تقرير مجلس اإلدارة
عن السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر 2019م
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البيان
نشاط الشركة الرئيس ي
اإلنتاج واملخزون
التسويق واملبيعات
وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
القوائم املالية
قائمة املركز املالي
قائمة الدخل
عالمة الجودة
تنمية املوارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
املسئولية االجتماعية
البيئة واألمن والسالمة
النشاط اإلستثماري
ً
املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات
ً
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي
املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة
إستراتيجيات الشركة
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة
املخاطر
وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
األرباح املقترح توزيعها
حوكمة الشركات
أسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
ً
أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا
الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
ً
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة
توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
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اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة ،وتفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت
وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو
إستشارية
ً
اإلفصاح عن مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في الئحة حوكمة الشركات
عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع
بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل
لجان مجلس اإلدارة
إدارة املراجعة الداخلية
نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله
وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها
إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال والعقود ،وطبيعة هذه األعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم
توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو
منحتها الشركة
وصف ألي إستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بين األوراق املالية
املدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح
بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهم
اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها
تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
إقرارات مجلس اإلدارة
اقتراحات مجلس االدارة
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الكرام

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت املنطقة الشرقية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة كما يسره أن يقدم
لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م وقد تم إعداد هذا التقرير
بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة
السوق املالية.
وينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ُلي ّ
جدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئولياته وتحقيق املصلحة املشتركة للشركة واملساهمين،
ويدعو املولى عز وجل أن يحفظ لبالدنا العزيزة عاهلها املفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي
عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير /محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن
واملواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو امللكي األمير /سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية وصاحب
السمو امللكي األمير /أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير املنطقة الشرقية ملساندتهما الفعالة ودعمها املستمر للشركة.
وهللا املوفق،

التاريخ1441/07/22 :هـ
املوافق2020/03/17 :م
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 )1نشاط الشركة الرئيس ي
ُ
ّ
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في صناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاته واإلتجار به وإقامة املصانع املتعلقة بالصناعات املتفرعة واملكملة لصناعة األسمنت من
مواد بناء وغيرها ،واإلستيراد والتصدير واملتاجرة في جميع مواد البناء واألسمنت والخرسانة مسبقة الصنع واملنتجات واملواد املرتبطة بها.
 )2اإلنتاج واملخزون
(األرقام بآالف األطنان)

ب ـيــان

2019م

2018م

نسبة التغير

كمية إنتاج الكلنكر

2,082

2,545

()%18.2

كمية إنتاج األسمنت

2,430

2,112

%15.1

كمية مخزون الكلنكر

2,696

3,101

()%13.1

 )3التسويق واملبيعات
( أ ) السوق املحلي للسمنت
ً
تحسن الطلب على األسمنت في السوق املحلي السعودي خالل عام 2019م بشكل طفيف حيث بلغت خالله كمية املبيعات املحلية  42مليون طن تقريبا
ً
مقارنة بكمية  41مليون طن تقريبا تم بيعها خالل عام 2018م بارتفاع بلغت نسبته (.)%2.4
(األرقام بآالف األطنان)

( ب ) مبيعات الشركة

2019م
2,438

ب ـيــان
كمية مبيعات األسمنت

نسبة التغير
%14.5

2018م
2,130

 )4وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
(بآالف الرياالت)
السنة

مبيعات
األسمنت املحلية

مبيعات
األسمنت املصدرة

مجموع
مبيعات األسمنت

مبيعات
الكلنكر املصدرة

مبيعات الخرسانة
مسبقة الصنع

املجموع الكلي
للمبيعات

2018م

384,483

18,794

403,277

-

162,467

565,744

النسبة

%68.0

%3.3

%71.3

-

%28.7

%100

2019م

565,043

24,704

589,747

19,973

119,078

728,798

النسبة

%77.6

%3,4

%81,0

%2,7

%16.3

%100

(*) املبيعات املحلية تتم في كافة أسواق املنطقة الشرقية.
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 )5القوائم املالية
ً
تم إعداد القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 2019/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي  IFRSاملعتمدة باململكة العربية السعودية ،وقد بدأت
ً
ً
الشركة بتطبيق تلك املعايير اعتبارا من 2017/01/01م وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ً
وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث طبقت املعيار الدولي للتقرير املالي  16عقود اإليجار اعتبارا من بداية عام 2019م.
 )6قائمة املركز املالي
أ) فيما يلي بيان بموجودات الشركة ومطلوباتها (أصول الشركة وخصومها) كما في نهاية السنوات املالية الخمس األخيرة:
(بآالف الرياالت)

البيان
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع املوجودات
حقوق املساهمين
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

2018م
946,818
621,416
945,965
2,514,199
2,201,884
91,826
220,489
2,514,199

2019م
868,611
802,709
1,093,614
2,764,934
2,411,736
103,094
250,104
2,764,934

2017م
1,025,778
542,474
866,721
2,434,973
2,150,321
93,765
190,887
2,434,973

2016م
1,104,786
537,318
1,051,477
2,693,581
2,237,047
105,214
351,320
2,693,581

ب) قائمة املركز املالي كما في  2019/12/31مقارنة بالعام السابق

البيان
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع املوجودات
حقوق املساهمين
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

2015م
1,225,262
472,478
942,943
2,640,683
2,352,033
53,595
235,055
2,640,683
(بآالف الرياالت)

2019م
868,611
802,709
1,093,614
2,764,934
2,411,736
103,094
250,104
2,764,934
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2018م
946,818
621,416
945,965
2,514,199
2,201,884
91,826
220,489
2,514,199

قيمة التغير
()78,207
181,293
147,649
250,735
209,852
11,268
29,615
250,735

نسبة التغير %
()%8.3
%29.2
%15.6
%10.0
%9.5
%12.3
%13.4
%10.0

 )7قائمة الدخل
أ) فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة في السنوات املالية الخمس األخيرة:

البيان
املبيعات ،بالصافي
تكلفة املبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى
مخصص الزكاة الشرعية
صافي الربح بعد الزكاة

2019م
728,798
()505,737
223,061
()61,595
161,466
38,830
()19,600
180,696

2018م
565,744
()434,582
131,162
()62,303
68,859
29,477
()28,588
69,748

(بآالف الرياالت)

2017م
640,607
()475,325
165,282
()65,968
99,314
22,580
()14,751
107,143

2016م
856,590
()566,053
290,537
()72,384
218,153
22,993
()13,956
227,190

ب) إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان
املبيعات ،بالصافي
تكلفة املبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى
مخصص الزكاة الشرعية
صافي الربح بعد الزكاة

2019م
728,798
()505,737
223,061
()61,595
161,466
38,830
()19,600
180,696

2015م
939,958
()546,059
393,899
()63,705
330,194
14,196
()11,500
332,890
(بآالف الرياالت)

