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 الكرام        إ�� السادة مساه�ي شركة اسمنت املنطقة الشرقية 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ و�عد،

كما �سره أن يقدم  واألر�عون  ةثامنالالعادية  رة أن يرحب بكم ويشكركم ع�� تلبية دعوتھ �حضور اجتماع ا�جمعية العامة�سر مجلس اإلدا

تم إعداد هذا التقر�ر بما وقد  م2020د�سم��  31لكم تقر�ره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازا��ا ونتائج أعمالها للعام املا�� املنت�ي �� 

 ة.نظام الشر�ات الصادر عن وزارة التجارة والئحة حوكمة الشر�ات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالي يتوافق مع متطلبات

هذه الفرصة لُيجّدد إل��امھ ببذل �افة ا�جهود للقيام بمسئولياتھ وتحقيق املص�حة املش��كة للشركة واملساهم�ن، اإلدارة و�ن��ز مجلس 

فظ لبالدنا العز�زة عاهلها املفدى وقائد مس����ا خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن امللك سلمان بن عبدالعز�ز وو�� عهده و�دعو املو�� عز وجل أن يح

م األم�ن صاحب السمو املل�ي األم��/ محمد بن سلمان بن عبدالعز�ز وح�ومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إ�� ما فيھ خ�� الوطن واملواطن�ن و�تقد

أحمد وصاحب السمو املل�ي األم��/  السمو املل�ي األم��/ سعود بن نايف بن عبدالعز�ز أم�� املنطقة الشرقيةبالشكر والتقدير إ�� صاحب 

 .املستمر للشركة امالفعالة ودعمه ماملساند��نائب أم�� املنطقة الشرقية ن فهد بن سلمان بن عبد العز�ز ب

 وهللا املوفق،

 
 
 
 

 

 
 هـ23/07/1442التار�خ: 

 م07/03/2021املوافق: 
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 الرئي��ي شاط الشركة� )1

كّم 
ُ
لة لصناعة األسمنت من مواد يتمثل �شاط الشركة الرئي��ي �� صناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاتھ واإلتجار بھ وإقامة املصا�ع املتعلقة بالصناعات املتفرعة واملـــ

 انة مسبقة الصنع واملنتجات واملواد املرتبطة ��ا.بناء وغ��ها، واإلست��اد والتصدير واملتاجرة �� جميع مواد البناء واألسمنت وا�خرس

 

 وا�خزون اإلنتاج )2

 األطنان)آالف (األرقام ب              

 �سبة التغ�� م2019 م2020 بــيــان

 %)2.6( 2,082 2,027 كمية إنتاج ال�لنكر

 %11.1 2,430 2,699 كمية إنتاج األسمنت

 %)19.5( 2,696 2,170 كمية مخزون ال�لنكر

 

 التسو�ق واملبيعات )3

 سمنت( أ ) السوق ا�ح�� لأل 

 مقارنة بكمية  51 م حيث بلغت خاللھ كمية املبيعات ا�حلية2020سمنت �� السوق ا�ح�� السعودي خالل عام الطلب ع�� األ تحسن 
ً
مليون  42مليون طن تقر�با

 
ً
 ).%21.4بلغت �سبتھ ( بارتفاعم 2019تم بيعها خالل عام  طن تقر�با

 

 األطنان)آالف (األرقام ب           األسمنتمبيعات ( ب ) 

 �سبة التغ�� م2019 م2020 بــيــان

 %10 2,438 2,681 مبيعات األسمنتكمية 

 

 تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة ة للشركة مع يالرئيس األ�شطةوصف ألنواع  )4

 (بآالف الر�االت)

 السنة
 مبيعات 

 1األسمنت ا�حلية

 مبيعات 

 منت املصدرةاألس

 مجموع 

 األسمنت مبيعات

 مبيعات 

 ال�لنكر املصدرة

 مبيعات ا�خرسانة 

 مسبقة الصنع

 ا�جموع  الك��

 للمبيعات

 728,798 119,078 19,973 589,747 24,704 565,043 م2019

 %100 %16.3 %2,7 %81,0 %3,4 %77.6 النسبة

 742,427 88,025 - 654,402 17,786 636,616 م2020

 %100 %11.8 - %88.2 2.4 85.8 سبةالن

 

 

                                                 
 
 املبيعات ا�حلية تتم �� �افة أسواق املنطقة الشرقية. 1
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 القوائم املالية )5

 للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واإلصدارات األخرى م 31/12/2020تم إعداد القوائم املالية للسنة املالية املن��ية �� 
ً
وفقا

 من الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن
ً
 لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية 01/01/2017، وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك املعاي�� اعتبارا

ً
م وفقا

 للمحاسب�ن القانوني�ن.

إصدارات ذات  من معاي�� وإصدارات جديدة، ولم يصدر خالل هذه السنة املالية  أي معاي�� أو ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�نتتا�ع الشركة و 

 .أثر جوهري ع�� القوائم املالية

 

 قائمة املركز املا�� )6

 فيما ي�� بيان بموجودات الشركة ومطلو�ا��ا (أصول الشركة وخصومها) كما �� ��اية السنوات املالية ا�خمس األخ��ة: )أ

 (بآالف الر�االت)             

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان

 1,104,786 1,025,778 946,818 868,611 821,127 عداتوآالت وم ممتل�ات

 537,318 542,474 621,416 802,709 869,159 أخرى  موجودات غ�� متداولة

 1,051,477 866,721 945,965 1,093,614 1,179,742 موجودات متداولة

 2,693,581 2,434,973 2,514,199 2,764,934 2,870,028 مجموع املوجودات

 2,237,047 2,150,321 2,201,884 2,411,736 2,533,488 هم�نحقوق املسا

 105,214 93,765 91,826 103,094 114,808 مطلو�ات غ�� متداولة

 351,320 190,887 220,489 250,104 221,732 مطلو�ات متداولة
 2,693,581 2,434,973 2,514,199 2,764,934 2,870,028 مجموع املطلو�ات وحقوق املساهم�ن

 

 (بآالف الر�االت)                   مقارنة بالعام السابق           م31/12/2020قائمة املركز املا�� كما ��  )ب

 �سبة التغ�� % قيمة التغ�� م2019 م2020 البيان
 %)5.47( )47,484( 868,611 821,127 وآالت ومعدات ممتل�ات

 %8.28 66,450 802,709 869,159 أخرى  موجودات غ�� متداولة

 %7.88 68,128 1,093,614 1,179,742 موجودات متداولة

 %3.80 105,094 2,764,934 2,870,028 مجموع املوجودات

 %5.05 121,752 2,411,736 2,533,488 حقوق املساهم�ن

 %11.36 11,714 103,094 114,808 مطلو�ات غ�� متداولة

 %)11.34( )28,372( 250,104 221,732 مطلو�ات متداولة

 %3.80 105,094 2,764,934 2,870,028 مجموع املطلو�ات وحقوق املساهم�ن
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 قائمة الدخل )7

 (بآالف الر�االت)      فيما ي�� بيان بنتائج أعمال الشركة �� السنوات املالية ا�خمس األخ��ة: )أ

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان

 856,590 640,607 565,744 728,798 742,427 ، بالصا��اإليرادات

 )566,053( )475,325( )434,582( )510,838( )482,819( اإليراداتت�لفة 

 290,537 165,282 131,162 217,960 259,608 الر�ح مجمل

 )72,384( )65,968( )62,303( )56,494( )52,357( �يع و�سو�قوإدار�ة و  عمومية وفاتمصر 

 218,153 99,314 68,859 161,466 207,251 الر�ح التشغي��

 22,993 22,580 29,477 38,830 38,967 صا�� إيرادات (مصروفات) أخرى 

 )13,956( )14,751( )28,588( )19,600( )29,000( الز�اة الشرعيةمخصص 

 227,190 107,143 69,748 180,696 217,218 ر�ح السنةصا�� 
 

 (بآالف الر�االت)     السنة السابقة فروقات جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج إيضاح ألي  )ب

 �سبة التغ�� % قيمة التغ�� م2019 م2020 البيان

%1.90 13,629 728,798 742,427 ، بالصا��اإليرادات  

%5.48 28,019 )510,838( )482,819( اإليراداتت�لفة   

%19.11 41,648 217,960 259,608 الر�ح مجمل  

%7.32 4,137 )56,494( )52,357( ق�يع و�سو�وإدار�ة و  عمومية وفاتمصر   

%28.40 45,785 161,466 207,251 الر�ح التشغي��  

%0.40 137 38,830 38,967 صا�� إيرادات (مصروفات) أخرى   

)9,400( )19,600( )29,000( الز�اة الشرعيةمخصص   )48.00(%  

%20.20 36,522 180,696 217,218 ر�ح السنةصا��   

 �عود لألسباب التالية: حالر�االرتفاع �� صا�� 

 ز�ادة كمية وقيمة مبيعات األسمنت. -1

 انخفاض ت�لفة املبيعات. -2

 انخفاض مصار�ف إدار�ة وعمومية. -3

 ز�ادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة، واإليرادات األخرى. -4

 عالمة ا�جودة )8

 بجودة منتجا��ا من األسمنت وتتبع �� ذلك أفضل املع
ً
 كب��ا

ً
اي�� و�ستخدم األجهزة الرقابية املتطورة ��دف الوصول ملنتجات عالية ا�جودة تر��ي تو�� الشركة اهتماما

للشر�ات ال�ي يتطابق إنتاجها  SASOطموحات املس��لك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة �عالمة ا�جودة ال�ي تمنحها الهيئة العر�ية السعودية للمواصفات واملقاييس 

 من شركة رو�ال س��ت األملانية. 9001-2015ضافة إ�� حصولها ع�� الن�خة ا�جددة لشهادة ا�جودة العاملية آيزو مع املواصفات السعودية املعتمدة باإل 
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 تنمية املوارد البشر�ة (التدر�ب وتوط�ن الوظائف) )9

 
ً
  تواصل شركتكم خط��ا الرامية إ�� توف�� بيئة عمل جاذبة لل�وادر الوطنية لذا فقد أولت الشركة اهتماما

ً
لتوط�ن الوظائف وركزت إس��اتيجية املوارد البشر�ة كب��ا

لهي�ل التنظي�ي بالشركة �� األساس ع�� توظيف وتطو�ر القدرات العملية للموظف�ن السعودي�ن لتمكي��م من التدرج لشغل مناصب ُعليا بالسلم الوظيفي �� ا

 للشركة.

واصل مركز التدر�ب بالشركة الذي تم تطو�ره بأحدث األجهزة واملعدات واملدر��ن املؤهل�ن شركة فقد تيجيات الاحد إس�� أن اإلستثمار �� املوارد البشر�ة يمثل أو�ما 

 األكفاء تقديم أفضل خدمات التدر�ب والتطو�ر للشباب السعودي.

سهم �ش�ل أمما  ودي�ن وتطو�ر مهارا��مبجانب ذلك واصلت الشركة �� تنظيمها للعديد من الدورات التدر�بية داخل وخارج الشركة لتعز�ز قدرات العامل�ن السع

 من إجما�� عدد العامل�ن البالغ (434م (2020وقد بلغ عدد العامل�ن السعودي�ن بالشركة ب��اية عام ال �� تحس�ن األداء الوظيفي فعَ 
ً
 بنسبة 869) عامال

ً
% 50) عامال

 من إجما�� العامل�ن.

