حتى 2020
 م  2020ديسمبر 

ناير ي 1من 
  31م حتى 2019
 م  2019ديسمبر 

يناير  1من 
  31م حتى 2018
 م  2018ديسمبر 

يناير  1من 
  31م حتى 2017
 م  2017ديسمبر 

يناير  1من 
  31م حتى 2016
 م  2016ديسمبر 

 ( 10,431,371) 65,702,248 10,128,157 79,823,172 117,672,926 الخسارة( ي الربح )صاف

 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 عدد األسهم

 ( 0,19) 1,19 0.18 1.45 42.1 السهم  )خسارة(ربح 

 

 2020-2019-2018-2017-2016لألعوام إيرادات المبيعات حسب المنتجات  -

 دي( سعو  )لايرإليرادات ا
 منتجال  نوع

2016 2017 2018 2019 2020 

 األسمنت البورتالندي العادي ) معبأ(  183,320,078 96,773,575 54,879,168 55,739,622 14,399,243

 األسمنت البورتالندي العادي ) سائب ( 133,621,791 138,580,959 84,455,117 114,285,240 25,645,890

 ) معبأ(  األسمنت البورتالندي البوزالني          8,162,100 12,077,855 16,338,050 14,001,138  

 األسمنت البورتالندي المقاوم ) سائب (  8,227,672 8,504,491 8,765,321 9,214,132  

 اإلجمالي  333,331,641 255,936,880 164,437,655 193,240,132 40,045,133
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    المخاطر: -و

 

 ولة مخاطر السي -

تــتم مراقبــة إحتياجــات  ها.إســتحقاقة بالمطلوبــات الماليــة حــال قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتهــا المتعلقــ   في عدملسيولة  تتمثل مخاطر ا
. تتكون المطلوبات المالية قابلة أي إلتزامات عند إستحقاقهاالسيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لم

 إدارةطريق  لة عنالسيوالشركة على الحد من مخاطرمل  تع  األخرى،والذمم الدائنة والمطلوبات    ابحةل بالمرالتموي  لمتداولة للشركة منا
 .األرصدة الدائنة األخرىفترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين و

 

 مخاطر اإلئتمان -

ركة علــى ، وتعمل الشى تكبد الطرف اآلخر لخسائر ماليةؤدي إله مما يى الوفاء بالتزاماتتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف عل
طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول  يما يتعلق بالعمالء عند من مخاطر اإلئتمان فالح

 . ات مقابل الحد االئتماني للعمالءعلى ضمان

 

 لصرف األجنبيمخاطر سعر ا -

لــم تقــم  ،ت األجنبية ي أسعار العمالة األدوات المالية نتيجة للتغير فالصرف األجنبي من التغييرات والتذبذبات في قيم  عرس  مخاطرتنتج  
وحيــث أن ســعر صــرف الــلاير  ،الشركة بأية عمليات ذات أهميــة نســبية بــالعمالت عــدا الــلاير الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو

يــث ان كة حالصرف ال يؤثر بشكل كبير على الشرسبة لعملة اليورو ان التغيرات في سعر  بالنمريكي والر األدي مثبت مقابل الدوالسعو
تراقــب إدارة الشــركة تقلبــات أســعار العمــالت  ،المعامالت ليست ذات أهمية نسبية ، فان تلك األرصدة ال تمثــل مخــاطر عمــالت هامــة 

 .ر جوهرية وتعتقد أن مخاطر العمالت غي

 

 عموالتسعار المخاطر أ -

ر على الربح المســتقبلي أو القــيم العادلــة لــألدوات لتي تؤثبات المحتملة في معدالت الفائدة اتظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذ
لغ الت البنكيــة والمبــاتخضع الشركة لمخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليهــا عمــوالت والمتمثلــة فــي أرصــدة التســهي  المالية،
المحتملــة فــي معــدالت مراقبــة التذبــذبات    دل الفائدة مــن خــاللتقليل مخاطر معتسعى الشركة ل  إسالمي،ة بموجب تمويل  ستحقلية المالما

ً  لذلك،الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة   .تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حاليا

 

 امواد الخد الطاقة وتوفر المإمدا -

 من كبيرة كميات اإلسمنت، تصنيع نشاط ز. كما يستهلكالبنزين، والغاالوقود الثقيل،  ل،  الوقود بكافة أنواعه كالديز  تعتمد الشركة على
 حد إلى للتفاوت رضةع تأمينها غير مضمون باإلضافة إلى أن أسعارها اإلنتاج والتي يعتبر تكاليف من كبيراً  جزءاً  التي تمثل الطاقة،
 بيد الشركة خسائر مالية كبيرة.يل اإلنتاج وتك في إمداد الطاقة للمصنع كفيل بتعطإن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافية أو التأخر  .كبير

قابله لإلرتفاع ألعمال المطلوبة الطاقة  أسعار إن الرسوم  تتعلق برفع حكومية إجراءات بسبب ذلك كان وقت آلخر سواء من الشركة 
نت وما زالت المورد  ة" كاسعوديالعربية السعودية "أرامكو الالوقود. ورغم أن شركة الزيت   موردي أسعار عإرتفابسبب   و المفروضة أ

 .الوحيد للوقود لجميع مصانع اإلسمنت في المملكة

بشروط  أو مناسبلا  الوقت في اقة الكهربائيةالوقود أو الط من الكافية اإلمدادات على ألي سبب الحصول لم تستطع الشركة  لذلك فإنه إذا 
 تكلفة في كبيرة زيادات هناك كانت أو إذا تلك المواد، توريد في تتأخيرا أو انقطاعات حدوث حالة في التجارية، أو الناحية من مقبولة
أو هذه  بأن دكي تأ هناك فإنه ليس ،مشاكل تشغيلية أو المواد في نقص إلى الشركة معهم تعاقدت الذين الموردين تعرض اإلمدادات، 

 الشركة مما لدى  مقبولة بأسعار أو المطلوبة اتكميبال الوقود توريد  قادرين على نسبيمنا بدالء موردين إيجاد  على قادرة ستكون الشركة
 .عملياتها ونتائج على أنشطتها كبيرة وبدرجة بشكل سلبي يؤثر



  
 8 م 2020-12-31سنة المنتهية في لل  اإلدارة تقرير مجلس  -شركة أسمنت أم القرى 

 

 

 مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات -

زيادتها من خالل التوسع في سوقية والحفاظ على حصتها في السوق و  حصة  إكتساب  تها علىبلي للشركة على قدريتوقف األداء المستق 
 جاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة ألي سبب من األسباب من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة. منتتوزيع 

ة على  ة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرحافظالل المها من خالمحافظة على ربحيت كذلك يتوقف هذا األداء على مقدرة الشركة على  
تاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر غير مضمون ألن السعر النهائي الذي يمكن  إلنتحويل أي زيادة في تكاليف ا

 .كةالشرسيطرة  يخرج عنوق المحلي وهو أمر أن تحصل عليه الشركة لمنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في الس

 

 المنافسة:مخاطر  -

 بصورة السوق أوضاع مراقبة الشركة الذي يحتم على  وهو األمر،    ات اإلسمنتشرك  بين  الشديدة بالمنافسة يتسم قطاع في الشركة تعمل
 عالية درجة  على سيةتناف ارأسع إلى تؤدي قد فةالكثي المنافسة أن عمالئها. إال مع ومميزة وطيدة عالقة خلق على الحثيث والعمل مكثفة
 ذلك يؤدي اإلسمنت سوق في فائض وجود . إنللشركة المالي اءداأل في يؤثر قد مما السوق، في أكبر حصة  على يتسنى االستحواذ كي
ً  موجود هو  مما أكثر تنافسية ضغوط إلى  رةأو بشكل منفصل بصو  تؤثر سواء مع بعضها قد التنافسية الضغوط السوق. وهذه   في حاليا
 .أسهمها أسعار و هاعمليات ونتائج المالية، وأوضاعها المستقبلية، وآفاقها الشركة، نشاطات في جوهرية ةسلبي

 

 : مخاطر المواد الخام -

تركيز يعتمد إنتاج مادة األسمنت على تركيز كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري الذي يتم استخراجه من محجر الشركة ، وحيث أن  
د تؤثر على إنتاج ه قجي للمحجر فإن مخاطر إنخفاض تركيزيري يتذبذب مع طبيعة التكوين الجيولوالج  ي الحجرلسيوم فكربونات الكا
. كذلك فإن شركة أسمنت أم القرى ال تملك محاجر للمواد التصحيحية والمضافة المطلوبة إلنتاج مادة  وعلى تكلفة إنتاجه  مادة األسمنت  
 تكلفة إنتاج مادة األسمنت .  ن تذبذب أسعار هذه المواد قد يؤثر علىوأ در أخرىمن مصا ي تعتمد على شرائهااألسمنت وه

ا   أن  وبما الحجر  مواد  في  فقر  من  يعاني  الشركة  عالية  محجر  تسالجيري  والتي  رلتركيز  بشكل  الكلنكر تخدم  مادة  انتاج  في  ئيسي 
  قة المالصقة من محجر الشركة من خالل احدىي للمنط بعمل دراسة بالحفر المقطعالشركة    قد قامتفنت،  السمالمستخدمة في انتاج ا

ل  تقدمت الشركة خالو ميات كبيرة،  جيري عالي التركيز بكحجر  أظهرت وجود مخزون  والتي    الشركات المتخصصة في ذلك المجال،
 . على رخصة استكشاف لتلك المنطقةية للحصول على منصة وكالة الثروة المعدنبطلب  2020بر شهر ديسم
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 االلتزامات المحتملة   - ز
 

 ديســمبر 31عودي )ســ مليــون لاير  50 بمبلغم 2020ديسمبر  31في كما  قائم ضمان خطابلدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن  -
خطــاب ضــمان مصــدر لصــالح وزارة الطاقــة والصــناعة   فــي  ويتمثل ذلــك االلتــزام المحتمــل،  ودي(مليون لاير سع  50مبلغ    م2019

م بلــغ قيمــة 2020 ديســمبر 31 لوقود والتزام الشركة بأنشاء مصنع لإلسمنت األبيض، كما فــيوالثروة المعدنية مقابل تزويد الشركة با
% 50مليون لاير سعودي(، ان هذا الخطاب مغطى بنســبة   100: مبلغ    م2019ديسمبر    31دي )مليون لاير سعو  100ذا الخطاب  ه

 50:  م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 50 م مبلغ2020 ديسمبر 31من قيمته وقد بلغ رصيد غطاء الضمان البنكي كما في 
 .سعودي( مليون لاير 

 

 
 التمويل  ـ  ح

 التنمية الصناعية ندوق قرض ص -1

  678,000,000غ  ناعية السعودي بمبللصلتنمية اصندوق ا  عوقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل األجل م  م2014مايو  21بتاريخ  
 ة ركمصانع الش  اتعدمالت و آسمنت, القرض مضمون برهن مباني ونتاج اإلنشاء مصنع إل إوذلك بغرض تمويل مشروع    وديلاير سع