2018م
565,744
()434,582
131,162
()62,303
68,859
29,477
()28,588
69,748

قيمة التغير
163.054
()71,155
91,899
708
92,607
9,353
8,988
110,948

نسبة التغير %
%28.8
()%16.4
%70.1
%1.1
%134.5
%31.7
%31.4
%159,1

االرتفاع امللحوظ في صافي الربح يعود لألسباب التالية:
 -1زيادة في إيرادات املبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع.
 -2زيادة في إيرادات اإلستثمارات.
 -3انخفاض مخصص الزكاة ورد مخصص خسائر اإلئتمان.
 -4انخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات.
 )8عالمة الجودة
ً
ً
تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من األسمنت وتتبع في ذلك أفضل املعايير وتستخدم األجهزة الرقابية املتطورة بهدف الوصول ملنتجات عالية
الجودة ترض ي طموحات املستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعالمة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس  SASOللشركات
التي يتطابق إنتاجها مع املواصفات السعودية املعتمدة باإلضافة إلى حصولها على النسخة املجددة لشهادة الجودة العاملية آيزو  9001-2015من شركة رويال
سيرت األملانية.
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 )9تنمية املوارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
ً
ً
تواصل شركتكم خطتها الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية لذا فقد أولت الشركة اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف وركزت إستراتيجية املوارد
البشرية بالشركة في األساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينهم من التدرج لشغل مناصب ُعليا بالسلم الوظيفي في الهيكل
التنظيمي للشركة.
وبما أن اإلستثمار في املوارد البشرية يمثل أحد إستراتيجيات الشركة فقد واصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث األجهزة واملعدات واملدربين
املؤهلين األكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.
بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم مما أسهم
ً
بشكل فعال في تحسين األداء الوظيفي وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام 2019م ( )424عامال من إجمالي عدد العاملين البالغ ()876
ً
عامال بنسبة  %48من إجمالي العاملين.
 )10املسئولية االجتماعية
ً
إلتزاما باملسئولية االجتماعية تجاه املجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجاالت متعددة وذلك بدعم املؤسسات التربوية واالجتماعية ،وتفصح الشركة عن
تفاصيل مساهماتها االجتماعية  -إن وجدت  -في تقريرها السنوي.
وخالل عام 2019م دعمت الشركة فعاليات اليوم العالمي للدفاع املدني لعام 1441هـ بمبلغ  50,000ريال ،كما التزمت الشركة بتقديم دعم عيني (أسمنت)
ملشروع وقف منار القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل بما يعادل  450,000ريال.
 )11البيئة واألمن والسالمة
ً
تتبع شركتكم أجود معايير سالمة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة وقد أنفقت أموال كبيرة في سبيل اإلستحواذ
على افضل واحدث األجهزة واملعدات البيئية .
ً
ً
وتعمل خطوط اإلنتاج حاليا وفق املستويات املطلوبة عامليا ودون انبعاثات تذكر للغبار.
ً
ً
وتولي الشركة إهتماما كبيرا باألمن والسالمة بمواقع العمل وفي هذا الصدد قامت بالتالي:
أ) زيادة وسائل التوعية من خالل التدريب املتواصل للعاملين في املصنع على وسائل السالمة وحثهم على اإللتزام بتعليمات السالمة والصحة املهنية.
ب) توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين باملصنع بإستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
ج) توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.
ً
ً
ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضا ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل باملصنع.
 )12النشاط اإلستثماري
تتكون إستثمارات الشركة خالل عــام 2019م من التالي:
أ) اإلستثمار في املرابحات الشرعية:
واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في املرابحات الشرعية املتوفرة لدى البنوك املحلية.
ب) اإلستثمار في شركات أخرى على النحو التالي:
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م

1

اسم الشركة
شركة الزيت العربية
السعودية
(أرامكو السعودية)
(شركة مساهمة مدرجة)

2

شركة التصنيع وخدمات
الطاقة

شركة املجموعة السعودية
لإلستثمار الصناعي

 4,500,000,000ريـال سعودي
 450,000,000سهم
القيمة اإلسمية  10ريـال سعودي

2,300,000
سهم

الشركة العربية اليمنية
لألسمنت املحدودة

 142,500,000دوالر أمريكي
 1,425,000حصة
القيمة اإلسمية  100دوالر أمريكي

450,000
حصة

 55,000,000ريـال سعودي
 55,000حصة
القيمة اإلسمية  1,000ريـال
سعودي

55,000
حصة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

5

1,774,064
سهم

 5,000,000,000ريـال سعودي
 500,000,000سهم
القيمة اإلسمية  10ريـال سعودي

(شركة مساهمة مدرجة)

4

 60,000,000,000ريـال سعودي
 200,000,000,000سهم
بدون قيمة إسمية

27,187,495
سهم

(شركة مساهمة غير مدرجة)

3

رأس مال الشركة

عدد
األسهم
اململوكة

شركة براينسا السعودية
للخرسانة مسبقة الصنع
(فرع الشركة)

نسبة
امللكية

%5,437

%0.511

%31,58

%100
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نشاط الشركة
مزاولة جميع أوجه األنشطة التي تتعلق بمجاالت
الطاقة ،بما في ذلك صناعة املواد الهيدروكربونية
والكيميائية وغيرها من الصناعات املرتبطة بها واملكملة
لها أو أي نشاط آخر داخل اململكة أو خارجها ً
وفقا
لنظامها األساس
القيام بالصناعات والخدمات املتعلقة بالصناعات
البترولية واملعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية
املياه وأعمال الجيوفيزيقا واملساحة وحفر آبار البترول
والغاز وما يتعلق بها من أوجه النشاط الالزم للتنقيب
عن املوارد الهيدروكربونية.
تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في اململكة وعلى
األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إلى األسواق الخارجية وإفساح املجال للقطاع
الخاص بإستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية
لتنمية الصناعات التحويلية

إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق اإلسمنت
البورتالندي العادي واملقاوم للكبريتات وبشكل
عام جميع أنواع األسمنت
إنتاج ونقل وتركيب املنتجات الخرسانية
مسبقة الصنع

الدولة محل التأسيس
واملحل الرئيس
للعمليات

األرباح املستلمة خالل عام
2019م

اململكة
العربية
السعودية

ال يوجد

اململكة
العربية
السعودية

8,156,248.50
ريال سعودي

اململكة
العربية
السعودية

3,450,000.00
ريـال سعودي

الجمهورية
اليمنية

ال يوجد

اململكة
العربية
السعودية

ال يوجد

ً
(سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات
 )13املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة
ً
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي
ال يوجد.
 )14املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة
فيما يلي بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية
السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:
(بآالف الرياالت)
املدفوعات النظامية املسددة خالل عام 2019م واملدفوعات النظامية املستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام 2019م:
الب ـ ـ ـ ـ ــيان

املسدد

املستحق ولم يسدد

الزكاة الشرعية

20,164

19,983

الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة

ضريبة القيمة املضافة

17,299

1,907

ضريبة القيمة املضافة

522

21

وكالة الوزارة للثروة املعدنية

14,740

15,072

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

9,647

803

اشتراك العاملين بالشركة في التأمينات االجتماعية

415

-

تكاليف تأشيرات وإقامات املوظفين غير السعوديين

رسوم مكتب العمل

1,706

-

رسوم رخص العمل للموظفين غير السعوديين

رسوم جمركية

2,007

-

رسوم جمركية

66,500

37,786

ضريبة استقطاع

تأشيرات وإقامات

املجموع

وصف موجز لها

ضريبة استقطاع
رسوم الحجر الجيري والطفل

بيان األسباب

ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة وكالة الوزارة للثروة املعدنية
ً
وفقا ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ً
وفقا ألنظمة وزارة الداخلية
ً
وفقا ألنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ً
وفقا ألنظمة الجمارك السعودية

 )15إستراتيجيات الشركة
ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية:
أ) التطوير املستمر في جودة املنتجات من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل املعايير العاملية.
ب) العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
ً
ج) اإلستثمار طويل األجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجابا على أداء الشركة.
د) املحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي املتواصل لزيادتها وذلك باإلستفادة من مزايا الشركة التنافسية املتمثلة في تطوير جودة املنتج ،العالقة
الوطيدة واملتطورة مع العمالء ،املوقع الجغرافي والقرب من السوق.
ه) التركيز على اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لزيادة الربحية.
و) زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
ز) تطوير عالقات طويلة األمد مع املوردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
ح) التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاريع التوسع الرأس ي واألفقي لصناعة األسمنت واملشاريع األخرى املرتبطة بالصناعة.
 )16وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:
أ) املشاريع املستقبلية:
 -1ال تزال الجهود مستمرة إلنشاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها ( )10,000عشرة آالف طن من الكلنكر مع املراقبة املستمرة ألحوال
ً
ً
الطلب على األسمنت حاليا ومستقبليا.
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ً
 -2في إطار سعي الشركة لتخفيض تكلفة اإلنتاج ولإللتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي تعمل الشركة حاليا على عدة مشاريع من شأنها تخفيض إستهالك
الطاقة.