 �سبة السعودي�ن ا�جموع لسعودي�نعدد العامل�ن غ�� ا عدد العامل�ن السعودي�ن القطاع

 %60.3 642 255 387 األسمنت

 %20.7 227 180 47 ا�خرسانة

 %50.0 869 435 434 ا�جموع

 

 املسئولية االجتماعية )10

 باملسئولية االجتماعية تجاه ا�جتمع وأفراده �ساهم الشركة �� مجاالت متعددة وذلك بدعم املؤسسات ال��بو�ة واالجتماعي
ً
 .ةإل��اما

 لصا�ح ا�جمعية ا�خ��ية لتحفيظ القرآن الكر�م بمحافظة ا�جبيل. 2020وقدمت الشركة ت��عات عينية خالل عام 

 

 البيئة واألمن والسالمة )11

مر ملا يحقق تلك املعاي�� ستثمار والتدر�ب املستاملمتل�ات من خالل اإل تبع الشركة اع�� معاي�� السالمة �� مواقع العمل و بما يحقق ا�حافظة ع�� مواردها البشر�ة و ت

 لالنبعاثاتأل��امات املطلو�ة للمحافظة ع�� البيئة حيث ن الشركة تحقق �افة اإلأكما 
ً
 �عمل وفق املستو�ات املطلو�ة عامليا

ً
 .ن �افة خطوط اإلنتاج حاليا

 باألمن والسالمة بمواقع العمل و�� 
ً
 كب��ا

ً
 قامت بالتا��: هذا الصددوتو�� الشركة إهتماما

 �م ع�� اإلل��ام بتعليمات السالمة وال�حة املهنية.��ادة وسائل التوعية من خالل التدر�ب املتواصل للعامل�ن �� املصنع ع�� وسائل السالمة وحز  )أ

 توف�� أجهزة الوقاية ال�خصية وإلزام العامل�ن باملصنع بإستخدام أدوات الوقاية ال�خصية أثناء العمل. )ب

 رائق وتدر�ب العامل�ن ع�� كيفية إطفاء ا�حرائق. توف�� أحدث معدات م�افحة ا�ح )ج

 

 النشاط اإلستثماري  )12

 م من التا��: 2020تت�ون إستثمارات الشركة خالل عــام 

 �� املرابحات الشرعية: اإلستثمار  )أ

 واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة �� املرابحات الشرعية.
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 �� شر�ات أخرى ع�� النحو التا��: اإلستثمار  )ب

 
     

 رأس مال الشركة اسم الشركة م

 عدد 

 األسهم 

 اململوكة

�سبة 

 امللكية
 �شاط الشركة

الدولة محل التأسيس 

وا�حل الرئيس 

 للعمليات

املستلمة  النقدية األر�اح

 م2020خالل عام 

1 

ية شركة الز�ت العر�

 السعودية 

 (أرام�و السعودية) 
 (شركة مساهمة مدرجة)

 سعودي ر�ـال 60,000,000,000

 سهم 200,000,000,000

 قيمة إسميةبدون 

1,774,064 

 سهم
 

مزاولة جميع أوجھ األ�شطة ال�ي تتعلق بمجاالت الطاقة، 

بما �� ذلك صناعة املواد الهيدروكر�ونية والكيميائية 

وغ��ها من الصناعات املرتبطة ��ا واملكملة لها أو أي �شاط 

 األساس آخر داخل اململكة أو خارجها وفًقا لنظامها

 اململكة 

 العر�ية 

 السعودية

2,003,273.00 

 ر�ال سعودي

2 
شركة التصنيع وخدمات 

 الطاقة
 (شركة مساهمة غ�� مدرجة)

 سعودي ر�ـال 5,000,000,000

 سهم 500,000,000

 سعودي ر�ـال 10 القيمة اإلسمية

27,187,495 

 سهم

5,437% 

 
 

القيام بالصناعات وا�خدمات املتعلقة بالصناعات 

ب��ولية واملعدنية والب��وكيماو�ة والكهر�ائية وتحلية ال

املياه وأعمال ا�جيوف��يقا واملساحة وحفر آبار الب��ول 

والغاز وما يتعلق ��ا من أوجھ النشاط الالزم للتنقيب عن 

 املوارد الهيدروكر�ونية.

 اململكة 

 العر�ية 

 السعودية

 ال يوجد

3 

شركة ا�جموعة السعودية 

 صنا��لإلستثمار ال
 (شركة مساهمة مدرجة)

 ر�ـال سعودي 4,500,000,000

 سهم 450,000,000

 ر�ـال سعودي 10القيمة اإلسمية 

2,300,000 

 سهم
0.511% 

تنمية وتطو�ر القاعدة الصناعية �� اململكة وع�� األخص 

الصناعات الب��وكيماو�ة وفتح مجاالت تصديرها إ�� 

ا�خاص األسواق ا�خارجية وإفساح ا�جال للقطاع 

بإستعمال منتجات الصناعة الب��وكيماو�ة لتنمية 

 الصناعات التحو�لية

 اململكة 

 العر�ية 

 السعودية

2,875,000.00 

 ر�ال سعودي

4 

الشركة العر�ية اليمنية 

 سمنت ا�حدودة لأل 
 محدودة) ذات مسؤولية(شركة 

 دوالر أمر��ي 142,500,000

 حصة 1,425,000

 مر��يدوالر أ 100 القيمة اإلسمية

450,000 

 حصة
31,58% 

إنتاج ال�لنكر وتصنيع و�سو�ق اإلسمنت 

ك��يتات و�ش�ل البورتالندي العادي واملقاوم لل

 سمنتعام جميع أنواع األ 

 ا�جمهور�ة 

 اليمنية

2,477,189.21 

 دوالر أمر��ي
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ذلك) وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشر�ات التا�عة  املعلومات املتعلقة بأي قروض ع�� الشركة (سواًء أ�انت واجبة السداد عند الطلب أو غ��  )13

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم ا�جهة املانحة لها ومدتھ واملبلغ املتبقي
ً
 لها وأي مبالغ دفع��ا الشركة سدادا

 .ال يوجد 

 

 املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة )14

املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح�ى ��اية الف��ة املالية السنو�ة، فيما ي�� بيان بقيمة املدفوعات النظامية 

 سبا��ا:أمع وصف موجز لها و�يان 

 بآالف الر�االت)(             :م2020واملدفوعات النظامية املستحقة ولم �سدد ح�ى ��اية عام  م2020ملدفوعات النظامية املسددة خالل عام ا

 بيان األسباب وصف موجز لها سدد�ولم  املستحق املسدد البــــــــــــــــيان

 22,200 29,214 الشرعية الز�اة

و�سو�ة  2019املسدد عبارة عن ز�اة عام 

أما  2018وعام  2017فروقات ز�و�ة عن عام 

ز�اة الاملستحق ولم �سدد فهو عبارة عن 

سداد �� التم وسي 2020املستحقة عن عام 

 2021عام 

 ألنظمة الهيئة العامة للز�اة والدخل
ً
 وفقا

 4,680 44,747 ضر�بة القيمة املضافة

املسدد عبارة عن ضر�بة القيمة املضافة عن 

أما  2020ح�ى نوفم��  2019الف��ة من د�سم�� 

املستحق ولم �سدد فهو عبارة عن ضر�بة 

 2020القيمة املضافة عن شهر د�سم�� 

 2021سداد �� يناير الوسيتم 

 ألنظمة الهيئة العامة للز�اة والدخل
ً
 وفقا

 49 613 استقطاع �بةضر 

عن الف��ة املسدد عبارة عن ضر�بة االستقطاع 

أما  2020ح�ى نوفم��  2019من د�سم�� 

املستحق ولم �سدد فهو عبارة عن ضر�بة 

وسيتم  2020عن شهر د�سم��  االستقطاع

 2021سداد �� يناير ال

 ألنظمة الهيئة العامة للز�اة والدخلوفق
ً
 ا

 16,434 15,932 و�الة الوزارة لل��وة املعدنية

املسدد عبارة عن رسوم ا�حجر ا�ج��ي عن عام 

أما املستحق ولم �سدد فهو عبارة عن  2019

وسيتم  2020رسوم ا�حجر ا�ج��ي عن عام 

 2021سداد �� عام ال

 ألنظمة و�الة الوزارة لل��وة املع
ً
 دنيةوفقا

 ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اش��اك العامل�ن بالشركة �� التأمينات االجتماعية 824 9,534 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ً
 وفقا

 ألنظمة وزارة الداخلية سعودي�نالغ�� اليف تأش��ات وإقامات املوظف�ن ت� - 357 تأش��ات وإقامات
ً
 وفقا

 ألنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية سعودي�نالغ�� رسوم رخص العمل للموظف�ن  - 1,649 العمل رسوم مكتب
ً
 وفقا

 ألنظمة ا�جمارك رسوم جمركية - 865 رسوم جمركية
ً
 السعودية وفقا

   44,187 102,911 ا�جموع

 

 إس��اتيجيات الشركة )15

 ترتكز إس��اتيجية الشركة ع�� العناصر التالية:

 و�ر املستمر �� جودة املنتجات من خالل عمليات البحث والتطو�ر وتطبيق أفضل املعاي�� العاملية.التط  )أ

 العمل ع�� تخفيض الت�اليف لتعز�ز القدرة التنافسية للشركة. )ب

 ع�� أداء الشركة. )ج
ً
 اإلستثمار طو�ل األجل �� القوى العاملة خاصة السعودية م��ا مما ينعكس إيجابا
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دة الشركة بالسوق والس�� املتواصل لز�اد��ا وذلك باإلستفادة من مزايا الشركة التنافسية املتمثلة �� تطو�ر جودة املنتج، العالقة الوطيا�حافظة ع�� حصة  )د

 واملتطورة مع العمالء، املوقع ا�جغرا�� والقرب من السوق.

 ال��ك�� ع�� اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لز�ادة الر�حية. )ه

 ر�حية بإنتاج و�سو�ق منتجات مختلفة.ز�ادة ال )و

 تطو�ر عالقات طو�لة األمد مع املوردين للتقليل من ت�اليف التشغيل. )ز

 ناعة. التوسع والتنوع �� منتجات الشركة وذلك باالستثمار �� مشاريع التوسع الرأ��ي واألفقي لصناعة األسمنت واملشاريع األخرى املرتبطة بالص )ح

 ملهمة وصف �خطط وقرارات الشركة ا )16

 :ألعمال الشركةوصف �خطط وقرارات الشركة املهمة (بما �� ذلك التغي��ات الهي�لية للشركة، أو توسعة أعمالها أو وقف عمليا��ا) والتوقعات املستقبلية 

 املشاريع املستقبلية: )أ

عشرة آالف طن من ال�لنكر مع املراقبة املستمرة ألحوال الطلب ) 10,000ال تزال ا�جهود مستمرة إل�شاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها ( -1

.
ً
 ومستقبليا

ً
 ع�� األسمنت حاليا

 عدة مشاريع من شأ��ا تخفيض إس��الك الطاقة.تنفيذ  من خاللتخفيض ت�لفة اإلنتاج ولإلل��ام بمعاي�� مركز كفاءة الطاقة السعودي ع�� الشركة  �عمل -2

 

 :م2021التوقعات لعام  )ب

س�ان وتوقع إستمرار هذه الوت��ة نتيجة االنفاق ع�� مشاريع اإل  م2020 عام البوادر اإليجابية املتوقعة نتيجة تحسن الطلب ا�ح�� �� الر�ع الرا�ع من هنالك �عض

 .م2021الذي من شأنھ دعم إيرادات الشركة �� عام 

 ع�� معدالت ر�حية الشركة خالل ع
ً
م ف�ي عدة، م��ا دخول طاقات جديدة تز�د من حجم األسمنت املعروض ومن 2021ام أما ع�� صعيد العوامل ال�ي قد تؤثر سلبا

 نخفاض أسعار األ ا�� إحدة املنافسة ع�� ا�حصص السوقية مما يدفع 
ً
 مادة ال�لنكر، وز�ادة أسعار الطاقة.، ز�ادة حجم ا�خزون من سمنت محليا

مل السلبية من خالل اإلستمرار �� تنفيذ برنامج ترشيد الت�اليف واإلستجابة السريعة ملتغي��ات و�س�� إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذه العوا

 .السوق 

 

 ا�خاطر )17

 :اطر ومراقب��ااملعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواًء �انت مخاطر �شغيلية أم مخاطر تمو�لية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه ا�خ

 املنافسة: -1

ي�حب ذلك نمو ��  �ادة املنافسة �� السوق ا�ح�� لألسمنت �عد توسعات الطاقة اإلنتاجية لبعض شر�ات األسمنت ا�حلية القائمة ودخول منافس�ن جدد إذا لمز 

 ع��
ً
 ع�� هامش ومستوى الر�حية للشركة. الطلب ا�ح�� سيضغط سلبا

ً
 كميات وأسعار بيع حصة الشركة �� السوق مما يؤثر سلبا

 

 تقلبات الطلب �� سوق األسمنت: -2

 انخفاض الطلب �� سوق األسمنت يؤثر سلبا ع�� ر�حية الشركة وتدفقا��ا النقدية.

 

 حجم ا�خزون: -3

  مخزون ال�لنكر حجم إرتفاع
ً
 .ع�� سيولة الشركة يؤثر سلبا

 

 إمداد الوقود: -4

 إمداد الوقود يتم عن طر�ق مصدر واحد وهو شركة أرام�و السعودية.

 

 ة والقرارات ا�حكومية:األنظم  -5

 باألنظمة والقرارات ا�ح�ومية ا�جديدة وم��ا ز�ادة أسعار الطاقة وارتفاع املقابل املا�� لرخص العمل.بر نتائج الشركة ووضعها املا�� سلتتأث
ً
 ا
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 �� الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة: اإلستثمار  -6

��ا ا�جمهور�ة اليمنية لها آثار سلبية ع�� االقتصاد اليم�ي، وقد ي�ون لهذه اآلثار ا�ع�اسات سلبية ع�� النتائج  إن الظروف السياسية واألمنية ا�حالية ال�ي تمر

 من شركتكم ع�� مكتسبات مساهم��ا تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العر�ية اليمنية باملتا
ً
�عة الدقيقة املستمرة املستقبلية للشركة العر�ية اليمنية، وحرصا

 وضاع وآثارها ع�� أعمال الشركة.لأل 

 صافية بلغت م2020سمنت ا�حدودة خالل عام حققت الشركة العر�ية اليمنية لأل  لقد
ً
م) 2019خالل عام  دوالر أمر��يمليون  20( دوالر أمر��ي مليون  33 أر�احا

 ستمرت العمليات اإلنتاجية والبيعية بانتظام ح�ى تار�خ إعداد هذا التقر�ر.اكما 

 

 :)19 -رونا املستجد (كوفيد و ف��وس ك تف��ي -7

 أمام تواجھ يم لما زال العا
ً
) و�س�� اململكة العر�ية السعودية إ�� اتخاذ إجراءات اح��از�ة ووقائية ل�حد من انتشار 19 -رونا املستجد (�وفيد و ف��ي ف��وس �تحديا

ق��ى درجة بما �� ذلك وقف االجتماعات أوالتجمعات املتقار�ة ب�ن الناس ا��  ،لطةاإلجراءات االح��از�ة ا�حد من ا�خا ومن تلكالف��وس وتخفيف آثاره، هذا 

 .�� فرض منع تجوال �املإواالختالط �� أماكن العمل والتسوق وقد تصل تلك اإلجراءات �� �عض األحيان 

 

 ال��ديدات السي��انية: -8

نظمة والشب�ات وال��امج من ال��ديدات اال حماية الشركة �إدارة و�س��  ،ده عالم التقنيةتسارع الذي �شهاملالتطور  بال��امن معمخاطر األمن السي��ا�ي  ترتفع

 السي��انية.

