








خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع



بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة لمساهمي شركة إسمنت المدينة

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة

السادة المساهمين الكرام
يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي 
عن أداء ونتائج أعمال شركتكم للعام المالي 2019م. 
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رئيس مجلس اإلدارة
صاحب السمو الملكي

 األمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي
ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو مجلس إدارة
محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس إدارة
 محمد بن سعد المعجل

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
بدر بن عمر العبد اللطيف

عضو مجلس إدارة
صالح بن سليمان الراجحي

عضو مجلس إدارة
عمر بن حمد المشعل

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
أواًل: نشاط الشركة

تنتج الشركة األسمنت بأنواعه المختلفة في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتصل الطاقة اإلنتاجية السنوية 
للمصنع ألكثر من )3.65( مليون طن 

ثانيًا: نتائج أعمال الشركة
مبيعات وأرباح الشركة:- 1

بلغــت الكمية المباعة خــال عام 2019م من اإلســمنت 2.69 مليون طن مقابل 2.35 مليــون طن لعام 2018م 
بإرتفاع  قدره 14.47%، ويعود سبب اإلرتفاع لزيادة الطلب على األسمنت.

اســتطاعت الشــركة أن تحقق أرباحًا جيدة في ظل المنافســة الحــادة، هذا وقد بلغت األربــاح اإلجمالية في عام 
2019م )221.30( مليون ريال مقابل )104.23( مليون ريال في عام 2018م بإرتفاع  وقدره 112.32% نتيجة إرتفاع 
الكمية المباعة وتحســن متوســط أسعار البيع ، في حين بلغت األرباح الصافية للعام 2019م )180.94( مليون ريال 
مقابــل )112.31( مليون ريال لعام 2018م بإرتفاع قدره 61.11%. ويعود كذلك ســبب االرتفاع إلى إرتفاع الكمية 

المباعة وإرتفاع متوسط السعر إضافة إلى اإليرادات اآلخرى.
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الرســم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خال خمس ســنوات من عام 2015 إلى  �
عام 2019:

صافي المبيعات وصافي األرباح من 2015م إلى 2019م )بماليين الرياالت(
المبيعات  � صافي األرباح   �

اإلنتــــــاج:- 2
بلــغ إنتــاج المصنع خال عام 2019م من الكلنكــر 2,011 ألف طن خال عام 2019م )ما يعــادل 55% من الطاقة 
اإلنتاجيــة( مقابل 3,006 ألف طن خال عام 2018م بإنخفاض قدره 33.10% هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية 

العام 1,301 ألف طن مقابل 1,823 ألف طن  بإنخفاض قدره  %28,63.
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التوقعات المستقبلية:- 3
شــهد عــام 2019م تحســن فــي  إجمالي الطلــب على مبيعــات االســمنت في المملكــة ليبلــغ 42,323 ألف 
مقابل 40,953 ألف لعام 2018م وبنســبة نمو تعادل 3.35%، وتتوقع الشــركة اســتمرار وتيــرة نمو الطلب للعام 

القادم بإذن اهلل. 

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:- 4
معظم مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية، بإستثناء كميات قليلة قامت الشركة هذه السنة 

بتصديرها للخارج.

    )الكمية بمايين األطنان(

السنة
التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

المبيعات الخارجيةالمنطقة الغربية المنطقة الوسطى إجمالي اإليرادات

2019531,377,516459,925,573.8671,427,372.5024,570م

ثالثًا: المشروعات والخطط المستقبلية
تقوم الشــركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشــيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن هذه 

المشاريع:

مشروع إستخدام الوقود البديل:- 1
تعمــل الشــركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل اإلعتمــاد على الوقود البترولي وخفض معدالت 

اإلنبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

رابعًا: القروض
تقــر الشــركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهــات أخرى حتى 2019/12/31م  علمُا بأن 
الشــركة لديها اتفاقية تســهيات ائتمانية سارية مع بنك الرياض وساب تخضع ألحكام وشروط التمويل اإلسامي، 

وتبلغ اجمالي هذه التسهيات 140,743,694 ريال وذلك مقابل سندات ألمر بإجمالي مبلغ  91,243,694 ريال.