لقرض على  يتم سداد ا  ة ،ببعض النسب والشروط المالي  ة  القرض شروطا فيما يخص التزام الشرك  ةتفاقيإتضمنت    ،  لصالح الصندوق
الس يستحق  قسطا  عشر  بتاريخ  تة  األول  الموافق1439صفر    15قسط  األخ2017نوفمبر    4  هـ  والقسط  بتاريخ  م  شعبان   15ير 

 م . 2025اير فبر 14هـ الموافق 1446
رض م تم ابرام خطاب جانبى لتعديل بعض الشروط الواردة باتفاقية الق2017أغسطس   15ق هـ المواف1438عدة ذو الق 23وبتاريخ 
بح خمسة عشر لاير سعودي وتعديل عدد أقساط السداد لتص 656,876,000والذى تضمن تخفيض قيمة القرض لتصبح   األصلية
عديل  ت دون م2018 مايو 1الموافق  ـ ه 1439 شعبان 15يصبح داد القسط األول لعديل تاريخ سغير متساوى وت نصف سنويقسطاً 

 .  تاريخ سداد القسط األخير

 عودي : تنمية الصناعية السالمستحقة لصندوق الاط المدفوعة واألقساط يان باألقسوفيما يلي ب

 التنمية الصناعية السعودي ندوق قرض ص ل األقساط المدفوعة

 

 عوديمن قرض صندوق التنمية الصناعية الس ستحقةقساط المألا

 

 التسهيالت االئتمانية البنكية   -2

 مليـون لاير 100م بقيمـة 2019إبريـل  23خ بتـاري بنـوك مية مـع أحـد الالشـريعة اإلسـال  ائتمانية متوافقة مع أحكـامة تسهيالت  تم توقيع اتفاقي 
مليون لاير سعودي لصالح البنك  100من قبل الشركة بقيمة ان سند ألمر مقدم م بضم2022إبريل   23فترة التسهيالت بتاريخ  سعودي، تنتهي

ذه اإلتفاقيـة ندية، هـت ية وفتح اعتمادات مسوالمشتريات الرأسمالهيالت هو تمويل رأس المال العامل للشركة دف من التسمانح التسهيالت، إن اله
 .م استخدامهاللشركة بأي مقابل في حال لم يت  ةغير ملزم
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 :له التابعة واللجان اإلدارة مجلس األول: صلالف

 

 : مجلس اإلدارة : أوال 

-7-4تبــدأ مــن  ين للــدورة التــيمن بــين المرشــح ارةإلدعامة العادية على إنتخاب أعضاء مجلس االجمعية الم ، وافقت  2018-6-25بتاريخ  
 :دول التالي بيانات أعضاء المجلسن الج( ويبي  أعضاء 6) تةسيتكون مجلس إدارة الشركة من الث سنوات ، وم ولمدة ث2018

 

 

 

 

 

 
 
 

إدارتها الحالية  الشركة عضواً في مجالس  لتي يكون عضو مجلس إدارةمملكة أو خارجها اء الشركات داخل الماأس
 يريها: والسابقة أو من مد 

 

 

الكيان  
 القانوني 

داخل  
المملكة/  
خارج  
 المملكة 

اسماء الشركات التي يكون  
شركة  عضو مجلس ادارة ال 

في مجالس ادارتها   عضواً 
 السابقة أومن مديريها 

 الكيان القانوني 
 
 

داخل لمملكة/  
 خارج المملكة

 

التي يكون   اسماء الشركات
و مجلس ادارة الشركة  عض

ي مجالس ادارتها  عضواً ف
 من مديريها  لحالية أو ا

 االسم 
 
 

ذات  
مسئولية  
 محدودة 

 

داخل  
 المملكة

 

)المدير   شركة العمران للنقل 
لعام(ا  

 

ئولية  مس ذات
 محدودة 

 

 داخل المملكة 

 

 

عمران دالعزيزشركة عب 
)المدير  ان وشركاه   العمر

 العام(

 

 عبد العزيز بن
نعمران العمرا  

 )رئيس مجلس اإلدارة( 
 

  

 

 

مقفلة مساهمة   

 

 

خل المملكة اد  

شركة كيان 
للبتروكيماويات )عضو  

إدارة( مجلس   

عبد هللا عبد العزيز  
 العبد اللطيف 

س  س مجل ب رئي ) نائ 

 اإلدارة( 

مساهمة  
 عامة

 

داخل  
 المملكة

)عضو   كة الرياض للتعميررش

 مجلس ادارة( 
   

  فواز حمد الفواز 

 لس إدارة( و مج)عض

 اسم العضو 
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذي  تنفيذي 

  √  ( مجلس اإلدارة )رئيسن العمران ز بن عمرا عبد العزي 1

 √   ( إلدارةمجلس ا )نائب رئيسالعبد اللطيف بد العزيز عبد هللا ع 2

 √   (اإلدارةعضو مجلس )  فواز حمد الفواز 3

 √   (عضو مجلس اإلدارة) لح إبراهيم الخليفياص 4

 √   اإلدارة(عضو مجلس ) سعود محمد السبهان 5

 √   اإلدارة(عضو مجلس ) عيسعيد ال مدأح 6
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مساهمة  
 عامة

 

داخل  
 المملكة

 

للنقل البري   الشركة السعودية

 ضو مجلس ادارة( )ع
 مؤسسة 

 

 داخل المملكة 

 

مؤسسة باذل الخير  
لألعمال التجارية  

لس  ية )عضو مجوالعقار
  مديرين(

 

 

 

  صالح إبراهيم الخليفي

 لس إدارة( و مج)عض

  همةمسا
 عامة

 

داخل  
 المملكة

لفنادق  الشركة السعودية ل

لسياحية )مدير  والمناطق ا

 التشغيل( 

ذات مسئولية  

 ة محدود
 داخل المملكة 

 

 شركة سبأ العقارية 

 )عضو مجلس مديرين( 

مساهمة  
 عامة

 

داخل  
 المملكة

ايل شركة أسمنت ح  

 راجعة نة المعضو لج

مساهمة  
 عامة

داخل  
كةالممل  

 بنك االستثمار 

 ( عضو لجنة المراجعة)

مساهمة  
 مغلقة

 لمملكة ل اداخ
) عضو  حديد الراجحي  شركة 

 يرين ( مجلس مد
 تجمع حائل الصحي  ملكة داخل الم -

  سعود محمد السبهان

 )عضو مجلس إدارة( 

مساهمة  
 مغلقة

 التأمينلخدمات  شركة نجم داخل المملكة  مساهمة مقفلة  ك امي للسير تقبلالمس شركة  داخل المملكة 

مساهمة  
 مغلقة

 داخل المملكة 
  منتجاتشركة فالكون لل

 البالستيكية 

ذات مسئولية  

 محدودة 
دولية  حور الشركة ب  خل المملكة دا

  العضو ) لالستثمار
 المنتدب(

مساهمة  
 مقفلة

 البنك التونسي السعودي  خارج المملكة 

 خاطر( نة الم س لج)رئي 

مساهمة  
 مغلقة

 خارج المملكة 

نة  كابيتال )عضو لج ماأس

ضو لجنة  ع –االستثمار 

 المراجعة( 

اهمة  سم
 مغلقة

رئيس مجلس  ) أنفال كابيتال داخل المملكة 
(   االدارة  

مساهمة  
 عامة

 

داخل  
 المملكة

التصاالت السعودية  اشركة 

)مدير ادارة عالقات  

 المستثمريين (

 

 

  ت مسئوليةاذ

 محدودة 

 

 

 داخل المملكة 

 

العي   ة مؤسسالمدير العام ل

م حتى   2019)من ة للتجار

 اآلن(

 ي أحمد سعيد الع

عضو مجلس إدارة ( )   

ذات   
مسئولية  
 محدودة 

 مملكة داخل ال

المدير  )ة للتجارالعي  مؤسسة

م الى   2000من العام 

 م( 2003
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 والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم   رة الحاليةوظائف أعضاء مجلس اإلدا 
 

 الخبرات 
 

 المؤهالت 
 

 ة الوظائف السابق
 

 الوظائف الحالية 
 

 االسم 
 

يئة العليا  نة في الهمهندس صيا - 
)من    ياضلتطوير مدينة الر

               م(1992لى م ا1989
المدير العام لشركة العمران   -

 ( 2002الى  1985)من  للنقل

س  درجة البكالوريو 
في تخصص  

  الهندسة الصناعية
من جامعة الملك  

 سعود 

يا لتطوير س صيانة في الهيئة العلندمه
            م(1992م الى 1989)من  مدينة الرياض

ن  )م  المدير العام لشركة العمران للنقل -
 ( 2002لى ا 1985

لعام في شركة عبد  ير االمد -
العمران وشركاه   عمران زالعزي 
 م حتى االن(، 2003)من
الشركة  لعام في المدير ا -

من  )ة  الخرسان العالمية لمضافات 
 حتى االن(، 2010

  عبد هللاالمدير العام في شركة  -
)من    العمران زوعبد العزي 
 حتى االن(، 2006

ة محاجر  المدير العام في شرك  -
حتى  2010ن  الشرق االوسط )م

 االن(

عبد العزيز بن عمران  
 العمران

 ) اإلدارةمجلس  سرئي 

علومات في  ظم المار ن مستش

 عة العبد اللطيف القابضة مجمو

البكالوريوس   جة رد

نظم   تخصص في

من   المعلومات

 جامعة الملك سعود 

رة في شركة كيان  لس اداعضو مج

 الن(حتى ا  2013)من  للبتروكيماويات

ل االنترنت  مدير مركز تشغي  -

  شركة االتصاالت السعودية في 

                       م حتى االن( 2006)من 

تشار نظم معلومات في  سم -

  القابضة فالعبد اللطي مجموعة 

 االن( م حتى 2007)من 

عبد هللا عبد العزيز  

 اللطيف العبد 

رئيس مجلس   نائب)

 ( االدارة

كة  مدير ادارة المخاطر في شر -
ى  حت  2009)من بير الخ

                           م(2011
رئيس قسم تمويل القطاع العام   -

من  )الفرنسي  عودي سك الفي البن 
               م(2004م حتى 1996

مصرفية  رئيس ال -             
ستثمارية والخاصة في البنك  اال

م  1992من )الفرنسي  ودي السع
                               م( 1996حتى 

مسؤول في المصرفية   -
االستثمارية والخاصة في البنك  

  1988)من   السعودي االمريكي
                        م(  1992م الى 

ثمارات  موظف في ادارة االست  -
النقد العربي   مؤسسةالدولية في 
م حتى  1984)من  السعودي 
1988 ) 

درجة الماجستير  -

في تخصص  

من جامعة   االقتصاد

الفورنيا والية ك

           أمريكاجية التكنولو

درجة   -

  البكالوريوس في

  االقتصاد  تخصص

جامعة والية  

ا كالفورني 

 جية التكنولو

 كة الخبيرة المخاطر في شرمدير ادار -

                            م( 2011حتى   2009)من 

نك لقطاع العام في الب رئيس قسم تمويل ا -

م حتى  1996من )الفرنسي  عودي سال

                                        م(2004

رئيس المصرفية االستثمارية والخاصة   -

م  1992من )سي  الفرن عودي في البنك الس

                                 م( 1996حتى 

فية االستثمارية  في المصرمسؤول   -

 ودي االمريكيالسع والخاصة في البنك

                     م( 1992م الى  9881ن )م

موظف في ادارة االستثمارات الدولية في   -

)من    النقد العربي السعودي مؤسسة

 ( 1988م حتى 1984

مجلس - ا  عضو  لجمعية  إدارة 
 حية( )غير رب   المالية السعودية

اقت - إدارة  مجلس  صادات  عضو 

 )غير ربحية(  دية الطاقة السعو

 واز مد الففواز ح
 ( ارة مجلس اإلدعضو)

