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للسنة لمساهمً الشركة تمرٌر مجلس اإلدارة 
 م  1037-31-13المنتهٌة فً 

 
 ى الجمعٌة العامة العادٌة المرفوع إل

 المنعمدة فً الرٌاض
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 مساهمٌنا الكرام ،

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،
المنتهٌة المالٌة للشركة متضمناً الموائم المالٌة المدلمة للسنة  رابعال ٌمدموا لكم التمرٌر السنوى أن المرىٌسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم 

 . م 1037دٌسمبر  13فى 
 
 : التكوٌن والنشاط  -3
 

مسجلة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة بموجب السجل شركة مساهمة سعودٌة  ) الشركة ( هىشركة إسمنت أم المرى 
 .م 1031ٌولٌو  7هـ الموافك  3111 شعبان 13ٌخ وتار 3030131131التجاري رلم 

هـ الموافك  3111ب رج 1وتارٌخ  1011011111" مصنع شركة أسمنت أم المرى " الصادر برلم  وبموجب السجل التجاري الفرعً 
 .م 1031ماٌو  1

 3111الصناعً المبدئً رلم  ٌتمثل نشاط الشركة فً إنتاج األسمنت األبٌض واألسمنت األسود ) البورتالندي ( بموجب الترخٌص
والت العامة للمبانً وأعمال التركٌب وأعمال إنشاء األعمال ضافة إلى الممام باإل 1031ماٌو  1هـ الموافك  3111رجب  1بتارٌخ 

تجزئة فً المٌكانٌكٌة والكهربائٌة وإدارة وتشؽٌل مصانع األسمنت البورتالندي واألسمنت األبٌض واستٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة وال
 منتجات الشركة ومواد البناء . 

(  1111والمرار الوزاري رلم ق / (  1111م صدر المرار الوزاري رلم ) ق /  1031ماٌو  1هـ الموافك  3111رجب  37بتارٌخ 
بٌض بالموافمة على تحوٌل الرخص الصادرة باسم المساهم / شركة عبد العزٌز بن عمران العمران وشركاه إلنتاج األسمنت األ

 .شركة أسمنت أم المرى إلىواألسمنت البورتالندي 
ملٌون سهم المٌمة اإلسمٌة للسهم الواحد  11ملٌون لاير سعودي ممسم إلى  110,000,000رأسمال الشركة المصرح به والمصدر  ٌبلػ 
م الشركة فً سوق األسهم % من األسهم لالكتتاب العام وتم البدء بتداول أسه10م تم طرح  1031لاير سعودي . خالل عام  30

 م. 1031ٌونٌو  31السعودٌة بتارٌخ 
 تبدأ السنة المالٌة للشركة فً أول ٌناٌر وتنتهً فً نهاٌة دٌسمبر من كل سنة مٌالدٌة .   

                                                                   
ملٌون طن سنوٌاً من الكلنكر )على  3,13البورتالندي وبطالة إنتاجٌة تصل الى  بناء مصنع متكامل بهدؾ إنتاج اإلسمنتلامت الشركة ب

 ملٌون طن سنوٌاً من اإلسمنت. 1,11طن من الكلنكر ٌومٌاً. وٌنتج المصنع  1,000ٌوم عمل( حٌث ٌنتج المصنع  110أساس 
  

وبدأت الشركة اإلنتاج م ،  1031-31-13س الموافك التشؽٌل التجرٌبً للمصنع بدون إنتاج وذلن إعتباراً من ٌوم الخمٌ بدأت الشركة
 م . 1031سبتمبر  33هـ الموافك  3117ذو الحجة  37التجاري والمبٌعات بتارٌخ 

 
م على التسوٌة النهائٌة مع المماول الرئٌسً شركة سٌنوما العالمٌة بخصوص عمد إنشاء مصنع أسمنت  31/33/1037تم اإلتفاق بتارٌخ 

% من كامل لٌمة العمد ، 1,1ستالم المصنع بالكامل وإنهاء العمد ممابل خصم تؤخٌر على شركة سٌنوما العالمٌة لدره أم المرى ، وذلن با
 ملٌون لاير سعودي .  13وتمدر لٌمة الخصم بحوالً 

 
ى مولع تداول الشركة عل فمد أعلنت،  3ٌتعلك بدراسة الجدوى اإللتصادٌة الالزمة إلستؽالل رخصة األسمنت األبٌض رلم ق ماوفٌ

أن وزارة الطالة والصناعة والثروة المعدنٌة لد ألزمت الشركة بإنشاء ،  3بخصوص رخصة األسمنت األبٌض ق 1031-01-13بتارٌخ 
خط إنتاج االسمنت األبٌض بحٌث ٌبدأ االنتاج التجاري خالل ستة وثالثون شهر من تارٌخ الموافمة على تخصٌص الولود الخاص بخط 

 . م13/01/1031وة المعدنٌة الموافك البورتالندي مع وزارة الطالة والصناعة والثر إنتاج االسمنت
 

 :أغراض الشركة 
 

 تمثل األؼراض التالٌة أؼراض الشركة حسب ما نص علٌه السجل التجاري:

 إنتاج اإلسمنت البورتالندي بؤنواعه 
  إنتاج اإلسمنت االبٌض 
 سمنت األبٌضإدارة وتشؽٌل مصانع اإلسمنت البورتالندي واإل 
 مماوالت عامة للمبانً وأعمال التركٌب وانشاء األعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة 
 استٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة والتجزئة فً منتجات الشركة 

 
وتجارة  يإدارة وتشؽٌل مصانع اإلسمنت البورتالند، واإلسمنت البورتالندي إنتاجومن هذه األؼراض المذكورة أعاله، بدأت الشركة فً 

 الجملة والتجزئة فً منتجات الشركة
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 : نتائج أعمال الشركة -1

 اإلنتاج - أ

ملٌون طن سنوٌاً من الكلنكر )على  3,13بناء مصنع متكامل بهدؾ إنتاج اإلسمنت البورتالندي وبطالة انتاجٌة تصل الى ب لامت الشركة
ً  1,000ٌوم عمل( حٌث ٌنتج المصنع  110أساس  ملٌون طن سنوٌاً من اإلسمنت )على  1,11. وٌنتج المصنع طن من الكلنكر ٌومٌا
 طن من اإلسمنت ٌومٌاً.  1,711ٌوم عمل( حٌث ٌنتج المصنع  110أساس 

 أنواع اإلسمنت وهما:  عدةالمرى تنتج شركة  إسمنت أم 
 

 ل فً أؼراض اإلسمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعما
 . البناء العامة مثل المواعد واألسمؾ والجدران

  اإلسمنت البورتالندي البوزالنً: هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت حٌث تضاؾ المادة وتنتج الشركة
 البوزوالنٌة الى الكلنكر اضافة الى الجبس. 

 اعد الخرسانٌةاإلسمنت المماوم للكبرٌتات ، وهو نوع ٌصلح لإلستعمال فً المو 
 

 م . 1031سبتمبر  33هـ الموافك  3117ذو الحجة  37بدأت الشركة اإلنتاج التجاري والمبٌعات بتارٌخ       
 

 
 م 1037إنتاج الشركة من األسمنت والكلٌنكر خالل عام جدول                         

 

  نوع المنتج
 حجم اإلنتاج )ألؾ طن (

1037 

 الكلٌنكر
 

3,713 
 

 األسمنت
 

3,111 
 

 
 نتائج األعمال : - ب

 م 1037-31-13ٌوضح الجدول التالى نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهٌة فى 

 الفترة
م 1037ٌناٌر  3من 

دٌسمبر  13حتى 
 م 1037

م 1031ٌناٌر  3من 
دٌسمبر  13حتى 

 م 1031

م 1031ٌناٌر  3من 
دٌسمبر  13حتى 

 م 1031

ٌولٌو  1من 
 حتى  1031

 1032 دٌسمبر13

 (17،117،703) (31,311,111) (30,113,173) 11,117,171 صافً الربح ) الخسارة(

 11,000,000 11,000,000 11,000,000  11,000,000 عدد األسهم

 (0,13) (0,11) (0,31) 3,31 السهم  ( خسارة)  ربح

 م :31/00/1034اج التجاري بتارٌخ بدأت الشركة اإلنت -

 م . 1031عام  خاللطن أسمنت  113,370ن كلٌنكر ، ط 131,377ولد تم إنتاج 

 م . 1037طن أسمنت خالل عام  3,111,307طن كلٌنكر ،  3,717,117تم إنتاج و     

 م :31/00/1034ة بالمبٌعات بتارٌخ بدأت الشرك -

 .م 1031خالل عام أسمنت طن  111,013ولد تم بٌع كمٌة لدرها 

 م .1037خالل عام سمنت أطن 3,110,171وتم بٌع كمٌة لدرها      
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 ) لاير سعودي ( 1037عام إٌرادات المبٌعات حسب المنتجات  -

 

 نوع المنتج اإلٌرادات ) لاير سعودي (

 األسمنت البورتالندي العادي ) معبؤ(  11,711,111             

 األسمنت البورتالندي العادي ) سائب (  331,131,110           

 األسمنت البورتالندي البوزالنً ) معبؤ(  31,003,313             

 األسمنت البورتالندي المماوم ) سائب (  1,131,311               

 اإلجمالً  311,110,311           

 

 

 : الخطط المستمبلٌة - ج

 . لاعدة عمالء الشركة من خالل تمدٌم أفضل الخدمات وتحسٌن النوعٌة للمنتج النهائً توسٌع -

 .  إلى فتح أسواق خارجٌة لمنتجات الشركةالسعً  -

 . ساسٌٌن للشركة تطوٌر عاللات الشركة مع الموردٌن األ -

 تطوٌر أنظمة الشركة الداخلٌة -

   : المخاطر - د

 مخاطر السٌولة  -

رالبتة إحتٌاجتات تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم لدرة الشركة على ممابلة إلتزاماتها المتعلمة بالمطلوبات المالٌة حال إستحمالها . تتتم م
. تتكتون المطلوبتات مابلتة أي إلتزامتات عنتد إستتحمالهاالسٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التؤكد من توفر أمتوال كافٌتة لم

الستٌولة عتن المالٌة المتداولة للشركة من التموٌل بالمرابحة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى ، تعمل الشركة على الحد متن مخاطر
ٌك التؤكتد متن تتوفر تستهٌالت بنكٌتة ، باإلضتافة إلتى إجتراء موائمتة بتٌن فتترات تحصتٌل أرصتدة العمتالء وفتترات ستداد أرصتدة طر

 الموردٌن واألرصدة الدائنة األخرى .
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 مخاطر اإلئتمان -

وفتاء بالتزاماتته تتمثتل مختاطر االئتمتان فتً مختاطر تعترض الشتركة لخستارة مالٌتة فتً حتال عجتز العمٌتل أو الطترؾ الممابتل فتً ال
التعالدٌة، وتنشؤ بصورة رئٌسٌة من الذمم المدٌنة التجارٌة والنمتد ومتا فتً حكمته , إن المٌمتة الدفترٌتة للموجتودات المالٌتة تمثتل الحتد 

 .األلصى من التعرض لمخاطر االئتمان 

 

 الذمم المدٌنة التجارٌة واألخرى

إال أن اإلدارة تضتع باعتبارهتا  ، لخصتائص الفردٌتة لكتل عمٌتل علتى حتدةٌتؤثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمتان بصتورة رئٌستٌة با
أٌضاً العوامل التً لد ٌكون لهتا تتؤثٌر علتى مختاطر االئتمتان لماعتدة عمتالء الشتركة، بمتا فتً ذلتن مختاطر التعثتر فتً لطتاع العمٌتل 

لتذمم المدٌنتة التجارٌتة واألخترى التتً لتم كانتت أعمتار ا ،م1037دٌستمبر 13والدول التتً ٌتزاول فٌهتا العمتالء أنشتطتهم ,  كمتا فتً 
 تتعرض النخفاض فً لٌمتها فى حدود ثالثة أشهر ,

 حكمه فً وما النمد 

ً ٌتم اٌداع النمد لدى بنون محلٌة ذات تصنٌؾ ائتمانً    عال ، وعلٌه فان تعرض النمد وما فً حكمه لمخاطر االئتمان ؼٌر هامة نستبٌا

. 