خامسًا: الشركات التابعة: 
ال يوجد شركات تابعة وإنما فرع للشركة مملوك بنسبة %100.

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة
الدولة محل الرئيس 

والتأسيس
نسبة ملكية

100%السعوديةفرعمقاوالت فرعية تخصصيةفرع شركة اسمنت المدينة للمقاوالت
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سادسًا: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
)القيمة بالريال السعودي(

البيـــــــــــــــــــــان

2019م

وصف موجز لها
المسدد خالل العام

المستحق حتى 
نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

12,990,98417,665,128الزكاة الشرعية

تخضع الشــركة ألنظمة الــزكاة والدخل في المملكة 
العربيــة الســعودية، ويتم عمل مخصص للــزكاة على 
أســاس االســتحقاق. وقد استلمت الشــركة شهادات 

الربط النهائي لألعوام 2006 -2016 

تخضع الشــركة ألنظمة الــزكاة والدخل في المملكة 19,260,9482,074,252ضريبة القيمة المضافة
العربية الســعودية، ويتم سدادها شــهريًا خال المدة 

النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق 244,5347,519ضريبة اإلستقطاع

اشتراكات المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

3,125,956251,964
تخضــع الشــركة لنظــام التأمينــات االجتماعيــة، ويتم 
تسجيل اشــتراكات التأمينات االجتماعية وفقًا ألساس 

االستحقاق

28,268,84519,936,575رسوم استغالل محاجر
يتم ســداد المقابل المالي إلســتغال الخامات للرخص 

الخاصة بمحاجر المواد الخام

سابعًا: المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع
ضمــن أولويات الشــركة حيــث قدمت الكثيــر فيما يخــص دعم جميــع متطلبات المناطــق المجاروة مــن رعايات 
ومســاهمات تنموية وتوعوية دينية ،ثقافية ،اجتماعية ،رياضيــة ومختلف أنماط الحياة ومازالت تقدم وتحرص على 
المســاهمة في كل ما يعود بالنفع وله قيمة مضافة للمجتمع وشــرائحه بناءا على خطط اســتراتيجية تنسجم مع 
أنشــطة الشــركة ورؤية المملكة 2030 فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمســاهمة في نســيج مجتمعي 

مزدهر.

التبرعات والمساهمات االجتماعية:أ- 
دعم فعالية سامة األطفال غايتنا - الدفاع المدني  التابع لمحافظة مرات.- 1

دعم نادي كميت بمرات.- 2

المساهمة في وقف خيري للجمعية الخيرية بمحافظة مرات .- 3

دعم فعالية نحمي بيئتنا مجتمعنا التابعة لوزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة مرات.- 4

دعم فعالية نحمي بيئتنا مجتمعنا التابعة لوزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة شقراء .- 5

رعاية الدورة الرمضانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية - فرع مرات.- 6

دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة مرات 1440هـ.- 7

دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة شقراء 1440هـ.- 8

رعاية سباق الدراجات التابع للجنة التنمية اإلجتماعية في محافظة مرات.- 9

دعم مهرجان التمور التابع للجنة التنمية اإلجتماعية في محافظة مرات .- 10

دعم حساب الجمعية الخيرية بمحافظة مرات.- 11
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الجودة والسامة والصحة والبيئة:ب- 
تؤكد الشــركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حســب المعايير الســعودية والعالمية للحفاظ على سامة البيئة 
تحت اشــراف ومتابعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية الســعودية مع الحرص التام على 

المحافظة على جودة منتجاتها. وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

عامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية الســعودية للمواصفات والمقاييس للشــركة نتيجة المحافظة على أعلى 
مستويات الجودة