  ركة ادارة الشعضو مجلس -
)من    سعودية للنقل البريال

                      م( 2007م حتى  2001
عضو مجلس ادارة الشركة   -

)نادك(    ة الزراعيةنية للتنمي الوط
         م( 2002م حتى 2000)من 
  ة ثم مديرالشئون المالي مدير –

التشغيل لدى الشركة السعودية  
)من   فنادق والمناطق السياحية لل

                (1996حتى  1992
ركة  ب داخلي لدى الش مراق -

)من   ستثمارالعربية لال
 م( 1992حتى 1990

درجة الماجستير  -

في تخصص  

معة  جا من  لمحاسبةا

سيتي   اأوكالهوم

         يونيفرستي امريكا

درجة   -

س في  البكالوريو

رية  العلوم االدا

  تخصص محاسبة 

ة الملك  من جامع

 سعود 

في شركة الدار  عضو مجلس ادارة  -
        (،2016م حتى 2010)من  العربية

عضو مجلس ادارة الشركة السعودية  -
                   م(2007 م حتى 2001)من  للنقل البري 

ة الشركة الوطنية  جلس ادارعضو م -
م حتى  2000)من )نادك(  للتنمية الزراعية

                                       م(2002
  مدير التشغيل لدى الشركة السعودية -

  1992)من  للفنادق والمناطق السياحية 
                                 ( 1996حتى 

العربية  دى الشركة مراقب داخلي ل -
      م(1992حتى 1990)من  لالستثمار

  – 19 81نمية )الصندوق السعودي للت  -
   م(  1990

سة  سؤ م مديري عضو مجلس -

باذل الخير لألعمال التجارية  

م حتى  1201)من   والعقارية

 االن(،  

مجلس مديري شركة   و عض-

م حتى  2010سبأ العقارية )من 

                               االن(،

سلطان   مؤسسة عام في  يرمد -

  الخيرية  سعود ال  زعبد العزي بن 

 تى االن( م ح1997)من 

 إبراهيم الخليفي  صالح
 ( إلدارةعضو مجلس )
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ائتمان لدى   تأمين مسؤول -

لتنمية )من  ندوق السعودي لالص
 ( م 2005م الى  2000

في قسم االئتمان لدى   موظف -

ندوق التنمية الصناعية  ص
حتى    1996السعودي )من  

 ( م 2000

عضو مجلس إدارة شركات في   -
م عضو  مجاالت  وكذلك  تنوعة 
 جان في عدة ل

درجة الماجستير  -
في ادارة  
تخص  في االعمال

المالية الدولية  ص 
  وتخصص ريادة

ة  عمال من الجامعاأل
 بواشنطن  االمريكية

درجة  - 

البكالوريوس في  

تخصص المالية من  

جامعة الملك فهد  

 للبترول

ا  ائتمان نمي تأ مسؤول   - لصندوق  لدى 

)من   للتنمية  الى  م  2000السعودي 

 ( م 2005

ئتمان لدى صندوق  م االفي قسموظف   – 

  1996سعودي )من التنمية الصناعية ال

 ( م0200حتى 

بحو دبالمنت  العضو شركة  ر  في 

م  2005)منلالستثمار  الدولية  

 ( حتى االن

 سعود محمد السبهان 
 ( إلدارةعضو مجلس )

  العي مؤسسة المدير العام ل -
   ارة للتج
 نلمستثمري مدير ادارة عالقات  -

 ودية في شركة االتصاالت السع 
ول في ادارة الخزينة  أ مسؤول    -

الب  المتحد في  السعودي  ن  )م  نك 
 م( 2000م حتى 1984

ريوس  درجة البكالو

  في تخصص

من   العالقات العامة

 جامعة الملك سعود 

في   المستثمرينمدير ادارة عالقات  -
م   2003)من   وديةصاالت السع شركة االت 

 م( 2017الى 
من  )العي للتجارة  مؤسسة ام لالمدير الع -

ول في  أ مسؤول  - م( 2003م الى  2000

  لسعودي المتحدفي البنك اة الخزينة ادار

 م( 0200م حتى 1984من )

ل العام  العي    مؤسسةالمدير 

حتى    2019)من  للتجارة   م 

 اآلن(

 أحمد سعيد العي 
 ( إلدارةعضو مجلس )
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 ارج المجلس( )من خ سابقة ومؤهالتهم وخبراتهم وظائف أعضاء اللجان الحالية وال

 
 

 الخبرات 
 

 المؤهالت 
 

 وظائف السابقة لا
 

 حالية الوظائف ال
 

 االسم 
 

 
رة واللجنة التنفيذية في  لس اإلدا رئيس مج -

 شركة التعاونية للتأمين
ي  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ف-

 ريع الترفيه السعودية شركة مشا
في   رئيس لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة و -

 رة للموارد البشرية كة مهاشر
جعة في الشركة السعودية  عضو لجنة المرا-

 طوط الحديدية للخ
 ة في شركة المياه الوطنية مراجع ضو لجنة الع-
 عضو لجنة المراجعة في شركة طيران أديل  -
 

درجة الماجستير  -
صص  في تخ 
 ة المحاسب 

درجة البكالوريوس   -
في تخصص  

 المحاسبة 
عدد من الشهادات   -

المتخصصة   المهنية
اسبة  في مجاالت المح

  ةمالي واإلدارة ال
 والمراجعة 

 

مالية في  لرئيس للشؤون النائب ا - 
 العربية  لشركة ا

 لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
نائب الرئيس للشؤون المالية في   -

 م شركة عبد هللا العثي 
 ير العقاري ر والتطولالستثما

ئيس التنفيذي  شريك تنفيذي ثم الر -

 شارات االست  كة بيتفي شر
 الوطني 

علم ألمن   المدير المالي لشركة -
 المعلومات 

 بة ر في قسم المحاسمحاض- 
 عود الملك سبجامعة 

 

التنفيذي  الرئيس 
مجلس   وعضو 

اإلدارة لشركة تحكم  
 االستثمارية

 عبد العزيز النويصر 
اجعة  ة المرلجن  )عضو 

جلس  من خارج م
 اإلدارة( 

 

مغذيات  ي شركة سابك للاإلدارة ف عضو مجلس  -

 ةالزراعي 

رشيحات في شركة  عضو لجنة المكافآت والت  -

 ات الزراعية ذي سابك للمغ

في شركة نجم لخدمات    لمراجعةلجنة ا ئيس ر -

  التأمين

 عضو لجنة المراجعة في شركة رزا-

  منتاس شركة - سابق   -المراجعة  عضو لجنة -

 المدينة

 
محاسبة    س بكالوريو   -

 .لملك سعودجامعة ا
مال  - من  ماجستير  ية 

  -بورتسموث    جامعة

 المملكة المتحدة 

 
خلية في  مدير إدارة المراجعة الدا -

 .ذ للتأمينشركة مال
مدير مخاطر تشغيلية في شركة   -

 .ميدغلف
استشاري كبير في شركة   -

المملكة العربية   -ارنست ويونغ 

 .المملكة المتحدةالسعودية و

مدير إدارة المراجعة  

داخلية في شركة  ال

 الرائدة  اتاراالستثم

يوسف السحيباني  
اجعة  )عضو لجنة المر

من خارج مجلس  
 اإلدارة( 
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 دارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم إلاوظائف 

 الخبرات 
 

 المؤهالت 
 

 الوظائف السابقة 
 

 ية ف الحالظائالو
 

 االسم 
 

 
 كة اسمنت القصيم  نائب الرئيس التنفيذي في شر

 شركة اسمنت القصيم مصنع مدير  -
 القصيم   ت شركة أسمن   مدير اإلنتاج في –
 القصيم في  في شركة اسمنت  تدرج  -

 العديد من المناصب التشغيلية والقيادية

درجة البكالوريوس   -

ائيةي في الهندسة الكيم  

ك فهد  من جامعة المل
 رول والمعادن للبت 

نائب الرئيس التنفيذي في  
        كة اسمنت القصيمشر
ير مصنع شركة  دم -

 اسمنت القصيم  

فيذيالرئيس التن   

لشركة أسمنت أم  

 القرى 

 

 

 

 

طيري الم  صالح ز بنفوا  

 

 

 

 
 مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق  

 مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية   -
 ركة اسمنت الرياض  شصيانة في  مدير ال  -
 اسمنت الخليجية  مدير مشروع في شركة  -
 ي شركة اسمنت الجنوبيةلصيانة فامدير  -

وس  بكالوري درجة ال -

علوم   تخصصفي 

من   دسة الميكانيكيةالهن 

فهد   الملك جامعة 

 للبترول والمعادن 

مدير المشاريع في شركة   -

 أسمنت أم القرى 

مدير مشروع في شركة   -

   الورق   كان لصناعةالعبي 

مدير مشروع في شركة   -

            ليجية  اسمنت الخ

في شركة    الصيانة مدير -

            اسمنت الرياض 

مدير مشروع في شركة   -

            الخليجية   اسمنت

لصيانة في شركة  ير امد -

 اسمنت الجنوبية 

  مدير المصنع

 والمشاريع

شركة أسمنت أم  

 القرى 

 

 

الحاوي محمد فضل كمال   

 

 

 

 

 

عام في   20تدرج في الخبرات الوظيفية ألكثر من 
سمنت، وكذلك  كالحديد واأل  ةالشركات الصناعي 
  ية، باإلضافة إلى الخبرات في الخبرات اإلدار
صب المدير المالي في  لد من ية، فقد تقالمعايير الدول

إحدى أكبر شركات صناعة األعشاب الطبية  
وكذلك  إفريقيا،  واألدوية في الشرق األوسط وقارة

سمنت  مدير مالي في مصنع رويال المنيا لأل
 بمصر

 

لوريوس  ادرجة البك -

محاسبة من  في ال

مصر  -جامعة حلوان    

دورات تدريبية في   -

ر الدولية  المعايي 

  ليل المالي والتح

 راجعة والم

 

المدير المالي المكلف في   -

 شركة أسمنت أم القرى 

مدير مالي شركة إيزيس   -

شركات   إحدى مجموعة

م القابضة  سيك  

مدير مالي بشركة رويال   -

يا لألسمنتالمن   

بشركة   ت مدير حسابا -

لقابضة سيكم ا  

  رئيس قسم التكاليف -

 الحديثة  بشركة المسابك

 

 

 

 

 المدير المالي

أم   ركة أسمنت شل

 القرى 

 

 

 

 

 

 عاطف محمد شلبي الجوهري 
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 م :  0220دارة لعام جتماعات مجلس اإلإجدول حضور ـ  هـ 