 

 مخاطر مالية: -9

 مخاطر السوق 

السوق  طرمن إدارة مخا ن الهدفإتتمثل مخاطر السوق �� مخاطر التأث�� ا�حتمل للتغ��ات �� أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العموالت، 

 �� إدارة ورقابة التعرض �خاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أع�� عائد ممكن.

 

 مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

عمليات ذات  لم تقم الشركة بأية تنتج مخاطر سعر الصرف األجن�ي من التغ��ات والتذبذبات �� قيمة األدوات املالية نتيجة للتغ�� �� أسعار صرف العمالت األجنبية.

األجنبية، و�عتقد أن مخاطر سعر صرف العمالت  . تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمالتواليورو أهمية �سبية بالعمالت عدا الر�ال السعودي، الدوالر األمر��ي

 .األجنبية غ�� جوهر�ة

 

 مخاطر أسعار العموالت

الشركة  إدارة وتراقب ع�� الر�ح املستقب�� أو القيم العادلة لألدوات املالية ثرؤ معدالت العموالت ال�ي تتظهر مخاطر العموالت من التغ��ات والتذبذبات ا�حتملة �� 

 تقلبات أسعار العموالت و�عتقد أن تأث�� مخاط
ً
 .ر أسعار العموالت ليس جوهر�ا

 

 مخاطر االئتمان

إن األدوات املالية ا�خاصة بالشركة ال�ي يمكن  ��امھ والتسبب �� تكبد الشركة خسارة مالية.تمثل مخاطر االئتمان �� إخفاق أحد األطراف �� أداة مالية �� الوفاء بالت

أموالها �� مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية  يداعإالنقدية بالبنوك وذمم العمالء. تقوم الشركة ب من أن تتعرض �خاطر اإلئتمان تتضمن �ش�ل أساس

اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال تتوقع اإلدارة أن  تتوقع سة بخصوص حجم األموال املودعة �� �ل مصرف والعالية كما أن لدى الشركة سيا

 ألن لد��ا قاعدة
ً
راقبة عر�ضة من العمالء ال�ي �عمل �� أ�شطة مختلفة ومواقع متعددة كما أ��ا تقوم بم تتعرض �خاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظرا

 
ً
 العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها.أغلب مقدمة من  باالضافة إ�� وجود ضمانات الذمم املدينة القائمة دور�ا
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 مخاطر السيولة

أساس شهري  جات السيولة ع��تتمثل مخاطر السيولة �� عدم قدرة الشركة ع�� مقابلة إل��اما��ا املتعلقة باملطلو�ات املالية حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتيا

تت�ون املطلو�ات املالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة  و�عمل اإلدارة ع�� التأكد من توفر أموال �افية ملقابلة أي إل��امات عند استحقاقها.

، باإلضافة إ�� إجراء موائمة ب�ن ف��ات تحصيل أرصدة العمالء وف��ات  من توفر �سهيالت بنكية أخرى، �عمل الشركة ع�� ا�حد من مخاطر السيولة عن طر�ق التأكد

 خشهر من تار� 12األخرى. جميع الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع ال تحمل أي مصار�ف تمو�ل و�توقع سدادها خالل  سداد أرصدة املوردين واألرصدة الدائنة

 القوائم املالية.

 

 ع أر�اح األسهمسة الشركة �� توزيلسيا وصف )18

تّوفر األمـوال وحاجة الشركة لرأس املال لتنفيذ مقدار صا�� األر�اح القابلة للتوزيع و وع��  ما ورد بالنظام األساس للشركة �عتمد سياسة الشركة �� توزيع األر�اح ع��

 �� قيمة إستثمار مساه�ي الشركة.ا�خطط التوسعية واإلستثمارات املستقبلية و��دف سياسة توزيع األر�اح إ�� التحس�ن املستمر 

 ركة. وقد درجت الشركة منذ تأسيسها ع�� توزيع أر�اح للمساهم�ن بموجب قرار يصدر من ا�جمعية العامة للشركة بناًء ع�� توصية مجلس إدارة الش

 : لصافية السنو�ة ع�� الوجھ اآل�يتوزع أر�اح الشركة ا وسياسة توزيع األر�اح من النظام األساس للشركة الثامنة واألر�عون وحسب املادة 

من  %30م�ى بلغ االحتياطى املذ�ور  1من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطى نظامي للشركة، و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب )10%(ُيجّنب  -1

 رأس املال املدفوع. 

 بة معينة من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي اتفا�� وتخصيصھ لغرض أو أغراض معينة.ل�جمعية العامة العادية بناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب �س -2

ر�اح ثابتة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن. أل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع  -3

 من هذول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من ص
ً
 املؤسسات. ها�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات إجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما

 من رأس املال املدفوع. %5يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة تمثل  -4

 اس، واملادة السادسة والسبعون من نظام الشر�ات.تصرف م�افأة مجلس اإلدارة وفق األح�ام املقررة �� املادة الثالثة والعشرون من النظام األس -5

 .البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن حصة إضافية من األر�احمن يوزع  -6

 

 توزيعها املق��حاألر�اح  )19
لس اإلدارة يق��ح ع�� جمعيتكم م ورصيد األر�اح القابلة للتوزيع مع األخذ �� االعتبار عامل توفر السيولة، فإن مج2020بناًء ع�� النتائج املالية ا�حققة خالل عام 

من رأس % 25) ر�ال للسهم و�نسبة 2.50م بواقع (31/12/2020) ر�ال ع�� املساهم�ن عن السنة املالية املن��ية �� 215,000,000توزيع أر�اح نقدية بمبلغ ( املوقرة

 هم�ن املالك�ن لألسهم ب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة واملقيدين ��) سهم، ع�� أن ت�ون األحقية للمسا86,000,000املال، وعدد األسهم املستحقة لألر�اح (

ايداع األوراق املالية (مركز اإليداع) �� ��اية ثا�ي يوم تداول ي�� تار�خ اإلستحقاق، ع�� أن يبدأ توزيع األر�اح يوم األر�عاء  ز�جل مساه�ي الشركة لدى شركة مرك

 أن ا�جمعية العامة املنعقدة ��، م28/04/2021هـ املوافق 16/09/1442
ً
شأن �وافقت ع�� توصية مجلس اإلدارة م 14/04/2020هـ املوافق 21/08/1441 علما

) من %15) ر�ال للسهم و�نسبة (1.50ر�ال بواقع ( )129,000,000(بقيمة إجمالية قدرها م 31/12/2019توزيع أر�اح ع�� املساهم�ن عن السنة املالية املن��ية �� 

الشركة سهم، و�انت األحقية للمساهم�ن املالك�ن لألسهم يوم ا�عقاد ا�جمعية واملقيدين �� �جل مساه�ي  )86,000,000(األسهم املستحقة لألر�اح  املال، وعدد رأس

 .م27/04/2020هـ املوافق 04/09/1441 يومتوزيع األر�اح  تمو لدى مركز اإليداع �� ��اية ثا�ي يوم تداول ي�� تار�خ اإلستحقاق 

 

 حوكمة الشر�ات )20

العدالة والتنافسية  �عت�� األح�ام الواردة بالئحة حوكمة الشر�ات من املبادئ الهامة ال�ي يجب تفعيلها �غرض حماية حقوق املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح وتحقيق

 والشفافية �� السوق و�يئة األعمال.

                                                 
 
 م.31/12/2008) من رأس املال املدفوع �� 50%ون ر�ال بنسبة (ملي 430بلغ االحتياطي النظامي  1
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ا�خاص باعتماد الئحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق املالية، وقد  25/151/2013م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم 27/05/2013�� 

توافق مع تم وذلك ل08/05/2018 هـ املوافق22/08/1439ا�جمعية العامة العادية ا�خامسة واألر�عون املنعقدة �� تم تحديث الئحة حوكمة الشركة بموجب قرار 

 م.23/04/2018هـ املوافق 07/08/1439بتار�خ  2018-45-3رقم هيئة السوق املالية ارة التحديثات الواردة �� قرار مجلس إد

 إستثناء األح�ام الواردة أدناه:ب تطبق الشركة جميع األح�ام الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية

 

 أسباب عدم التطبيق النص رقم الفقرة رقم املادة

 ج 20

ع�� -ا�� مع اإلستقالل الالزم توافره �� عضو مجلس اإلدارة املستقل يتن

 ما ي��: -سبيل املثال ال ا�حصر

أن ي�ون قد أم��ى ما يز�د ع�� �سع سنوات متصلة أو منفصلة ��  -10

 عضو�ة مجلس إدارة الشركة.

هـ املوافق 09/07/1439وتار�خ  2018-35-1صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

م بأن ت�ون هذه الفقرة إلزامية إبتداًء من دورة مجلس إدارة الشركة 26/03/2018

م أي �عد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 01/01/2019املساهمة املدرجة ال�ي ت�ون �عد 

م للدورة 12/12/2017هـ املوافق 24/03/1439�� ا�جمعية العامة العادية املنعقدة �� 

 من
ً
 .م28/01/2021م وتنت�ي �� 29/01/2018 ا�حالية ال�ي تبدأ اعتبارا

39  
التدر�ب: يتع�ن ع�� الشركة إيالء االهتمام ال�ا�� بتدر�ب وتأهيل أعضاء 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع ال��امج الالزمة لذلك.
 مادة إس��شادية

 مادة إس��شادية  التقييم  41

  ب 54
ً
 يجب أن ي�ون رئيس �جنة املراجعة عضوا

ً
 مادة إس��شادية مستقال

 مادة إس��شادية �شكيل �جنة إدارة ا�خاطر  70

 مادة إس��شادية إختصاصات �جنة إدارة ا�خاطر  71

 مادة إس��شادية اجتماعات �جنة إدارة ا�خاطر  72

 أ 74
وحدات أو  - �� سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد -تن��ئ الشركة 

 .ارة ا�خاطر، واملراجعة الداخليةوإد إدارات لتقييم

جاري العمل ع�� إ�شاء وحدة أو إدارة ، و لمراجعة الداخليةلدى الشركة إدارة ل

 لتقييم وإدارة ا�خاطر

 مادة إس��شادية تحف�� العامل�ن  85

 مادة إس��شادية املسؤولية االجتماعية  87

 مادة إس��شادية مبادرات العمل االجتما��  88

 مادة إس��شادية ل �جنة حوكمة الشر�ات�شكي  95
 

 أسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء ال�جان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م )21

 للمادة التاسعة عشر من نظام الشركة األساس 
ً
امة العادية للمساهم�ن ملدة ال تنتخ��م ا�جمعية العمن �سعة اعضاء ؤلف �� إدارة الشركة مجلس إدارة ميتو طبقا

�� ا�جمعية العامة العادية  م28/01/2021تنت�ي �� م و 29/01/2018�� ال�ي تبدأ  ا�حالية للدورة اعضاء مجلس اإلدارة تم انتخابتز�د عن ثالث سنوات مالية، وقد 

 .م12/12/2017هـ املوافق 24/03/1439املنعقدة �� 

 م من السادة االعضاء املذ�ور�ن أدناه:31/12/2020عة لھ واإلدارة التنفيذية كما �� و�ت�ون مجلس اإلدارة وال�جان التا�

 اعضاء 

 مجلس اإلدارة

 اعضاء 

 �جنة املراجعة

 اعضاء �جنة 

 امل�افآت وال��شيحات

 اعضاء 

 ال�جنة التنفيذية

 اإلدارة التنفيذية 

 (كبار التنفيذي�ن)
 املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي�� األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  ذ/ إبراهيم بن سالم الرويساألستا األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي��

 السر عثمان محمد ا�حسن /األستاذ املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

 األستاذ/ الفضل بن عباس العومي املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل

 األستاذ/ ياسر بن خليل العي��ى   األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن املقرن 

 املهندس/ ع�� بن يحيى ز�ل��   الدكتور/ جاسم بن شاه�ن الرمي�� املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي

     األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري 

     األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن

     األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د

     بن راشد العتي�ي املهندس/ فهد

 