ISO 9001:2015 آخر إصدار لشهادة  نظام إدارة الجودة

 ISO 14001:2015 آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة

 BS OHSAS 18001:2007 آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الصحة والسامة المهنية

 EN ISO 50001:2011  آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطـاقة

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية 

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الباتينية

جائزة العصر األخضر لاستدامة
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ثامنًا: الموارد البشرية
ســعيًا من الشــركة لتحقيق أهدافها فيمــا يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشــرية فلقد إعتمــدت برامج متخصصة 
الختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مســاراتهم الوظيفية بما يضمن شــغل المناصب بالشــركة بالكفاءات الوطنية 
المؤهلة والمميزة. كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة اإليجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة 
عمل مائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع اإلســتمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مســتوى أدائهم. 

وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

كما تستمر الشركة في التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني واإلداري 
والتســويقي،إضافة إلى عقد ورشــات عمل داخلية والنظر في إمكانية إبتعاث داخلي وخارجي للكوادر الوطنية 

في مجال صناعة اإلسمنت.

وتجدر االشارة الى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق األخضر.

تاسعًا: المخاطر
تولي الشــركة اهتمامًا عاليًا بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محليًا مع إستمرار تراجع الطلب على 
االســمنت بســبب تأجيل بعض المشــاريع، ولذا فإن الشــركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات 
المناســبة للتعامل معها. تجدر اإلشــارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه ال تشــتمل على جميع المخاطر التي يمكن 
أن تواجهها الشــركة, بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليســت معلومة للشركة في الوقت الحالي, أو قد 

تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف:

المخاطر التشــغيلية والتســويقية:  تولي الشــركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافســة المتوقعة  �
محليًا نتيجة ارتفاع المخزون لشــركات األســمنت في السوق المحلية، وتقوم الشــركة بالمراقبة والمراجعة 

دوريًا لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.

المخاطر االقتصادية: إن الوضع االقتصادي المحلي والعالمي قد يكون له تأثير مباشــر على أعمال الشــركة  �
المســتقبلية، ويشــمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في الســوق وتكاليف التمويل، 
َول والشــركات الصناعيــة الخارجية، والتطور التقني، وأســعار الوقود  والركود الصناعي، والمنافســة من الدُّ
والمدخات والمنتجات النهائية للشــركة، والتضخم، واألحداث السياســية التي يمكن أن يكون لها تأثير على 
أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

دة وأي  � المخاطر المتعلقة باألنظمة والقوانين: وذلك ألن إدارة أعمال الشــركة تخضع ألنظمة وقوانين متعدِّ
تغيــر فيهــا أو إبدالها بأنظمــة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشــرافية أو ســلطة قضائية أو إصدار أمر 
يقضــي بإيقاف أعمال الشــركة أو إيقاف منتجات الشــركة أو بعض منها يمكن أن يؤثــر على أعمال وعوائد 

الشركة.

المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العماء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العماء وهلل الحمد،  �
كما تعتمد الشركة على الموزعين لتوزيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤالء العماء 
أو الموزعين ألي خسائر أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فسيكون لذلك 

تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطــر المتعلقــة بالموقع الجغرافي للشــركة والكوارث الطبيعية: حيث تتركز جميع أعمال الشــركة في  �
موقــع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشــركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث 

طبيعية فيه كالفيضانات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين: حيث يعتبر التعدين جزءًا أساســيًا من نشــاط الشــركة، وحق التعدين هذا  �
ممنــوح للشــركة من قبل الجهــات المعنية في الحكومة الســعودية وفــي حال تم الغاء حقــوق التعدين 
الممنوحــة للشــركة او فرض أي قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشــركة على تشــغيل المصنع قد تتأثر 

بذلك مما ينعكس سلبًا وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.
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المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة: حيث يســتهلك إنتاج االســمنت كميات كبيرة مــن الطاقة والتي تمثل  �
جزًء كبيرًا من تكاليف اإلنتاج وبناًء على ذلك، أي قرار برفع أســعار الوقود ســيكون له تأثير ســلبي على عمل 
الشــركة ووضعها المالي ونتائــج عملياتها. كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبــة من الوقود للخط الثاني 

سوف يستمر بالتأثير ايضًا وبشكل سلبي وجوهري على الشركة. 