ب) التوقعات لعام 2020م:
هنالك بعض البوادر اإليجابية املتوقعة نتيجة تحسن الطلب املحلي في الربع الرابع من عام 2019م وتوقع إستمرار هذه الوتيرة نتيجة االنفاق على مشاريع
اإلسكان الذي من شأنه دعم إيرادات الشركة في عام 2020م األمر الذي تتوقع معه الشركة في حال حدوثه أن تكون أرباحها لعام 2020م في مستوى أرباح
عام 2019م.
ً
أما على صعيد العوامل التي قد تؤثر سلبا على معدالت ربحية الشركة خالل عام 2020م فهي عدة ،منها دخول طاقات جديدة تزيد من حجم األسمنت
ً
املعروض ومن حدة املنافسة على الحصص السوقية مما يدفع إلى انخفاض أسعار األسمنت محليا ،زيادة حجم املخزون من مادة الكلنكر ،وزيادة أسعار
الطاقة.
وتسعى إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذه العوامل السلبية من خالل اإلستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف واإلستجابة السريعة
ملتغييرات السوق.
 )17املخاطر
ً
املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه املخاطر
ومراقبتها:
أ) املنافسة:
زيادة املنافسة في السوق املحلي لألسمنت بعد توسعات الطاقة اإلنتاجية لبعض شركات األسمنت املحلية القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك
ً
ً
نمو في الطلب املحلي سيضغط سلبا على كميات وأسعار بيع حصة الشركة في السوق مما يؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة.
ب) تقلبات الطلب في سوق األسمنت:
انخفاض الطلب في سوق األسمنت يؤثر سلبا على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية.
ج) حجم املخزون:
ً
إرتفاع حجم مخزون الكلنكر يؤثر سلبا على سيولة الشركة.
د) إمداد الوقود:
إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية.
ه) األنظمة والقرارات الحكومية:
ً
تتأثر نتائج الشركة ووضعها املالي سلبا باألنظمة والقرارات الحكومية الجديدة ومنها زيادة أسعار الطاقة وارتفاع املقابل املالي لرخص العمل.
و) اإلستثمار في الشركة العربية اليمنية للسمنت املحدودة:
إن الظروف السياسية واألمنية الحالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية لها آثار سلبية على االقتصاد اليمني ،وقد يكون لهذه اآلثار انعكاسات سلبية على
ً
النتائج املستقبلية للشركة العربية اليمنية ،وحرصا من شركتكم على مكتسبات مساهميها تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية باملتابعة الدقيقة
املستمرة لألوضاع وآثارها على أعمال الشركة.
ً
لقد حققت الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة خالل عام 2019م أرباحا صافية بلغت  23,5مليون دوالر أمريكي ( 23,8مليون دوالر أمريكي خالل عام
2018م) كما استمرت العمليات اإلنتاجية والبيعية بانتظام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
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ز)
-1
-2

-3

-4

مخاطر مالية:
مخاطر السيولة :تتمثل في عدم قدرة الشركة على ا لوفاء بإلتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية في وقت إستحقاقها ،تقوم الشركة بمراقبة السيولة من
خالل برنامج السيولة الشهري واملراجعة املستمرة لوضع السيولة.
ُ
مخاطر اإلئتمان :تتمثل في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بإلتزامه مما ينتج عنه خسائر مالية للطرف اآلخر ،وتدير الشركة مخاطر اإلئتمان
فيما يخص عمالئها عن طريق تغطية األرصدة القائمة لجميع عمالء األسمنت بخطابات ضمان بنكية ووضع حدود إئتمان لكل عميل واملراقبة املستمرة
ألعمار الذمم والسعي لتوسيع قاعدة العمالء ،وفيما يخص النقد لدى البنوك فإن الشركة تعتمد على توزيع النقدية على أكثر من بنك محلي.
مخاطر العملة :تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية ،تتعرض الشركة إلى تقلبات أسعار صرف
ً
العمالت األجنبية خالل أعمالها العادية ،وتراقب الشركة تذبذب العمالت وال تعتقد بأن أثرها جوهريا ،معامالت الشركة الجوهرية تتم بالريال
السعودي ،الدوالر األمريكي ،واليورو.
مخاطر أسعار العمولة :تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة لتغيرات في أسعار العمولة في السوق،
وتتعرض الشركة ملخاطر أسعار العمولة ،وتدير الشركة هذه املخاطر باملراقبة املستمرة لحركة أسعار العموالت.

 )18وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
ّ
تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح على ما ورد بالنظام األساس للشركة وعلى مقدار صافي األرباح القابلة للتوزيع وتوفر األمـوال وحاجة الشركة لرأس املال
لتنفيذ الخطط التوسعية واإلستثمارات املستقبلية وتهدف سياسة توزيع األرباح إلى التحسين املستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.
وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة ً
بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.
وحسب املادة الثامنة واألربعون من النظام األساس للشركة وسياسة توزيع األرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
ُ -1ي ّ
جنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامي للشركة ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 1متى بلغ االحتياطى املذكور
( )%30من رأس املال املدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض
معينة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على
ً
املساهمين .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه
املؤسسات.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ( )%5من رأس املال املدفوع.
 -5تصرف مكافأة مجلس اإلدارة وفق األحكام املقررة في املادة الثالثة والعشرون من النظام األساس ،واملادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
 -6يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين حصة إضافية من األرباح.
 )19األرباح املقترح توزيعها
ً
بناء على النتائج املالية املحققة خالل عام 2019م ورصيد األرباح القابلة للتوزيع مع األخذ في االعتبار عامل توفر السيولة ،فإن مجلس اإلدارة يقترح على
جمعيتكم املوقرة توزيع أرباح على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها ( )129,000,000ريال بواقع ( )1.50ريال
للسهم وبنسبة ( )%15من رأس املال ،وعدد األسهم املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد
الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وسيكون تاريخ توزيع األرباح يوم
1441/09/04هـ املوافق 2020/04/27م.
ً
علما بأن الجمعية العامة املنعقدة في 1440/08/25هـ املوافق 2019/40/30م وافقت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املساهمين عن السنة
املالية املنتهية في 2018/12/31م بقيمة إجمالية قدرها ( )64,500,000ريال بواقع ( )0.75ريال للسهم وبنسبة ( )%7.50من رأس املال ،وعدد األسهم

1

بلغ االحتياطي النظامي  430مليون ريال بنسبة ( )%50من رأس املال املدفوع في 2008/12/31م.
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املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،وكانت األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وتم توزيع األرباح يوم 1440/09/10هـ املوافق 2019/05/15م.
 )20حوكمة الشركات
تعتبر األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات من املبادئ الهامة التي يجب تفعيلها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة
والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة األعمال.
في 2013/05/27م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم  2013/151/25الخاص باعتماد الئحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق املالية،
وقد تم تحديث الئحة حوكمة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة واألربعون املنعقدة في 1439/08/22هـ املوافق 2018/05/08م وذلك
لتتوافق مع التحديثات الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية رقم  2018-45-3بتاريخ 1439/08/07هـ املوافق 2018/04/23م.
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بإستثناء األحكام الواردة أدناه:
رقم املادة

رقم الفقرة

النص

20

ج

يتنافى مع اإلستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة املستقل -على
سبيل املثال ال الحصر -ما يلي:
 -10أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في
عضوية مجلس إدارة الشركة.