 رقم وتاريخ االجتماع         م
 اسم العضو 

 جتماع إل ا
 39رقم 

 الرياض
25/02 /2020 

 اإلجتماع 
 40رقم 
 ضالريا

22/04 /2020 

 اإلجتماع 
 41رقم 

 الرياض
28/07 /2020 

 تماع اإلج
 42رقم 

 الرياض
28/10 /2020 

 اإلجتماع 
 43رقم 

 الرياض
08/12 /2020 

 عبد العزيز بن عمران العمران  1
         

 د هللا عبد العزيز العبد اللطيف  ب ع 2
           

        الفواز  فواز حمد 3

 يفيصالح إبراهيم الخل 4
              

 نعود محمد السبهاس 5
            

         أحمد سعيد العي   6

 

 (  ــــــحاضر )      (    غائب ) 

 

 : اإلدارة لسمج لجان ثانياً:

  : وهماين تلجنتين اثن ع من مجلس إدارة الشركة يتفر

 ة :علجنة المراج .1

وذلك عملها ومكافآت أعضائها  ضوابطد مهامها والمراجعة وتحدي شكيل لجنةعامة العادية على تم وافقت الجمعية ال2018/ 25/06بتاريخ 
نو ت،سنوام ولمدة ثالث 2018-7-4الجديدة التي تبدأ من تاريخ للدورة   :  وهم ( أعضاء3) ثالثةالمراجعة من لجنة  تتكو 

 م 31/12/2020حتى م 1/1/2020من   في الفترة أعضاء اللجنة ▪

 .  (إلدارة عضو مجلس ا - رئيس اللجنة  )            أحمد سعيد العياألستاذ/  .1
 ) عضو من خارج مجلس اإلدارة(         األستاذ / عبد العزيز النويصر .2
  ) عضو من خارج مجلس اإلدارة( اني       سحيبحمد اليوسف ماألستاذ /  .3

 

 :  مهام ومسؤوليات اللجنة

 ا:اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياته
 

لية فيها، وتشــمل الية وأنظمة الرقابة الداخير والقوائم المة ونزاهة التقارمن سالمالشركة والتحقق  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال  
 :يلي مافة خاصة مهام اللجنة بص

 
 

 التقارير المالية: 
 

 نزاهتها  لضمان  شأنها،  في  والتوصية  يهارأ  بداءإو  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  للشركة  ويةنوالس  األولية  المالية  ئمالقوا  دراسة -1
 .يتهاوشفاف اوعدالته

 ومتوازنــة عادلــة للشــركة الماليــة والقوائم اإلدارة  مجلس  تقرير  كان  إذا  فيما  –  اإلدارة  مجلس  طلب  على  بناء  –  الفني  أيالر  إبداء -2
 عملهــا ونمــوذج وأدائهــا ركةللشــ  ليمــاال المركــز تقيــيم والمســتثمرين للمســاهمين حيتتــ  التــي المعلومــات تضــمنتو ومفهومــة

 .راتيجيتهاواست



  
 17 م 2020-12-31سنة المنتهية في لل  اإلدارة تقرير مجلس  -شركة أسمنت أم القرى 

 

 .المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهمة لمسائ أي ةدراس -3
 .اتسابحال مراجع أو الشركة في مااللتزا مسؤول أو مهامه يتولى من أو كةشرلل المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث -4
 .المالية التقارير في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق -5
 .شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في لمتبعةا المحاسبية اسياتالسي دراسة -6

 
 

 ية:لداخلجعة االمرا
 

 .الشركة في رالمخاط وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1
 .هافي ردةالوا للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ةومتابع ليةالداخ المراجعة تقارير دراسة -2
  نم للتحقق – وجدت إن – الشركة في الداخلية المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء عل شرافواإل الرقابة -3

  ةناللج ىفعل ،داخلي مراجع شركةلل يكن لم وإذا .بها المنوطة والمهام لعمااأل أداء في وفعاليتها مةالالز الموارد توافر      
 تعيينه إلى حاجةلا مدى بشأن المجلس إلى توصيتها تقديم      

 مكافآته.رجي واقتراح ة أو المراجع الخاخليعة الداالمراج إدارةلمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو التوصية  -4
 
 

 الحسابات: مراجع
 

 ومراجعــة اللهمتقاســ  مــن التحقــق أدائهــم بعــد وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس ةيالتوص -1
 .معهم التعاقد وشروط ملهمع نطاق

 القواعــد ارعتبــ اال فــي األخــذ مــع ،ةأعمــال المراجعــ  فعاليــة ومــدى ه،التــ وعد وموضــوعته اتالحساب مراجع استقالل من التحقق -2
 .الصلة ذات والمعايير

 المراجعة، لأعما نطاق عن تخرج اريةأو إد فنية أعماالً  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، كةالشر حسابات مراجع خطة مراجعة -3
 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء

 .الشركة تحسابا مراجع راتاستفسا عن اإلجابة -4
 . بشأنها اتِخذ ما ةعومتاب المالية القوائم ىعل ومالحظاته اباتسالح مراجع تقرير دراسة -5

 
 

 ضمان االلتزام:  
 

  .بشأنها زمةالال اإلجراءات الشركة ذاتخا من تحققوال الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1
 .العالقة ذات اتعليموالت السياساتو واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق -2
 .اإلدارة مجلس إلى ذلك الحي مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن ترحالمق والتعامالت دالعقو مراجعة -3
 .اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء اإلدارة، مجلس إلى بشأنها إجراء اتخاذ ةورضر ترى مسائل من تراه ما رفع -4
 

 م الملحوظات:ات تقديتيبتر 
 

 وعلــى بســرية غيرهــا أو الماليــة رالتقــاري فــي تجــاوز بشــأن ملحوظــاتهم تقديم ةكالشر  في  للعاملين  تتيح  ةألي  المراجعة وضع  لجنةعلى  
 مناسبة متابعة راءاتإج وتبني التجاوز او الخطأ حجم مع  يتناسب  مستقل تحقيق بإجراء االلية هذه تطبيق من التحقق اللجنة

 
 

 ة:نلجصالحيات ال
       
 يل أداء مهامها:للجنة المراجعة في سب      

 جالت الشركة ووثائقها.ع على سالحق االط -1
 فيذية نعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التو بيان من أي إيضاح أأن تطلب أ -2
 الشركة  ضتلها أو تعرعاق مجلس اإلدارة عماأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا  -3

 ألضرار أو خسائر جسيمة.      
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 م 2020لعام  ات لجنة المراجعةع جدول حضور إجتما
 

  رقم وتاريخ           م
 االجتماع

 اسم العضو 

 
 طبيعة العضوية 

(30 ) 
 

23/02/2020 

(31 ) 
 

21/04/2020 

(32 ) 
 

27/07/2020 

(33 ) 
 

27/10/2020 

 أحمد سعيد العي األستاذ/  1
   اللجنة(  )رئيس

  - جنة رئيس الل
عضو مجلس  

 اإلدارة 

    

يز  عبد العز األستاذ /  2
 النويصر

عضو من خارج  
 مجلس اإلدارة 

    

يوسف محمد األستاذ /  4
 السحيباني        

ج  عضو من خار
 دارة مجلس اإل

    

 (  ــــــحاضر )      (    غائب ) 

 

 :  لجنة الترشيحات والمكافآت .2

وافق  2018-6-25خ  بتاري العام،  الجمعية  العادية  ت  تة  الترشيدح على  لجنة  ،    حاتيث الئحة  أاللجنة  وتتكون  والمكافآت  ثالثة    عضاء من 
 :يعينهم مجلس اإلدارة 

 
 

 أعضاء اللجنة:  ▪
 )رئيس اللجنة(. ن عود السبهااألستاذ/ س  .1
 المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران  .2
 في .األستاذ / صالح إبراهيم الخلي .2

 

 ات اللجنة :  ؤوليومس مهام ▪

 ياتها ما يلي :ؤولحات والمكافآت ومس ترشية الجنل اممهل شموت ▪
عتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق جلس وفقاً للسياسات والمعايير المرة بالترشيح لعضوية الم. التوصية لمجلس اإلدا1

 بالشرف واألمانة. بجريمة مخلةإدانته 

السنوية2 المراجعة  المطلولالحتياجا  .  المهارات  ت  من  لبة  و  عضويةالمناسبة  وإعداد  اإلدارة  والمؤهالت صف  مجلس  للقدرات 
 لعضو ألعمال مجلس االدارة. اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه ا سلعضوية مجلبة المطلو

 . كن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يم3

 كة. بما يتفق مع مصلحة الشر تهادارة، واقتراح معالجاإلمجلس والقوة في يد جوانب الضعف . تحد4

من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس بشكل سنوي  . التأكد  5
 إدارة شركة أخرى. 

اإل6 مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع  التن.  وكبار  وي دارة  السياسات راعى  فيذيين،  تلك  وضع  عند 
 ألداء. استخدام معايير ترتبط با
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 م2020تماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام جدول حضور اج

 اسم العضو م
 الرياض  ( 14) اإلجتماع رقم

22/04/2020 

 الرياض  ( 15) اإلجتماع رقم
28/10/2020 

   اللجنة( )رئيس األستاذ/ سعود السبهان 1

   لعزيز بن عمران العمران االمهندس/ عبد  2

   خليفي  ال األستاذ / صالح إبراهيم 3

 

 : الشركة أسهم من التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ملكية ثالثاً:

 الشركة  المجلس واألعضاء من أسهم  وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس  عضاء،أ  ستةمن  القرىأم يتكون مجلس إدارة اسمنت 

 أعضاء مجلس األدارة ملكية  -1

 
 اسم العضو 

 
 الوظيفة 

 
 مالحظات 

سنة  ل ة ابداي
 المالية 

سنة  نهاية ال
 المالية 

 نسبة التغير  صافي التغير

 عدد األسهم   عدد األسهم  

 
 م/عبد العزيز بن عمران العمران

 
 رئيس المجلس 

 % 100 1000 1,000 0 أسهمه

 
ة عبد العزيز شرك  

انعمران العمر  
 وشركاه

أسهم الشركة عدد  230,496 230,486 (10) -0% 

ي له  الت عدد األسهم
 مصلحة فيها 

 
172,872 172,865 (7) -0% 

أ/ عبد هللا عبد العزيز العبد  
 اللطيف 

 %  17- (62,000) 308,000 370,000 أسهمه نائب رئيس المجلس 

 %0 0 1,000 1,000 مهأسه عضو أ/صالح إبراهيم الخليفى 

 %0 0 1,000 1,000 أسهمه عضو هان سعود محمد السبأ/ 

 %0 0 1,000 1,000 أسهمه ضوع أ/ فواز حمد الفواز 

 
 
 

 أ/ أحمد سعيد العي 

 
 
 
 عضو

 
 أسهمه
 

254,469 
 

254,469 0 0% 

 
 

 شركة عوالم 
 السعودية 
 للصناعة 

 
أسهم الشركةعدد   

 
210,000 0 (210,000) -100 % 

 
عدد األسهم التى له  

 ة فيها مصلح

 
168,000 0 (168,000) -100 % 

 

 .  لس اإلدارةمج ألعضاءال توجد أدوات دين  هـام:

 

 ملكية زوجات األعضاء وأوالدهم القصر  -2

 ال توجد أي ملكية لزوجات األعضاء وأوالدهم القصر  

 