 السوق مخاطر -

 العمتوالت وأستعار األجنبٌة العمالت صرؾ أسعار مثل السوق أسعار فً للتؽٌرات المحتمل التؤثٌر مخاطر ًف السوق مخاطر تتمثل
 لمختاطر التعترض ورلابتة إدارة هو السوق مخاطر إدارة من الهدؾ إن ,المالٌة أدواتها لٌمة أو الشركة إٌرادات على األسهم وأسعار
 .كنمم عائد أعلى تحمٌك مع ممبولة حدود ضمن السوق

 مخاطر سعر الصرف األجنبً -

لتم  ،تنتج مخاطر سعر الصرؾ األجنبً من التؽٌٌرات والتذبذبات فً لٌمة األدوات المالٌة نتٌجة للتؽٌر فً أسعار العمتالت األجنبٌتة 
رؾ التلاير وحٌتث أن ستعر صت ،تمم الشركة بؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمرٌكً والٌورو

السعودي مثبت ممابل الدوالر األمرٌكً وبالنسبة لعملة الٌورو ان التؽٌرات فً سعر الصرؾ ال ٌإثر بشكل كبٌر على الشركة حٌتث 
ترالتتب إدارة الشتتركة تملبتتات أستتعار  ،ان المعتتامالت لٌستتت ذات أهمٌتتة نستتبٌة ، فتتان تلتتن األرصتتدة ال تمثتتل مختتاطر عمتتالت هامتتة 

 .خاطر العمالت ؼٌر جوهرٌة العمالت وتعتمد أن م

 

 مخاطر أسعار العموالت -

تظهتتر مختتاطر العمتتوالت متتن التؽٌتترات والتذبتتذبات المحتملتتة فتتً معتتدالت الفائتتدة التتتً تتتإثر علتتى التتربح المستتتمبلً أو المتتٌم العادلتتة 
ة فً أرصدة التسهٌالت البنكٌة لألدوات المالٌة , تخضع الشركة لمخاطر العموالت على مطلوباتها التً تدفع علٌها عموالت والمتمثل

والمبالػ المالٌة المستحمة بموجب تموٌل إسالمً ، تسعى الشركة لتملٌل مخاطر معدل الفائدة من خالل مرالبة التذبذبات المحتملة فتً 
ً معدالت الفائدة وتموم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلن ، تعتمد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة ؼٌر ج  .وهرٌة حالٌا

 إمداد الطالة وتوفر المواد الخام -

 كبٌرة كمٌات اإلسمنت، تصنٌع نشاط البنزٌن، والؽاز. كما ٌستهلنالولود الثمٌل، الولود بكافة أنواعه كالدٌزل،  تعتمد الشركة على
 للتفاوت عرضة ة إلى أن أسعارهاتؤمٌنها ؼٌر مضمون باإلضاف اإلنتاج والتً ٌعتبر تكالٌؾ من كبٌراً  جزءاً  التً تمثل الطالة، من
إن عدم إمداد المصنع بالطالة الكافٌة أو التؤخر فً إمداد الطالة للمصنع كفٌل بتعطٌل اإلنتاج وتكبٌد الشركة خسائر  .كبٌر حد إلى

 مالٌة كبٌرة.

الرسوم  تتعلك برفع حكومٌة إجراءات بسبب ذلن كان ولت آلخر سواء من الشركة لابله لإلرتفاع ألعمال المطلوبة الطالة أسعار إن
الولود. ورؼم أن شركة الزٌت العربٌة السعودٌة "أرامكو السعودٌة" كانت وما زالت  موردي أسعار بسبب إرتفاع المفروضة أو

 . المورد الوحٌد للولود لجمٌع مصانع اإلسمنت فً المملكة
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 أو المناسب الولت فً الولود أو الطالة الكهربائٌة من فٌةالكا اإلمدادات على ألي سبب الحصول لم تستطع الشركة لذلن فإنه إذا
 زٌادات هنان كانت أو إذا تلن المواد، تورٌد فً تؤخٌرات أو انمطاعات حدوث حالة فً التجارٌة، أو الناحٌة من بشروط ممبولة

 فإنه لٌس مشاكل تشؽٌلٌة، أو وادالم فً نمص إلى الشركة معهم تعالدت الذٌن الموردٌن تعرض اإلمدادات، أو هذه تكلفة فً كبٌرة
 بؤسعار أو المطلوبة بالكمٌات الولودتورٌد  لادرٌن على مناسبٌن بدالء موردٌن إٌجاد على لادرة ستكون الشركة بؤن تؤكٌد هنان

 .عملٌاتها ونتائج على أنشطتها كبٌرة وبدرجة بشكل سلبً ٌإثر الشركة مما لدى ممبولة

 

 مخاطر متعلمة بؤسعار المنتجات -

ٌتولؾ األداء المستمبلً للشركة على لدرتها على إكتساب حصة سولٌة والحفاظ على حصتها فً السوق وزٌادتها من خالل التوسع 
فً توزٌع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة ألي سبب من األسباب من شؤنه أن ٌإثر سلباً على نتائج عملٌات 

 الشركة.

لى ممدرة الشركة على المحافظة على ربحٌتها من خالل المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والمدرة كذلن ٌتولؾ هذا األداء ع
على تحوٌل أي زٌادة فً تكالٌؾ اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر ؼٌر مضمون ألن السعر النهائً 

 .العرض والطلب فً السوق المحلً وهو أمر ٌخرج عن سٌطرة الشركة الذي ٌمكن أن تحصل علٌه الشركة لمنتجاتها ٌعتمد على

 مخاطر المنافسة : -

بإضافة الشركات شركة عاملة ) 37والذي ٌُمدر عددها بـ  بٌن شركات اإلسمنت الشدٌدة بالمنافسة ٌتسم لطاع فً الشركة تعمل
 مع وممٌزة وطٌدة عاللة خلك على الحثٌث والعمل ثفةمك بصورة السوق أوضاع مرالبة الشركة الذي ٌحتم على وهو األمر( الجدٌدة

 مما السوق، فً أكبر حصة على ٌتسنى االستحواذ كً عالٌة درجة على تنافسٌة أسعار إلى تإدي لد الكثٌفة المنافسة أن عمالئها. إال
ً  العاملة اإلسمنت شركات فإن تمدم، لما للشركة. إضافة المالً األداء فً ٌإثر لد  السوق فً لوٌة ألامت عاللات لد وقالس فً حالٌا
العمالء، أما الشركة فستحتاج لبعض الولت لتكوٌن لاعدة عمالء كبٌرة تمكنها من المنافسة مع تلن الشركات. وال ٌوجد تؤكٌد  مع

اإلسمنت مع فرض المٌود على تصدٌر وواضح على أن الشركة ستكون لادرة على المنافسة بفاعلٌة فً مواجهة المنافسٌن الحالٌٌن 
ٌصل إلى مرحلة اإلشباع فً حال زٌادة  واإلمدادات اإلضافٌة من اإلسمنت الناتجة عن الرخص الجدٌدة الممنوحة فإن السوق لد

 سوق فً فائض وجود كذلن فإنه فً حال العرض عن الطلب من اإلسمنت مما ٌإثر سلباً على إنتاجٌة وسعر بٌع اإلسمنت.
ً  موجود هو مما أكثر تنافسٌة ضؽوط إلى ذلن ٌإدي فمد اإلسمنت، تإثر سواء مع  لد التنافسٌة الضؽوط السوق. وهذه  فً حالٌا

 و عملٌاتها ونتائج المالٌة، وأوضاعها المستمبلٌة، وآفالها الشركة، نشاطات فً جوهرٌة سلبٌة بعضها أو بشكل منفصل بصورة
 .أسهمها أسعار

 االلتزامات المحتملة  -هـ

دٌستمبر  13ال شتًء ، ) م بمبلتػ 1037دٌستمبر  13كما فتً اعتمادات مستندٌة حتملة ناتجة عن خطابات ضمان ولدى الشركة التزامات م
 . (لاير سعودي ملٌون  13,3 م ، مبلػ 1031

ملٌتتون لاير  10م بمبلتتػ  1037دٌستتمبر  13كمتتا لتتدى الشتتركة إلتزامتتات محتملتتة متتع وزارة الطالتتة والصتتناعة والثتتروة المعدنٌتتة كمتتا فتتً 
 ملٌون لاير سعودي المطلوب لتزوٌد الشركة بالولود . 30ي ، تمثل لٌمة المبلػ المتبمً من الضمان البالػ سعود

 :المعلومات المطاعٌة  - و

 التحلٌل الجؽرافً 

 تمارس الشركة عملٌاتها التجارٌة والمبٌعات داخل المملكة فً المناطك الجؽرافٌة التالٌة :

 

 المىطقت   الكمٍت المبلغ

 المىطقت الغزبٍت   656,162 121,231,393

 المىطقت الجىىبٍت   421,313 64,531,216

 المىطقت الىسطى   523411   331323146  

 المىطقت الشمالٍت   13663     2953336     

 المجمىع   9323431,1 913,244,932
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 التموٌل  - ز

 لرض صندوق التنمٌة الصناعٌة  -

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي بمبلػ  ععلى اتفالٌة لرض طوٌل األجل م ولعت الشركة م1031ماٌو  13بتارٌخ 
الت آسمنت, المرض مضمون برهن مبانً ونتاج اإلنشاء مصنع إلإوذلن بؽرض تموٌل مشروع  لاير سعودي 173,000,000

بعض النسب والشروط ب ة المرض شروطا فٌما ٌخص التزام الشرك ةتفالٌإتضمنت  ، لصالح الصندوق ةعدات مصانع الشركمو
م والمسط 1037نوفمبر  1هـ الموافك 3111صفر  31ٌتم سداد المرض على ستة عشر لسطا ٌستحك المسط األول بتارٌخ  ة ،المالٌ

 م .1011فبراٌر  31هـ الموافك 3111شعبان  31األخٌر بتارٌخ 

لتعدٌل بعض الشروط الواردة باتفالٌة المرض م تم ابرام خطاب جانبى 1037أؼسطس  31هـ الموافك 3113ذو المعدة  11وبتارٌخ 
لاير سعودي وتعدٌل عدد ألساط السداد لتصبح خمسة عشر  111,371,000األصلٌة والذى تضمن تخفٌض لٌمة المرض لتصبح 

تعدٌل  دون م1033 ماٌو 3الموافك  ـه 3111 شعبان 31ؼٌر متساوى وتعدٌل تارٌخ سداد المسط األول لٌصبح  نصؾ سنويلسطاً 
 ارٌخ سداد المسط األخٌر .ت

 

 التسهٌالت االئتمانٌة البنكٌة  -

للتجدٌتد تتضتمن  ة عتام لابلت ةلاير ستعودي لمتد 11,331,110,1بحتد الصتى  ةحد البنون المحلٌتأمع  ةتسهٌالت ائتمانٌ ةلدى الشركه اتفالٌ
والضتتمانات  ةعتمتتادات المستتتندٌعلتتك بااللتتى تستتهٌالت تتإضتتافه ومرابحتتات تتتورق وتموٌتتل عمتتود مشتتاركة، باإل ةتستتهٌالت حستتابات جارٌتت

البنتن كمستتفٌد  بحٌتث ٌكتون ةمضتمونة متفك علٌها متع البنتون , التستهٌالت المتذكور ةٌتم تحمٌل تلن الحسابات بعموالت معٌنو ة،بالمرابح
د التستهٌالت االئتمانٌتة م تتم ستدا1037، وخالل الربع الثالتث متن ستنة  السعودي ةالصناعٌ ةصول المرهونه لصالح صندوق التنمٌثانً لأل
 . بالكامل
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،  ملٌتون لاير 10بمٌمتة م 33/30/1037فتً  مع أحد البنون بتتارٌخ ائتمانٌة متوافمة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌةتم تولٌع اتفالٌة تسهٌالت 
البنتتن متتانح  لصتتالح ملٌتتون لاير 10، بضتتمان ستتند ألمتتر ممتتدم متتن لبتتل الشتتركة بمٌمتتة م1033أؼستتطس  1فتتترة التستتهٌالت بتتتارٌخ  تنتهتتً

للشتركة بتؤي  ةإن الهدؾ من التسهٌالت هو تموٌل رأس المال العامل للشركة والمشترٌات الرأسمالٌة، هذه اإلتفالٌة ؼٌر ملزمت , التسهٌالت
 ممابل فً حال لم ٌتم استخدامها

 

 

 : الفصل األول:  مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

 : مجلس اإلدارة : أوال

 :الً بٌانات أعضاء المجلس وٌبٌّن الجدول الت  (1) ستةإدارة الشركة من  ٌتكون مجلس - أ

 

 

 

 

 

 

 

هوا الحالٌوة والسوابمة أو أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التً ٌكون عضو مجلس إدارة الشركة عضووا  فوً مجوالس إدارت -ب 
 من مدٌرٌها 

 

 االسم
اسماء الشركات التً ٌكون عضو 
مجلس ادارة الشركة عضواً فً 

 مجالس ادارتها الحالٌة أومن مدٌرٌها

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكٌان 
 المانونً

اسماء الشركات 
التً ٌكون عضو 

مجلس ادارة 
الشركة عضواً 

فً مجالس 
ادارتها السابمة 

 مدٌرٌها أومن

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكٌان 
 المانونً

عبد العزٌز 
بن عمران 

 العمران

 

شركة عبدالعزٌز العمران للخرسانة 
 الجاهزة )المدٌر العام(

 

داخل 
 المملكة

 

 

توصٌة 
 بسٌطة

 

   شركة العمران للنمل 
 )المدٌر العام(

 

 داخل المملكة 

 

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة

 