39
41
54

أ

54
70
71
72
85
87
88

ب

93

أ4ب

95

ملحق 1

جدول
املكافآت

التدريب :يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج الالزمة لذلك.
التقييم
تنش ئ الشركة  -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد  -وحدات أو
إدارات لتقييم وإدارة املخاطر ،واملراجعة الداخلية.
ً
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال
تشكيل لجنة إدارة املخاطر
إختصاصات لجنة إدارة املخاطر
اجتماعات لجنة إدارة املخاطر
تحفيز العاملين
املسؤولية االجتماعية
مبادرات العمل االجتماعي
اإلفصاح عن املكافآت:
ب -خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على
أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي
تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مكافآت كبار التنفيذيين
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أسباب عدم التطبيق
صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-35-1وتاريخ
1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م بأن تكون هذه الفقرة إلزامية
ً
إبتداء من دورة مجلس إدارة الشركة املساهمة املدرجة التي تكون بعد
2019/01/01م أي بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية
العامة العادية املنعقدة في 1439/03/24هـ املوافق 2017/12/12م
ً
للدورة الحالية التي تبدأ اعتبارا من 2018/01/29م وتنتهي في
2021/01/28م
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
جاري العمل على إنشاء وحدة أو إدارة لتقييم وإدارة املخاطر.
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
يتم اإلفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
ً
املكافآت بشكل إجمالي وفقا لقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم -35-1
2018م وتاريخ 1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م
مادة إسترشادية
صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-35-1وتاريخ
1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م بأن يكون الجدول الخاص
باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين املحدد في امللحق ( )1من الئحة
حوكمة الشركات إسترشادي ،على أن يكون اإلفصاح عن مكافآت كبار
التنفيذيين في تقارير مجلس اإلدارة التي ستصدر عن الفترات املالية التي
ً
تبدأ في 2020/01/01م بشكل مفصل وفقا لهذا الجدول.

 )21أسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
ً
طبقا للمادة التاسعة عشر من نظام الشركة األساس يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين
ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات مالية ،وقد تم انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي تبدأ في 2018/01/29م وتنتهي في 2021/01/28م في الجمعية
العامة العادية املنعقدة في 1439/03/24هـ املوافق 2017/12/12م ،وخالل عام 2019م طرأت التعديالت التالية على تكوين مجلس اإلدارة:
ً
 -1استقال سعادة الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بسبب ظروفه الصحية اعتبارا من 2019/04/30م.
ً
ً
 -2تم تعيين سعادة األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) رئيسا ملجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/04/30م وحتى إنتهاء الدورة الحالية
ملجلس اإلدارة.
ً
ً
 -3تم تعيين سعادة األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/04/30م وحتى إنتهاء الدورة
الحالية ملجلس اإلدارة.
ً
ً
 -4تم تعيين سعادة األستاذ /وليد بن محمد بن عبدهللا الجعفري (عضو مستقل) عضوا بمجلس اإلدارة في املركز الشاغر اعتبارا من 2019/05/01م وحتى
ً
ُ
إنتهاء الدورة الحالية ملجلس اإلدارة وقد تم قبول هذا التعيين ً
بناء على توصية لجنة املكافآت والترشيحات بالشركة ،علما أن موافقة املجلس ال ت َع ّد
نهائية ،وهذا التعيين معروض على جمعيتكم الحالية إلقراره.
وقد وافق مجلس اإلدارة على التعديالت املذكورة أعاله في اجتماعه املنعقد مساء يوم 2019/04/30م وأعلنت الشركة عن هذه التعديالت على موقع السوق
املالية السعودية في 2019/05/01م.
ويتكون مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية كما في 2019/12/31م من السادة االعضاء املذكورين أدناه:
اعضاء
مجلس اإلدارة

اعضاء
لجنة املراجعة

اعضاء لجنة
املكافآت والترشيحات

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

األستاذ /السر عثمان محمد الحسن

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

وفيما يلي بياناتهم بالتفصيل:
( )1األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

اعضاء
اللجنة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
(كبار التنفيذيين)

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية
 -2شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة :عضو مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي
 -3الشركة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة) :عضو مجلس اإلدارة
 -4شركة املعامل الوطنية املحدودة (معامل) :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة معارض الظهران الدولية :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو) :عضو مجلس اإلدارة
 -7شركة تطوير التقنيات الذكية :عضو مجلس اإلدارة
 -8شركة مشراف للتطوير العقاري :عضو مجلس اإلدارة
ال يوجد
ماجستير في إدارة األعمال  MBAالجامعة األمريكية في بيروت
بكالوريوس في إدارة التمويل – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،صناعية
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األستاذ /الفضل بن عباس العومي
األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى
املهندس /علي بن يحيى زيلعي

( )2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة
 -3شركة دور للضيافة :عضو لجنة املراجعة
 -1املؤسسة العامة للتقاعد :املستشار املالي ،املراجع الداخلي
 -2وزارة املالية :املحاسب واملحلل املالي
 -3الشركة التعاونية للتأمين :عضو لجنة املراجعة
 -4شركة الخليج للمناطق السياحية املحدودة :عضو مجلس املديرين
 -5شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو لجنة املراجعة ،عضو اللجنة التنفيذية
بكالوريوس في املحاسبة
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،املراجعة الداخلية والحوكمة

( )3املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -2شركة املعجل للتجارة واملقاوالت :رئيس مجلس اإلدارة
 -3الشركة العربية لألنابيب :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -4شركة اليمامة لحديد التسليح :رئيس مجلس اإلدارة
 -5شركة الخزف لألنابيب :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة اليمامة للصناعات الحديدية :رئيس مجلس اإلدارة
 -1شركة التصنيع وخدمات الطاقة :عضو مجلس اإلدارة
 -2شركة اليمامة للرخام والجرانيت :رئيس مجلس اإلدارة
 -3الشركة املتحدة للصناعات الحديدية :رئيس مجلس اإلدارة
 -4شركة اإلستثمارات التقنية :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة معارض الظهران الدولية :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة صناعات األغذية (ديمة) :عضو مجلس اإلدارة
 -7مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض :عضو مجلس اإلدارة
 -8مجلس الغرف السعودية :ممثل لغرفة الرياض
 -9اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف :رئيس اللجنة
 -10مجلس أمناء منتدى الرياض االقتصادي :رئيس املجلس
 -11اللجنة الصناعية بغرفة الرياض :رئيس اللجنة
 -12اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع املحلي للقوات املسلحة :عضو اللجنة
 -13مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -14املجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية :رئيس املجلس
 -15مجلس أمناء منتدى الرياض االقتصادي - :غرفة الرياض :رئيس مجلس أمناء
ماجستير في الهندسة الكيميائية
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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( )4الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
عضو مجلس اإلدارة
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة
 -3شركة الظهران لإلعمار :عضو مجلس اإلدارة
 -1جامعة امللك فهد للبترول واملعادن :تدرج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصاميم البيئة
 -2شركة سبائك الخليج للمعادن :املدير العام
 -3شركة أسمنت املنطقة الشرقية :املدير عام ،عضو اللجنة التنفيذية ،عضو لجنة املراجعة
 -4شركة التصنيع وخدمات الطاقة :عضو مجلس اإلدارة
 -5اللجنة الوطنية لشركات األسمنت :رئيس اللجنة
دكتوراه في الهندسة املدنية
ماجستير في الهندسة املدنية
بكالوريوس في الهندسة املعمارية
إدارية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية

( )5املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية
الوظائف الحالية

-1

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف السابقة

-1
-2
-3
-4
-5

الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار الصناعي والزراعي املحدودة :رئيس مجلس اإلدارة
الشركة السعودية املصرية للتعمير :عضو مجلس اإلدارة
الشركة السعودية املصرية للبناء (سبكو) :رئيس مجلس اإلدارة
صندوق التنمية العقارية :مدير عام ،عضو مجلس اإلدارة
البنك الزراعي :مدير عام ،عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت
الخبرات

بكالوريوس في الهندسة املدنية
إدارية ،مالية ،هندسية

( )6األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ،عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ،عضو لجنة املراجعة
 -2شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة :العضو املنتدب ورئيس مجلس اإلدارة
 -3شركة والء للتأمين التعاوني :عضو مجلس اإلدارة
 -4الشركة املتقدمة للبتروكيماويات :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة سياحة العاملية :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -6الشركة الخليجية للتعمير العقاري :رئيس مجلس اإلدارة
 -7شركة تطوير التقنيات الذكية :عضو مجلس اإلدارة
 -8شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو) عضو مجلس اإلدارة
 -9شركة األغذية الفاخرة :عضو مجلس اإلدارة
 -10شركة مشراف للتطوير العقاري :عضو مجلس اإلدارة
-1