 زوجاتهم وأوالدهم القصر : ملكية كبار التنفيذين و -3

 .  وأوالدهم القصركبار التنفيذين وزوجاتهم ال توجد أي ملكية ل
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 ً  :  ذييننفيالت وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعات : رابعا

دارة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عــن المجلــس واإلعلى  م وافقت الجمعية العامة العادية  2018-6-25بتاريخ  
 .عليه النظام والسياسة المعتمدة  ار ما نصفي إطور جلسات وبدالت حض كافآتاإلدارة مالشركة ألعضاء مجلس  التنفيذية ، ودفعت

 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية:  فآتمكامعايير  -أ

  اإلدارة التنفيذية:ء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت أعضاية باإلعتبار عند اقرار التال المعاييرتؤخذ 

اإلدارة،  مجلــس أعضــاء ويتحملها يقوم بها تيال واألعمال والمسؤوليات العضو ختصاصاتإ مع ومتناسبة ادلةع المكافآت كونت أن -1
 .ليةالما السنة خالل تحقيقها اإلدارة المراد مجلس قبل من المحددة إلى األهداف باإلضافة

 .المكافآت لجنة توصية على المكافآت مبنية تكون أن -2

 .إلدارتها والمهارة الالزمة الشركة نشاطمع   آت متناسبةالمكاف تكون أن -3

 اإلدارة. أعضاء مجلس ةوخبر وحجمها الشركة في تعمل القطاع الذي بارعتاإل بعين األخذ -4

 م.ي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهستقطاب أعضاء مجلس ذوأن تكون المكافأة كافية بشكل معقول إل -5

 افها.ية الشركة وأهدانسجامها مع استراتيج  -6

دارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تــربط واإلن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة  أ -7
 الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

والمــؤهالت العلميــة، والخبــرات العمليــة،   منوطــة بشــاغلها،، والمهــام والمســؤوليات الأن تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفــة -8
 األداء.  توىوالمهارات، ومس

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. -9

للمكافــآت  تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غيــر مبــرر  األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع -10
 والتعويضات.

 بالغة فيها.المب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم تستهدف استقطا أن -11

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعينات الجديدة. -12

 

 المجلس واإلدارة التنفيذية: ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن -ب

 للجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية:جلس اإلدارة وامكافآت أعضاء متالية على تطبق الضوابط ال

 ألــف خمســمائة مبلــغ عينية مالية أو ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع حوال؛ اليتجاوزاأل جميع في -أ
 .المختصة الجهة تضعها التي ضوابطال وفق سنوياً، لاير

ن لجنــة ر مــ ( لاير، وجــب إرفــاق تقريــ 250,000بلغ مــائتين وخمســين ألــف )ي أو المستقل ممكافأة العضو غير التنفيذ"إذا تجاوز   -ب
 المكافآت عن أسباب ذلك، ومدى عالقته بأداء الشركة وأداء العضو".

 . يتم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلي للعضو -ج
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 فآت التالية:لتنفيذية المكاثقة عن المجلس واإلدارة ايستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب -ج

مكافــأة ســنوية، وفــق ضــوابط الشــركة لصــرف  لاير(لــف أ لاير )مائتــان 200,000يســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ وقــدرة  -أ
 المكافآت.

       ط الشــركة لصــرف وفــق ضــواب ســنوية،مكافــأة  لاير(ألــف  )خمســون لاير 50,000يستحق أعضاء لجنــة المراجعــة مبلــغ وقــدره   -ب  
 كافآت.الم

 .للمجلس عن كل جلسة لاير(آالف  )أربعة لاير 4,000ة قدرق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغ ويستح -ج

 وأي مــن اللجــان األخــرى  المراجعــة،لجنــة    مكافــآت،واليستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلــس اإلدارة )لجنــة الترشــيحات    -د
 ده.ى حفي كل لجنة علبدل حضور عن كل اجتماع  (لاير )ألفان لاير 2000غ وقدرة مبل المجلس(المنبثقة من 

لاير ســنوياً لنائــب رئــيس   40,000بشكل ربع سنوي بما اليزيــد عــن    لاير(آالف    )عشرةلاير    10,000يصرف مبلغ معين قدره    -هـ  
 اإلدارة.اإلدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس  مجلس

 كة في حال وجودها.لشرمكافآت كبار التنفيذيين في ا والمكافآت،جنة الترشيحات اء على توصية ليحدد مجلس اإلدارة بن -و

 السياسة:وبيان أي انحراف جوهري عن  بها،العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول  -د    

وتدرس أيضاً االنحرافات عن السياسة  بها، مكافآت المعمولكافآت الممنوحة وسياسة البين المنة الترشيحات والمكافآت العالقة  جرس لتد
  أي انحراف عن السياسة.ود تبين وجولم ي

الرئيس  ذلك في  كبار التنفيذيين )بماسة من خمألعضاء مجلس اإلدارة و الممنوحة الشركة مكافآتوفيما يلي بياناً بإجمالي  -هـ    
 :  م  2020ديسمبر   31حتى م 2020يناير  1من  خالل الفترة (المدير المالي التنفيذي و

ضاء مجلس اإلدارة مكافآت أع  
 

  

افآت الثابتةالمك  المكافآت المتغيرة  
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 الخدمة

 المجموع 

 الكلي 

 بدل

المصروف

 ات
ن 
عي

 م
لغ

مب
ضو 

ح
ل 

بد
س 

جل
لم

 ا
ت

سا
جل

ر 
 

ت 
سا

جل
ر 

ضو
ح
ل 

بد
ع 

مو
ج
 م

ن
جا

لل
 ا

ية
ين
ع
ا 
اي
مز

 

ضه
قب

ا 
 م

ن
يا
ب

 
س  

جل
لم

 ا
اء

ض
ع
أ

ن  
لي
ام

ع
م 

فه
ص

بو

ية
فن

ل 
ما

ع
 أ
ير

ظ
 ن

وه
ض

قب
ا 
 م

أو
ن 

يي
ار

إد
و 

أ
 

و  
أ

ت 
را

شا
ست

 ا
أو

ة 
ري

دا
 إ

مك
ن  

مي
 أ
أو

ب 
تد

من
 ال

ضو
لع

 ا
أو

س 
جل

لم
 ا
س

ئي
 ر

أة
اف

اء
ض

ع
أل
 ا
ن
 م

ن
كا

ن 
 إ
سر

 ال

ع 
مو

ج
لم

 ا

ح
با
ألر

 ا
ن
 م

بة
س

 ن

دو
ت 

فآ
كا

م
ية

ر
 *

 

ل 
ج
آل
 ا
رة

صي
 ق

يز
حف

 ت
ط
ط
خ
 

لة
وي

ط
ز 

في
ح
 ت
ط
ط
خ

 
جل 

آل
ا

 

م 
سه

أل
ا

 ( 
حة

نو
مم

ال
ال 

خ
اد

م 
يت

 

قي
ال

ة( 
م

 

ع 
مو

ج
لم

 ا

األعضاء المستقلين   أوالً:  

1 
عبد العزيز   عبد هللا

 العبد اللطيف 
40,000 20,000 - - - - 60,000 - 200,000 - - - 200,000 - 260,000 - 

 - 220,000 - 200,000 - - - 200,000 - 20,000 - - - - 20,000 - فواز حمد الفواز  2

3 
صالح إبراهيم  

في الخلي   
- 20,000 0040  - - - 24,000 - 200,000 - - - 200,000 - 224,000 - 

4 
سعود محمد  

 السبهان
- 20,000 4,000 - - - 24,000 - 200,000 - - - 200,000 - 224,000 - 

 - 278,000 - 250,000 - - - 250,000 -     28,000 - - - 8,000 20,000 - أحمد سعيد العي  5

 - 1,206,000 - 1,050,000 - - - 1050,000 - 156,000 - - - 16,000 100,000 40,000 المجموع 

ينفيذيتنالاألعضاء غير   ثانياً:  

1 
عبد العزيز بن  

 عمران العمران 
- 20,000 4,000 - - - 24,000 - 200,000 - - - 200,000 - 224,000 - 

 - 224,000 - 200,000 - - - 200,000 - 24,000 - - - 4,000 20,000 - المجموع 
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 ً   لهذه ضرينالحا اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء  األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات  بتواريخ بيان : خامسا

  عياتالجم

 كافآت كبار التنفيذيين م
 

  

 المتغيرة المكافآت  المكافآت الثابتة 

 مكافأة 
 نهاية

 دمة الخ

مجموع  
مكافأة  
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المجلس  
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مكافآت كبار التنفيذيين ومن  
 ضمنهم  

لمدير  الرئيس التنفيذي وا
 المالي 

         
2,904,000   

         
884,102   

- 
         

3,788,102   

 
625,000   

- - - - 
         

625,000   
- 

                            
8,000   

 
   4,421,102   

 المجموع 
         

2,904,000   

         
884,102   

- 
         

3,788,102   

     
625,000   

- - - - 
         

625,000   
- 

                            
8,000   

 
4,421,102  

 مكافآت أعضاء اللجان 

  
 المكافآت الثابتة )عدا بدل 

 حضور الجلسات( 
 بدل حضور الجلسات 

 عالمجمو
 الكلي

 أعضاء لجنة المراجعة  :أوالً 

 أحمد سعيد العي 1
50,000  8,000 

 
58,000 

لنويصرعبد العزيز ا  2  50,000 8,000 
58,000 

8 50,000        يوسف محمد السحيباني 3 ,000  58,000 

 174,000 24,000 150,000 المجموع

 المكافآتالترشيحات و لجنةأعضاء  ثانياً:

سبهان سعود محمد ال 1  - 4,000 4,000 

 4,000 4,000 - عبد العزيز بن عمران العمران 2

4,000, 4,000 - صالح إبراهيم الخليفي  3  

 12,000 12,000 - المجموع
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 ً  وأسبابها  الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات  عدد : سادسا

عدد طلبات الشركة لسجل  

 اريخ الطلبت المساهمين

 أسباب الطلب

 

 ية العامةالجمع 11-03-2020 1

 إجراءات الشركة  17-03-2020 2

 ملف أرباح 23-04-2020 3

 ة إجراءات الشرك 07-07-2020 4

 ملف أرباح 06-08-2020 5

 

 ً ً  أعضاءه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات : سابعا   وملحوظاتهم المساهمين حاتبمقتر – التنفيذيين  غير وبخاصة – علما

 .  اوآدائه الشركة حيال

ً  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اع أعضاء مجلس اإلدارة رة في أول اجتميبلغ رئيس مجلس اإلدا وظاتهم حيال  بمقترحات المساهمين وملحعلما
 الشركة وآدائها .