 اسم العضو م

 تصنٌف العضوٌة

 تنفٌذي
غٌر 
 تنفٌذي

 مستمل

3 
 عبد العزٌز بن عمران العمران *

 رئٌس مجلس اإلدارة
 √  

1 
 عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ 

 مجلس اإلدارة نائب رئٌس
  √ 

1 
 وازفواز حمد الف

 عضو مجلس اإلدارة
  √ 

2 
 صالح إبراهٌم الخلٌفً
 عضو مجلس اإلدارة

  √ 

3 
 سعود دمحم السبهان

 عضو مجلس اإلدارة  
  √ 

4 
 أحمد سعٌد العً

 عضو مجلس اإلدارة  
  √ 
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عبد هللا عبد 
زٌز العبد الع

 اللطٌؾ

شركة كٌان للبتروكٌماوٌات )عضو 
 إدارةمجلس 

 

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

 

 

 

 

فواز حمد 
 الفواز

شركة الرٌاض للتعمٌر )عضو مجلس 
 ادارة (

 

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

شركة الخبٌر 
)مدٌر ادارة 

 المخاطر(

 

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 مؽلمة

 

صالح 
إبراهٌم 
 الخلٌفً

مإسسة سلطان بن عبدالعزٌز  أل 
 سعود الخٌرٌة )المدٌر العام(

 

داخل 
 المملكة

 

مإسسة 
 خٌرٌة

 

الشركة السعودٌة 
للنمل البري 

)عضو مجلس 
 ادارة(

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

شركة سبؤ العمارٌة )عضو مجلس 
 مدٌرٌن(

 

داخل 
 المملكة

 

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة

الشركة السعودٌة 
لمناطك للفنادق وا

السٌاحٌة )مدٌر 
 التشؽٌل(

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

سعود دمحم 
 السبهان

 أسما كابٌتال
خارج 
 المملكة

مساهمة 
 مؽلمة

حدٌد  شركة      
 الراجحً

داخل 
 المملكة

مساهمة 
 مؽلمة

 البنن التونسً السعودي
خارج 
 المملكة

مساهمة 
 ممفلة

 شركة
المستمبل 
 نللسٌرامٌ

داخل 
 المملكة

همة مسا
 مؽلمة

 أنفال كابٌتال

 
داخل 

 المملكة
مساهمة 

 مؽلمة

شركة فالكون 
 للمنتجات
 البالستٌكٌة

داخل 
 المملكة

مساهمة 
 مؽلمة

 شركة بحور الدولٌة لالستثمار

 
داخل 

 المملكة

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة

 

   

 

    أحمد سعٌد العً

شركة 
التصاالت ا

السعودٌة )مدٌر 
ادارة عاللات 
 المستثمرٌٌن (

داخل 
 المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

 

   

شركة العً 
للتجارة 

والمماوالت 
 )المدٌر العام(

داخل 
 المملكة

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة
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 وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالٌة والسابمة ومإهالتهم وخبراتهم جـ ـ 

 

 االسم
 

 الوظائؾ الحالٌة
 

 الوظائؾ السابمة
 

 المإهالت
 

 الخبرات
 

عمران عبد العزٌز بن 
 العمران

 )رئٌس مجلس اإلدارة(

المدٌر العام فً شركة عبدالعزٌز 
 عمران العمران للخرسانة الجاهزة

المدٌر العام  ,م حتى االن(1001)من
فً الشركة العالمٌة لمضافات 

 ,حتى االن( 1030)من الخرسانة
المدٌر العام فً شركة عبدهللا 

 1001)من  وعبدالعزٌز العمران
ٌر العام فً شركة , المدحتى االن(

)من  محاجر الشرق االوسط
 حتى االن(1030

مهندس صٌانة فً الهٌئة 
العلٌا لتطوٌر مدٌنة 

م الى 3131)من  الرٌاض
المدٌر العام  -م(3111

)من  لشركة العمران للنمل
 (1001الى  3131

درجة البكالورٌوس 
تخصص  فً 

 الهندسة الصناعٌة
من جامعة الملن 

 سعود

الهٌئة مهندس صٌانة فً  
العلٌا لتطوٌر مدٌنة 

م 3131)من  الرٌاض
المدٌر  -م(3111الى 

العام لشركة العمران 
الى  3131)من  للنمل

1001) 

عبد هللا عبد العزٌز العبد 
نائب )        اللطٌؾ

 (رئٌس مجلس االدارة

مدٌر مركز تشؽٌل االنترنت فً 
)من   التصاالت السعودٌةشركة ا

نظم مستشار - م حتى االن( 1001
معلومات فً مجموعة العبداللطٌؾ 

 م حتى االن(1007)من  المابضة

عضو مجلس ادارة فً 
شركة كٌان 
)من  للبتروكٌماوٌات

 م(1031حتى  1031

درجة البكالورٌوس 
نظم  تخصص فً

من  المعلومات
 جامعة الملن سعود

عضو مجلس ادارة فً 
شركة كٌان 
)من  للبتروكٌماوٌات

 م(1031حتى  1031

 الفواز فواز حمد
 (عضو مجلس اإلدارة)

عضو مجلس ادارة فً شركة 
حتى  1031الرٌاض للتعمٌر )من 

 األن(

عضو مجلس ادارة فً 
 -شركة الرٌاض للتعمٌر 

ر ادارة المخاطر فً مدٌ
 1001)من شركة الخبٌر 

رئٌس  - م(1033حتى 
لسم تموٌل المطاع العام فً 

)من البنن العودي الفرنسً
 - م(1001م حتى 3111
ٌس المصرفٌة رئ

االستثمارٌة والخاصة فً 
البنن السعودي 

م حتى 3111)من الفرنسً
مسإول فً  - م(3111

المصرفٌة االستثمارٌة 
والخاصة فً البنن 

)من  السعودي االمرٌكً
 - م( 3111م الى  3133

موظؾ فً ادارة 
االستثمارات الدولٌة فً 
موسسسة النمد العربً 

م 3131)من  السعودي
 (3133حتى 

ة الماجستٌر درج
فً تخصص 

من  االلتصاد
جامعة والٌة 
كالفورنٌا 

 التكنولوجٌة امرٌكا
درجة  -

 البكالورٌوس فً
 االلتصاد تخصص

جامعة والٌة 
كالفورنٌا 
 التكنولوجٌة

عضو مجلس ادارة فً 
 -شركة الرٌاض للتعمٌر 

ر ادارة المخاطر فً مدٌ
 1001)من شركة الخبٌر 

رئٌس  - م(1033حتى 
مطاع العام لسم تموٌل ال

فً البنن العودي 
م 3111)من الفرنسً

رئٌس  - م(1001حتى 
المصرفٌة االستثمارٌة 
والخاصة فً البنن 

)من السعودي الفرنسً
 - م(3111م حتى 3111

مسإول فً المصرفٌة 
االستثمارٌة والخاصة فً 
 البنن السعودي االمرٌكً

 3111م الى  3133)من 
موظؾ فً ادارة  - م(

ولٌة فً االستثمارات الد
موسسسة النمد العربً 

م 3131)من  السعودي
 (3133حتى 
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 صالح إبراهٌم الخلٌفً
 (عضو مجلس اإلدارة) 

فً شركة الدار عضو مجلس ادارة 
م حتً 1030)من  العربٌة

االن(,عضو مجلس مدٌري شركة 
م حتى االن( 1030سبؤ العمارٌة )من 

مدٌر عام فً موسسة سلطان بن , 
)من  الخٌرٌة العبدالعزٌز ال سعود

 م حتى االن(3117

عضو مجلس ادارة الشركة 
)من  السعودٌة للنمل البري

 - م(1007م حتى  1003
عضو مجلس ادارة الشركة 

 الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة
م حتى 1000)نادن( )من 

مدٌر التشؽٌل  - م(1001
لدى الشركة السعودٌة 

 للفنادق والمناطك السٌاحٌة
 (3111حتى  3111)من 
لب داخلً لدى مرا -

 الشركة العربٌة لالستثمار
  م(3111حتى 3110)من 

درجة الماجستٌر 
فً تخصص 

من  المحاسبة
جامعة اكالهوما 
سٌتً ٌونٌفر ستً 

درجة  - امرٌكا
البكالورٌوس فً 
العلوم االدارٌة 
 تخصص محاسبة
من جامعة الملن 

 سعود

عضو مجلس ادارة 
الشركة السعودٌة للنمل 

م  1003)من  البري
عضو  - م(1007تى ح

مجلس ادارة الشركة 
 الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة

م 1000)نادن( )من 
مدٌر  - م(1001حتى 

التشؽٌل لدى الشركة 
السعودٌة للفنادق 

)من  والمناطك السٌاحٌة
 - (3111حتى  3111

مرالب داخلً لدى 
 الشركة العربٌة لالستثمار

حتى 3110)من 
 م(3111

 سعود دمحم السبهان
 (س اإلدارةعضو مجل)

فً شركة بحور  المنتدب العضو

م حتى 1001الدولٌة لالستثمار)من
 (االن

ائتمان لدى  تؤمٌن مسإول -

الصندوق السعودي للتنمٌة 
 م1001م الى  1000)من 
فً لسم  مدٌر مشارٌع – (

االئتمان لدى صندوق 
التنمٌة الصناعٌة السعودي 

 (م1000حتى  3111)من 

درجة الماجستٌر  -
 فً ادارة
تخص فً االعمال

المالٌة الدولٌة  صً
و المبادرة فً 

مجال االعمال من 
 الجامعة االمرٌكٌة
 بواشنطن دي سً

درجة  - 

البكالورٌوس فً 
تخصص المالٌة 
من جامعة الملن 

 فهد للبترول

ائتمان  تؤمٌن مسإول -
لدى الصندوق السعودي 

م الى  1000للتنمٌة )من 
 م1001

فً لسم  مدٌر مشارٌع – (
تمان لدى صندوق االئ

التنمٌة الصناعٌة 
 3111السعودي )من 

 (م1000حتى 

 أحمد سعٌد العً
  (عضو مجلس اإلدارة)

مدٌر ادارة عاللات  -
المستثمرٌٌن فً شركة 

 االتصاالت السعودٌة
المدٌر العام لشركة العً  -

)من  للتجارة والمماوالت
 - م(1001م الى  1000

مسإول اول فً ادارة 
بنن السعودي الخزٌنة فً ال

م حتى 3131)من  المتحد
 م(1000

درجة البكالورٌوس 
فً تخصص 
من  العاللات العامة

 جامعة الملن سعود

المدٌر العام لشركة العً 
)من  للتجارة والمماوالت

 - م(1001م الى  1000
مسإول اول فً ادارة 

الخزٌنة فً البنن 
)من  السعودي المتحد

 م(1000م حتى 3131
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 ) من خارج المجلس ( الحالٌة والسابمة ومإهالتهم وخبراتهم اللجانأعضاء  وظائفد ـ 

 
 

 

الوظائؾ  االسم
 الحالٌة

 الخبرات المإهالت الوظائؾ السابمة

عبد العزٌز 
 النوٌصر

من عضو 
خارج مجلس 

 اإلدارة

رئٌس مجلس ادارة الشركة السعودٌة 
عضو لجنة  -للتطوٌر السٌاحً 

المراجعة فً الشركة السعودٌة 
محاضر فً لسم المحاسبة  -لالسمان 

مستشار  -فً جامعة الملن سعود 
 -مالً لشركة العلم المن المعلومات 

مدٌر مشروع التخطٌط االسترتٌجً 
معٌد  -بشركة العلم المن المعلومات 

فً لسم المحاسبة فً جامعة الملن 
مدلك مالً لدى مصرؾ  -سعود 

عضو لجنة المراجعة فً  -الراجحً
 -عودٌة للخطوط الحدٌدة الشركة الس

عضو لجنة المراجعة فً الشركة 
عضو لجنة  -التعاونٌة للتامٌن 

المراجعة فً شركة العلم المن 
موسس وشرٌن تنفٌذي  -المعلومات 

 فً شركة بٌت االستشارات الوطنً

درجة الماجستٌر فً 
 -تخصص المحاسبة 

درجة البكالورٌوس فً 
 تخصص المحاسبة

كة السعودٌة رئٌس مجلس ادارة الشر
عضو لجنة  -للتطوٌر السٌاحً 

المراجعة فً الشركة السعودٌة 
محاضر فً لسم  -لالسمان 

 -المحاسبة فً جامعة الملن سعود 
مستشار مالً لشركة العلم المن 

مدٌر مشروع التخطٌط  -المعلومات 
االسترتٌجً بشركة العلم المن 

معٌد فً لسم المحاسبة  -المعلومات 
مدلك مالً  -سعود  فً جامعة الملن

عضو لجنة  -لدى مصرؾ الراجحً
المراجعة فً الشركة السعودٌة 

عضو لجنة  -للخطوط الحدٌدة 
المراجعة فً الشركة التعاونٌة 

عضو لجنة المراجعة فً  -للتامٌن 
 -شركة العلم المن المعلومات 

موسس وشرٌن تنفٌذي فً شركة 
 بٌت االستشارات الوطنً

عبدالرحمن 
 الخلٌفً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من عضو
خارج مجلس 

 اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدٌر عام المراجعة المالٌة و  -
شركة االتصاالت  -وحدات األعمال 

المرالب المالً للمجموعة  -السعودٌة 
 -الطبٌة  للرعاٌة السعودٌة الشركة -

مدٌر الشإون المالٌة واالدارٌة فً 
(ORACLE SYSTEMS 

LIMITED.)- ة شركمدٌراً عام ل
مدٌراً  -.دلمزة للصناعات الؽذائٌة

 -مالٌاً لشركة المخابز السعودٌة.
 مراجع حسابات أول لدى صندوق

 الصناعٌة السعودي. للتنمٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –بكالورٌوس محاسبة  -
 جامعة الملن سعود

دورات فً اللؽة  -
اإلنجلٌزٌة و  االلتصاد 

والمحاسبة من معهد 
(THE 

ECONOMICS 

INSTITUTE ) 
بولدر )كولورادو( فً 

الوالٌات المتحدة 
حاصل على  -االمرٌكٌة .