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ املحدودة :املدير العام ،عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس في االقتصاد جامعة امللك سعود
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،صتاعية
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( )7األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
-1
-2

وزارة الخدمة املدنية :وكيل وزارة ،مستشار ،مدير عام
شركة اإلستثمارات الرائدة :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة

بكالوريوس في الصحافة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
إدارية ،إعالمية

( )8األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد (ممثل صندوق اإلستثمارات العامة)
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
 -2الشركة السعودية للكهرباء ،عضو اللجنة التنفيذية
 -3شركة صندوق الصناديق :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية
 -4الشركة السعودية إلعادة التدوير :عضو مجلس اإلدارة
 -5الصندوق السعودي األردني لإلستثمار :عضو مجلس اإلدارة
 -6صندوق اإلستثمارات العامة :مسؤول إستثمار
 -7شركة طاقة :عضو مجلس اإلدارة
 -1سنابل لإلستثمار :مسؤول إستثمار
 -2فيرجن موبايل السعودية :عضو مجلس اإلدارة
 -3صندوق التنمية الصناعي :محلل مالي
ماجستير في اإلدارة London Business School
بكالوريوس في املالية جامعة األمير سلطان
إدارية ،مالية ،إقتصادية

( )9املهندس /فهد بن راشد العتيبي
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،الرئيس التنفيذي
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،الرئيس التنفيذي
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة
 -1الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) :مدير عام ،مدير إدارة ،مهندس في إدارة
 -2شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) :مدير عام
 -3شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) :رئيس تنفيذي
 -4الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن بيطار) :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -5شركة نماء للكيماويات :عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
 -6شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) :رئيس مجلس اإلدارة
 -7الشركة العربية للقلويات (صودا) :رئيس مجلس املديرين
 -8شركة نماء لإلستثمار الصناعي :عضو مجلس اإلدارة
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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( )10الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي
عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو لجنة املراجعة
 -2شركة مدينة املعرفة :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة
 -3شركة التنمية الشرقية :عضو لجنة املراجعة
 -4شركة اللجين :عضو لجنة املراجعة
 -5الشركة املتحدة لإللكترونيات :عضو لجنة املراجعة
 -6شركة موطن :عضو لجنة املراجعة
 -7شركة إيساد :عضو لجنة املراجعة
 -8شركة الراجحي إخوان :عضو لجنة املراجعة
 -9صندوق مشاركة للطروحات األولية :عضو مجلس اإلدارة
 -10صندوق مشاركة ريت :عضو مجلس اإلدارة
 -11شركة الوسائل الصناعية :عضو لجنة املراجعة
 -12شركة السحيمي القابضة :عضو لجنة املراجعة
 -1شركة الزامل لإلستثمار الصناعي :عضو لجنة املراجعة
 -2شركة نما للبتروكيماويات :عضو لجنة املراجعة
 -3شركة األولى للتمويل :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
 -4شركة أيس العربية للتأمين :عضو لجنة املراجعة
 -5جامعة امللك سعود :أستاذ مساعد
 -6جامعة امللك فهد للبترول واملعادن :رئيس قسم املحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية
 -7شركة أبناء فيصل محمد القحطاني :نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية
 -8شركة إتحاد املقاوالت السعودية :الرئيس التنفيذي
 -9شركة الشلوي العاملية :نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والتطوير التنظيمي
 -10شركة رازن املعرفية :الرئيس التنفيذي
 -11الجامعة العربية املفتوحة :مدير فرع الدمام ،نائب مدير الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية
دكتوراه في املحاسبة
ماجستير في املحاسبة
بكالوريوس في املحاسبة
إدارية ،مالية

( )11األستاذ /السر عثمان محمد الحسن
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :املدير املالي
 -1املجموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة :مدير مراجعة
 -2الشركة العربية لإلستثمار :محاسب
 -3شركة املسحل :مدير مالي
 -4شركة مصنع باطوق للعلك :مدير مالي
بكالوريوس محاسبة
زميل جمعية املحاسبين القانونيين األمريكية CPA
إدارية ،مالية
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( )12األستاذ /الفضل بن عباس العومي
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير إدارة املبيعات
ال يوجد
بكالوريوس آداب – إعالم
إدارية

( )13األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير إدارة املوارد البشرية والخدمات املساندة
 -1مجموعة شركة أميانتيت :مدير إداري
 -2مجموعة جارديان العاملية :مدير عام اإلدارة والعالقات
 -3مجموعة شركات املجدوعي :مدير عام العمليات اإلدارية والتطوير
ماجستير موارد بشرية
بكالوريوس نظم معلومات
إدارية ،فنية

( )14املهندس /علي بن يحيى زيلعي
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير املصنع
 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير اإلنتاج
 -2شركة أسمنت ينبع :مهندس وردية ،مشرف طواحن اإلسمنت
 -3شركة األسمنت العربية :مهندس وردية ،مشرف قسم األفران ،مدير اإلنتاج ،رئيس اإلنتاج ،مدير املرافق
ماجستير في إدارة األعمال
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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ً
 )22أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها الحالية أو من مديريها

مقر
الشركة

الكيان
القانوني
للشركة

شركة املعامل الوطنية املحدودة (معامل)
شركة معارض الظهران الدولية
شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو)
شركة تطوير التقنيات الذكية
شركة مشراف للتطوير العقاري

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
الشركة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة)

األستاذ /محمد بن سعد
الفراج السبيعي

األستاذ /إبراهيم بن
سالم الرويس

املهندس /سعد بن
إبراهيم املعجل

الدكتور /زامل بن
عبدالرحمن املقرن

الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة الخليج للمناطق السياحية املحدودة

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
الشركة العربية لألنابيب
شركة اليمامة لحديد التسليح
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
شركة الخزف لألنابيب

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة
شركة اليمامة للرخام والجرانيت
الشركة املتحدة للصناعات التعدينية
شركة اإلستثمارات التقنية
شركة معارض الظهران الدولية
شركة صناعات األغذية (ديمة)
شركة سبائك الخليج للمعادن

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

شركة الظهران لإلعمار

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار
الصناعي والزراعي املحدودة
الشركة السعودية املصرية للتعمير
الشركة السعودية املصرية للبناء

املهندس /محمد بن
وصل هللا الحربي

األستاذ /وليد بن محمد
الجعفري

شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
شركة والء للتأمين التعاوني
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة سياحة العاملية
الشركة الخليجية للتعمير العقاري
شركة تطوير التقنيات الذكية
شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو)
شركة األغذية الفاخرة
شركة مشراف للتطوير العقاري

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

األستاذ /عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن
عبدالرحمن البليهد

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها

مقر
الشركة

الكيان
القانوني
للشركة

شركة صندوق الصناديق
الشركة السعودية إلعادة التدوير
الصندوق السعودي األردني لإلستثمار
شركة طاقة
الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ املحدودة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

خارج اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة

شركة اإلستثمارات الرائدة

داخل اململكة

سنابل لإلستثمار
فيرجن موبايل السعودية

داخل املمكلة
داخل املمكلة

مساهمة غير مدرجة

الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن بيطار)

شركة نماء للكيماويات
شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)

الشركة العربية للقلويات (صودا)
شركة نماء لإلستثمار الصناعي
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مساهمة غير مدرجة

شركة حكومية

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)

املهندس /فهد بن راشد
العتيبي

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

 )23تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي–عضو مجلس إدارة غير تنفيذي–عضو مجلس إدارة مستقل
تصنيف العضوية
اسم العضو
الرقم
(تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل)
مستقل
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
1
غير تنفيذي
األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس
2
مستقل
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
3
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
غير تنفيذي
4
مستقل
املهندس /محمد بن وصل هللا الحـربي
5
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
مستقل
6
7
8
9

غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

 )24وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم)
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
ال يوجد.
 )25وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
عدد األسهم كما عدد األسهم كما صافي
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق
املنصب
الرقم
في نهاية العام التغيير
في بداية العام
التعاقدية أو حقوق االكتتاب
رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
1