 

 

 

 م

 

 االسم

 الجمعية العامة العادية المنعقدة في

06-04-2020 

 ✓ اإلدارة(مجلس  )رئيسعمران العمران  عبد العزيز بن 1

 ✓ اإلدارة(مجلس  )نائبعبد هللا عبد العزيز العبد اللطيف  2

 ✓ اإلدارة(مجلس  الفواز )عضوفواز  3

 ✓ اإلدارة(مجلس  )عضوخليفي صالح ال 4

 ✓ اإلدارة(مجلس  )عضوبهان سعود الس 5

 ✓ اإلدارة(س مجل )عضوأحمد سعيد العي  6
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 ً  :  اإلدارة مجلس إقرار : ثامنا

 

حالية وكذلك  عطيات السوق الر مراجع حسابات الشركة وماً للمعلومات المتوف رة لديه وبناًء على تقريووفق القرى،يقر مجلس إدارة اسمنت أم 

 المؤشرات المستقبلية بما يلي: 

 

 الصحيح.بالشكل  الحساباتاد سجالت تم  إعد    .1

 .بفاعلية ونُف ذ سليمة أسس على أُعد   الداخلية الرقابة نظام أن    .2

 ق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ال يوجد أي شك يذكر يعيأنه  .3

 أخرى.ئية رافية أو تنظيمية أو قضاروضة على الشركة من أية جهة إشود احتياطية مفة عقوبات أو جزاءات أو قيال توجد أي .4

واالصــدارات والمعــاير  الســعودية،للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربيــة مالية للشركة وفقاً  أعدت القوائم ال .5
 القانونيين.ة للمحاسبين األخرى الصادرة من الهيئة السعودي

ود ألشخاص قاموا بإبالغ  تعارة وكبار التنفيذيين (  ) عدا أعضاء مجلس اإلدسهم ذات أحقية في التصويت  لحة ألاية مصال توجد   .6
   .م2020خالل عام  وأى تغيير في تلك الحقوق الشركة بتلك الحقوق 

وأوالدهــم القصــر ذيين وأزواجهــم جلس اإلدارة وكبار التنفية أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مال توجد أي مصلح .7
 .شركتها التابعة ات دين للشركة أوفي أسهم الشركة أو أدو

تها أو أو مــذكرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصــدر أوراق مالية تعاقديةأدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي توجد  ال .8
 .م31/12/2020 منحتها الشركة خالل السنة المنتهية في

العزيز بن عمران   مجلس اإلدارة األستاذ عبد  ركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيسبين الشركة وش  االتفاقتم   .9

ن عمران العمران وال توجد شروط بيع اإلسمنت لشركة عبد العزيز ب  علىالعمران مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( ،  

العقودخاصة على هذا   الع  ،  النوع من  المع  تمت  بأنه  بتاريخ  لم  العادية  العامة  الجمعية  في  بيع   2020ابريل    06موافقة  م، على 

بيع ة عبدالعزيز بن عمران العمران  والتى لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها ولكن لم تتم أي عملية  األسمنت لشرك

 م .   2020خالل عام 

  
ي ، عــدا مــا ذكــر فــ أو المدير المــالي لرئيس التنفيذيرة أو اضاء مجلس اإلداشركة تتضمن مصلحة ألحد أعال توجد عقود لدى ال .10

 " أعاله9فقرة رقم " 

كرات حــق أو مــذ أي أوراق ماليــة تعاقديــةحقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلــة للتحويــل الــى أســهم أو وجد أي  ال ت .11
 تها الشركة.إكتتاب أوحقوق مشابهة أصدرتها أو منح

 د.أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداترداد أو شراء اليوجد أي اس .12

 اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح.ال توجد أي ترتيبات أو  .13

 إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم  .14

 الشركة التملك شركة تابعة تابعة ، إذ  أنو أدوات دين صادرة لشركة ال توجد أسهم أ .15

 .ينة محتفظ بها ال يوجد لدى الشركة أسهم خز .16

 

 

 

 

 

 

 

 أو تنظيمية أو رافيةإش جهة أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي:  سعاً  تا
 .المستقبل في وقوعها وتفادي عالجها وسبل هال الموقعة والجهة لمخالفةا أسباب مع بيان قضائية،
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 إشــرافية جهــة أي مــن أو الهيئــة مــن أســمنت أم القــرى شــركة علــى مفــروض تيــاطياح قيــد أو احترازي تدبير أو ءجزا أو عقوبة توجد ال
  .م 2020-12-31 حتى تاريخ قضائية أو أوتنظيمية

 

 

 :  لفصل الثاني ا

 العقود الرئيسية :   -1
 

 هربائية مع شركة وارتسيال لمقاوالت الطاقة المحدودة اقة الكيل محطة توليد الطإتفاقية تشغ -أ
ليس )  رتسيال لمقاوالت الطاقة المحدودةالقرى إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة واأم    شركة أسمنت  أبرمت
عالقةطر ذا  الموافق  3/11/1436اريخ  ـبت  (ف  محطة8/2015/ 18هـ  لتشغيل   ، الكالطاق  توليد  م  الخائيـهربة  بمصنع  اصةـة 

القرى ، و أسمنت لأم  العقد  انتهائه في  ب  ينيتإضاف  سنتين  مدةتم تجديد  لو،    م14/11/2018عد  العقد  خمس سنوات مدة  تم تجديد 
 م. 2020/ 14/11إضافية بعد انتهائه في 

 
   CNBM  يل خط اإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شركةإتفاقية تشغ   -ب

    )ليس CNBM International Engineering Co. Ltd ألسمنت البورتالندي مع شركةاخط إنتاج لل ية تشغيإتفاق  توجد           
                  ، وتم تجديد العقد في                                  م 2017/ 31/12بتاريخ  وانتهتم ،  2015/ 27/8بتاريخ وقد أبرمت االتفاقية  عالقة(طرف ذا             
 م . 31/12/2022سنوات تنتهي في  ثالث، ثم تم تجديد العقد لمدة  الطرفينبموافقة م لمدة سنتين 1/1/2018            

 
 ة  محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاوالت العامإتفاقية تشغيل  -ج

للمقاقية تشغيل  إتف  توجد الهيثم  الجيري مع فرع مؤسسة  الحجر  العامةمحجر  ذا  )ليس اوالت  االتفاقية   عالقة(  طرف  أبرمت  وقد 
 سبع سنوات  .ومدة العقد  م ،   21/4/2016هـ الموافق 1436/ 14/07بتاريخ 

 

 

 :ة الداخلي الرقابة إجراءات لفاعلية  السنوية المراجعة نتائج -2

 في الداخلية  الرقابة راءاتوإج نظام فعالية من لتحققلمالية أو إدارية  سواء  بجميع عمليات المراجعة  بالشركة    الداخليةعة  المراج  قسم  يقوم
لجنة المراجعة أن نظام    ترىو  ،تقاريرها إلى لجنة المراجعة    ورفع األداء، كفاءة مدى اسوقي العمل مخاطر وتقويم الشركة أصول حماية

لى التطوير والتحسين في جوانب بحاجة إ  هوتتوفر فيه الكفاءة والفاعلية من عدة جوانب، و  في الشركة  ونظام إدارة المخاطرالرقابة الداخلية  
 .  أخرى ليتواكب مع حجم وطبيعة أعمال الشركة

 
 
 
 
 : البيئة والصحة والسالمة  لثالثفصل اال
 

جهودها البيئية   القرىأم  وتعتبر اسمنت    ولوياتها،أضوع البيئة اهتماما كبيرا وتضعه دائما في قائمة  كل ما يتعلق بمو  القرىأم  تولي أسمنت  
مدة من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية المعت  ئي إلى أحد المكاتبوقد قامت باسناد مهمة درراسة تقييم األثر البيل االمد،  يا طويراتيجهدفا است
 البيئة.

 
 
 
 
 
 
 

 : الموارد البشرية : عالفصل الراب
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المهام والرسائل التي تحملها الشركة تجاه   أهم  ين كأحدوتعنى كثيراً بالتوط  البشرية،تولي شركة أسمنت أم القرى االهتمام والعناية بمواردها  
 مع.والمجتالوطن 

وظفيها ، حيث استهدفت الشركة  ، وهي تعمل على بناء خطط تدريب وتطوير لم  %62بلغت  ن تحقق نسبة توطين  كة أ وقد استطاعت الشر
 العمل .  فرق الين فيتوظيف حديثي التخرج في مجاالت عدة لتوظيفهم وتدريبهم على رأس العمل ليكونو فع

حيث تبلغ نسبة التوطين في مديري إدارات    قيادية،ا لمناصب  هيلهعملت على تطويرها وتأوكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودية و
 . % 43الشركة 

 مل. العإجراءات وأنظمة الموارد البشرية لرفع الكفاءة وتحسين بيئة  ومن ناحية أخرى فإن الشركة تعمل على تطوير

 
 : تقنية المعلومات  الخامسفصل لا

 
يتم تشغيله  وط اإلنتاج لتحتوي على نظام أتوماتيكيخطوتطوير مخرجاته فقد تم تصميم عمل ات في تحسين كفاءة النظراً ألهمية تقنية المعلوم

قد عملت شركة أسمنت  ذا وه  ساعة.الونظام مراقبة جودة وتحكم أتوماتيكي ألخذ العينات على مدار    متطورة،من خالل غرف تحكم مركزية  
القرى على تطبيق أحدث أنظمة تقني المعلومات وأكثرها  أم  الشركة في تطبيق نظام    والتكلفة،ة من حيث االستمرارية  كفاءة  وكذلك نجحت 

ERP  نةلصياانتاج ويعد األكفأ عالمياً وذلك بالتطبيق الكامل ألنظمة المالية ، المبيعات ، المشتريات والموارد البشرية ، اإل . 
 

 
 

 : : الحوكمة ادسالفصل الس
 
القرأتلتزم    أم  الشرسمنت  حوكمة  بالئحة  ح ى  اعتمدكات  وقد  المصالح،  وأصحاب  المساهمين  لحقوق  اإلدارة    مايةً  اجمجلس  تماعه  في 
من تطبيق    لشركةا  موقفوفيما يلي جدول يوضح    الشركات،سمنت أم القرى معتمداً على الئحة حوكمة  أحوكمة    الئحة  والعشرون  خامسال

 :   الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية

 األسباب والتفاصيل  يطبّق لم  ُطبّق المادة 

 الباب الثاني: حقوق المساهمين 

 قوق العامة الفصل األول: الح

     √ المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمين

     √ المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة باألسهم

     √ دة السادسة: حصول المساهم على المعلوماتالما

     √ اهمين المس  السابعة: التواصل معالمادة  

     √ المادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

     √ دة التاسعة: الحصول عل أرباح الما

 الفصل الثاني: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة 

     √ صاصات الجمعية العامة غير العادية : اخت رةة عشالمادة الحادي

     √ العامة العادية  جمعيةة عشرة: اختصاصات الالمادة الثاني

     √ المادة الثالثة عشرة: جمعية المساهمين 

     √ المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة 

     √ المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعية المساهمين 

 ثالث: مجلس اإلدارة اب اللبا

 الفصل األول: تشكيل مجلس اإلدارة 

     √ ين مجلس اإلدارة : تكوالمادة السادسة عشرة

     √ رة المادة السابعة عشرة: تعيين أعضاء مجلس اإلدا

     √ المادة الثامنة عشرة: شروط عضوية مجلس اإلدارة 
 
 
 

 ارة دس اإلالمادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية مجل

 
 
 
√     

     √ المادة العشرون: عوارض االستقالل 

 إلدارة واختصاصاته جلس ا الثاني: مسؤوليات م  الفصل

     √ المادة الحادية والعشرون: مسؤولية مجلس اإلدارة 

     √ المادة الثانية والعشرون: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

     √ لمهام ات وااصختص المادة الثالثة والعشرون: توزيع اال 
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     √ صب المادة الرابعة والعشرون: الفصل بين المنا