( من CPAشهادة )
(COLORADO 

STATE BOARD 

OF 

ACCOUNTANCY) 
فً دنفر )كولورادو( 

الوالٌات المتحدة 
عضو  -االمرٌكٌة .

 األمرٌكً المعهد
 المانونٌٌن للمحاسبٌن

 عضو معهد -المعتمدٌن .
عضو  -الداخلً . التدلٌك

ٌن المانونٌٌن هٌئة المحاسب
 السعودٌة .

 

 
خبرات متنوعة فً أعمال المراجعة 
الخارجٌة و المراجعة الداخلٌة و 
أعمال اإلدارة و الرلابة المالٌة و 
 األنظمة المالٌة و إدارة الشركات.
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 لٍت والسابقت ومؤهالتهم وخبزاتهم وظائف اإلدارة التىفٍذٌت الحا -هـ 

 

 :م  7103دارة لعام جتماعات مجلس اإلإجدول حضور  ـ و

 

 رلم وتارٌخ االجتماع         م
 اسم العضو

 اإلجتماع 
 12رلم 

 الرٌاض 
31/03/1037 

 اإلجتماع 
 13رلم 

 الرٌاض 
04/01/1037 

 اإلجتماع 
 14رلم 

 الرٌاض 
00/03/1037 

 اإلجتماع 
 17رلم 

  الرٌاض
01/01/1037 

 اإلجتماع 
 11رلم 

 الرٌاض 
33/33/1037 

 عبد العزٌز بن عمران العمران 3
        

 عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ  1
         

        فواز حمد الفواز 1

 صالح إبراهٌم الخلٌفً 2
  

    ــــــ     
  

 سعود دمحم السبهان 3
            ــــــ       

   

             أحمد سعٌد العً  4

 

 ( ــــــحاضر )      (    ؼائب ) 

 

 االسم

الوظائؾ 

 الخبرات المإهالت الوظائؾ السابمة الحالٌة

فتتتتتتتتتتواز صتتتتتتتتتتتالح 

متتتتتتتونً ستتتتتتتالم المٌ

 المطٌري

 

 

 

 المدٌر العام

لشركة 

أسمنت أم 

 المرى

 

 

نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة اسمنت 

مدٌر مصنع شركة اسمنت  -المصٌم 

 المصٌم 

درجة 

البكالورٌوس فً 

 الهندسة الكٌمائٌة

من جامعة الملن 

فهد للبترول 

 والمعادن

نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة 

ة مدٌر مصنع شرك -اسمنت المصٌم 

مدٌر اإلنتاج فً  –اسمنت المصٌم 

تدرج فً  -شركة أسمن المصٌم 

شركة اسمنت المصٌم فً العدٌد من 

 المناصب التشؽٌلٌة والمٌادٌة

دمحم فضتتتتتتل كمتتتتتتال 

 الحاوي

 

 

متتتتتتتتتتتتتتتتتدٌر 

 المصنع

 

 

مدٌر مشروع فً شركة العبٌكان لصناعة 

مدٌر مشروع فً شركة اسمنت  -الورق 

اسمنت  مدٌر الصٌانة فً شركة -الخلٌجٌة 

مدٌر مشروع فً شركة اسمنت  -الرٌاض 

مدٌر الصٌانة فً شركة اسمنت  -الخلٌجٌة 

 الجنوبٌة

درجة 

البكالورٌوس فً 

تخصصص علوم 

الهندسة 

 المٌكانٌكٌة

مدٌر مشروع فً شركة العبٌكان 

مدٌر مشروع فً  -لصناعة الورق 

مدٌر  -شركة اسمنت الخلٌجٌة 

 -الصٌانة فً شركة اسمنت الرٌاض 

ٌر مشروع فً شركة اسمنت مد

مدٌر الصٌانة فً شركة  -الخلٌجٌة 

 اسمنت الجنوبٌة

مهنتتتتتتتد دمحم دٌتتتتتتتاب 

 الملحم

المتتتتتتتتتتتتتتدٌر 

 المالً

 مديز مالي بشزكة أطمىت الشمالية 

 مديز مالي بمجموعة الحكيز

 محاطب رئيظي مجموعة أساديا باألردن 

 محاطب بشزكة فارما الدولية

 محاطب بشزكة طزيق االطتثمار

تيز في ماجظ

المحاطبة مه 

 –األكاديمية العزبية 

بكالوريوص المحاطبة 

 مه جامعة الشيتووة

 مديز مالي بشزكة أطمىت الشمالية 

 مديز مالي بمجموعة الحكيز

 محاطب رئيظي مجموعة أساديا باألردن 

 محاطب بشزكة فارما الدولية

 محاطب بشزكة طزيق االطتثمار
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 ثانٌا : لجان مجلس اإلدارة:

  ٌن وهما :تلجنتٌن اثنع من مجلس إدارة الشركة ٌتفر

 لجنة المراجعة : .9

راجعة وتحدٌد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها م وافمت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة على تشكٌل لجنة الم31/01/1037بتارٌخ 
 : وهم ( أعضاء1) ثالثةتتكّون لجنة المراجعة من م ، و01/07/1033للدورة التً ستنتهً فً 

 م32/4/1037م حتى 3/3/1037فً الفترة من  أعضاء اللجنة  

 (عضو مجلس اإلدارة  - ) رئٌس اللجنةاألستاذ فواز حمد الفواز                .1
 . (عضو مجلس اإلدارة  -عضو اللجنة )               أحمد سعٌد العًاألستاذ/  .2
 من خارج مجلس اإلدارة( عضو )        األستاذ / عبد العزٌز النوٌصر .3

 م13/31/1037م حتى 32/4/1037فً الفترة من  أعضاء اللجنة  

 . (دارة عضو مجلس اإل - ) رئٌس اللجنة              أحمد سعٌد العًاألستاذ/  .4
 ( من خارج مجلس اإلدارةعضو )        عبد العزٌز النوٌصراألستاذ /  .5
 من خارج مجلس اإلدارة (عضو )  الرحمن صالح الخلٌفًاألستاذ/ عبد  .6

 : مهام ومسإولٌات اللجنة  -

 إختصاصات اللجنة وصالحٌاتها ومسإولٌاتها 

ة ونزاهة التمارٌر والموائم المالٌة وأنظمة الرلابة الداخلٌة فٌها، وتشمل مهام تختص لجنة المراجعة بمرالبة أعمال الشركة والتحمك من سالم
 : اللجنة بصفة خاصة ما ٌلً

 التمارٌر المالٌة :

تها دراسة الموائم المالٌة األولوٌة والسنوٌة للشركة لبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأٌها والتوصٌة فً شؤنها؛ لضمان نزاهتها وعدال
 تها.وشفافٌ

فٌما إذا كان تمرٌر مجلس اإلدارة والموائم المالٌة للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  -بناًء على طلب مجلس اإلدارة -إبداء الرأي الفنً
 وتتضمن المعلومات التً تتٌح للمساهمٌن والمستثمرٌن تمٌٌم المركز المالً للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتٌجٌتها.

 ل مهّمة أو ؼٌر مؤلوفة تتضمنها التمارٌر المالٌة.دراسة أي مسائ

 البحث بدلة فً أي مسائل ٌثٌرها المدٌر المالً للشركة أو من ٌتولى مهامه أو مسإول االلتزام فً الشركة أو مراجع الحسابات.

 التحمك من التمدٌرات المحاسبٌة فً المسائل الجوهرٌة الواردة فً التمارٌر المالٌة.

 ت المحاسبٌة المتبعة فً الشركة وإبداء الرأي والتوصٌة لمجلس اإلدارة فً شؤنها.دراسة السٌاسا

 المراجعة الداخلٌة:

 دراسة ومراجعة نظم الرلابة الداخلٌة والمالٌة وإدارة المخاطر فً الشركة.

 دراسة تمارٌر المراجعة ومتابعة تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة للملحوظات الواردة فٌها.

للتحمك من توافر الموارد الالزمة  -إن وجدت -عة الداخلٌة فً الشركةشراؾ على أداء وأنشطة المراجع الداخلً وإدارة المراجالرلابة واإل
وفعالٌتها فً أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم ٌكن للشركة مراجع داخلً، فعلى اللجنة تمدٌم توصٌتها إلى المجلس بشؤن مدى 

 ه.الحاجة إلى تعٌٌن

 التوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن مدٌر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة أو المراجع الداخلً والتراح مكافآته.
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 مراجع الحسابات:

التوصٌة لمجلس اإلدارة بترشٌح مراجعً الحسابات وعزلهم وتحدٌد أتعابهم وتمٌٌم أدائهم بعد التحمك من استماللهم ومراجعة نطاق عملهم 
 لد معهم.وشروط التعا

التحمك من استمالل مراجع الحسابات و موضوعٌته وعدالته، ومدى فعالٌة أعمال المراجعة، مع األخذ فً االعتبار المواعد والمعاٌٌر ذات 
 الصلة.

إبداء مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحمك من عدم تمدٌمه أعماالً فنٌة أو إدارٌة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، و
 مرئٌاتها حٌال ذلن.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

 دراسة تمرٌر مراجع الحسابات ومالحظاته على الموائم المالٌة ومتابعة ما اتخذ بشؤنها.

 ضمان االلتزام:

 مراجعة نتائج تمارٌر الجهات الرلابٌة والتحمك من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشؤنها.

 من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسٌاسات والتعلٌمات ذات العاللة.التحمك 

 مراجعة العمود والتعامالت الممترح أن تجرٌها الشركة مع األطراؾ ذوي العاللة، وتمدٌم مرئٌاتها حٌال ذلن إلى مجلس اإلدارة.

 بداء توصٌاتها باإلجراءات التً ٌتعٌن اتخاذها.رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشؤنها إلى مجلس اإلدارة، وإ

 : صالحٌات لجنة المراجعة -

 للجنة المراجعة فً سبٌل أداء مهامها: 

 حك االطالع على سجالت الشركة ووثائمها.

 أن تطلب أي إٌضاح أو بٌان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفٌذٌة.

خسائر  للشركة لالنعماد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعٌة العامة

 .جسٌمة

 
 جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة

 
 

وتارٌخ  رلم           م
 االجتماع

 اسم العضو

 
طبٌعة 
 العضوٌة

 
32 

37-03-1037 

 
33 

03-01-1037 
34 

01-03-1037 
37 

03-01-1037 
31 

13-00-1037 
30 

02-30-1037 
10 

03-33-1037 

األستاذ/ فواز بن حمد  3
 الفواز

 (3*) ) رئٌس اللجنة(

 - رئٌس اللجنة
عضو مجلس 

 اإلدارة

   ___ ___ ___ ___ 

األستاذ / أحمد سعٌد  1
 (1*)العً

 - رئٌس اللجنة
عضو مجلس 

 اإلدارة

       

 
1 

األستاذ/ عبد العزٌز 
 النوٌصر

 

عضو من 
خارج مجلس 

 دارةاإل

  
___ 

    

األستاذ / عبد الرحمن  1
 (1*)صالح الخلٌفً

عضو من 
خارج مجلس 

 اإلدارة

 
___ 

 
___ ___ 

 
___ 

   

 (  ــــــحاضر )      (    ؼائب ) 
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 م31/1/1037م حتى 3/3/1037( رئٌس اللجنة فً الفترة من 3* )

 م13/31/1037م حتى 31/1/1037( رئٌس اللجنة فً الفترة من 1* )

 م13/31/1037م حتى 31/1/1037( عضو اللجنة من 1* )

 

 : لجنة الترشٌحات والمكافآت .2

 ٌعٌنهم مجلس اإلدارة . وهً لجنة منبثمة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثالثة أعضاء
 

 :أعضاء اللجنة 
 )رئٌس اللجنة(.األستاذ/ سعود السبهان   .1
 المهندس/ عبد العزٌز بن عمران العمران .2
 ستاذ / صالح إبراهٌم الخلٌفً .األ .2

 

 

  : مهام ومسإولٌات اللجنة 

  لجنة الترشٌحات والمكافآت ومسإولٌاتها ما ٌلً : اممهوتشمل 
ً للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشٌح أي شخص 3 . التوصٌة لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة المجلس وفما

 األمانة.سبك إدانته بجرٌمة  مخلة بالشرؾ و

. المراجعة السنوٌة لالحتٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة مجلس اإلدارة وإعداد وصؾ للمدرات والمإهالت 1
 المطلوبة لعضوٌة  مجلس اإلدارة، بما فً ذلن تحدٌد الولت الذي ٌلزم أن ٌخصصه العضو ألعمال مجلس االدارة.

 صٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها.. مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع التو1

 . تحدٌد جوانب الضعؾ والموة فً مجلس اإلدارة، والتراح معالجتها بما ٌتفك مع مصلحة الشركة.1

. التؤكد بشكل سنوي من استماللٌة األعضاء المستملٌن، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو ٌشؽل عضوٌة 1
 مجلس إدارة شركة أخرى.

ضع سٌاسات واضحة لتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن، وٌراعى عند وضع تلن السٌاسات . و1
 استخدام معاٌٌر ترتبط باألداء.

 

 م1037جدول حضور اجتماعات لجنة الترشٌحات والمكافآت لعام 

 

 اسم العضو م
 الرٌاض (  1 ) اإلجتماع رلم

00/03/1037 

 الرٌاض (  0 ) اإلجتماع رلم
11/31/1037 

   )رئٌس اللجنة( األستاذ/ سعود السبهان 3

   العزٌز بن عمران العمرانالمهندس/ عبد  1

   األستاذ / صالح إبراهٌم الخلٌفً  1
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 ثالثا : ملكٌة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن من أسهم الشركة :

 المجلس واألعضاء من أسهم الشركة ء ، وفٌما ٌلً بٌان بإجمالً ما ٌملكه رئٌس أعضا ستةمن  المرىأم ٌتكون مجلس إدارة اسمنت 

 ملكٌة أعضاء مجلس األدارة -3

 
 اسم العضو

 
 الوظٌفة

 
 مالحظات

سنة نهاٌة ال سنة المالٌةبداٌة ال
 المالٌة

صافً 
 التغٌر

نسبة 
 التغٌر

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 
م/عبد العزٌز بن 
 عمران العمران

 
ٌس رئ

 المجلس

 
شركة عبد 

 العزٌز
 عمران العمران

 وشركاه

 
عدد أسهم 

 الشركة

 
1,131,701 

 

 
1,131,701 

 

0 0% 

عدد األسهم 
التً له مصلحة 

 فٌها
3,331,017 3,331,017 

0 0% 

أ/ عبد هللا عبد العزٌز 
 العبد اللطٌؾ

نائب رئٌس 
 المجلس 

 أسهمه
170,000 170,000 

0 0 % 

 %0 0 3,000 3,000 أسهمه عضو ٌفىأ/صالح إبراهٌم الخل

 %0 0 3,000 3,000 أسهمه عضو أ/ سعود دمحم السبهان

 %0 0 3,000 3,000 أسهمه عضو أ/ فواز حمد الفواز

 
 
 

 أ/ أحمد سعٌد العً

 
 
 

 عضو

 
 أسهمه
 

111,111 111,111 
0 0% 

 
 شركة عوالم
 السعودٌة
 للصناعة

  عدد أسهم الشركة
177,311 

 
177,311 

0 0% 

 
عدد األسهم التى 
 له مصلحة فٌها

 
131,113 

 
131,113 

0 0% 

 

 . ألعضاء مجلس اإلدارة: ال توجد أدوات دٌن  امـه

 

 ملكٌة زوجات األعضاء وأوالدهم المصر -1

 ال توجد أي ملكٌة لزوجات األعضاء وأوالدهم المصر 

 

 ملكٌة كبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم المصر : -1

 . لكبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم المصرال توجد أي ملكٌة 

 

 المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن : -2

تدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصارٌؾ وبدالت حضور جلسات ومكافآت مالٌة فً إطار ما نص علٌه النظام، وفٌما ٌلً بٌاناً 
ومتدٌر  ة وكبار التنفٌذٌٌن )بما فٌهم الرئٌس التنفٌتذي ومتدٌر الشتإون المالٌتةألعضاء مجلس اإلدار الممنوحة الشركة مكافآتبإجمالً 

 : م  1037دٌسمبر  13م حتى 1037ٌناٌر  3خالل الفترة من  (المشارٌع 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  

 المكافآت المتغٌرة المكافآت الثابتة

 مكافؤة
 نهاٌة
 الخدمة

 المجموع
 الكلً

 بدل
 صروفاتالم

ن
عٌ
 م
لغ
مب

 

ت 
سا
جل
ر 
ضو

ح
ل 
بد

س
جل
لم
ا

 

ر 
ضو

ح
ل 
بد
ع 
مو
ج
م

ت
سا
جل

 

ن
جا
لل
ا

ٌة 
ٌن
ع
ا 
اٌ
مز

 

ء 
ضا

ع
 أ
ضه

لب
ا 
 م
ن
ٌا
ب

ن 
لٌ
ام
ع
م 
فه
ص
بو
س 

جل
لم
ا

ه 
ضو

لب
ا 
 م
أو
ن 
ٌٌ
ار
إد
و 
أ

ة 
رٌ
دا
 إ
أو
ة 
نٌ
 ف
ال
عم

 أ
ٌر
ظ
ن

ت
را
شا
ست
 ا
أو

 

و 
 أ
س
جل
لم
 ا
س
ئٌ
 ر
ؤة
اف
مك

ن 
مٌ
 أ
أو
ب 
تد
من
 ال
ضو

لع
ا

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

 

ٌة
ور
 د
ت
فآ
كا
م

 

ة 
ٌر
ص
 ل
ٌز
حف
 ت
ط
ط
خ

جل
آل
ا

 

ة 
ٌل
طو

ز 
فٌ
ح
 ت
ط
ط
خ

جل
آل
ا

 

م 
ٌت
( 
ة 
ح
نو
مم
 ال
هم
س
أل
ا

ال
خ
اد

 

ة(
ٌم
لم
ا

ع 
مو
ج
لم
ا

 
 أوالً : األعضاء المستقلٍه

3 
عبد هللا عبد 
العزٌز العبد 

 اللطٌؾ
413111 213111 - - - - 613111 - - - - - - - 613111 - 

 - 263111 - - - - - - - 263111 - - - 63111 213111 - فواز حمد الفواز 1

1 
صالح إبراهٌم 

 الخلٌفً
- 163111 2111 - - - 13,111 - - - - - - - 13,111 - 

1 
سعود دمحم 
 السبهان

- 163111 2111 - - - 13,111 - - - - - - - 13,111 - 

 - 343111 - - - - - - - 343111 - - - 143111 213111 - أحمد سعٌد العً 1

 - 956,444 - - - - - - - 956,444 - - - 24,444 123444 443444 المجمىع

 ثاوٍاً : األعضاء غٍز تىفٍذي

3 
عبد العزٌز بن 
 عمران العمران

- 213111 2111 - - - 22,111 - - - - - - - 22,111 - 

 - 22,444 - - - - - - - 22,444 - - - 2444 243444 - المجمىع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبار التنفٌذٌٌنمكافآت 
 

  

 المكافآت المتؽٌرة المكافآت الثابتة

 مكافؤة
 نهاٌة

 الخدمة

مجموع 
مكافؤة 

التنفٌذٌٌن 
عن 

المجلس 
 إن وجدت

 المجموع
 الكلً

ب
وات

ر
 

ت
ال
بد

ٌة 
ٌن
ع
ا 
زاٌ

م
 

ع
مو

ج
لم

ا
ٌة 
ر
دو

ت 
فآ
كا

م
 

ح
ربا

أ
 

ز 
فٌ
ح
 ت
ط

ط
خ

ل
ج
آل
 ا
رة

صٌ
ل

 

ة 
وٌل

ط
ز 

فٌ
ح
 ت
ط

ط
خ

ل
ج
آل
ا

 

  
حة

نو
مم

 ال
هم

س
أل
ا

ل
خا

اد
م 

ٌت
(

 
ة(

ٌم
لم
ا

ع 
مو

ج
لم

ا
 

مكافآت كبار 
التنفٌذٌٌن ومن 

 ضمنهم 
الرئٌس التنفٌذي 
 والمدٌر المالً

3,371,300 111,100 - 1,101,000 - - - - - - - - 1,101,000 

 1,101,000 - - - - - - - - 1,101,000 - 111,100 3,371,300 المجموع
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مالٌة األخٌرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرٌن بٌان بتوارٌخ الجمعٌات العامة للمساهمٌن المنعمدة خالل السنة ال -3
  لهذه الجمعٌات

 

 م

 

 االسم

 

الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة 

 المنعمدة فً

31-01-1037 

3 

عبتتتتتد العزٌتتتتتز بتتتتتن عمتتتتتران العمتتتتتران ) رئتتتتتٌس مجلتتتتتس 

 اإلدارة (
 

1 

عبتتتتتد هللا عبتتتتتد العزٌتتتتتز العبتتتتتد اللطٌتتتتتؾ ) نائتتتتتب مجلتتتتتس 

 اإلدارة (
 

 × ) عضو مجلس اإلدارة (فواز الفواز   1

 × صالح الخلٌفً ) عضو مجلس اإلدارة ( 1

 × سعود السبهان ) عضو مجلس اإلدارة ( 1

  أحمد سعٌد العً ) عضو مجلس اإلدارة ( 1

 

 مكافآث أعضاء اللجان

  
 ابتت ) عدا بدلالمكافآث الث

 حضىر الجلساث(
 بدل حضىر الجلساث

 المجمىع

 الكلً

 أوالً : أعضاء لجىت المزاجعت

 63444 63111 - فواز بن حمد الفواز 3

 943444 143111 - أحمد سعٌد العً 1

 923444 123111 - عبد العزٌز النوٌصر 1

 63444 63111 - عبدالرحمن الخلٌفً 1

 303444 303444 - المجمىع

 ثاوٍاً : أعضاء لجىت التزشٍحاث والمكافآث

 4111 4111 - سعود السبهان 3

 4111 4111 - عبد العزٌز بن عمران العمران 1

 4111 4111 - صالح إبراهٌم الخلٌفً 1

 92444 92444 - المجمىع
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمٌن وتوارٌخ تلن الطلبات وأسبابها -4

 

عدد طلبات الشركة لسجل 

 تارٌخ الطلب المساهمٌن

 الطلب أسباب

 

 إجراءات الشركة 03-03-1037 3

 إجراءات الشركة 03-03-1037 1

 إجراءات الشركة 13-03-1037 1

 إجراءات الشركة 11-01-1037 1

 الجمعٌة العامة 11-01-1037 1

 الجمعٌة العامة 01-01-1037 1

 إجراءات الشركة 11-33-1037 7

 

بممترحات المساهمٌن  –وبخاصة غٌر التنفٌذٌٌن  –عضاءه علما  اإلجراءات التً اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أ -7
 وملحوظاتهم حٌال الشركة وآدائها .

علماً بممترحات المساهمٌن وملحوظاتهم  –وبخاصة ؼٌر التنفٌذٌٌن  –ٌبلػ رئٌس مجلس اإلدارة فً أول اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة 
 حٌال الشركة وآدائها .

 

 ة :رابعا : إلرار مجلس اإلدار

 

، ووفماً للمعلومات المتوفّرة لدٌه وبناًء على تمرٌر مراجع حسابات الشركة ومعطٌات السوق الحالٌة  المرىٌمر مجلس إدارة اسمنت أم 

 وكذلن المإشرات المستمبلٌة بما ٌلً:

 

 بالشكل الصحٌح. الحساباتتّم إعداد سجالت    .1

 .بفاعلية ذووُف   طليمة أطض على أُعد   الداخلية الزقابة وظام أن .2

 ال ٌوجد أي شن ٌذكر ٌعٌك لدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أنه  .3

  رافٌة أو تنظٌمٌة أو لضائٌة أخرىال توجد أٌة عموبات أو جزاءات أو لٌود احتٌاطٌة مفروضة على الشركة من أٌة جهة إش .4

 دٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن.أعدت الموائم المالٌة للشركة وفماً للمعاٌٌر المحاسبٌة الصادرة عن الهٌئة السعو .5
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تعود ألشخاص لاموا ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن ( سهم ذات أحمٌة فً التصوٌت اٌة مصلحة ألال توجد  .6
  م.1037خالل عام وأى تؽٌٌر فً تلن الحموق بإبالغ الشركة بتلن الحموق 

اء مجلتتس اإلدارة وكبتتار التنفٌتتذٌٌن وأزواجهتتم وأوالدهتتم ال توجتتد أي مصتتلحة أو حمتتوق خٌتتار أو حمتتوق اكتتتتاب تعتتود ألعضتت .7
 .ات دٌن للشركة أو شركتها التابعةالمصر فً أسهم الشركة أو أدو

أو مذكرات حك اكتتاب أو حموق مشابهة أصتدرتها أو  أوراق مالٌة تعالدٌةتوجد أدوات دٌن لابلة للتحوٌل إلى أسهم أو أي  ال .8
 م.13/31/1037ة فً منحتها الشركة خالل السنة المنتهٌ

 . أو المدٌر المالً لرئٌس التنفٌذيال توجد عمود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ا .9

أو متذكرات حتك  أي أوراق مالٌتة تعالدٌتةحموق تحوٌل أو اكتتاب بموجب أدوات دٌن لابلة للتحوٌل الى أسهم أو ال توجد أي  .11
 و منحتها الشركة.إكتتاب أوحموق مشابهة أصدرتها أ

 الٌوجد أي استرداد أو شراء أو الؽاء من جانب الشركة ألي أدوات دٌن لابلة لالسترداد. .11

ال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبتار التنفٌتذٌٌن فتً الشتركة عتن أي راتتب أو  .12
 تعوٌض.