 وفيما ي�� بيانا��م بالتفصيل: 
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 ) األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي��1(

 رئيس مجلس اإلدارة، رئيس ال�جنة التنفيذية

 الوظائف ا�حالية

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: رئيس مجلس اإلدارة، رئيس ال�جنة التنفيذية -1

 الرئيس التنفيذي شركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة: -2

 شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس اإلدارة -3

 شركة املعامل الوطنية ا�حدودة (معامل): عضو مجلس اإلدارة -4

 شركة التقنيات املتخصصة (ستيس�و): عضو مجلس اإلدارة -5

 شركة تطو�ر التقنيات الذكية: عضو مجلس اإلدارة -6

 سواق املزرعة): عضو مجلس اإلدارةالشركة السعودية للتسو�ق (أ -1 الوظائف السابقة

 املؤهالت
 م2008 ب��وتة با�جامعة األمر�كيMBA    ماجست�� �� إدارة األعمال

 جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن – التمو�ل إدارةب�الور�وس �� 

 إدار�ة، مالية، اقتصادية، صناعية ا�خ��ات

 

 ) األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس2(

 امل�افآت وال��شيحاتجلس اإلدارة، رئيس �جنة املراجعة، عضو �جنة م نائب رئيس

 الوظائف ا�حالية

 امل�افآت وال��شيحات�جنة  عضورئيس �جنة املراجعة، مجلس اإلدارة،  نائب رئيسشركة أسمنت املنطقة الشرقية:  -1

 الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة: عضو مجلس اإلدارة، رئيس �جنة املراجعة -2

 شركة دور للضيافة: عضو �جنة املراجعة -3

 الوظائف السابقة

 املؤسسة العامة للتقاعد: املستشار املا��، املراجع الداخ�� -1

 وزارة املالية: ا�حاسب وا�حلل املا�� -2

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو �جنة املراجعة، عضو ال�جنة التنفيذية -3

 اجعةالشركة التعاونية للتأم�ن: عضو �جنة املر  -4

 شركة ا�خليج للمناطق السياحية ا�حدودة: عضو مجلس املدير�ن -5

 ب�الور�وس �� ا�حاسبة املؤهالت

 إدار�ة، مالية، اقتصادية، املراجعة الداخلية وا�حوكمة ا�خ��ات
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 املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل )3(

 امل�افآت وال��شيحاتعضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة 

 ظائف ا�حاليةالو 

 امل�افآت وال��شيحاتشركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة  -1

 شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت: رئيس مجلس اإلدارة -2

 امل�افآت وال��شيحاتالشركة العر�ية لألنابيب: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة  -3

 شركة اليمامة �حديد التسليح: رئيس مجلس اإلدارة -4

 شركة ا�خزف لألنابيب: عضو مجلس اإلدارة -5

 شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية: رئيس مجلس اإلدارة -6

 الوظائف السابقة

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس اإلدارة -1

 شركة اليمامة للرخام وا�جرانيت: رئيس مجلس اإلدارة -2

 : رئيس مجلس اإلدارةا�حديديةالشركة املتحدة للصناعات  -3

 اإلستثمارات التقنية: عضو مجلس اإلدارةشركة  -4

 شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس اإلدارة -5

 شركة صناعات األغذية (ديمة): عضو مجلس اإلدارة -6

 مجلس إدارة الغرفة التجار�ة الصناعية بالر�اض: عضو مجلس اإلدارة -7

 مجلس الغرف السعودية: ممثل لغرفة الر�اض -8

 لس الغرف: رئيس ال�جنةال�جنة الوطنية الصناعية بمج -9

 مجلس أمناء منتدى الر�اض االقتصادي: رئيس ا�جلس -10

 ال�جنة الصناعية �غرفة الر�اض: رئيس ال�جنة -11

 ال�جنة التحض��ية العليا للتصنيع ا�ح�� للقوات املس�حة: عضو ال�جنة -12

 الغرفة التجار�ة بالر�اض: نائب رئيس مجلس اإلدارةمجلس إدارة  -13

 ن الوطنية بمجلس الغرف السعودية: رئيس ا�جلسا�جلس التنسيقي ل�جا -14

 غرفة الر�اض: رئيس مجلس أمناءأمناء منتدى الر�اض االقتصادي: مجلس  -15

 املؤهالت
 ماجست�� �� الهندسة الكيميائية

 ب�الور�وس �� الهندسة الكيميائية

 اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية مالية، إدار�ة، ا�خ��ات

 

 ن عبدالرحمن املقرن ) الدكتور/ زامل ب4(

 عضو مجلس اإلدارة

 الوظائف ا�حالية
 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو مجلس اإلدارة -1

 الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة: عضو مجلس اإلدارة -2

 الوظائف السابقة

 صاميم البيئةجامعة امللك فهد للب��ول واملعادن: تدرج وظيفي أ�ادي�ي من أستاذ مساعد وح�ى عميد �لية ت -1

 شركة سبائك ا�خليج للمعادن: املدير العام -2

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: املدير عام، عضو ال�جنة التنفيذية، عضو �جنة املراجعة -3

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس اإلدارة -4

 ال�جنة الوطنية لشر�ات األسمنت: رئيس ال�جنة -5

 ارةشركة الظهران لإلعمار: عضو مجلس اإلد -6

 املؤهالت

 دكتوراه �� الهندسة املدنية

 ماجست�� �� الهندسة املدنية

 ب�الور�وس �� الهندسة املعمار�ة

 إدار�ة، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية ا�خ��ات
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 ) املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي5(

 عضو مجلس اإلدارة، عضو ال�جنة التنفيذية

 نطقة الشرقية: عضو مجلس اإلدارة، عضو ال�جنة التنفيذيةشركة أسمنت امل -1 الوظائف ا�حالية

 الوظائف السابقة

 مجلس اإلدارة  رئيسر الصنا�� والزرا�� ا�حدودة: الشركة السعودية الباكستانية لإلستثما -1

 الشركة السعودية املصر�ة للتعم��: عضو مجلس اإلدارة -2

 دارةالشركة السعودية املصر�ة للبناء (سب�و): رئيس مجلس اإل  -3

 صندوق التنمية العقار�ة: مدير عام، عضو مجلس اإلدارة -4

 البنك الزرا��: مدير عام، عضو مجلس اإلدارة -5

 ب�الور�وس �� الهندسة املدنية املؤهالت

 إدار�ة، مالية، هندسية ا�خ��ات

 

 وليد بن محمد ا�جعفري  /األستاذ) 6(

 �جنة املراجعة عضو  رئيس �جنة امل�افآت وال��شيحات،عضو مجلس اإلدارة، 

 الوظائف ا�حالية

 عضو مجلس اإلدارة، رئيس �جنة امل�افآت وال��شيحات، عضو �جنة املراجعةشركة أسمنت املنطقة الشرقية:  -1

 مجلس اإلدارة رئيسشركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة:  -2

 شركة والء للتأم�ن التعاو�ي: عضو مجلس اإلدارة -3

 : عضو مجلس اإلدارةالشركة املتقدمة للب��وكيماو�ات -4

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس اإلدارة -5

 مجلس اإلدارة عضوشركة سياحة العاملية:  -6

 مجلس اإلدارة عضوالشركة ا�خليجية للتعم�� العقاري:  -7

 شركة تطو�ر التقنيات الذكية: عضو مجلس اإلدارة -8

 شركة التقنيات املتخصصة (ستيس�و) عضو مجلس اإلدارة -9

 ية الفاخرة: عضو مجلس اإلدارةشركة األغذ -10

 شركة مشراف للتطو�ر العقاري: عضو مجلس اإلدارة -11

 شركة مقاوالت ا�خليج لل�حن والتفريغ ا�حدودة: املدير العام، عضو مجلس اإلدارة -1 الوظائف السابقة

 القتصاد جامعة امللك سعودب�الور�وس �� ا املؤهالت

 اقتصادية، صتاعيةإدار�ة، مالية،  ا�خ��ات

 

 ) األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)7(

 عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة املراجعة

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة املراجعة الوظائف ا�حالية

 الوظائف السابقة
 عاموزارة ا�خدمة املدنية: وكيل وزارة، مستشار، مدير  -1

 شركة اإلستثمارات الرائدة: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة املراجعة -2

 ب�الور�وس �� ال�حافة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية املؤهالت

 إدار�ة، إعالمية ا�خ��ات
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 ) األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د (ممثل صندوق اإلستثمارات العامة)8(

 و �جنة املراجعةعضو مجلس اإلدارة، عض

 الوظائف ا�حالية

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة املراجعة -1

 الشركة السعودية للكهر�اء، عضو ال�جنة التنفيذية -2

 صندوق الصناديق: عضو مجلس اإلدارة، عضو ال�جنة التنفيذيةشركة  -3

 اإلدارةعادة التدو�ر: عضو مجلس ستثمار �� إإل الشركة السعودية ل -4

 ةر االصندوق السعودي األرد�ي لإلستثمار: عضو مجلس اإلد -5

 صندوق اإلستثمارات العامة: مسؤول إستثمار -6

 شركة طاقة: عضو مجلس اإلدارة -7

 الوظائف السابقة

 سنابل لإلستثمار: مسؤول إستثمار -1

 ف��جن مو�ايل السعودية: عضو مجلس اإلدارة -2

 صندوق التنمية الصنا��: محلل ما�� -3

 تاملؤهال 
  London Business Schoolماجست�� �� اإلدارة 

 ب�الور�وس �� املالية جامعة األم�� سلطان

 إدار�ة، مالية، إقتصادية ا�خ��ات

 

 ) املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي9(

 عضو مجلس اإلدارة، عضو ال�جنة التنفيذية، الرئيس التنفيذي

 الوظائف ا�حالية
 ، الرئيس التنفيذيو مجلس اإلدارة، عضو ال�جنة التنفيذيةعض شركة أسمنت املنطقة الشرقية: -1

 الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة: عضو مجلس اإلدارة -2

 الوظائف السابقة

 الشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا): مدير عام، مدير إدارة، مهندس �� إدارة -1

 عامشركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان): مدير  -2

 شركة األسمدة العر�ية السعودية (ساف�و): رئيس تنفيذي -3

 الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن بيطار): نائب رئيس مجلس اإلدارة -4

 شركة نماء للكيماو�ات: عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي -5

 شركة ا�جبيل للصناعات الكيماو�ة (جنا): رئيس مجلس اإلدارة -6

 ات (صودا): رئيس مجلس املدير�نالشركة العر�ية للقلو� -7

 شركة نماء لإلستثمار الصنا��: عضو مجلس اإلدارة -8

 ب�الور�وس �� الهندسة الكيميائية املؤهالت

 إدار�ة، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية ا�خ��ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 م2020لعام تقر�ر مجلس اإلدارة                                                                                                                                                                     شركة أسمنت املنطقة الشرقية

 18 

 

 )  الدكتور/ جاسم بن شاه�ن الرمي��10(

 عضو �جنة املراجعة

 الوظائف ا�حالية

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: عضو �جنة املراجعة -1

 شركة مدينة املعرفة: عضو مجلس اإلدارة، رئيس �جنة املراجعة -2

 شركة التنمية الشرقية: عضو �جنة املراجعة -3

 شركة ال�ج�ن: عضو �جنة املراجعة -4

 الشركة املتحدة لإللك��ونيات: عضو �جنة املراجعة -5

 شركة موطن: عضو �جنة املراجعة -6

 لراج�� إخوان: عضو �جنة املراجعةشركة ا -7

 صندوق مشاركة للطروحات األولية: عضو مجلس اإلدارة -8

 صندوق مشاركة ر�ت: عضو مجلس اإلدارة -9

 شركة بندة: عضو �جنة املراجعة -10

 التجمع الص�� باألحساء: عضو �جنة املراجعة -11

 الوظائف السابقة

 شركة الزامل لإلستثمار الصنا��: عضو �جنة املراجعة -1

 إ�ساد: عضو �جنة املراجعةشركة  -2

 الهيئة السعودية للمقاول�ن: عضو �جنة املراجعة -3

 شركة نما للب��وكيماو�ات: عضو �جنة املراجعة  -4

 للتمو�ل: عضو مجلس اإلدارة، عضو �جنة املراجعة �شركة األو� -5

 شركة أ�س العر�ية للتأم�ن: عضو �جنة املراجعة -6

 جامعة امللك سعود: أستاذ مساعد -7

 م املعلومات اإلدار�ةفهد للب��ول واملعادن: رئيس قسم ا�حاسبة ونظ جامعة امللك -8

 القحطا�ي: نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدار�ة محمد شركة أبناء فيصل -9

 شركة إتحاد املقاوالت السعودية: الرئيس التنفيذي -10

 شركة الشلوي العاملية: نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة والتطو�ر التنظي�ي -11

 ن املعرفية: الرئيس التنفيذيشركة راز  -12

 ، نائب مدير ا�جامعة للشؤون اإلدار�ة واملاليةالدمام ا�جامعة العر�ية املفتوحة: مدير فرع -13