     √ والعشرون: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية  خامسة المادة ال
عشرون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية  المادة السادسة وال

 ومهامها
√     

       الفصل الثالث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
سابعة والعشرون: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة  دة الماال

 ومهامه
√     

رون: تعيين الرئيس التيفيذي بعد انتهاء  والعشالمادة الثامنة 
 خدماته رئيساً لمجلس اإلدارة 

√     

     √ المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق واألمانة والوالء 

     √ باتهم وواج  رةإلداالمادة الثالثون: مهام أعضاء مجلس ا

     √ ستقل المادة الحادية والثالثون: مهام العضو الم

 : إجراءات عمل مجلس اإلدارة لرابعالفصل ا

     √ س اإلدارة المادة الثانية والثالثون: اجتماعات مجل 

     √ المادة الثالثة والثالثون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة 

اجتماعات مجلس   حضور  يم تنظ المادة الرابعة والثالثون:
 اإلدارة 

√ 
    

     √ رة اإلدان: جدول أعمال مجلس المادة الخامسة والثالثو

     √ المادة السادسة والثالثون: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة 

     √ المادة السابعة والثالثون: أمين سر مجلس اإلدارة 

     √ المادة الثامنة والثالثون: شروط أمين السر

 الخامس: التدريب والدعم والتقييم  الفصل

 ة استرشادية  الماد √   الثون: التدريب المادة التاسعة والث

     √ المادة األربعون: تزويد األعضاء بالمعلومات

 المادة استرشادية    √       ادة الحادية واألربعون: التقييم الم

 الفصل السادس: تعارض المصالح 

التعامل مع تعارض المصالح   بعون:رواأل المادة الثانية
 وصفقات األطراف ذوي العالقة 

√ 
    

     √ ألربعون: سياسة تعارض المصالح ثة واالمادة الثال

     √ تعارض المصالح   المادة الرابعة واألربعون: تجنب

المادة الخامسة واألربعون: إفصاح المرشح عن تعارض  
 المصالح 

√ 
    

     √ افسة الشركةن: منعوألربالمادة السادسة وا

     √ مال المنافسة المادة السابعة واألربعون: مفهوم أع

     √ دة الثامنة واألربعون: رفض تجديد الترخيص الما

     √ ربعون: قبول الهدايا المادة التاسعة واأل

 الباب الرابع: لجان الشركة 

 الفصل األول: أحكام عامة 

     √ ن للجاالمادة الخمسون: تشكيل ا

     √ المادة الحادية والخمسون: عضوية اللجان

     √ الموضوعات دراسةالثانية والخمسون:   المادة

     √ المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان

 الفصل الثاني: لجنة المراجعة 

     √ المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة

ت اللجنة وصالحياتها  تصاصا اخون:  المادة الخامسة والخمس
 ومسؤولياتها 

√ 
    

ة المراجعة  نن لجرض بيوالخمسون: حدوث تعا المادة السادسة
 ومجلس اإلدارة 

√ 
    

     √ اعات لجية المراجعة المادة السابعة والخمسون: اجتم

     √ المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظات 

     √ ت لجنة المراجعة الحياص سون: المادة التاسعة والخم

 الفصل الثالث: لجنة المكافآت 

     √ المكافآت  لجنة لمادة الستون: تشكيل ا
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   √ المادة الحادية والستون: اختصاصات لجنة المكافآت 
 

         √ المادة الثانية والستون: سياسة المكافآت 

     √ المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت 

 الرابع: لجنة الترشيحات لفصل  ا

     √ لجنة الترشيحات  المادة الرابعة والستون: تشكيل

     √ لمادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات ا

     √ سة والستون: إجراءات الترشيحالمادة الساد

     √ المادة السابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات 

     √ نشر إعالن الترشح ستون:ال نة والمادة الثام

     √ لمساهم في الترشح المادة التاسعة والستون: حق ا

 الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر 

√          المخاطر المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة  المادة استرشادية   

 ادية رشاست  المادة  √   المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 

 ية المادة استرشاد  √   المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 

 لباب الخامس: الرقابة الداخلية ا

     √ بة الداخلية المادة الثالثة والسبعون: نظام الرقا 

المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة  
 بالشركة 

√ 
   

هام وحدة أو إدارة المراجعة  ون: مبعوالس المادة الخامسة 
 الداخلية 

√ 
    

ة أو إدارة المراجعة  ن وحدادسة والسبعون: تكويالمادة الس
 الداخلية 

 √   
 

    √ لمراجعة الداخلية المادة السابعة والسبعون: خطة ا
 

     √ المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية 

     √ ير المراجعة الداخلية تقار  فظن: حالمادة التاسعة والسبعو

 ت الشركة الباب السادس: مراجع حسابا

     √ ن: إسناد مهمة مراجعة الحسابات ثمانوالمادة ال

     √ ين مراجع الحسابات المادة الحادية والثمانون: تعي

     √ المادة الثانية والثمانون: واجبات مراجع الحسابات 

 ح مصالالباب السابع: أصحاب ال

     √ دة الثالثة والثمانون: تنظيم العالقة مع أصحاب المصالحالما

     √ لثمانون: اإلبالغ عن الممارسات المخالفة عة واالمادة الراب

 المادة استرشادية  √   انون: تحفيز العاملينالمادة الخامسة والثم

 الباب الثامن: المعايير المهنية واألخالقية

     √ ياسة السلوك المهني ون: س انالثمالمادة السادسة و

 المادة استرشادية  √   لمسؤولية االجتماعية المادة السابعة والثمانون: ا 

 المادة استرشادية  √   ي المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل االجتماع

 الباب التاسع: اإلفصاح والشفافية 

     √ ها اءاتالمادة التاسعة والثمانون: سياسات اإلفصاح وإجر

     √ المادة التسعون: تقرير مجلس اإلدارة 

     √ جنة المراجعةرير ل لحادية والتسعون: تقالمادة ا

     √ ارة المادة الثانية والتسعون: إفصاح أعضاء مجلس اإلد

     √ المادة الثالثة والتسعون: اإلفصاح عن المكافآت 

 الباب العاشر: تطبيق حوكمة الشركات 

     √ والتسعون: تطبيق الحوكمة الفعالة ابعة لردة االما

 المادة استرشادية   √   كمة الشركات نة حووالتسعون: تشكيل لج المادة الخامسة 

 ثائقالباب الحادي عشر: االحتفاظ بالو

     √ المادة السادسة والتسعون: االحتفاظ بالوثائق 
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   المالي األداء : السابع  الفصل

 م 2020لشركة للعام  ابات لسقب حمرا تعيين - 1

 الدكتور  شركةم على تعيين   06/4/2020الموافق   هـ1441/ 13/08 يوم االثنين د فينعقلشركة في إجتماعها المالعادية لوافقت الجمعية العامة 
 والسنوي من بع الثاني والثالث والرابع ية للرلالماوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  (RSM -)المحاسبون المتحدون عبد القادر بانقا وشركاه 

 ، وقد تم تحديد أتعابه .  م  2021 امم ، والربع األول لع 2020العام المالي  

 وإيضاحاتها.م 2020ئم المالية لعام تقرير المحاسب القانوني والقوا - 2

شــركة الــدكتور عبــد القــادر بانقــا   قبــل  ة بهــا مــنلمتعلقــ احات  واإليضــام  2020ديســمبر    31لقد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في  
الســعودية، مدة في المملكــة العربيــة إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعت وقد تم ،(RSM  -المحاسبون المتحدون  وشركاه )
 السعودي.الشركة قوائمها المالية باللاير  وتصدر

 .م  2020-12-31لمنتهية في ابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة اع الحسجمرا ال يتضمن تقرير       -3

 ترة المعين من أجلها .توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الف ال يوجد -4

 إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية -5

الخرى المعتمدة دارات اصة السعودية والمعايير واالر الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربيلمعاييلفقا تم اعداد القوائم المالية و  -  
 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 القوائم المالية -6

 

شركة الدكتور عبد القادر بانقا ل قبعتها وتدقيقها من رى مراجم، والتي ج31/12/2020مالية للشركة للسنة المنتهية في وائم الالق  باستعراض
 ما يلي:  يتضح ،(RSM -وشركاه )المحاسبون المتحدون 

 لاير( )ألف سنوات:قائمة المركز المالي خالل خمس  -أ
 

 2020 البيان 
 

2019 2018 
 

2017 
 

 
2016 
 

      وداتموجلا

 الموجودات غير المتداولة 
878,302 932,033 982,450 1,017,689 1,050,203 

 جودات المتداولة موال
389,935 334,588 247,393 213,293 107,040 

 1,157,243 1,230,982 1,229,843 1,266,621 1,268,237 ات موجودإجمالي ال

 حقوق المساهمين
     

 رأس المال 
550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

 إحتياطي نظامي 
21,575 9,808 1,826 813  

 ( تراكمةم خسائررباح مبقاه )أ
148,814 73,720 16,241 7,170 (57,575 ) 

 نإجمالي حقوق المساهمي
720,389 633,528 568,067 557,983 492,425 

 المطلوبات 
     

 المتداولة غيرالمطلوبات 
426,273 498,430 

552,352 599,364 478,559 

 المطلوبات المتداولة 
121,574 134,663 424109, 73,635 186,258 

 المطلوبات ي إجمال
547,847 633,093 776661, 672,999 664,818 

وق  ت وحقإجمالي المطلوبا
 المساهمين

1,268,237 1,266,621 
1,229,843 1,230,982 1,157,243 
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 لاير( )ألف تل خمس سنواخالارة والدخل الشامل األخر الخسوأربح قائمة ال -ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 البيان 
2019 2018 2017 2016 

 40,045 193,240 164,438 255,937 333,332 المبيعات صافي 

 ( 28,105) ( 121,366) ( 115,813) (136,836) (175,297) تكلفة المبيعات 

 11,940 71,874 48,625 119,101 158,035 الربح مجمل

 - ( 3,226) ( 4,148) (2,806) (2,932) ات بيعية وتسويقيةمصروف

 ( 15,337) ( 8,339) ( 9,144) (9,739) (10,647) ة وعمومية مصاريف إداري

 ( 3,744) ,31060 35,333 106,557 144,456 التشغيل  خسارة(ربح )

 ( 5,604) ( 19,579) ( 20,754) (21,133) (20,582) اليف تمويل تك

 ( 347) ( 291) 130 (36) (160) لة(خسائر )مكاسب فروق عم

 - 28,237 470 1,016 1,750 أخرى  ومصروفات اتإيراد

)خسارة( السنة قبل   صافي ربح
 والضريبةة الزكا

125,464 86,403 15,179 68,677 (9,348 ) 
 

 ( 1,083) ( 2,975) ( 5,051) (6,580) (7,791) ة مصروف الزكاة الشرعي

 ( 10,431) 65,702 10,128 79,823 117,673 السنة  خسارة(صافي ربح )

 اآلخر: خل الشامل بنود الد
م إعادة تصنيفها  بنود لن يت

 الخسارة: من الربح أو الحقاً ض

     