 أحد المساهمٌن عن أي حموق فً األرباح. ال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه .13

 ال توجد أي استثمارات أو احتٌاطٌات أخرى تم إنشاإها لمصلحة موظفً الشركة. .14

 ال توجد أسهم أو أدوات دٌن صادرة لشركة تابعة ، إذ  أن الشركة التملن شركة تابعة .15

 ال ٌوجد لدى الشركة أسهم خزٌنة محتفظ بها  .16

 

   ً: األداء المال الفصل الثانً

 المالً ألول مرة رٌرلتملالمعاٌٌر الدولٌة  تطبٌك -

ومعتاٌٌر  خطتة للتحتول إلتى معتاٌٌر المحاستبة (م1031) ـهت3111ٌن فتً عتام ٌاعتمد مجلس إدارة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانون
المعتمتدة للتمرٌر المالً المعاٌٌر الدولٌة فإن تطبٌك إداراة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن ا لمرار مجلس وفمً والمراجعة الدولٌة، 

وعلٌته، ستوؾ تكتون أول لتوائم مالٌتة  لمدرجتة فتً الستوق المالٌتة,ام وذلتن علتى المنشتآت 1037عام  اعتبارا من بداٌة تممن الهٌئة 
م 03/03/1031رٌخ وعلتى ذلتن، ٌعتبتر تتا ,م1037سنوٌة للشركة معدة وفماً للمعاٌٌر الدولٌة للتمرٌر المالً هً تلتن الخاصتة بعتام 

ة هو تتارٌخ التحتول إلتى المعتاٌٌر الدولٌتة للتمرٌتر المتالً ألنته ٌمثتل بداٌتة فتترة الممارنتة ألول لتوائم مالٌتة معتدة وفمتاً للمعتاٌٌر الدولٌت
 للتمرٌر المالً,

لتوائم  أولجزء من  تمثلوالتى  الشركة إدارة من لبل م13/31/1037المنتهٌة فً  السنة المالٌة لفترة المرفمة المالٌة الموائمتم إعداد 
 تً تعتمدها الهٌئة، والمعاٌٌر واإلصدارات األخرى الالمالً للتمرٌر الدولٌة المعاٌٌر وفماالشركة  تعدهامالٌة 

  :إن أهم التؽٌٌرات الناتجة عن عملٌة التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتمرٌر المالً كما ٌلً

 تصنٌؾ بعض بنود الموائم المالٌة إعادة

 الدخل الشامل اآلخرلسم بمائمة الدخل لبنود ضافة إ

 ضافٌة على الموائم المالٌةإفصاحات إضافة إ

 المعاٌٌر الدولٌة للتمرٌر المالًمع المتوافمة إضافة بعض السٌاسات المحاسبٌة 

 ت بعض البنود فً الموائم المالٌةتؽٌٌر مسمٌا

 تؤهٌل مناطك خاضعة لرخصة امتٌاز إثبات مخصص إعادة

 ام مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌنثبات خسائر اكتوارٌة من إعادة لٌاس التزإ
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 الموائم المالٌة -

شتركة التدكتور م، والتً جرى مراجعتها وتدلٌمها متن لبتل الستادة 13/31/1037باستعراض الموائم المالٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً 

 ح ما ٌلً: ، ٌتض ومستشارون محاسبون لانونٌون دمحم العمري وشركاه

 

 ) ألف لاير ( :   1037دٌسمبر  13لائمة المركز المالً كما فً  .9

 البٌان
 

1037 
 

 
1034 
 

 
1033 

ٌولٌو  1من 
 حتى 1031

 1032دٌسمبر 13

     موجوداتال

 الموجودات ؼٌر المتداولة
3,037,131 

 
3,010,101 113,113 

111,310 

 الموجودات المتداولة
131,111 

307,010 11,111 
107,131 

 311,101 3,011,017 3,317,111 3,110,131 إجمالً الموجودات

 حموق المساهمٌن
 

  
 

 رأس المال
110,000 

110,000 110,000 
110,000 

 إحتٌاطً نظامً
331 

  
 

 (خسائر متراكمةأرباح مبماه )
7,370 

 (17,171 )  (17,311 ) 
(17,113) 

 إجمالً حموق المساهمٌن
117,131 

111,111 101,317 
111,001 

 المطلوبات
 

  
 

 المتداولةؼٌرالمطلوبات 
110,711 

173,111 111,310 
133,110 

 المطلوبات المتداولة
31,111 

331,113 311,130 
331,371 

 

 إجمالً المطلوبات
171,111 

111,333 111,110 
117,101 

إجمالً المطلوبات وحموق 
 المساهمٌن

3,110,131 
3,317,111 3,011,017 

311,101 
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 ) ألف لاير ( : م 1037دٌسمبر  13 للسنة المنتهٌة فًلائمة الدخل  .2
 

 البٌان
1037 1034 

 

1033 
 1031ٌولٌو  1من 

 حتى

 1032دٌسمبر 13

 -           -           10,011          311,110 صافً المبٌعات

 -            -            (    13,301)       (313,111) تكلفة المبٌعات

 -            -            33,110       73,371 الربح مجمل

    (1,111) مصروفات بٌعٌة وتسوٌمٌة

 (  33,103)      (  33,011)      (  31,117)      (3,137) مصارٌؾ إدارٌة وعمومٌة 

    (11) مصروفات أخرى

 1          (1,370)      (117)    (113) خسائر )مكاسب فروق عملة(

 ( 33,103)     ( 33,011)     (1,711)     10,033 )خسارة ( التشغٌل ربح

 -            -               -  13,117 إٌرادات أخرى

 -            (31)     (1,101)     (31,171) تكالٌؾ تموٌل

 مصارٌؾ االكتتاب العام
 - - 

(3,331) 

بل لالسنة )خسارة(  صافً ربح
 (17,333) ( 37,131)      ( 1,113)      13,177 الزكاة والضرٌبة

 (330) ( 3,113)       ( 3,031)      (1,171) مصروؾ الزكاة الشرعٌة

 (17,113) (     31,311)       (     30,113)      11,701 السنة )خسارة ( ربحصافً 

 بنود الدخل الشامل اآلخر :
نٌفها الحما  بنود لن ٌتم إعادة تص

 ضمن الربح أو الخسارة :

    

)خسائر( إكتوارٌة من إعادة لٌاس 
    (311) التزام مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن 

 (17,113) (     31,311)       (     30,113)      11,113 إجمالً الدخل الشامل للسنة

 (,130) ( 0,11)         ( 0,31)         3,31  السهم( خسارة ربح ) 
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 مالحظات :

م ممارنة مع الفترة المماثلة من العام السابك إلى أن الشركة لم تبدأ 1037ٌعود السبب فً تحمٌك صافً ربح خالل الفترة الحالٌة للعام 
نة مع الفترة المماثلة م ، وكذلن إلى إرتفاع مبٌعات الفترة الحالٌة ممار1031سبتمبر عام  33باإلنتاج التجاري والمبٌعات لبل تارٌخ 

لاير سعودي ناتجة عن التسوٌة النهائٌة مع المماول الرئٌسً  13,117,111من العام السابك . كما أن هنان إٌرادات أخرى بمٌمة 
عام إلنشاء المصنع ، باإلضافة إلى أن المصارٌؾ العمومٌة واالدارٌة انخفضت خالل الفترة الحالٌة ممارنة مع الفترة المماثلة من ال

السابك ، مع العلم بؤن الشركة لامت بإطفاء المصروفات المإجلة الخاصة بمرض صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي وتكالٌؾ التموٌل 
 .1037على لائمة الدخل خالل الفترة الحالٌة من العام 

 المالً. تم تعدٌل بعض االرلام الممارنة لتتوافك مع العرض وفك متطلبات المعاٌٌر الدولٌة للتمرٌر

 مالحظات إضافٌة :

لاير للفترة المماثلة من العام السابك ، وذلن  10,011,311لاير ممابل  311,110,311بلؽت المبٌعات خالل الفترة الحالٌة  -3
 % 131بارتفاع لدره 

لاير للفترة  (30,113,173لاير ممابل إجمالً خسارة شاملة ) 11,117,171بلػ إجمالً الدخل الشامل خالل الفترة الحالٌة  - -1
 المماثلة من العام السابك . 

 ( لاير للفترة المماثلة من العام السابك .  0,31لاير ، ممابل )  3,31كما بلػ ربح السهم خالل الفترة الحالٌة  - -1

 111,111,111لاير ، ممابل  117,131,111كما بلػ إجمالً حموق المساهمٌن ) ال توجد حموق أللٌة ( بنهاٌة العام الحالً - -1
 % .31لاير بنهاٌة العام السابك وذلن بإرتفاع لدره 

 للعامم ، وكذلن اعتمد مجلس اإلدارة الموائم المالٌة السنوٌة  1037عام للهذا ولد درست لجنة المراجعة الموائم المالٌة السنوٌة للشركة 
 م . 1037

 المدفوعات النظامٌة المستحمة: .3

 رسوم المحاجر: -

 هـ،.10/3/3111وتارٌخ  17مار التعدٌنً الصادر بموجب المرسوم الملكً الكرٌم رلم م/تخضع الشركة لنظام االستث

 الزكاة: -

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة حٌث ٌتّم تسجٌل مبلػ الزكتاة وفمتاً ألستاس 
 . االستحماق

 التؤمٌنات االجتماعٌة: -

جتماعٌة وٌتم تسجٌل اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌتة وفمتاً ألستاس االستتحماق، حٌتث تخضع الشركة لنظام التؤمٌنات اال
 ٌتم سدادها شهرٌاً على أساس المستحك من الشهر السابك.

 ) لاير سعودي (م 1037والجدول التالً ٌبٌّن مبالػ المدفوعات النظامٌة المستحمة كما فً نهاٌة عام 

 

 

 

 م1037 البٌان

 محاجرإٌجار رسوم التعدٌن و
7,111,331 

 والضرٌبةالزكاة 
1,133,000 

   37,100 المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 إجمالً المدفوعات النظامٌة المستحمة
30,311,331 
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 : الفصل الثالث 

 تمدم المشروعات -3

-31-13  اراً من ٌوم الخمٌس الموافكبدء التشؽٌل التجرٌبً للمصنع بدون إنتاج وذلن إعتب ، ولد أعمال مشروع المصنع تم إكتمال
 .م  1031سبتمبر  33هـ الموافك 3117ذو الحجة  37والمبٌعات بتارٌخ اإلنتاج التجاري  بدأت الشركةم ، و 1031

 
 
 العمود الرئٌسٌة :  -1

 

 العالمٌةاتفالٌة مع شركة سٌنوما  - 3
 

طن  1000بطالة  البورتالنديداَ إلنشاء خط إنتاج اإلسمنت عم العالمٌةم مع شركة سٌنوما 31/01/1031أبرمت الشركة بتارٌخ       
( 301,011,100( دوالر أمرٌكً أي ما ٌعادل مبلػ ) 131,310,000على أساس تسلٌم مفتاح وذلن ممابل مبلػ ولدره )  كلنكر ٌومٌاً 

، ولد  م 1031خالل شهر ماٌو من العام  وذلن المصنعفً تنفٌذ  ءبدال تم . ولدمن بدء سرٌان العمد شهر 10، ومدة التنفٌذ سعودي لاير
  .م  1031سبتمبر  33هـ الموافك 3117ذو الحجة  37والمبٌعات بتارٌخ اإلنتاج التجاري بدأت الشركة 

م على التسوٌة النهائٌة مع المماول الرئٌسً شركة سٌنوما العالمٌة بخصوص عمد إنشاء مصنع أسمنت  31/33/1037تم اإلتفاق بتارٌخ 
% من كامل لٌمة العمد ، 1.1، وذلن باستالم المصنع بالكامل وإنهاء العمد ممابل خصم تؤخٌر على شركة سٌنوما العالمٌة لدره  أم المرى