 املؤهالت

 دكتوراه �� ا�حاسبة

 ماجست�� �� ا�حاسبة

 ب�الور�وس �� ا�حاسبة

 إدار�ة، مالية  ا�خ��ات

 

 ) األستاذ/ السر عثمان محمد ا�حسن11(

 التنفيذي�نمن كبار 

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: املدير املا�� الوظائف ا�حالية

 الوظائف السابقة

 ا�جموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة: مدير مراجعة -1

 الشركة العر�ية لإلستثمار: محاسب -2

 شركة امل�حل: مدير ما�� -3

 شركة مصنع باطوق للعلك: مدير ما�� -4

 املؤهالت
  CPAزميل جمعية ا�حاسب�ن القانوني�ن األمر�كية 

 ب�الور�وس محاسبة

 إدار�ة، مالية ا�خ��ات
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 ) األستاذ/ الفضل بن عباس العومي12(

 من كبار التنفيذي�ن

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: مدير إدارة املبيعات الوظائف ا�حالية

 ال يوجد الوظائف السابقة

 إعالم –ب ب�الور�وس آدا املؤهالت

 إدار�ة ا�خ��ات

 

 ) األستاذ/ ياسر بن خليل العي��ى13(

 من كبار التنفيذي�ن

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: مدير إدارة املوارد البشر�ة وا�خدمات املساندة الوظائف ا�حالية

 الوظائف السابقة

 مجموعة شركة أميانتيت: مدير إداري  -1

 دارة والعالقاتمجموعة جارديان العاملية: مدير عام اإل  -2

 مجموعة شر�ات ا�جدو��: مدير عام العمليات اإلدار�ة والتطو�ر -3

 املؤهالت
 ماجست�� موارد �شر�ة

 ب�الور�وس نظم معلومات

 إدار�ة، فنية ا�خ��ات

 

 ) املهندس/ ع�� بن يحيى ز�ل��14(

 من كبار التنفيذي�ن

 عشركة أسمنت املنطقة الشرقية: مدير املصن الوظائف ا�حالية

 الوظائف السابقة

 شركة أسمنت املنطقة الشرقية: مدير اإلنتاج -1

 شركة أسمنت ينبع: مهندس وردية، مشرف طواحن اإلسمنت -2

 شركة األسمنت العر�ية: مهندس وردية، مشرف قسم األفران، مدير اإلنتاج، رئيس اإلنتاج، مدير املرافق -3

 املؤهالت
 ماجست�� �� إدارة األعمال

 سة الكيميائيةب�الور�وس �� الهند

 إدار�ة، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية ا�خ��ات
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 �� مجالس إدار��ا ا�حالية والسابقة أو من مدير��ا أسماء  )22
ً
 الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 
 
 

 اسم العضو

أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو 

 �� مجالس إدار��ا  مجلس اإلدارة
ً
عضوا

 أو من مدير��ا ا�حالية

 مقر 

 الشركة

 الكيان 

 القانو�ي 

 للشركة

أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو 

 �� مجالس إدار��ا 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 أو من مدير��ا السابقة

 مقر 

 الشركة

 الكيان 

 القانو�ي 

 للشركة

األستاذ/ محمد بن سعد 

 الفراج السبي��

 مساهمة مدرجة داخل اململكة الشركة السعودية للتسو�ق (أسواق املزرعة) مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة �خدمات الطبية ا�حدودةشركة الدواء ل

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة املعامل الوطنية ا�حدودة (معامل)

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة معارض الظهران الدولية

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة التقنيات املتخصصة (ستيس�و)

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة تطو�ر التقنيات الذكية

األستاذ/ إبراهيم بن 

 سالم الرويس
 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة سياحية ا�حدودةشركة ا�خليج للمناطق ال مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة

املهندس/ سعد بن 

 إبراهيم امل�جل

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة مامة للرخام وا�جرانيتشركة الي مساهمة مدرجة داخل اململكة الشركة العر�ية لألنابيب

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الشركة املتحدة للصناعات التعدينية مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة اليمامة �حديد التسليح

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة يةشركة اإلستثمارات التقن مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة معارض الظهران الدولية مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة ا�خزف لألنابيب

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة صناعات األغذية (ديمة)   

الدكتور/ زامل بن 

 عبدالرحمن املقرن 

 

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة سبائك ا�خليج للمعادن مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة ليمنية لألسمنت ا�حدودةالشركة العر�ية ا

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة   

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة الظهران لإلعمار   

املهندس/ محمد بن 

 �حر�يوصل هللا ا
   

الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار 

 الصنا�� والزرا�� ا�حدودة
 مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة

 مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصر�ة للتعم��

 مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة الشركة السعودية املصر�ة للبناء

مد األستاذ/ وليد بن مح

 ا�جعفري 

 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة مقاوالت ا�خليج لل�حن والتفريغ ا�حدودة مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة

    مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة والء للتأم�ن التعاو�ي

    مساهمة مدرجة ةداخل اململك الشركة املتقدمة للب��وكيماو�ات

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة سياحة العاملية

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الشركة ا�خليجية للتعم�� العقاري 

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة تطو�ر التقنيات الذكية

    سئولية محدودةذات م داخل اململكة شركة التقنيات املتخصصة (ستيس�و)

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة األغذية الفاخرة

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة مشراف للتطو�ر العقاري 

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة

األستاذ/ عبدالعز�ز بن 

 عبدالرحمن ا�خن�ن
 مقفلةشركة  داخل اململكة ارات الرائدةشركة اإلستثم   

األستاذ/ محمد بن 

 عبدالرحمن البل��د

 مساهمة غ�� مدرجة داخل املم�لة سنابل لإلستثمار مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة صندوق الصناديقشركة 

 مساهمة غ�� مدرجة داخل املم�لة السعودية ف��جن مو�ايل مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة التدو�ر لإلستثمار �� إعادةالشركة السعودية 

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الصندوق السعودي األرد�ي لإلستثمار

    مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة مرافقشركة 
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 �� مجالس إدا22تا�ع: 
ً
 ر��ا ا�حالية والسابقة أو من مدير��ا ) أسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 

 عضو مجلس إدارة مستقل –ارة غ�� تنفيذيعضو مجلس إد–مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ ع�� النحو اآل�ي: عضو مجلس إدارة تنفيذيتكو�ن  )23

 اسم العضو الرقم
 تصنيف العضو�ة

 (تنفيذي / غ�� تنفيذي / مستقل)

 مستقل األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي�� 1

 غ�� تنفيذي األستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس 2

 مستقل املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل 3

 غ�� تنفيذي ن املقرن الدكتور/ زامل بن عبدالرحم 4

 مستقل املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حـر�ي 5

 مستقل األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  6

 غ�� تنفيذي األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن 7

 غ�� تنفيذي األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د 8

 تنفيذي املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي 9

 

حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود إ�� أ�خاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م) أبلغوا وصف ألي مص� )24

 م)2020الشركة بتلك ا�حقوق وأي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة املالية األخ��ة (

 .ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو

أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو 

 �� مجالس إدار��ا 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 أو من مدير��ا ا�حالية

 مقر 

 الشركة

 الكيان 

 القانو�ي 

 للشركة

أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو 

 �� مجالس إدار��ا 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 أو من مدير��ا السابقة

 مقر 

 الشركة

 الكيان 

 القانو�ي 

 للشركة

املهندس/ فهد بن راشد 

 العتي�ي

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) مساهمة غ�� مدرجة خارج اململكة الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة

 مساهمة مدرجة اخل اململكةد شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان)   

 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة األسمدة العر�ية السعودية (ساف�و)   

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن بيطار)   

 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة نماء للكيماو�ات   

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة ماو�ة (جنا)شركة ا�جبيل للصناعات الكي   

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة الشركة العر�ية للقلو�ات (صودا)   

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة شركة نماء لإلستثمار الصنا��   
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تتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة وصف ألي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اك )25

 م)2020أو أي من شر�ا��ا التا�عة، وأي �غ�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�حقوق خالل السنة املالية األخ��ة (

 الرقم
 اسم من �عود لھ املص�حة أو األوراق 

 التعاقدية أو حقوق االكتتاب
 املنصب

 عدد األسهم كما 

 �� بداية العام

 عدد األسهم كما 

 �� ��اية العام

 صا�� 

 التغي��

 �سبة 

 التغي��

 - - - - رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي�� 1

 - - 22,000 22,000 اإلدارة نائب رئيس مجلس األستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس 2

 - - - - عضو مجلس اإلدارة ن إبراهيم امل�جل املهندس/ سعد ب 3

 - - 2,000 2,000 عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن املقرن  4

 - - 2,000 2,000 عضو مجلس اإلدارة املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي 5

 - - - - عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  6

 - - - - عضو مجلس اإلدارة لعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ناألستاذ/ عبدا 7

 - - - - عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د 8

 - - - - عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي 9

 - - - - مدير املبيعات األستاذ/ الفضل بن عباس العومي 10

 - - - - املدير املا�� السر عثمان محمد ا�حسناألستاذ/  11

 - - - - مدير املصنع املهندس/ ع�� بن يحيى الز�ل�� 12

مدير إدارة املوارد البشر�ة وا�خدمات  األستاذ/ ياسر بن خليل العي��ى 13

 

- - - - 

 ال يوجد لدى الشركة أدوات دين. مالحظة:

 هم�ن املنعقدة خالل السنة املالية األخ��ة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه ا�جمعياتبيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة للمسا )26

 االسم الرقم

 االجتماع األول 

 ا�جمعية العامة غ�� العادية التاسعة

 م14/04/2020

 االجتماع الثا�ي

 ا�جمعية العامة العادية السا�عة واألر�عون 

 م15/12/2020

   الفراج السبي�� األستاذ/ محمد بن سعد 1

   األستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس 2

   املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل  3

   الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن املقرن  4

   املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي 5

   األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  6

   �ناألستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن 7

   األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د 8

   املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي 9
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 فيھ أسماء ا�حاضر  )27
ً
 �نعدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل السنة املالية األخ��ة، وتوار�خ ا�عقادها، و�جل حضور �ل اجتماع مو�حا

 اسم العضو الرقم
 االجتماع األول 

17/03/2020 

 االجتماع الثا�ي

14/04/2020 

 االجتماع الثالث

29/09/2020 

 االجتماع الرا�ع

15/12/2020 
 اإلجما��

     4 األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي�� 1

     4 األستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس 2

     4 املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل 3

     4 من املقرن الدكتور/ زامل بن عبدالرح 4

     4 املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حـر�ي 5

     4 األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  6

     4 األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن 7

     4 األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د 8

     4 املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي 9
 

 بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال الشركة وأدا��ااإل  )28
ً
 جراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ و�خاصة غ�� التنفيذي�ن علما

 لنظام الشركة األساس والئحة ا�حوكمة املعتمدة بالشركة، يحق للمساهم�ن  -1
ً
 العامة.ملشاركة الفعالة ومناقشة اعضاء ا�جلس �� اجتماعات ا�جمعية اوفقا

�م حيال الشركة يقوم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ �افة اعضاء مجلس اإلدارة و�خاصة غ�� التنفيذي�ن م��م بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا� -2

 وأدا��ا �� أقرب اجتماع للمجلس.
 

 �جهة ا�خارجية ال�ي قامت بالتقييم وعالق��ا بالشركةالوسائل ال�ي اعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ وأعضائھ، وا )29

وسائل لتقييم اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء �جانھ ا�ختلفة وفق مؤشرات أداء معاي�� و بوضع وتنفيذ  امل�افآت وال��شيحاتمن خالل تنفيذ مهامها تقوم �جنة 

 م.2020م اإلستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خالل عام محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف �� ا�جلس و�جانھ، ولم يت
 

 توضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة )30

 يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة امل�افآت، ، والامل�افآت وال��شيحاتُحددت م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ واإلدارة التنفيذية بناًء ع�� توصية �جنة 

 و�تم صرف م�افآت اعضاء ا�جلس �عد موافقة ا�جمعية العامة.
 