نسبة
التغيير
-

2

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

22,000

22,000

-

-

3

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

4

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن

عضو مجلس اإلدارة

2,000

2,000

-

-

5

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

عضو مجلس اإلدارة

2,000

2,000

-

-

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

7

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

8

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

9

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

10

األستاذ /الفضل بن عباس العومي

عضو مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي
املبيعات
مدير

-

-

-

-

-

-

-

-

11

األستاذ /السر عثمان محمد الحسن

املدير املالي

-

-

-

-

12

املهندس /علي بن يحيى الزيلعي

مدير املصنع

-

-

-

-

13

األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى

مدير إدارة املوارد البشرية والخدمات
املساندة

-

-

-

-

6

مالحظة :ال يوجد لدى الشركة أدوات دين.
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 )26بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
انعقدت جمعية عامة واحدة خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
اجتماع الجمعية األول
االسم
الرقم
2019/04/30م
1

1

الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد

2

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي



3

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس



4

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل



5

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن



6

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
2
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري


ال ينطبق

8

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين



9

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد



10

املهندس /فهد بن راشد العتيبي



7



ً
 )27عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء
الحاضرين
اسم العضو

الرقم

3

االجتماع األول
2019/03/19


االجتماع الثاني
2019/04/30


االجتماع الثالث
2019/09/17
ال ينطبق

االجتماع الرابع
2019/12/17
ال ينطبق

-







4





4



3
4

اإلجمالي

1

الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد

2

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي



3

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس





4

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل







5

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن









6

املهندس /محمد بن وصل هللا الحـربي
4
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري


ال ينطبق


ال ينطبق





4





1

8

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين









4

9

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد









4

10

املهندس /فهد بن راشد العتيبي









4

7

 عبر اإلتصال الهاتفي.

1

استقال من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة في 2019/04/30
ً
ً
2
تم تعيينه عضوا في مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/05/01
3
استقال من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة في 2019/04/30
ً
ً
4
تم تعيينه عضوا في مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/05/01
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ً
 )28اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
ً
 -1وفقا لنظام الشركة األساس والئحة الحوكمة املعتمدة بالشركة ،يحق للمساهمين املشاركة الفعالة ومناقشة اعضاء املجلس في اجتماعات الجمعية
العامة.
 -2يقوم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة اعضاء مجلس اإلدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال
الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس.
 )29الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة
من خالل تنفيذ مهامها تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بوضع وتنفيذ معايير ووسائل لتقييم اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء لجانه املختلفة وفق مؤشرات
أداء محددة ،كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في املجلس ولجانه ،ولم يتم اإلستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خالل عام 2019م.
 )30توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
ُحددت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية ً
بناء على توصية لجنة املكافآت والترشيحات ،وال يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة
املكافآت ،ويتم صرف مكافآت اعضاء املجلس بعد موافقة الجمعية العامة.
 )31اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة ،وتفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت
وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو
إدارية أو إستشارية
تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت اعضاء املجلس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية ،وتجتمع اللجنة
بغرض تحديد املكافآت املستحقة لكل عضو من اعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية ويتم تحديد املكافآت في ضوء نظام الشركة األساس وسياسة
املكافآت املعتمدة بالشركة ،وفيما يلي التفاصيل:
مادة ( :)1املعايير العامة للمكافآت:
تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت اعضاء املجلس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية ،وعليها مراعاة
املعايير التالية:
 -1أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارات الالزمة إلدارتها.
 -2أن تكون املكافآت متناسبة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر املرتبطة بها.
 -3أن تراعي الشركة ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر
للمكافآت والتعويضات.
 -4يجب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيين واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها باإلضافة إلى األهداف
املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.
 -5أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم واملحافظة
عليهم.
 -6يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به ومستوى جودة
أداءه وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من االعتبارات.
 -7تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر واإلقامة العضاء مجلس اإلدارة واللجان في حالة عقد االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
ً
 -8يستحق العضو املكافآة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية.
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مادة ( )2مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة:
 -1تتكون مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين
أو أكثر من هذه املزايا.
ً
 -2ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريـال سنويا.
ً
 -3يجب أن يكون إستحقاق مكافآة عضو مجلس اإلدارة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها.
 -4يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافآة سنوية ُتحدد ً
بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات.
 -5يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
ً
 -6يتم صرف املكافآة السنوية خالل  15يوما من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
ً
 -7يتم صرف بدل حضور االجتماعات خالل  15يوما من تاريخ االجتماع.
مادة ( )3مكافآت اعضاء لجان مجلس اإلدارة:
ً
 -1يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه – بإستثناء لجنة املراجعة – وبدالت الحضور بناء على توصية من لجنة املكافآت
والترشيحات.
ً
 -2مكافأة عضوية لجنة املراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.
 -3تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافآة سنوية أو بدالت حضور االجتماعات أو كليهما.
 -4يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافأة اعضاء اللجان املؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.
مادة ( )4مكافآت اإلدارة التنفيذية:
ً
تحدد وتعتمد املكافآة السنوية لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وذلك بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات.
مادة ( )5تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:
ُ
دون اإلخالل بما ورد في هذه السياسة ،تحدد القيمة املعيارية للمكافآت وبدالت الحضور على النحو التالي:
الرقم

البيان

املبلغ

1

املكافآة السنوية لعضوية مجلس اإلدارة

 200,000ريـال

2

املكافآة السنوية لعضوية لجنة املراجعة

 70,000ريـال

3

املكافآة السنوية لعضوية لجنة املكافآت والترشيحات

 50,000ريـال

4

املكافآة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية

 70,000ريـال

5

بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات املجلس أو اللجان

 2,000ريـال
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ً
 )32اإلفصاح عن مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في الئحة حوكمة الشركات
(بآالف الرياالت)
 )1مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة خالل عام 2019م
املكافآت املتغيرة

املكافآت الثابتة

مبلغ معين
1

بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

-

-

-

222
208
218
216
864

-

-

-

-

-

-

-

222
208
218
216
864

-

-

-

-

208
208
1,904

-

-

-

-

-

-

-

208
208
1,904

-

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو
ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

مكافأةرئيس املجلس أو العضو املنتدب أوأمين السر إن كان من
األعضاء

املجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة (يتم إدخال القيمة)

املجموع

مكافأة نهاية الخدمة

املجموع الكلي

بدل املصروفات

-

-

-

200
212
208
208
4
832

-

-

-

-

-

-

-

200
212
208
208
4
832

-

أوال :األعضاء املستقلين:
الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

املجموع
ً
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين:
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

املجموع
ً
ثالثا :األعضاء التنفيذيين:
املهندس /فهد بن راشد العتيبي
املجموع
املجموع الكلي

200
200
200
200
800

8
6
8
2
24

200
200
200
200
800

14 8
- 8
10 8
8 8
32 32

200
200
1,800

- 8
- 8
40 64

4
2
2
8

1

-

-

املبلغ املعين يمثل املكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام 2018م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة املنعقدة في أبريل 2019م ،أما املكافأة السنوية عن عضوية مجلس
اإلدارة لعام 2019م فسيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي ستعقد في أبريل 2020م.
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(بآالف الرياالت)

 )2مكافآت كبار التفيذيين لعام 2019م
املكافآت الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة
(يتم إدخال القيمة)

املجموع

البيان

املكافآت املتغيرة
مكافأة
نهاية
الخدمة

خمسة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا أعلى املكافآت من ضمنهم
الرئيس التنفيذي واملدير املالي

4,024

1,272

-

5,296

1,028

-

-

-

-

1,028

3,718

املجموع

4,024

1,272

-

5,296

1,028

-

-

-

-

1,028

3,718

 )3مكافآت اعضاء اللجان لعام 2019م
أ) مكافآت أعضاء لجنة املراجعة املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

(بآالف الرياالت)