 ملٌون لاير سعودي .  13وتمدر لٌمة الخصم بحوالً 
 

  صنعاتفالٌة تمدٌم خدمات الرلابة واإلشراف على مولع الم -1
م مع آستروبالن الهندسة النمساوٌة جً ام بً اتش )"آستروبالن "( لتمدٌم الخدمات 01/01/1031تم تولٌع هذه االتفالٌة بتارٌخ 

وإنتهى  . ( لاير سعودي33,731,100االستشارٌة من إشراؾ و رلابة على مشروع مصنع اإلسمنت وذلن ممابل مبلػ ولدره )
 م .31/01/1037العمد بتارٌخ 

 
 ع شركة وارتسٌال لمماوالت الطالة المحدودةإتفالٌة تشغٌل محطة تولٌد الطالة الكهربائٌة م -1

) لٌس طرؾ   رتسٌال لمماوالت الطالة المحدودةشركة أسمنت أم المرى إتفالٌة تشؽٌل محطة تولٌد الطالة الكهربائٌة مع شركة وا أبرمت
بمصنع أسمنت أم المرى ،  الطالة الكهربائٌة الخاصة م ، لتشؽٌل محطة تولٌد33/3/1031هـ الموافك 1/33/3111ذا عاللة ( بتارٌخ 

 . ومدة العمد ثالث سنوات

  CNBM  إتفالٌة تشغٌل خط اإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شركة -2

طرؾ ذا  )لٌس CNBM International Engineering Co. Ltd ألسمنت البورتالندي مع شركةاخط إنتاج لإتفالٌة تشؽٌل  توجد
 بموافمة الطرفٌن . تجدد تلمائٌاً هى م ، ومدة العمد سنة و 7/1/1031هـ الموافك 11/33/3111بتارٌخ ولد أبرمت االتفالٌة  عاللة(

ولد أبرمت االتفالٌة  عاللة(طرؾ ذا  )لٌس محجر الحجر الجٌري مع فرع مإسسة الهٌثم للمماوالت العامةإتفالٌة تشؽٌل  توجد -3
 .سبع سنوات  م ، ومدة العمد  13/1/1031هـ الموافك 31/07/3111بتارٌخ 

 

 :ة الداخلٌ الرلابة إجراءات لفاعلٌة السنوٌة المراجعة نتائج -3

مالٌة أو إدارٌة سواء بجمٌع عملٌات المراجعة ، ولد لام  متخصصمراجعة تم إسناد عملٌات المراجعة الداخلٌة بالشركة إلى مكتب 
 ورفع األداء، كفاءة مدى ولٌاس العمل اطرمخ وتموٌم الشركة أصول حماٌة فً الداخلٌة الرلابة وإجراءات نظام فعالٌة من للتحمك

ً  إلٌها المشار المراجعة عملٌات تظهر ولمتمارٌرها إلى لجنة المراجعة   ووجدت الشركة، لدى الداخلً الضبط نظام فًجوهرٌاً  ضعفا
إصدار المتعلمة ب الداخلٌةٌموم المراجع الخارجً بتموٌم نظام اإلجراءات ، ومن ناحٌة أخرى  بفعالٌة تعمل الداخلٌة الرلابة إجراءات

ً االطالع على تمارٌر المراجعة الداخلٌة وأٌضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عملٌات المراجعة أي  ، المالٌة الموائم وأٌضا
 . مالحظات جوهرٌة على إجراءات الرلابة الداخلٌة
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 : البٌئة والصحة والسالمةالفصل الرابع 
 

جهودها  المرىأم وتعتبر اسمنت  ,ما ٌتعلك بموضوع البٌئة اهتماما كبٌرا وتضعه دائما فً لائمة اولوٌاتها كل المرىأم تولً أسمنت 
ولد لامت باسناد مهمة درراسة تمٌٌم األثر البٌئً إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة البٌئٌة هدفا استراتٌجٌا طوٌل االمد، 

 لألرصاد وحماٌة البٌئة .
 

 : الموارد البشرٌة :الخامس الفصل 

كة تولً شركة أسمنت أم المرى االهتمام والعناٌة بمواردها البشرٌة ، وتعنى كثٌراً بالتوطٌن كؤحد أهم المهام والرسائل التً تحملها الشر
 .تجاه الوطن والمجتمع 

وتطوٌر لموظفٌها ، حٌث استهدفت % ، وهً تعمل على بناء خطط تدرٌب 11.3ولد استطاعت الشركة أن تحمك نسبة توطٌن بلؽت 
 الشركة توظٌؾ حدٌثً التخرج فً مجاالت عدة لتوظٌفهم وتدرٌبهم على رأس العمل لٌكونو فعالٌن فً فرق العمل .

وكذلن فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودٌة وعملت على تطوٌرها وتؤهٌلها لمناصب لٌادٌة ، حٌث تبلػ نسبة التوطٌن فً مدٌري 
 % .10لشركة إدارات ا

 ومن ناحٌة أخرى فإن الشركة تعمل على تطوٌر إجراءات وأنظمة الموارد البشرٌة لرفع الكفاءة وتحسٌن بٌئة العمل .
 
 
 

 الفصل السادس : تمنٌة المعلومات 
 

ٌتم  ظام أتوماتٌكًوط اإلنتاج لتحتوي على نخطنظراً ألهمٌة تمنٌة المعلومات فً تحسٌن كفاءة العمل وتطوٌر مخرجاته فمد تم تصمٌم 
تشؽٌله من خالل ؼرؾ تحكم مركزٌة متطورة ، ونظام مرالبة جودة وتحكم أتوماتٌكً ألخذ العٌنات على مدار الساعة . هذا ولد عملت 
شركة أسمنت أم المرى على تطبٌك أحدث أنظمة تمنٌة المعلومات وأكثرها كفاءة من حٌث االستمرارٌة والتكلفة ، وكذلن نجحت الشركة 

ٌعد األكفؤ عالمٌاً وذلن بالتطبٌك الكامل ألنظمة المالٌة ، المبٌعات ، المشترٌات والموارد البشرٌة ، وتعمل   ERPً تطبٌك نظام ف
 . الشركة حالٌاً على تطبٌك أنظمة اإلنتاج والصٌانة
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 : الحوكمة:ابع الفصل الس

 
 أوال: الحوكمة:

 
فً اجتماعه مجلس اإلدارة  ى بالئحة حوكمة الشركات حماٌةً لحموق المساهمٌن وأصحاب المصالح، ولد اعتمدسمنت أم المرأتلتزم 

الشركة من  ، وفٌما ٌلً جدول ٌوضح مولؾ سمنت أم المرى معتمداً على الئحة حوكمة الشركاتأحوكمة  الئحة والعشرون خامسال
 : ةتطبٌك الئحة الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق المالٌ

 األسباب والتفاصٌل لم ٌطبّك ُطبّك المادة

 الباب الثانً: حموق المساهمٌن

 الفصل األول: الحموق العامة

     √ المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمٌن

     √ المادة الخامسة: الحموق المرتبطة باألسهم

     √ المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات

     √ السابعة: التواصل مع المساهمٌن المادة

     √ المادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

     √ المادة التاسعة: الحصول عل أرباح

 الفصل الثانً: الحموق المرتبطة باجتماع الجمعٌة العامة

     √ المادة الحادٌة عشرة: اختصاصات الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة

     √ ٌة عشرة: اختصاصات الجمعٌة العامة العادٌةالمادة الثان

     √ المادة الثالثة عشرة: جمعٌة المساهمٌن

     √ المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعٌة العامة

     √ المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعٌة المساهمٌن

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 الفصل األول: تشكٌل مجلس اإلدارة

     √ المادة السادسة عشرة: تكوٌن مجلس اإلدارة

     √ المادة السابعة عشرة: تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة

     √ المادة الثامنة عشرة: شروط عضوٌة مجلس اإلدارة

     √ المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوٌة مجلس اإلدارة

     √ المادة العشرون: عوارض االستمالل

 نً: مسإولٌات مجلس اإلدارة واختصاصاتهالفصل الثا

     √ المادة الحادٌة والعشرون: مسإولٌة مجلس اإلدارة

     √ المادة الثانٌة والعشرون: الوظائؾ األساسٌة لمجلس اإلدارة

     √ المادة الثالثة والعشرون: توزٌع االختصاصات والمهام

     √ المادة الرابعة والعشرون: الفصل بٌن المناصب

     √ المادة الخامسة والعشرون: اإلشراؾ على اإلدارة التنفٌذٌة
المادة السادسة والعشرون: اختصاصات اإلدارة التنفٌذٌة 

 ومهامها
√     

       الفصل الثالث: اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة 

 ومهامه
√     

لمادة الثامنة والعشرون: تعٌٌن الرئٌس التٌفٌذي بعد انتهاء ا
 خدماته رئٌساً لمجلس اإلدارة

√     

     √ المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق واألمانة والوالء

     √ المادة الثالثون: مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم

     √ المادة الحادٌة والثالثون: مهام العضو المستمل

 الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس اإلدارة

     √ المادة الثانٌة والثالثون: اجتماعات مجلس اإلدارة

     √ المادة الثالثة والثالثون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة

المادة الرابعة والثالثون: تنظٌم حضور اجتماعات مجلس 
 اإلدارة

√ 
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     √ ول أعمال مجلس اإلدارةالمادة الخامسة والثالثون: جد

     √ المادة السادسة والثالثون: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة

     √ المادة السابعة والثالثون: أمٌن سر مجلس اإلدارة

     √ المادة الثامنة والثالثون: شروط أمٌن السر

 الفصل الخامس: التدرٌب والدعم والتمٌٌم

 ما زالت المادة استرشادٌة  √   : التدرٌبالمادة التاسعة والثالثون

     √ المادة األربعون: تزوٌد األعضاء بالمعلومات

 ما زالت المادة استرشادٌة  √       المادة الحادٌة واألربعون: التمٌٌم

 الفصل السادس: تعارض المصالح

المادة الثانٌة واألربعون: التعامل مع تعارض المصالح 
 ي العاللةوصفمات األطراؾ ذو

√ 
    

     √ المادة الثالثة واألربعون: سٌاسة تعارض المصالح

     √ المادة الرابعة واألربعون: تجنب تعارض المصالح

المادة الخامسة واألربعون: إفصاح المرشح عن تعارض 
 المصالح

√ 
    

     √ المادة السادسة واألربعون: منافسة الشركة

     √ : مفهوم أعمال المنافسةالمادة السابعة واألربعون

     √ المادة الثامنة واألربعون: رفض تجدٌد الترخٌص

     √ المادة التاسعة واألربعون: لبول الهداٌا

 الباب الرابع: لجان الشركة

 الفصل األول: أحكام عامة

     √ المادة الخمسون: تشكٌل اللجان

     √ المادة الحادٌة والخمسون: عضوٌة اللجان

     √ المادة الثانٌة والخمسون: دراسة الموضوعات

     √ المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان

 الفصل الثانً: لجنة المراجعة

     √ المادة الرابعة والخمسون: تكوٌن لجنة المراجعة

المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصالحٌاتها 
 ومسإولٌاتها

√ 
    

ة المراجعة ندة السادسة والخمسون: حدوث تعارض بٌن لجالما
 ومجلس اإلدارة

√ 
    

     √ المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجٌة المراجعة

     √ المادة الثامنة والخمسون: ترتٌبات تمدٌم الملحوظات

     √ المادة التاسعة والخمسون: صالحٌات لجنة المراجعة

 لمكافآتالفصل الثالث: لجنة ا

     √ المادة الستون: تشكٌل لجنة المكافآت

  المادة الحادٌة والستون: اختصاصات لجنة المكافآت
√  

ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان  سٌاسة المكافآت تم إعداد طبك جزئٌاً حٌث
 فً الجمعٌة العمومٌة المادمة وسٌتم إعتمادها 

        √ المادة الثانٌة والستون: سٌاسة المكافآت

     √ المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت

 الفصل الرابع: لجنة الترشٌحات

     √ المادة الرابعة والستون: تشكٌل لجنة الترشٌحات

     √ المادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الترشٌحات

     √ المادة السادسة والستون: إجراءات الترشٌح

     √ بعة والستون: اجتماعات لجنة الترشٌحاتالمادة السا

     √ المادة الثامنة والستون: نشر إعالن الترشح

     √ المادة التاسعة والستون: حك المساهم فً الترشح

 الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر

 المادة السبعون: تشكٌل لجنة إدارة المخاطر
 

       √  
 

ة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة طبك جزئٌا حٌث تدخل مرالب  
دراسة أعدت المراجعة، و اكتفت الشركة بذلن ، مع العلم أن الشركة 