آت وآليات اإلفصاح عن سياسة امل�افآت وعن كيفية تحديد م�افآت أعضاء ا�جلس واإلدارة التنفيذية �� الشركة، وتفاصيل السياسات املتعلقة بامل�اف )31

 ايا املالية والعينية املدفوعة ل�ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة أو إستشار�ةتحديدها واملبالغ واملز 

ال�جنة �غرض  بالتوصية �جلس اإلدارة بم�افآت اعضاء ا�جلس واعضاء ال�جان املنبثقة عنھ وم�افآت اإلدارة التنفيذية، وتجتمع امل�افآت وال��شيحاتتختص �جنة 

سة امل�افآت املعتمدة تحديد امل�افآت املستحقة ل�ل عضو من اعضاء ا�جلس وال�جان واإلدارة التنفيذية و�تم تحديد امل�افآت �� ضوء نظام الشركة األساس وسيا

 بالشركة، وفيما ي�� التفاصيل:
 

 ): املعاي�� العامة للم�افآت:1مادة (

�ا مراعاة املعاي�� التوصية �جلس اإلدارة بم�افآت اعضاء ا�جلس واعضاء ال�جان املنبثقة عنھ وم�افآت اإلدارة التنفيذية، وعل�ب امل�افآت وال��شيحاتتختص �جنة 

 التالية:

 أن ت�ون امل�افآت متناسبة مع �شاط الشركة واملهارات الالزمة إلدار��ا. -1

 وطبيعة ودرجة ا�خاطر املرتبطة ��ا. أن ت�ون امل�افآت متناسبة مع إس��اتيجية الشركة وأهدافها وحجم -2

 �ر للم�افآت والتعو�ضات.أن ترا�� الشركة ممارسات الشر�ات األخرى وما هو سائد �� سوق العمل �� تحديد امل�افآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غ�� م� -3
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ن واألعمال واملسؤوليات ال�ي يقوم ��ا و�تحملها باإلضافة إ�� األهداف ا�حددة يجب أن ت�ون امل�افآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذي� -4

 من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.

 حافظة عل��م.�أن ت�ون امل�افآت �افية �ش�ل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذي�ن ذوي كفاءة وخ��ة مناسبة وأن ت�ون كفيلة بتحف��هم وا -5

جودة أداءه يجوز أن ت�ون م�افآت اعضاء مجلس اإلدارة وال�جان متفاوتة املقدار بحيث �عكس مدى خ��ة العضو واختصاصاتھ واملهام املنوطة بھ ومستوى  -6

 وعدد ا�جلسات ال�ي يحضرها وغ�� ذلك من االعتبارات.

 ارة وال�جان �� حالة عقد االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.تتحمل الشركة ت�اليف تذاكر السفر واإلقامة العضاء مجلس اإلد -7

 من تار�خ انضمامھ للمجلس أو ال�جنة و�جب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضو�تھ الفعلية. -8
ً
 �ستحق العضو امل�افآة اعتبارا

 

  ) م�افآت اعضاء مجلس اإلدارة:2( مادة

 حضور عن ا�جلسات أو مزايا عينية أو �سبة معينة من صا�� األر�اح و�جوز ا�جمع ب�ن اثنت�ن أو أك�� من هذه املزايا. تت�ون م�افأة اعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ مع�ن أو بدل -1

2- .
ً
 ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليھ عضو مجلس اإلدارة من م�افآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ر�ـال سنو�ا

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها. يجب أن ي�ون إستحقاق م�افآة عضو -3
ً
 مجلس اإلدارة متناسبا

حدد بناًء ع�� توصية من �جنة  -4
ُ
 .امل�افآت وال��شيحات�ستحق عضو مجلس اإلدارة م�افآة سنو�ة ت

 �ستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور عن �ل اجتماع يحضره. -5

 من تار�خ اعتمادها من قبل ا� 15يتم صرف امل�افآة السنو�ة خالل  -6
ً
 جمعية العامة للمساهم�ن.يوما

 من تار�خ االجتماع. 15يتم صرف بدل حضور االجتماعات خالل  -7
ً
 يوما

 

 ) م�افآت اعضاء �جان مجلس اإلدارة:3مادة (

 .ت وال��شيحاتامل�افآية من �جنة و�دالت ا�حضور بناًء ع�� توص –بإستثناء �جنة املراجعة  –يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة م�افآت عضو�ة �جانھ املنبثقة منھ  -1

 م�افأة عضو�ة �جنة املراجعة يتم اعتمادها من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن بناًء ع�� توصية من مجلس اإلدارة. -2

 تت�ون م�افآت عضو�ة ال�جان من م�افآة سنو�ة أو بدالت حضور االجتماعات أو �ل��ما. -3

 تم �شكيلها لغرض محدد وكذلك م�افأة أم�ن سرها والرئيس التنفيذي.حدد ويعتمد مجلس اإلدارة م�افأة اعضاء ال�جان املؤقتة ال�ي يي -4
 

 ) م�افآت اإلدارة التنفيذية:4مادة (

 .امل�افآت وال��شيحاتتحدد و�عتمد امل�افآة السنو�ة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وذلك بناًء ع�� توصية من �جنة 
 

 ة و�جانھ:) تفاصيل م�افآت اعضاء مجلس اإلدار 5مادة (

حدد القيمة املعيار�ة للم�افآت و�دالت ا�حضور ع�� النحو التا��:
ُ
 دون اإلخالل بما ورد �� هذه السياسة، ت

 املبلغ البيان الرقم

 ر�ـال 200,000 امل�افآة السنو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة 1

 ر�ـال 70,000 امل�افآة السنو�ة لعضو�ة �جنة املراجعة 2

 ر�ـال 50,000 امل�افآت وال��شيحاتة لعضو�ة �جنة امل�افآة السنو� 3

 ر�ـال 70,000 امل�افآة السنو�ة لعضو�ة ال�جنة التنفيذية 4

 ر�ـال 2,000 بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات ا�جلس أو ال�جان 5
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 ملا هو منو�جانھ اإلفصاح عن م�افآت اعضاء مجلس اإلدارة  )32
ً
 �� الئحة حوكمة الشر�ات صوص عليھواإلدارة التنفيذية وفقا

 (بآالف الر�االت)      م 2020املدفوعة خالل عام  م�افآت اعضاء مجلس اإلدارة )1

 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة 
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                 :أوال: األعضاء املستقل�ن
 - 208 - - - - - - - 208 - - - - 8 200 األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي��

 - 162 - - - - - - - 162 - - - 4 8 150 املهندس/ سعد بن إبراهيم امل�جل
 - 208 - - - - - - - 208 - - - - 8 200 ا�حر�ياملهندس/ محمد بن وصل هللا 

 - 74 - - - - - - - 74 - - - 16 8 50 األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري 

 - 652 - - - - - - - 652 - -  20 32 600 ا�جموع

: األعضاء غ�� التنفيذي�ن:
ً
                 ثانيا

 - 224 - - - - - - - 224 - - - 16 8 200 األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
 - 208 - - - - - - - 208 - - - - 8 200 الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن املقرن 

 - 220 - - - - - - - 220 - - - 12 8 200 األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن
 - 220 - - - - - - - 220 - - - 12 8 200 األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د

 - 872 - - - - - - - 872 - -  40 32 800 جموعا�

: األعضاء التنفيذي�ن
ً
                 :ثالثا

 - 208 - - - - - - - 208 - - - - 8 200 املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي

 - 208 - - - - - - - 208 - - - - 8 200 ا�جموع

 - 1,732 - - - - - - - 1,732 - - - 60 72 1,600 ا�جموع الك��

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
م، أما امل�افأة السنو�ة عن عضو�ة مجلس 2020أبر�ل  14 م وقد تم صرفها �عد موافقة ا�جمعية العامة املنعقدة ��1920املبلغ املع�ن يمثل امل�افأة السنو�ة عن عضو�ة مجلس اإلدارة لعام  1

 م.2021أبر�ل  11رفها �عد موافقة ا�جمعية العامة ال�ي ستعقد �� م فسيتم ص2020اإلدارة لعام 
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 (بآالف الر�االت)                   م2020م�افآت كبار التفيذي�ن لعام  )2

 البيان

 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة
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خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن 

تلقوا أع�� امل�افآت من ضم��م 

 الرئيس التنفيذي واملدير املا��

4,094 1,356 330 5,780 1,242 - - - - 1,242 4,780 

 4,780 1,242 - - - - 1,242 5,780 330 1,356 4,094 ا�جموع

 

 م2020م�افآت اعضاء ال�جان لعام  )3

 (بآالف الر�االت)      :م2020خالل عام  1املدفوعة م�افآت أعضاء �جنة املراجعة )أ

 اسم العضو
 امل�افآت الثابتة

 (عدا بدل حضور ا�جلسات)
 ا�جموع ا�جلسات ر بدل حضو 

 82 12 70 األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
 26 12 14 األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري 

 82 12 70 ز بن عبدالرحمن ا�خن�ناألستاذ/ عبدالعز�
 68 12 56 األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د

 82 12 70 الدكتور/ جاسم بن شاه�ن الرمي��
 340 60 280 ا�جموع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 م.2020وقد تم دفعها خالل عام  م2019امل�افآت الثابتة عن عضو�ة عام  1
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 بآالف الر�االت)(               :م2020خالل عام  1املدفوعة امل�افآت وال��شيحاتم�افآت اعضاء �جنة  )ب

 اسم العضو
 فآت الثابتةامل�ا

 (عدا بدل حضور ا�جلسات)
 ا�جموع بدل حضور ا�جلسات

 50 - 50 األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي��
 4 4 - األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري 

 54 4 50 األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
 29 4 25 املهندس/ سعد بن ابراهيم امل�جل

 137 12 125 ا�جموع
 

 بآالف الر�االت)(      :م2020خالل عام  2املدفوعة ء ال�جنة التنفيذيةم�افآت اعضا )ج

 اسم العضو
 امل�افآت الثابتة

 (عدا بدل حضور ا�جلسات)
 ا�جموع بدل حضور ا�جلسات

 70 - 70 األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي��
 70 - 70 املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي

 70 - 70 �ياملهندس/ فهد بن راشد العتي
 210 - 210 ا�جموع

 

 عدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات وأسبا��ا )33

 أسباب الطلب تار�خ ملف امللكيات تار�خ الطلب العدد

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2019/12/31 2020/01/02 1

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2020/03/17 2020/03/16 2

 م2019توزيع أر�اح عام  2020/04/16 2020/04/08 3

 ا�جمعية العامة غ�� العادية التاسعة 2020/04/14 2020/04/14 4

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2020/07/23 2020/07/23 5

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2020/09/17 2020/09/20 6

 عامةا�جمعية ال 2020/12/09 2020/11/26 7

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2020/11/29 2020/11/29 8

 ا�جمعية العامة العادية السا�عة واألر�عون  2020/12/15 2020/12/07 9

 متا�عة حركة إيداع شهادات األسهم 2020/12/09 2020/12/09 10
 

                                                 
 
 م.2020وقد تم دفعها خالل عام  م2019عام ال�جنة لامل�افآت الثابتة عن عضو�ة  1
 م.2020دفعها خالل عام وقد تم  م2019عام ل ال�جنة امل�افآت الثابتة عن عضو�ة 2
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هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان  أي عقو�ة أو جزاء أو تدب�� إح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من )34

 أسباب ا�خالفة وا�جهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها �� املستقبل

 ال يوجد.

 

 �جان مجلس اإلدارة )35

 عقادها و�يانات ا�حضور لألعضاء ل�ل اجتماع:���ا وتوار�خ اوصف مختصر الختصاصات ال�جان ومهامها مع ذكر أسماء ال�جان ورؤسا��ا واعضا��ا وعدد اجتماعا

 

 �جنة املراجعة: -أ 

 م وفيما ي�� بيا��ا:2020اجتماعات خالل عام  6عقدت �جنة املراجعة 

 املنصب اسم العضو م
 االجتماع األول 

21/01/2020 

 االجتماع الثا�ي

17/03/2020 

 االجتماع الثالث

28/04/2020 

 االجتماع الرا�ع

07/07/2020 

 االجتماع ا�خامس

28/07/2020 

 السادساالجتماع 

27/10/2020 

       رئيس ال�جنة األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس 1

       عضو األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  2

       عضو األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن 3

       عضو من البل��داألستاذ/ محمد بن عبدالرح 4

       عضو الدكتور/ جاسم بن شاه�ن الرمي�� 5

 

 �شكيل �جنة املراجعة:

م لدورة جديدة مد��ا ثالث سنوات و ذلك بتوصية من مجلس 08/05/2018تم �شكيل �جنة املراجعة بقرار من ا�جمعية العامة ا�خامسة واألر�عون واملنعقدة بتار�خ 

 و�ة �ل من:اإلدارة، �عض

 يس (عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي).األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرو  -1

 األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن (عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي). -2

 األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البل��د (عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي). -3

 جلس مختص بالشؤون املالية وا�حاسبية).الدكتور/ جاسم بن شاه�ن الرمي�� (عضو مستقل من خارج ا� -4

 ل عينت ال�جنةوقد 
ً
 .هااألستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس رئيسا

 

 �� �جنة املراجعة. ا�جعفري  األستاذ/ وليد بن محمدم تم �عي�ن 17/09/2019و�� تار�خ 
ً
 (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوا

 

 أهداف واختصاص �جنة املراجعة:

اإلدارة من شأ��ا تفعيل النظام وتطو�ره بما يحقق ة إ�� التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات �جلس ��دف �جنة املراجع

بالرقابة الداخلية  بكفاءة عالية و�ت�لفة معقولة، ملساعدة مجلس اإلدارة �� تنفيذ مسئولياتھ املتعلقةأغراض الشركة و�ح�ي مصا�ح املساهم�ن واملستثمر�ن 

�جنة املراجعة باملراقبة ع�� أعمال الشركة ا�حاسبية والتقار�ر املالية ودعم استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية وا�خارجية. و�وجھ عام تختص والسياسات 

 �� سبيل أداء مهامها حق االطالع ع�� �جالت الشركة ووثائقها.الرقابة الداخلية ف��ا، ول�جنة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة 

 

 مهام ومسؤوليات �جنة املراجعة:

 لالئحة حوكمة الشر�ات ��  تؤدي �جنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد �� نظام الشر�ات الصادر عن وزارة التجارة 
ً
والئحة حوكمة الشركة املعدة وفقا

 سعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. الاململكة العر�ية 
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 و�شمل مهام ال�جنة بصفة خاصة ما ي��:

: فيما يخص التقار�ر املالية: 
ً
 أوال

إلدارة، لضمان نزاه��ا وأبداء رأ��ا قبل عرضها ع�� مجلس ادراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة وكذلك البيانات املالية للشركة وإعالنا��ا املتعلقة بأدا��ا املا��  -1

واس��اتيجي��ا. و�� سبيل ذلك املعلومات ال�ي تتيح للمساهم�ن واملستثمر�ن تقييم الوضع املا�� للشركة وأدا��ا ونموذج عملها وعدال��ا وشفافي��ا وأ��ا تتضمن 

 م ورفعت توصيا��ا �جلس اإلدارة.2020باألداء املا�� للشركة عن عام املتعلقة قامت بدراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة والبيانات املالية واإلعالنات 

يث��ها املدير املا�� للشركة أو من يتو�� مهامھ أو مراجع دراسة أية مسائل مهّمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية وا�حسابات، والبحث بدقة �� أية مسائل  -2

 ا�حسابات.