)خسائر( إكتوارية من إعادة 
كافآت نهاية الخدمة قياس التزام م

 ن للموظفي

(561) (532) (44) (145 )  

 ( 10,431) 65,558 10,084 79,291 117,112 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 (  0,19)  1,19 0.18 1.45 2.14  السهم(  ة)خسار ربح 
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 م  2019قارنة مع العام م م2020ام لع النتائج التشغيلية ل -ج 

 

 لى : مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إم 2020الحالية للعام رة فتفي صافي الربح خالل ال اعرتفيعود السبب في اإل مالحظات:

 . عر البيع خالل العام الحالي مقارنة بالعام السابقإرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط س -1

الحالي مقارنة بالعام السابق ام لعخالل اتكاليف التمويل    ضاالسابق، وانخفعام الحالي مقارنة بالعام ألخرى خالل الت اإليرادااارتفاع    -2
إرتفاع العام الحالي مقارنة بالعام السابق والمصاريف العمومية واإلدارية خالل  والتسويقية والمصروفات البيعية    ارتفاعمن    بالرغم

 .لحالي مقارنة بالعام السابقم ال العاالمصروف الزكاة خ

السنهذا وقد درست لجنة المرا المالية  للعام  ة للويجعة القوائم  القوائم    2020شركة  ام ، وكذلك اعتمد مجلس اإلدارة  للعام  المالية  لسنوية 
 م .  2020

 المستحقة:المدفوعات النظامية  -د 

 رسوم المحاجر:  -

 هـ  1441/ 10/ 19وتاريخ  140المرسوم الملكي الكريم رقم م/ بموجب در ي الصاينتخضع الشركة لنظام االستثمار التعد

 :والضريبة  الزكاة -

وفقاً ألساس  والضريبة تسجيل مبلغ الزكاة  يتمالمملكة العربية السعودية حيث    في  الضريبةألنظمة الزكاة وركة  الشخضع  ت
 .ستحقاقاال

 التأمينات االجتماعية: -

ساس االســتحقاق، حيــث يــتم ة ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقاً ألاعياالجتمت  تخضع الشركة لنظام التأمينا
 شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.دها داس

 

 

 

 

بند                      غير%الت      2019 2020 

اإليراداتالمبيعات/  333,331,641 255,936,880 30% 

 %33 119,101,301 158,034,900 اجمالي الربح )الخسارة(

الخسارة( التشغيليح )الرب  144,455,632 106,556,839 36% 

ة كاالربح )الخسارة( بعد الز صافي
الضريبة و  

117,672,926 
79,823,172 47% 

 %48 79,291,188 117,111,598 اجمالي الدخل الشامل 

عد استبعاد  إجمالي حقوق المساهمين )ب
 حقوق األقلية(

720,389,474 
633,527,876 14 % 

السهمة( ة )خساريربح  2.14 1.45 72% 
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 سعودي( )لايرم 2020المستحقة كما في نهاية عام م و2020م المسددة خالل عا بي ن مبالغ المدفوعات النظاميةوالجدول التالي ي

 

 م 2020خالل   سددالم انبيال
المستحق في نهاية 

 م 2020

 يجار محاجررسوم التعدين وإ
                                    

8,343,669 
  

9,539,591 

 الزكاة والضريبة 
30,263,400  10,707,123 

  

  93,729  1,100,211 الجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات ا

 20,340,443  39,707,280 مستحقةإجمالي المدفوعات النظامية ال

 

 : ثامنالفصل ال

 ح يع األرباتوز

بتوزيـع تـاريخ علـى توصـية مجلـس اإلدارة م وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذلك ال2020أبريل    6فق  واـ المه1441شعبان    13بتاريخ   -1
 7بتـاريخ و  لاير سـعودي 13,750,000مية للسهم بمبلـغ ألسالقيمة ا% من  2.5هلله للسهم الواحد والتي تمثل    25بواقع    2019العام  أرباح عن  
م 2020أبريـل  6المنعقـدة بتـاريخ   م قرر مجلس اإلدارة بناءا علـى تفـويض الجمعيـة العامـة العاديـة2020ليويو  28ق  هــ المواف1441ذو الحجة  

لاير  16,500,000ن القيمة األسمية للسهم بمبلغ % م3ي تمثل هلله للسهم الواحد والت  30بواقع   م2020النصف األول من عام    أرباح عن  توزيع
 لاير سعودي. 30,250,000للفترة بإجمالي مبلغ ت وزيعا، بحيث يصبح إجمالي الت ديسعو

 

 يع أرباح القادمة والتي سيحدد تاريخ انعقادها الحقاً بتوز امةة الع، للجمعي م 2021-3-10باجتماعه المنعقد بتاريخ  أوصي مجلس اإلدارة -2
الواحد والتي تمثل  40م بواقع  2020عام  النصف الثاني من    عن للسهم  القيمة اال4  هلله  لاير   22,000,000 بمبلغسهم وسمية لل% من 

لكل سهم ، بحيث يصبح إجمالي  هلله    30ومقداره  م  2020عن النصف األول من عام    ، وذلك إضافة لما وزعته الشركة من أرباحسعودي  
 لاير سعودي .  38,500,000واحد ( بإجمالي مبلغ ال  له للسهمهل 70م ) 2020التوزيعات عن عام 

 

 احياسة توزيع األربس -3

 

 السياسة:

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: -1

ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ٪( من ١٠يجنب ) -أ
 لمال المدفوع.٪( من رأس ا٣٠طي المذكور )تيابلغ االح

خصــص لغــرض صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي ي  نسبة منمجلس اإلدارة أن تجنب    ء على اقتراحعامة العادية بناللجمعية ال -ب
 أو أغراض معينة.

 اح ثابتة قدر الشركة أو يكفل توزيع أرب لحةيحقق مص امة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذيللجمعية العج .      

 اعية لعاملي الشركة أو ية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتمهمين. وللجمعإلمكان على المساا         

 يكون قائماً من هذه المؤسسات. ما  لمعاونة           

 .من رأسمال الشركة المدفوع%(  5لمساهمين نسبة تمثل )ى اد ذلك عليوزع من الباقي بع د .      

    

السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصــص ، والمادة األساسي للشركة  ام المقررة في المادة )العشرون( من النظامراعاة األحكمع م.  ـه  
ا ع عــدد الجلســات التــي يحضــرهق هذه المكافأة متناسباً محقايكون است%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن    10تقدم بنسبة )بعد ما  

 العضو . 
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 لك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.لباقي بعد ذيوزع ا -

 نصف سنوية وربع سنوية.لضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح يجوز للشركة بعد استيفاء ا -

2-  ً  االســتحقاق وتــاريخ الشــأن ويبــين القــرار تــاريخعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا لجملقــرار ا يستحق المساهم حصته في األرباح وفقــا
تحقاق والمقيدين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تدوال يوم االستكون أحقية األرباح  و  التوزيع،
 اإلستحقاق.يخ يلي تار بنهاية ثاني يوم تداول )إيداع(مركز إيداع األوراق المالية  شركة

نوات التالية إال بعد دفع النســبة المحــددة وفقــاً لحكــم المــادة رباح عن السه ال يجوز توزيع أباح عن أي سنة مالية، فإنإذا لم توزع أر -3
 هم الممتازة عن هذه السنة.عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األس )الرابعة

ً لمحددة وإذا فشلت الشركة في دفع النسبة ا -4 مــدة ثــالث   شــركات( مــن األربــاحرة بعد المائــة مــن نظــام ال لحكم المادة )الرابعة عشفقا
ظــام طبقــاً ألحكــام المــادة )التاســعة والثمــانين( مــن ن  نوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصــة ألصــحاب هــذه األســهم، المنعقــدةس

ممثلــين عــنهم فــي مجلــس   اركة في التصويت، أو تعيــينلمشلشركة واالشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة ل
المخصصــة ألصــحاب   هم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولويةع قيمة أسهمدارة بما يتناسب ماإل

 .هذه األسهم عن السنوات السابقة

في الشركة أو مراجع  المالية، وجب على أي مسؤولنة خالل السإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت  -5
لك، وعلى مجلــس س مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذك إبالغ رئيابات فور علمه بذلالحس

يومــاً مــن تــاريخ  عــينمســة وأربعلمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خــالل خاإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  
ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تــنخفض معــه نســبة   خفيضه وفقاً س مال الشركة أو تسائر؛ لتقرر إما زيادة رأعلمه بالخ

 بل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة ق الخسائر إلى

و إذا اجتمعــت ه المــادة، أ( مــن هــذ١الفقــرة )  مة خالل المدة المحددة فــيإذا لم تجتمع الجمعية العاام  قوة النظوتعد الشركة منقضية ب -6
لم يتم االكتتاب في رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ووتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة  

 الجمعية بالزيادة.ار صدور قر كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من

 

 دفع األرباحتوقيت   -7

ن تاريخ استحقاق هــذه يوماً م  15العامة في شأن توزيع األرباح على المساهمين المقيدين خالل  ار الجمعية  اإلدارة تنفيذ قر  يجب على مجلس
 مرحلية. جمعية العامة، أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباحاألرباح المحدد في قرار ال

 

 رباح مرحليةأ  عوزيت -8

بعــد اســتيفاء المتطلبــات  ياألساســ  منظــاالنص بحسب سنوي،  عو ربأنصف سنوي  على مساهميها بشكلرباح مرحلية  أ  عشركة توزيوز لليج
 التالية:

 سنويا ددر يجرباح مرحلية بموجب قراأ عن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيأ -1

 تظمة.ومنية جيدة ن تكون الشركة ذات ربحأ -2

 رباحها.أوى بدرجة معقولة بمست عالتوق  عة معقولة وتستطين يتوفر لديها سيولأ -3

عد خصــم مــا تــم لتغطية األرباح المقترح توزيعها، ب اجعة، كافيةم مالية مرئوفقاً آلخر قوا عرباح قابلة للتوزيأن يتوفر لدى الشركة  أ -4
 الية.المم ئالقواتاريخ هذه  من تلك األرباح بعد هورسملت  هتوزيع

خــالل  تم توزيعهــا علــى المســاهمين األرباح التي للشركة نسب  دم للجمعية العامةيضمن تقريره السنوي المق  نأعلى مجلس اإلدارة   -5
 األرباح. زيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذهالمقترح تو نسبة األرباح لىسنة المالية إضافة إتلفة من الخالفترات الم

و كليهما، وعلى الشــركة أفاقية  تالياطيات احتالا  وأالسابقة    قاة المتراكمة من السنواتباح على حساب األرباح المبألرا  عتوزي  يتم قيد -6
مجلــس  تــوفرة لــدى الشــركة، وعلــىاألربــاح حســب اإلمكانيــات والســيولة الم عنسب توزيــ كيفية و نتظام فيالن تراعي التسلسل واأ

 .في مواعيدها المساهمين رر توزيعها علىالدورية المنتظمة التي يتقاح سب األرباإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن ن

 دوره.ص فور هة منخوتزويد الهيئة بنس األرباح المرحلية باإلفصاح واإلعالن عن ذلك فوراً  عند اتخاذ قرار توزيزم الشركة عتلت -7
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