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

70
70
70
70
280

10
2
10
8
10
40

80
2
80
78
80
320

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

1

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي
املجموع

ً
ً
1
تم تعيينه عضوا في لجنة املراجعة اعتبارا من 2019/09/17م.
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ب) مكافآت اعضاء لجنة املكافآت والترشيحات املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

(بآالف الرياالت)

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

50
50
50
50
200

4
4
2
10

50
54
54
52
210

الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن ابراهيم املعجل
املجموع

ج) مكافآت اعضاء اللجنة التنفيذية املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

(بآالف الرياالت)

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

70
70
70
210

-

70
70
70
210

األستاذ /محمد بن سعد الفراج
السبيعي
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
املهندس /فهد بن راشد العتيبي
املجموع

 )33عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تاريخ ملف امللكيات
تاريخ الطلب
العدد

1
2
3
4
5
6

2019/04/03
2019/04/14
2019/04/14
2019/06/18
2019/09/03
2019/12/17

2019/04/02
2019/04/30
2019/05/02
2019/06/18
2019/09/02
2019/12/17

أسباب الطلب

متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
الجمعية العامة
توزيع أرباح عام 2018م
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم

 )34أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية،
مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل
ال يوجد.
 )35لجان مجلس اإلدارة
وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها واعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل
اجتماع:
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أ  -لجنة املراجعة:
عقدت لجنة املراجعة  5اجتماعات خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
م
1

اسم العضو

االجتماع األول
2019/01/23

االجتماع الثاني
2019/03/19

االجتماع الثالث
2019/04/30

االجتماع الرابع
2019/07/30

االجتماع الخامس
2019/11/05

رئيس اللجنة


ال ينطبق


ال ينطبق


ال ينطبق


ال ينطبق






























املنصب

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
1

2

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

3

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

عضو

4

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

عضو



5

الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي

عضو



عضو

تشكيل لجنة املراجعة:
تم تشكيل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة الخامسة واألربعون واملنعقدة بتاريخ 2018/05/08م لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات و ذلك بتوصية من
مجلس اإلدارة ،بعضوية كل من:
 -1األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -2األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -3األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -4الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج املجلس مختص بالشؤون املالية واملحاسبية).
ً
وقد عينت اللجنة األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس رئيسا لها.
ً
وفي تاريخ 2019/09/17م تم تعيين األستاذ /وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوا في لجنة املراجعة.
أهداف واختصاص لجنة املراجعة:
تهدف لجنة املراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما
يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة ،ملساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته املتعلقة بالرقابة
الداخلية والسياسات املحاسبية والتقارير املالية ودعم استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية والخارجية .وبوجه عام تختص لجنة املراجعة باملراقبة على
أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وللجنة في سبيل أداء مهامها حق االطالع على سجالت
الشركة ووثائقها.
مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة:
ً
تؤدي لجنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار والئحة حوكمة الشركة املعدة وفقا لالئحة حوكمة
الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
ً
أوال :فيما يخص التقارير املالية:
 -1دراسة القوائم املالية األولية والسنوية وكذلك البيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي وأبداء رأيها قبل عرضها على مجلس اإلدارة،
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأنها تتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها

ً
ً
1
تم تعيينه عضوا في لجنة املراجعة اعتبارا من 2019/09/17
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واستراتيجيتها .وفي سبيل ذلك قامت بدراسة القوائم املالية األولية والسنوية والبيانات املالية واإلعالنات املتعلقة باألداء املالي للشركة عن عام 2019م
ورفعت توصياتها ملجلس اإلدارة.
 -2دراسة أية مسائل ّ
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات ،والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو
مراجع الحسابات.
 -3التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الورادة في التقارير املالية.
 -4دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها .وفي سبيل ذلك قامت بمراجعة السياسات املحاسبية
املرفوعة لها من اإلدارة التنفيذية عند تطبيق املعيار لدولي للتقرير املالي رقم " 16عقود اإليجار" للتحقق من مالئمته لظروف الشركة وتوافقها مع
سياسات املحاسبة الدولية وأوصت بعرضها على مجلس اإلدارة إلقراره.
ً
ثانيا :فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:
تقوم لجنة املراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خالل الرقابة واالشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية
والتحقق من استقالليتها عن االدارة التنفيذية .وفي سبيل ذلك عقدت لجنة املراجعة ( )5اجتماعات خالل عام 2019م ناقشت خاللها فعالية إجراءات
الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وفعالية األداء من خالل خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية السنوية
املعتمدة ،حيث قدمت ادارة املراجعة الداخلية تقاريرها حتى نهاية عام 2019م وقامت لجنة املراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة املراجعة الداخلية
بالتنسيق مع االدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتحسينات الواردة في تقاريرها ،باإلضافة ملناقشة ملا يقوم به مراجع
حسابات الشركة الخارجي من تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل مراجعته لحسابات الشركة حيث أوصت اللجنة ادارة الشركة بفحص
وتحليل املالحظات واالقتراحات املقدمة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
ً
ثالثا :فيما يخص املراجعة الداخلية:
 -1الرقابة واإلشراف على اداء أنشطة وإدارة املراجعة الداخلية ،للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها واستقالليتها
عن االدارة التنفيذية.
 -2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحة للمالحظات الواردة فيها.
 -3إعتمدت اللجنة خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية عن عام 2019م.
ً
رابعا :فيما يخص مراجع الحسابات:
 -1اعتمدت اللجنة في عام 2019م اسماء املكاتب املناسبة لتقديم عروضها وذلك بعد االطالع على قائمة بأسماء مكاتب املراجعة املرشحة ملراجعة
حسابات الشركة عن عام 2019م والربع األول من عام 2020م وقامت بدراسة وتحليل العروض املقدمة من مكاتب املراجعة التي تمت دعوتهم ملراجعة
حسابات الشركة ورفعت توصيتها ملجلس اإلدارة بترشيح املحاسب القانوني املناسب وفق ضوابط عمل محددة.
 -2ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور االدارة التنفيذية للتأكد من استقالليتهم عن االدارة التنفيذية ومدى تعاون
إدارات الشركة في تقديم البيانات واملعلومات واملالحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها ،وقد أجتمعت خالل عام 2019م مع املراجع الخارجي بغرض التأكد
من استقاللية املراجع الخارجي عن اإلدارة التنفيذية وأكد مراجع الحسابات على استقالليتهم عن اإلدارة التنفيذية وأثنى على تعاون اإلدارة التنفيذية في
تقديم البيانات واملعلومات بالجودة والوقت الالزم.
 -3درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،وأبدت مرئياتها حيال ذلك.
 -4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة املوجهة للجنة.
ً
خامسا :فيما يخص ضمان االلتزام:
 -1مراجعة نتائج تقارير الجهات اإلشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .وفي سبيل ذلك اطلعت على تقرير الديوان العام
للمحاسبة ورد إدارة الشركة عليه وأبدت بعض التوصيات التي رأت مناسبة إضافتها في رد إدارة الشركة.
 -2التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
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 -3الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ضرورية التخاذ املناسب بشأنها ،وإبداء توصياتها حيالها.
ً
سادسا :فيما يخص التحول ملعايير املحاسبة الدولية:
في هذا الشأن وبسبب دخول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 16عقود اإليجار" حيز التطبيق ً
بدء من 2019/01/01م وجهت لجنة املراجعة إدارة الشركة
بالعمل على تنفيذ متطلبات املعيار وتابعت تطبيقه ودراسة اآلثار املترتبة على التطبيق.
ب  -اللجنة التنفيذية:
ً
ً
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا واحدا خالل عام 2019م وفيما يلي بيانه:
الرقم

اسم العضو

1

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

2

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

3

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

املنصب

االجتماع األول
2019/12/17


رئيس اللجنة
اللجنة
عضو



عضو



املهام واملسئوليات:
تتلخص مهام اللجنة ومسئولياتها في ما يلي:
 -1متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدارية واقتراح التعديل عليها ملجلس اإلدارة.
 -2متابعة خطط الشركة اإلستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر.
 -3متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
ً
ً
 -4التوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسيا وأفقيا.
 -5متابعة ومراجعة جميع املسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات
املحاسبية.
 -6ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
 -7اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه ملصلحة العمل.
 -8تحديد أهداف الحمالت اإلعالمية واإلعالنية املوحدة للشركة.
 -9أي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة.
ج  -لجنة املكافآت والترشيحات:
عقدت لجنة املكافآت والترشيحات اجتماعين خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
الرقم