 بية �� املسائل ا�جوهر�ة الورادة �� التقار�ر املالية.التحقق من التقديرات ا�حاس -3

ذلك قامت بمراجعة السياسات ا�حاسبية املرفوعة لها دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة وإبداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �شأ��ا. و�� سبيل  -4

لظروف الشركة وتوافقھ مع سياسات ا�حاسبة تھ للتحقق من مالئم )  "عقود اإليجار" 16ا�� رقم (يار الدو�� للتقر�ر املعاملمن االدارة التنفيذية عند تطبيق 

 الدولية وأوصت �عرضها ع�� مجلس اإلدارة إلقرارها.

 

: فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:
ً
 ثانيا

 ع�� أداء وأ�شطة إدارة املراجعة الداخلية والتحقق منن خالل الرقابة واالشراف تقوم �جنة املراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة م

�� حماية م ناقشت خاللها فعالية إجراءات الرقابة الداخلية 2020) اجتماعات خالل عام 6عقدت �جنة املراجعة (استقاللي��ا عن االدارة التنفيذية. و�� سبيل ذلك 

املراجعة الداخلية السنو�ة املعتمدة،  حيث قدمت ادارة عمل وقياس مدى كفاءة وفعالية األداء من خالل خطة عمل إدارة ممتل�ات الشركة وتقييم مخاطر ال

ية �� متا�عة التنفيذم وقامت �جنة املراجعة بدراس��ا ومناقش��ا ووجهت إدارة املراجعة الداخلية بالتنسيق مع االدارة 2020ها ح�ى ��اية عام املراجعة الداخلية تقار�ر 

ملناقشة ملا يقوم بھ مراجع حسابات الشركة ا�خار�� من تقييم كفاءة وفعالية تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات والتحسينات الواردة �� تقار�رها، باإلضافة 

املقدمة من مراجع حسابات املالحظات واالق��احات  مراجعتھ �حسابات الشركة حيث أوصت ال�جنة ادارة الشركة بفحص وتحليلنظام الرقابة الداخلية من خالل 

 بالشركة.الشركة وتفعيل التوصيات ال�ي �ساعد ع�� تحس�ن نظام الرقابة الداخلية 

 

: فيما يخص املراجعة الداخلية:
ً
 ثالثا

�� أداء األعمال واملهام املنوطة ��ا واستقاللي��ا عن الي��ا الرقابة واإلشراف ع�� اداء أ�شطة وإدارة املراجعة الداخلية، للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفع -1

 االدارة التنفيذية.

 ة للمالحظات الواردة ف��ا.يدراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيح -2
 م .2020دراسة وأعتماد خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية عن عام  -3

: فيما يخص مراجع ا�
ً
 حسابات:را�عا

م اســــــماء امل�اتب املناســــــبة لتقديم عروضــــــها وذلك �عد االطالع ع�� قائمة بأســــــماء م�اتب املراجعة املر�ــــــحة ملراجعة حســــــابات 2020إعتمدت ال�جنة  �� عام  -1

دعو��م ملراجعة حســــــــــــابات  م  وقامت  بدراســــــــــــة وتحليل العروض املقدمة من م�اتب املراجعة  ال�ي تمت2021م والر�ع االول من عام 2020الشــــــــــــركة عن عام 

 الشركة  ورفعت توصي��ا �جلس اإلدارة ب��شيح أثن�ن من ا�حاسب�ن  القانوني�ن املناسب�ن وفق ضوابط عمل محددة. 

ى �عاون إدارات استقاللي��م عن االدارة التنفيذية ومدومن ضمن مهام ال�جنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور االدارة التنفيذية للتأكد من  -2

استقاللية م مع املراجع ا�خار�� �غرض التأكد من 2020جنة ��ا، وقد أجتمعت خالل عام ال�ي يرى إحاطة ال�الشركة �� تقديم البيانات واملعلومات واملالحظات 

وأث�ى ع�� �عاون اإلدارة التنفيذية �� تقديم البيانات  التنفيذيةاملراجع ا�خار�� عن اإلدارة التنفيذية  وأكد مراجع ا�حسابات ع�� استقاللي��م عن اإلدارة 

 ناسب.الوقت امل�� با�جودة واملطلو�ة واملعلومات 

 درست ال�جنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، وأبدت مرئيا��ا حيال ذلك. -3

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة املوجهة ل�جنة. -4
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: فيما يخص ضمان االل�
ً
 �ام:خامسا

العام ديوان الو�� سبيل ذلك اطلعت ع�� تقر�ر االشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة �شأ��ا.  هاتمراجعة نتائج تقار�ر ا�ج -1

 ال�ي رأت مناسبة إضاف��ا �� رد إدارة الشركة.ورد إدارة الشركة عليھ وأبدت �عض التوصيات  للمحاسبة 

 .��ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من إل -2

 الرفع إ�� مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ضرور�ة التخاذ املناسب �شأ��ا، وإبداء توصيا��ا حيالها. -3

 

: فيما يخص ف��وس كورونا (كوفيد 
ً
 ):19 –سادسا

) وذلك من خالل تقييم أثر 19 –(�وفيد  ثار امل��تبة ع�� �شاط الشركة �سبب ف��وس �وروناد دراسة عن اآلكة بالعمل ع�� إعدادارة الشر �جنة  املراجعة إ وجهت 

ثار ونتج عن تلك فيف اآلتخلاإلجراءات اإلح��از�ة والوقائية دارة الشركة اتخذت العديد من إن أعداد دراسة ات�ح ف��ا إانتشار هذا الف��وس ع�� عمليا��ا،  وتم 

 .م2020الشركة ح�ى ��اية عام يوجد أثر جوهري ع�� نتائج أعمال  ھ الالدراسة أن

 

 ال�جنة التنفيذية: -ب 

  التنفيذية�جنة العقدت 
ً
 اجتماعا

ً
 :م وفيما ي�� بيانھ2020خالل عام   واحدا

 املنصب اسم العضو الرقم
 االجتماع األول 

14/12/2020 
 ةرئيس ال�جن األستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبي�� 1

 

 

  عضو املهندس/ محمد بن وصل هللا ا�حر�ي 2

  عضو املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي 3

 

 املهام واملسئوليات:

 تت�خص مهام ال�جنة ومسئوليا��ا �� ما ي��:

 متا�عة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدار�ة واق��اح التعديل عل��ا �جلس اإلدارة. -1

 شركة اإلس��اتيجية الطو�لة واملتوسطة والقص��ة األجل وتحدي��ا ومراجع��ا من ح�ن آلخر.متا�عة خطط ال -2

 متا�عة تنفيذ املوازنات التقدير�ة للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات �شأ��ا. -3

.التوصية بالدخول �� مشاريع إستثمار�ة وصناعية جديدة بما �� ذلك تنمية وتطو�ر الن -4
ً
 وأفقيا

ً
 شاطات ا�حالية رأسيا

 البيانات ا�حاسبية. متا�عة ومراجعة جميع املسائل الهامة ال�ي تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات ال�ي تتطلب أن تظهر �� -5

 ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذي�ن. -6

 حة العمل.اختيار وت�ليف جهات إستشار�ة حسب ما تراه ملص� -7

 تحديد أهداف ا�حمالت اإلعالمية واإلعالنية املوحدة للشركة. -8

 أي مهام أخرى يو�لها مجلس اإلدارة ل�جنة. -9
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 :امل�افآت وال��شيحات�جنة  -ج 

 م وفيما ي�� بيا��ا:2020خالل عام  �ناجتماع امل�افآت وال��شيحاتعقدت �جنة 

 املنصب اسم العضو الرقم
 االجتماع األول 

11/02/2020 

 الثا�ياالجتماع 

27/09/2020 

   رئيس ال�جنة األستاذ/ وليد بن محمد ا�جعفري  1

   عضو األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس 2

   عضو املهندس/ سعد بن ابراهيم امل�جل 3

 

 املهام واملسئوليات:

 تت�خص مهام ومسئوليات ال�جنة ��:

 للسياسات واملعاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح التوصية �جلس اإلدارة بال��شيح ل -1
ً
 ي �خص سبقت إدانتھ بجر�مة مخلة بالشرف واألمانة.أعضو�ة ا�جلس وفقا

� لس اإلدارة بما �املراجعة السنو�ة لإلحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مج -2

 ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات �شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها. -3

 تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة وإق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة. -4

 اء املستقل�ن وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى.التأكد �ش�ل سنوي من إستقاللية األعض -5

  داء.وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن، وُ�را�� عند وضع تلك السياسات إستخدام معاي�� ترتبط باأل  -6

 

 إدارة املراجعة الداخلية )36

، من خالل اتباع أسلوب م���� منظم لتقييم وتحس�ن �اوتحسي�لشركة عمليات او��، يقدم تأكيدات وخدمات استشار�ة ��دف إضافة قيمة ل�شاط مستقل وموض

 حص ا�خاصة، وتقوم بإجراء املراجعة التشغيلية واملالية ونظم املعلومات وعمليات الف عل��ا األداء الرقا�ي.ا�حوكمة والعمليات ال�ي ينطوي فاعلية عمليات 
ً
وفقا

��دف ملساعدة إدارة الشركة للقيام بمسئوليا��ا بفاعلية و�الصورة ال�ي �ساعدها ملعاي�� املراجعة الداخلية الدولية ومبادئ وأخالقيات املهنة وتقديم التوصيات ال�ي 

 األمر ع�� تحقيق أهداف الشركة.�� ��اية 

خطة عملها ال�ي أقر��ا �جنة املراجعة مع ال��ك�� ع�� األ�شطة بالعديد من عمليات املراجعة الداخلية من خالل  وقد قامت إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة

 عن أ�شطة الشركة إ�� �جنة املراجعة ملناقش��االعالية للعمل ع�� رفع فاعلية وكفاءة ور�حية عمليات الشركة وتقوم برفع تقار�رها الدور�ة والوظائف ذات ا�خاطر 

 تنفيذها. وإتخاذ التوصيات املناسبة حيالها ومتا�عة 

 

 ية �� الشركةنتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إ�� رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة الداخل )37

م، وقدمت ال�جنة توصيا��ا إلدارة الشركة 2020لعام واملتلعقة بفحص نظام الرقابة الداخلية  ناقشت �جنة املراجعة التقار�ر ال�ي رفع��ا إدارة املراجعة الداخلية

 �� نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، �عض املالحظات�غرض معا�جة 
ً
 جوهر�ا

ً
نھ لم يصل ل�جنة املراجعة أي �عليقات أ، باإلضافة إ��  ولم تظهر نتائج املراجعة ضعفا

ع�� املعطيات ال�ي وردت إ�� �جنة املراجعة من �ل  و�ناءً  العامل�ن أو ا�حاب املصا�ح بالشركة �شأن أي تجاوز �� التقار�ر املالية أو غ��ها،  أو مالحظات سواء من

ظم وإجراءات الرقابة الداخلية واملالية �جنة املراجعة بكفاية وفعالية  نقناعة  دعم األمر من اإلدارة املالية وإدارة املراجعة الداخلية ومراجع ا�حسابات ا�خار�� وهذا 

. للشركة. 
ً
 مطلقا

ً
 أن أي نظام رقابة داخلية �غض النظر عن مدى سالمة تصميمھ وفعالية تطبيقھ  ال يمكن أن يوفر تأكيدا

ً
 علما

 

 توصية �جنة املراجعة �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� �� الشركة �� حال عدم وجوده )38

 ال ينطبق 
ً
 لوجود إدارة مراجعة داخلية بالشركة. نظرا
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ركة وعزلھ توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �شأن �عي�ن مراجع حسابات الش )39

 األخذ ��ا وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ��، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم

 .ال يوجد

 

 إيضاح ألي اختالف عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن )40

 ال يوجد.