 للمخاطر وسجل للمخاطر و تعد خطة المراجعة الداخلٌة على أساس المخاطر

 راجعةتدخل مرالبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة الم  √   المادة الحادٌة والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

 تدخل مرالبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة  √   المادة الثانٌة والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
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 الباب الخامس: الرلابة الداخلٌة

     √ المادة الثالثة والسبعون: نظام الرلابة الداخلٌة

المادة الرابعة والسبعون: تؤسٌس وحدات أو إدارات مستملة 
 شركةبال

√ 
 استعانت الشركة بمكتب مراجعة متخصص  

المادة الخامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة المراجعة 
 الداخلٌة

√ 
    

المادة السادسة والسبعون: تكوٌن وحدة أو إدارة المراجعة 
 الداخلٌة

  √ 
 ما زالت المادة استرشادٌة 

 ما زالت المادة استرشادٌة  √   المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلٌة

     √ المادة الثامنة والسبعون: تمرٌر المراجعة الداخلٌة

     √ المادة التاسعة والسبعون: حفظ تمارٌر المراجعة الداخلٌة

 الباب السادس: مراجع حسابات الشركة

     √ المادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات

     √ : تعٌٌن مراجع الحساباتالمادة الحادٌة والثمانون

     √ المادة الثانٌة والثمانون: واجبات مراجع الحسابات

 الباب السابع: أصحاب المصالح

     √ المادة الثالثة والثمانون: تنظٌم العاللة مع أصحاب المصالح

     √ المادة الرابعة والثمانون: اإلبالغ عن الممارسات المخالفة

 ما زالت المادة استرشادٌة √   والثمانون: تحفٌز العاملٌنالمادة الخامسة 

 الباب الثامن: المعاٌٌر المهنٌة واألخاللٌة

     √ المادة السادسة والثمانون: سٌاسة السلون المهنً

 ما زالت المادة استرشادٌة √   المادة السابعة والثمانون: المسإولٌة االجتماعٌة

 ما زالت المادة استرشادٌة √   بادرات العمل االجتماعًالمادة الثامنة والثمانون: م

 الباب التاسع: اإلفصاح والشفافٌة

     √ المادة التاسعة والثمانون: سٌاسات اإلفصاح وإجراءاتها

     √ المادة التسعون: تمرٌر مجلس اإلدارة

     √ المادة الحادٌة والتسعون: تمرٌر لجنة المراجعة

     √ لتسعون: إفصاح أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الثانٌة وا

     √ المادة الثالثة والتسعون: اإلفصاح عن المكافآت

 الباب العاشر: تطبٌك حوكمة الشركات

     √ المادة الرابعة والتسعون: تطبٌك الحوكمة الفعالة

 دٌةما زالت المادة استرشا √   المادة الخامسة والتسعون: تشكٌل لجنة حوكمة الشركات

 الباب الحادي عشر: االحتفاظ بالوثائك

     √ المادة السادسة والتسعون: االحتفاظ بالوثائك
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  خطة ومراحل تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة ثانٌا : 

 
الٌة والذي ٌإكد على مجالس إدارات ( إلى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق الم 1/3711إشارة إلى تعمٌم هٌئة السوق المالٌة رلم )

 م . 1031تلن الشركات ضرورة إعداد خطة لتطبٌك المعاٌٌر الدولٌة واإلنتهاء منها لبل نهاٌة السنة المٌالدٌة 

تم م ، و 1031عام  عنحسب المعاٌٌر الدولٌة  وكذلن الموائم المالٌة السنوٌة األولٌةبإعداد الموائم المالٌة وعلٌة فإن الشركة لامت 
تداول ، وأوضحت الشركة بؤنه  –على مولع السوق المالٌة السعودٌة اإلعالن عن مراحل مواكبتها للتحول إلى معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 .  الموائم المالٌة نتٌجة لتطبٌك معاٌٌر المحاسبة الدولٌة علىلم ٌكن هنان أي آثار جوهرٌة 

  

 
 اإلدارة: توزٌع األرباح وتوصٌات مجلس:  ثامنالفصل ال

 : سٌاسة توزٌع األرباح والً أ

 توزع أرباح الشركة الصافٌة السنوٌة على الوجه اآلتً: 

٪( من صافً األرباح لتكوٌن االحتٌاطً النظامً للشركة وٌجوز أن تمرر الجمعٌة العامة العادٌة ولؾ هذا التجنٌب متى بلػ 30ٌجنب )
 . ٪( من رأس المال المدفوع10االحتٌاطً المذكور )

للجمعٌة العامة العادٌة بناء على التراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  من صافً األرباح لتكوٌن احتٌاطً اتفالً ٌخصص لؽرض أو 
 أؼراض معٌنة.

، وذلن بالمدر الذي ٌحمك مصلحة الشركة أو ٌكفل توزٌع أرباح ثابتة لدر  للجمعٌة العامة العادٌة أن تمرر تكوٌن احتٌاطات أخرى
على المساهمٌن. وللجمعٌة المذكورة كذلن أن تمتطع من صافً األرباح مبالػ إلنشاء مإسسات اجتماعٌة لعاملً الشركة أو  اإلمكان

 لمعاونة ما ٌكون لائماً من هذه المإسسات.

 %( من رأسمال الشركة المدفوع. 1ٌوزع من البالً بعد ذلن على المساهمٌن نسبة تمثل ) 

فً المادة )العشرون( من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعٌن من نظام الشركات ٌخصص بعد ما تمدم مع مراعاة األحكام الممررة 
 ، على أن ٌكون استحماق هذه المكافؤة متناسباً مع عدد الجلسات التً ٌحضرها العضو .  %( من البالً لمكافؤة مجلس اإلدارة 30بنسبة )

 . إضافٌة فً األرباحٌوزع البالً بعد ذلن على المساهمٌن كحصة 

 ٌجوز للشركة بعد استٌفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزٌع أرباح نصؾ سنوٌة وربع سنوٌة.

ً لمرار الجمعٌة العامة الصادر فً هذا الشؤن وٌبٌن المرار تارٌخ االستحماق وتارٌخ التوزٌع  ٌستحك المساهم حصته فً األرباح وفما
 . لكً األسهم المسجلٌن فً سجالت المساهمٌن فً نهاٌة الٌوم المحدد لالستحماقوتكون أحمٌة األرباح لما

الرابعة إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالٌة، فإنه ال ٌجوز توزٌع أرباح عن السنوات التالٌة إال بعد دفع النسبة المحددة وفماً لحكم المادة )
 متازة عن هذه السنة.عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الم

ً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات( من األرباح مدة ثالث سنوات  إذا فشلت الشركة فً دفع النسبة المحددة وفما
، أن تمرر  لشركات، فإنه ٌجوز للجمعٌة الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعمدة طبماً ألحكام المادة )التاسعة والثمانٌن( من نظام ا متتالٌة

إما حضورهم اجتماعات الجمعٌة العامة للشركة والمشاركة فً التصوٌت، أو تعٌٌن ممثلٌن عنهم فً مجلس اإلدارة بما ٌتناسب مع لٌمة 
 . ، وذلن إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوٌة المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابمة أسهمهم فً رأس المال

، فً أي ولت خالل السنة المالٌة، وجب على أي مسإول فً الشركة أو مراجع  إذا بلؽت خسائر الشركة نصؾ رأس المال المدفوع
، وعلى مجلس  ، وعلى رئٌس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلن الحسابات فور علمه بذلن إبالغ رئٌس مجلس اإلدارة

ً من تارٌخ علمه  اإلدارة خالل خمسة عشر ٌوماً من علمه بذلن دعوة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لالجتماع خالل خمسة وأربعٌن ٌوما
لتمرر إما زٌادة رأس مال الشركة أو تخفٌضه وفماً ألحكام نظام الشركات وذلن إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى  ،بالخسائر

 . لبل األجل المحدد فً هذا نظام الشركات ، أو حل الشركة ما دون نصؾ رأس المال المدفوع
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تعذر ( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت و3وتعد الشركة منمضٌة بموة النظام إذا لم تجتمع الجمعٌة العامة خالل المدة المحددة فً الفمرة )
مادة ولم ٌتم االكتتاب فً كل زٌادة ، أو إذا لررت زٌادة رأس المال وفك األوضاع الممررة فً هذه ال علٌها إصدار لرار فً الموضوع

 . رأس المال خالل تسعٌن ٌوماً من صدور لرار الجمعٌة بالزٌادة

 
 :  العادٌة لى الجمعٌة العامةإ: توصٌات مجلس االدارة ثانٌا 

ستنة المنتهٌتة فتً ( من النظام األساسً للشركة فإن مجلس اإلدارة وبعتد استتعراض إنجتازات الشتركة ختالل ال11( و )11طبماً للمادتٌن )
 :  م وكذلن المٌزانٌة العمومٌة وحساب األرباح والخسائر ٌمترح ما ٌل13/31/1037ً

 م  1037دٌسمبر  13عن السنة المالٌة المنتهٌة فى  الرابعالموافمة على ما ورد فً تمرٌر مجلس اإلدارة   .1

 . م    1037مبر دٌس 13التصدٌك على الموائم المالٌة للشركة للسنة المالٌة المنتهٌة فى  .2

 . 1037دٌسمبر  13إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهٌة فى   .3

الموافمة على إختٌار مراجع حسابات الشركة من بٌن المرشحٌن من لبل ) لجنة المراجعة ( لمراجعة وفحص الموائم المالٌة عن  .4
وكذلن ، م  1033، والموائم المالٌة السنوٌة للعام المالً م  1033العام المالً الربع الثانً والربع الثالث والربع الرابع من 

م ، وتحدٌد أتعابه ، علماً بؤن تمرٌر لجنة المراجعة إلى الجمعٌة العامة ٌتضمن تفاصٌل عروض  1031الربع األول من عام 
 أسعار المراجعٌن المرشحٌن لمراجعة حسابات الشركة .

 اإلدارة واللجان المنبثمة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة . الموافمة على سٌاسة مكافآت أعضاء مجلس .5

 الئحة لجنة الترشٌحات والمكافآت . تحدٌث الموافمة على .6

ولمدة م  01/07/1033التصوٌت على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بٌن المرشحٌن للدورة المادمة التً تبدأ من تارٌخ  .6
 ثالث سنوات .

عن العام المالً حلٌة بشكل نصؾ سنوي أو ربع سنوي على المساهمٌن دارة بتوزٌع أرباح مرتفوٌض مجلس اإلعلى الموافمة  .3
وتحدٌد تارٌخ االستحماق والتوزٌع وبحسب الضوابط واإلجراءات التنظٌمٌة الصادرة تنفٌذاً لنظام الشركات وذلن م ،  1033

 ة واالستثمارٌة .بما ٌتناسب مع وضع الشركة المالً وتدفماتها النمدٌة وخططها التوسعٌ

الئحتها ة ثالث سنوات ، وعلى دم ولم01/07/1033الموافمة على تشكٌل لجنة المراجعة للدورة الجدٌدة والتً تبدأ من تارٌخ  .9
 .مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها و

اه ، والتً لرئٌس مجلس الموافمة على األعمال والعمود التً ستتم بٌن الشركة وشركة عبد العزٌز بن عمران العمران وشرك .11
اإلدارة األستاذ عبد العزٌز بن عمران العمران مصلحة ؼٌر مباشرة فٌها )طرؾ ذي عاللة( والترخٌص بها لعام لادم ، 
وطبٌعة األعمال ستكون عبارة عن بٌع اإلسمنت لشركة عبد العزٌز بن عمران العمران وال توجد شروط خاصة على هذا 

 النوع من العمود .

 م 1037: تعٌٌن مرالب حسابات للشركة للعام ثالثا  

على تعٌٌن    م 31/1/1037 الموافكهـ 31/1/3113االثنٌن للشركة فً إجتماعها المنعمد فً ٌوم   وافمت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة
 ،لن الموائم الربع سنوٌة م بما فً ذ 13/31/1037كتور دمحم العمري وشركاه لمراجعة الموائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً دمكتب ال

 ، ولد تم تحدٌد أتعابه .م  1037وذلن ابتداء من الربع الثانً من عام  م ، 1033باإلضافة إلى الربع األول من عام 

 . م وإٌضاحاتها1037لعام  لمانونً والموائم المالٌة: تمرٌر المحاسب ا تاسعالفصل ال

التتدكتور دمحم العمتتري شتتركة  م واإلٌضتتاحات المتعلمتتة بهتتا متتن لبتتل1037دٌستتمبر  13 كمتتا فتتًللشتتركة متتوائم المالٌتتة اللمتتد تمتتت مراجعتتة 
المعتمتتدة فتتً المملكتتة العربٌتتة لمعتتاٌٌر المحاستتبة الدولٌتتة ، ولتتد تتتم إعتتداد المتتوائم المالٌتتة وفمتتاً ومستشتتارون  محاستتبون لتتانونٌون وشتتركاه
 . وتصدر الشركة لوائمها المالٌة باللاير السعودي ،  السعودٌة