اسم العضو

املنصب

االجتماع األول
2019/02/28

ال ينطبق

االجتماع الثاني
2019/04/30

ال ينطبق



1

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

رئيس اللجنة

2

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

رئيس اللجنة

3

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

عضو



4

املهندس /سعد بن ابراهيم املعجل

عضو



إعادة تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات خالل عام 2019م:
ً
 -1انتهت عضوية األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي في لجنة املكافآت والترشيحات اعتبارا من 2019/05/01م حيث كان يشغل رئيس اللجنة.
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ً
 -2تم تعيين األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس رئيسا للجنة املكافآت والترشيحات خالل الفترة من 2019/05/01م إلى 2019/09/16م.
ً
 -3تم تعيين األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عضوا في لجنة املكافآت والترشيحات خالل الفترة من 2019/05/01م إلى 2019/09/16م.
ً
ً
 -4تم تعيين األستاذ /وليد بن محمد الجعفري رئيسا للجنة املكافآت والترشيحات اعتبارا من 2019/09/17م.
املهام واملسئوليات:
تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

ً
 -1التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

-2
-3
-4
-5
-6

املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة
بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينُ ،ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.

 )36إدارة املراجعة الداخلية
نشاط مستقل وموضوعي ،يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها ،من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم
وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي.
ً
وتقوم بإجراء املراجعة التشغيلية واملالية ونظم املعلومات وعمليات الفحص الخاصة ،وفقا ملعايير املراجعة الداخلية الدولية ومبادئ وأخالقيات املهنة
وتقديم التوصيات التي تهدف ملساعدة إدارة الشركة للقيام بمسئولياتها بفاعلية وبالصورة التي تساعدها في نهاية األمر على تحقيق أهداف الشركة.
تعمل إدارة املراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي إلى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد
املراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خالل تقويم وتحسين فاعلية إدارة املخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي.
وقد قامت إدارة املراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات املراجعة الداخلية من خالل خطة عملها التي أقرتها لجنة املراجعة مع التركيز على األنشطة
والوظائف ذات املخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة إلى لجنة املراجعة
ملناقشتها وإتخاذ التوصيات املناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.
 )37نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في
الشركة
ناقشت لجنة املراجعة التقارير التي رفعتها إدارة املراجعة الداخلية واملتلعقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام 2019م ،وقدمت اللجنة توصياتها إلدارة
ً
سواء من العاملين أو غيرهم من أصحاب
الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف ،باإلضافة إلى أنه لم يصل إلى لجنة املراجعة أي تعليقات أو مالحظات
ً
ً
املصالح بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها ،ولم تظهر نتائج املراجعة املشار إليها أعاله ضعفا جوهريا في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية.
ً
وبناء على املعطيات التي وردت إلى لجنة املراجعة من كل من اإلدارة املالية وإدارة املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي األمر الذي دعم قناعة لجنة
املراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية واملالية للشركة.
 )38توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
ً
ال ينطبق نظرا لوجود إدارة مراجعة داخلية بالشركة.
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 )39توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها
ال يوجد.
 )40إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال يوجد.
ً
 )41معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها
أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال والعقود ،وطبيعة هذه األعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا
لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك
ُيمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة (شركة زميلة) ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة وهم:
 -1الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن (عضو غير تنفيذي).
 -2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
 -3املهندس /فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).
وطبيعة األعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة
ً
الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويالت مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية ،علما بأن رصيد هذه األعمال والعقود بلغ
( )63مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م ( 22مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه األعمال والعقود إلى أن تنتهي
الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة ،وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه األعمال والعقود في اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية (مستحق إلى طرف ذو
عالقة).
 )42وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
ال يوجد.
 )43وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها
أو منحتها الشركة
ال يوجد.
 )44وصف ألي إستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بين األوراق املالية
املدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
ال يوجد.
 )45وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
ال يوجد.
 )46بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
ال يوجد.
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 )47بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح
ال يوجد.
 )48بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
ال يوجد.
 )49اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهم
ال يوجد.
 )50اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها
ال ينطبق ،لعدم وجود شركات تابعة.
 )51تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ال ينطبق ،لعدم وجود شركات تابعة.
 )52إقرارات مجلس اإلدارة
ً
انطالقا من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية واإلفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام 2019م:
 -1أن سجالت الحسابات ُأ ّ
عدت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
 -2أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
عد على أسس سليمة ون ّفذ بفاعلية.
 -3أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 -4أن تقرير مراجع الحسابات ال يتضمن تحفظات على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -5أن مجلس اإلدارة لم يوص ي بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها.
 -6ال توجد قروض مستحقة على الشركة كما في 2019/12/31م.
 )53اقتراحات مجلس االدارة
يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:
 -1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -2التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -3التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -4التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.
 -5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها
( )129,000,000ريال بواقع ( )1.50ريال للسهم وبنسبة ( )%15من رأس املال ،وعدد األسهم املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،على أن تكون األحقية
للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وسيكون
تاريخ توزيع األرباح يوم 1441/09/04هـ املوافق 2020/04/27م.
وتهيب الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو املركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع ،وضرورة إيداع جميع
الشهادات التي بحوزتهم  -إن وجدت  -في محافظهم اإلستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع األوراق املالية.
ً
كما نود أن نلفت عناية السادة املساهمين األجانب غير املقيمين إلى أن توزيعات األرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة اإلستقطاع بنسبة  %5طبقا ألحكام املادة
( )68من النظام الضريبي واملادة ( )63من الئحته التنفيذية.
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 -6التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين ً
بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع
الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 2020م ،والربع األول من العام املالي 2021م ،وتحديد أتعابه.
 -7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة (شركة زميلة) والتي العضاء مجلس اإلدارة املذكورين
أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ،حيث يمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة ثالثة من أعضاء مجلس
إدارتها وهم:
( )1الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن (عضو غير تنفيذي).
( )2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
( )3املهندس /فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).
وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي
ً
الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويالت مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية ،علما بأن رصيد هذه األعمال
والعقود بلغ ( )63مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م ( 22مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه األعمال والعقود إلى
أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).
 -8التصويت على صرف مبلغ ( )1,600,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.
ً
عضوا بمجلس اإلدارة في املركز الشاغر ابتداءً
 -9التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /وليد بن محمد بن عبد هللا الجعفري (عضو مستقل)
من تاريخ تعيينه في 2019/05/01م وحتى إنتهاء الدورة الحالية ملجلس اإلدارة في 2021/01/28م (مرفق السيرة الذاتية).
ً
ً
 -10التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /وليد بن محمد بن عبد هللا الجعفري (عضو مستقل) عضوا في لجنةاملراجعة ابتداء من تاريخ
ً
ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/09/17م
2019/09/17م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/01/28م على أن يسري التعيين
ً
ويأتي هذا التعيين وفقا لالئحة عمل لجنة املراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
 -11التصويت على تعديل الفقرة رقم  3من املادة رقم  19من نظام الشركة األساس املتعلقة بصالحيات رئيس مجلس إدارة الشركة.
 -12التصويت على تعديل املادة رقم  30من نظام الشركة األساس املتعلقة بدعوة الجمعيات.
 -13التصويت على تعديل املادة رقم  45من نظام الشركة األساس املتعلقة بتقارير لجنة املراجعة.
 -14التصويت على تعديل املادة  47من نظام الشركة األساس املتعلقة بالقوائم املالية.
ومجلس اإلدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة غير العادية التاسعة يشكر ا لسادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه كما
يشكر املجلس جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد املخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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