 

 ف��ا، وف��ا أو �انت ف��ا مص�حة ألحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذ )41
ً
 ي�ن ف��ا أو أليمعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

توجد �خص ذي عالقة بأي م��م، بحيث �شمل أسماء املعني�ن باألعمال والعقود، وطبيعة هذه األعمال والعقود وشروطها ومد��ا ومبلغها، وإذا لم 

 أعمال أو عقود من هذا القبيل فع�� الشركة تقديم إقرار بذلك

:
ً
لألسمنت ا�حدودة (شركة زميلة) وال�ي العضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أدناه مص�حة غ�� والشركة العر�ية اليمنية  شركةالاألعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن  أوال

) الدكتور/ 1( ��ا وهم:مباشرة ف��ا، حيث يمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة ثالثة من أعضاء مجلس إدار 

 ) املهندس/ فهد بن راشد العتي�ي (عضو تنفيذي).3( ) األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غ�� تنفيذي).2( ضو غ�� تنفيذي).زامل بن عبدالرحمن املقرن (ع

موردي �عض � وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل �� مبالغ نقدية سوف �ستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك �غرض تحو�لها إ�

 بأن رصيد هذه األ ال
ً
عمال والعقود بلغ شركة الزميلة حيث تواجھ تلك الشركة �عض الصعو�ات �� تنفيذ تحو�الت مصرفية من وإ�� خارج ا�جمهور�ة اليمنية، علما

قود إ�� أن تنت�ي الصعو�ات م) وسوف �ستمر تنفيذ هذه األعمال والع31/12/2019مليون ر�ال سعودي كما ��  63م (31/12/2020) مليون ر�ال سعودي كما �� 7(

 .ال�ي تواجھ الشركة الزميلة

:
ً
 /وشركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة حيث �شغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة الشرقية األستاذب�ن الشركة  تمتاألعمال والعقود ال�ي  ثانيا

ء ل�خدمات الطبية ا�حدودة، كما �شغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة الشرقية منصب الرئيس التنفيذي �� شركة الدوا محمد بن سعد الفراج السبي��

تأج�� م�اتب إدار�ة  وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل �� شركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة، مجلس إدارة رئيسمنصب  وليد بن محمد ا�جعفري  ألستاذ/ا

 أ��ا مص�حة غ��  1,649,830ة �� برج شركة أسمنت املنطقة الشرقية ملدة خمس سنوات �جر�ة بمبلغ لشركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدود
ً
، علما

ً
ر�ال سنو�ا

 .مباشرة وال توجد شروط تفضيلية
 

�ا الشركة خالل وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح� )42

 السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليھ الشركة مقابل ذلك

 ال يوجد.
 

ا أو وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا��ة أصدر�� )43

 منح��ا الشركة

 ال يوجد.
 

رجة اء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلس��داد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي�� ب�ن األوراق املالية املدوصف ألي إس��دادأو شر  )44

 ال�ي اش����ا الشركة، وتلك ال�ي اش����ا شر�ا��ا التا�عة

 ال يوجد.
 

 وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة )45

 ال يوجد.
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 ت أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي م�افآتبيان ألي ترتيبا )46

 ال يوجد.
 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح )47

 ال يوجد.
 

 بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة )48

 د.ال يوج
 

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم ا�خز�نة ا�حتفظ ��ا من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهم )49

 ال يوجد.

 

 اسم �ل شركة تا�عة ورأس مالها و�سبة ملكية الشركة ف��ا و�شاطها الرئيس، والدولة ا�حل الرئيس لعمليا��ا، والدولة محل تأسيسها )50
 .، لعدم وجود شر�ات تا�عةال ينطبق

 

 فاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة تا�عةت )51

 .، لعدم وجود شر�ات تا�عةال ينطبق
 

 مجلس اإلدارة إقرارات )52

 من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أع�� مستو�ات الشفافية واإلفصاح يقر مجلس 
ً
 م:2020إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام انطالقا

عّدت بالش�ل ال�حيح.أنَّ �جالت ا�حساب -1
ُ
 ات أ

ّفذ بفاعلية.  -2
ُ
سس سليمة ون

ُ
عّد ع�� أ

ُ
 أنَّ نظام الرقابة الداخلية أ

 ال يوجد أي شك ُيذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.ھ أنَّ  -3

 م.31/12/2020��  عن العام املا�� املنت�يتقر�ر مراجع ا�حسابات ال يتضمن تحفظات ع�� القوائم املالية أنَّ  -4

 مجلس اإلدارة لم يو��ي بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل إن��اء الف��ة املع�ن من أجلها.نَّ أ -5

 م.31/12/2020ال توجد قروض مستحقة ع�� الشركة كما ��  -6
 

 اق��احات مجلس االدارة )53
 يق��ح مجلس اإلدارة ع�� حضراتكم ما ي��:

 م.31/12/2020التصو�ت ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة للعام املا�� املنت�ي ��  -1

 م.31/12/2020التصو�ت ع�� تقر�ر مراجع حسابات الشركة عن العام املا�� املنت�ي ��  -2

 م.31/12/2020التصو�ت ع�� القوائم املالية عن العام املا�� املنت�ي ��  -3

) 2.50م بواقع (31/12/2020ية املن��ية �� ) ر�ال ع�� املساهم�ن عن السنة املال215,000,000التصو�ت ع�� توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح نقدية بمبلغ ( -4

) سهم، ع�� أن ت�ون األحقية للمساهم�ن املالك�ن لألسهم ب��اية تداول 86,000,000) من رأس املال، وعدد األسهم املستحقة لألر�اح (%25ر�ال للسهم و�نسبة (

يداع األوراق املالية (مركز اإليداع) �� ��اية ثا�ي يوم تداول ي�� تار�خ يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة واملقيدين �� �جل مساه�ي الشركة لدى شركة مركر ا

م. و��يب الشركة بمساهم��ا ضرورة تحديث بيانا��م لدى عضو 28/04/2021هـ املوافق 16/09/1442اإلستحقاق، ع�� أن يبدأ توزيع األر�اح يوم األر�عاء 

�� محافظهم اإلستثمار�ة  -إن وجدت  -�� تار�خ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات ال�ي بحوز��م املركز لضمان إيداع أر�احهم �� حسابا��م لدى البنوك 
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ات األر�اح ا�خاصة ��م عن طر�ق �سليمها إ�� شركة مركز إيداع األوراق املالية. كما نود أن نلفت عناية السادة املساهم�ن األجانب غ�� املقيم�ن إ�� أن توزيع

 ألح�ام املادة (5تقطاع بنسبة تخضع لضر�بة اإلس
ً
 ) من الئحتھ التنفيذية.63) من النظام الضر��ي واملادة (68% طبقا

 م.31/12/2020التصو�ت ع�� إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��  -5

 م.31/12/2020املن��ية ��  ) ر�ال م�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية1,800,000التصو�ت ع�� صرف مبلغ ( -6

للر�ع الثا�ي  التصو�ت ع�� �عي�ن مراجع حسابات الشركة من ب�ن املر�ح�ن بناًء ع�� توصية �جنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية -7

 م، وتحديد أ�عابھ.2022م، والر�ع األول من العام املا�� 2021والثالث والسنوي من العام املا�� 

 إل م، وتحديد تار�خ ا2021أو ر�ع سنوي عن العام املا��  سنوي  لتصو�ت ع�� تفو�ض مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح مرحلية �ش�ل نصفا -8
ً
ستحقاق والتوزيع وفقا

 لنظام الشر�ات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املا�� وتدفقا
ً
 .ستثمار�ةا التوسعية واإل ��ا النقدية وخططهللضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

والشركة العر�ية اليمنية لألسمنت ا�حدودة (شركة زميلة) وال�ي العضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أدناه  شركةالالتصو�ت ع�� األعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن  -9

اليمنية لألسمنت ا�حدودة ثالثة من أعضاء مجلس إدار��ا مص�حة غ�� مباشرة ف��ا، حيث يمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العر�ية 

) املهندس/ فهد بن راشد 3( ) األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غ�� تنفيذي).2( ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن املقرن (عضو غ�� تنفيذي).1( وهم:

نقدية سوف �ستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك �غرض  وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل �� مبالغ العتي�ي (عضو تنفيذي).

 بأن �عض تحو�لها إ�� 
ً
موردي الشركة الزميلة حيث تواجھ تلك الشركة �عض الصعو�ات �� تنفيذ تحو�الت مصرفية من وإ�� خارج ا�جمهور�ة اليمنية، علما

م) وسوف �ستمر تنفيذ هذه 31/12/2019مليون ر�ال سعودي كما ��  63م (31/12/2020عودي كما �� ) مليون ر�ال س7رصيد هذه األعمال والعقود بلغ (

 األعمال والعقود إ�� أن تنت�ي الصعو�ات ال�ي تواجھ الشركة الزميلة (مرفق).

مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة الشرقية  حيث �شغل رئيس ا�حدودة وشركة الدواء ل�خدمات الطبيةب�ن الشركة  تمتالتصو�ت ع�� األعمال والعقود ال�ي  -10

منصب الرئيس التنفيذي �� شركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة، كما �شغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت  محمد بن سعد الفراج السبي�� /األستاذ

وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل  ت الطبية ا�حدودة،إدارة شركة الدواء ل�خدما رئيس مجلسمنصب  وليد بن محمد ا�جعفري  ألستاذ/ااملنطقة الشرقية 

ر�ال  1,649,830بمبلغ  ملدة خمس سنوات �جر�ة الشرقية املنطقة أسمنتشركة �� برج إدار�ة لشركة الدواء ل�خدمات الطبية ا�حدودة  تأج�� م�اتب ��

 ،
ً
 أ��ا مص�حة غ�� مباشرة سنو�ا

ً
 (مرفق). وال توجد شروط تفضيليةعلما

 م11/04/2021��  صو�ت ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا للدورة ا�جديدة ابتداًء من تار�خ ا�عقاد ا�جمعيةالت -11

 أن املر�ح�ن (املرفقة س��هم الذاتية) هم:28/01/2024وح�ى ان��اء الدورة �� تار�خ 
ً
) 2(عضو غ�� تنفيذي). ( األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس) 1( م، علما

 األستاذ/ ماجد بن صا�ح الراج��) 4(عضو مستقل). (األستاذ/ عبدالعز�ز بن عبدالرحمن ا�خن�ن ) 3). (مستقل(عضو وليد بن محمد ا�جعفري  ألستاذ/ا

 ).اسبيةعضو مستقل من خارج ا�جلس مختص بالشئون املالية وا�ح( جاسم بن شاه�ن الرمي�� /الدكتور ) 5((عضو مستقل). 

 .التصو�ت ع�� �عديل الئحة ال��شيحات وامل�افآت (مرفق) -12

 (مرفق). �عديل سياسة م�افآت اعضاء مجلس اإلدارة وال�جان واإلدارة التنفيذيةالتصو�ت ع��  -13

 

عوة وع�� الثقة ال�ي أوليتموها إياه كما �شكر السادة مساه�ي الشركة تلبية هذه الدالثامنة واألر�عون  لعاديةاالعامة ومجلس اإلدارة إذ يختتم تقر�ره ل�جمعية 

 �شكر ا�جلس جميع العامل�ن بالشركة ع�� العمل الدؤوب وا�جهد ا�خلص �� تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.

 والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،


	1) نشاط الشركة الرئيسي
	2) الإنتاج والمخزون
	3) التسويق والمبيعات
	4) وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
	5) القوائم المالية
	6) قائمة المركز المالي
	7) قائمة الدخل
	8) علامة الجودة
	9) تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
	10) المسئولية الاجتماعية
	11) البيئة والأمن والسلامة
	12) النشاط الإستثماري
	13) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي
	14) المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
	15) إستراتيجيات الشركة
	16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
	17) المخاطر
	18) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
	19) الأرباح المقترح توزيعها
	20) حوكمة الشركات
	21) أسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
	22) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
	تابع: 22) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
	23) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي–عضو مجلس إدارة غير تنفيذي–عضو مجلس إدارة مستقل
	24) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (2020م)
	25) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (2020م)
	26) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
	27) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
	28) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
	29) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة
	30) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
	31) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة، وتفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذي...
	32) الإفصاح عن مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات
	33) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
	34) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
	35) لجان مجلس الإدارة
	36) إدارة المراجعة الداخلية
	37) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
	38) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
	39) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
	40) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
	41) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود وشروطها ومدته...
	42) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
	43) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
	44) وصف لأي إستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
	45) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
	46) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
	47) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
	48) بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
	49) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه الأسهم
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