عاشرًا: حوكمة الشركة  
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الواردة أدناه:

سبب عدم التطبيقلم يطبقُطبق جزئيًانص المادة / الفقرةرقم المادة

المواد االسترشادية غير المطبقة

المــادة )20( الفقرة )ج( البنــد 10، المادة )38(، 
المــادة )39(، المادة )41(، المــادة )70(، المادة 
)71(، المــادة )72(، المــادة )76(، المادة )77(، 
المادة )78(، المــادة )83(، المادة )85(، المادة 

)88(، المادة )89( البند )3(، المادة )95(


مواد استرشــادية ســيتم تطبيقهــا عندما 

تصبح إلزامية

المادة )87(

تضع الجمعيــة العامة العادية بنــاء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة  سياســة تكفل إقامة التوازن 
بيــن أهدافها واألهــداف التي يصبــو المجتمع 
إلــى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية 

واإلقتصادية للمجتمع



المــادة استرشــادية إال أنــه يتــم إعتماد 
مساهمات الشــركة االجتماعية من قبل 
مجلس اإلدارة وجاري العمل على إعداد 

السياسة المطلوبة.

الحادي عشر: إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين: 

ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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الثاني عشر: ) أ ( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامسة، وأعضاء 
اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمنصب بالشركةاالسم

1

صاحب السمو الملكي 
االمير/ عبدالعزيز بن 

مشعل بن عبدالعزيز آل 
سعود

رئيس مجلس إدارة 

بكالوريس في إدارة األعمال 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة

رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع
رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية

الرئيس العام لشركة خدمات التقنية
الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات

مدير عام اإلنشاءات األولى للمباني-مؤسسة خاصة
اإلشراف العام على عدة فروع لمؤسساته الخاصة وبمختلف المجاالت 

التجارية والخدمات والمقاوالت
وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوربية وأسيوية

بدر بن عمر العبداللطيف2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والعضو المنتدب 
ورئيس اللجنة التنفيذية 

شهادة الثانوية العامة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في 

شركة اسمنت المدينة.
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبداللطيف القابضة.

نائب المدير العام في شركة مفروشات العبداللطيف 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة )سابقًا(.

عضو مجلس إدارة في شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي )سابقًا(.
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبداللطيف لاستثمار 

الصناعي )سابقًا(.
رئيس لجنة المراجعة في شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي )سابقًا(.

مساعد المدير العام في مفروشات العبداللطيف )سابقًا(
مديرًا للشئون اإلدارية ومسئواًل عن جميع الفروع بالمملكة )سابقًا(

مدير العاقات الحكومية في مفروشات العبداللطيف )سابقًا(

3
ماجد بن عبد الرحمن 

العسيان
الرئيس التنفيذي وعضو 

مجلس إدارة 

-ماجستير في العلوم اإلدارية من بريطانيا
-برنامج تأهيلي متقدم في العلوم المصرفية

-برنامج في اإلدارة من جامعة سان دييغو في الواليات المتحدة
-برنامج في القيادة والتأثير الفّعال من كلية انسياد لألعمال بفرنسا

 -بكالوريس في المحاسبة  
-عدد من الدورات والمؤتمرات الفنية المتخصصة في صناعة األسمنت 

عالميًا
-عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في اإلدارة المالية والمصرفية 

-عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة 
-عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة 

-عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة )سابقًا(
-عضو مجلس إدارة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي 

-رئيس لجنة المراجعة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي 
-عضو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي

-عضو اللجنة التنفيذية شركة توزيع الغاز الطبيعي
-عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط )سابقًا(

-رئيس الشؤون المالية واإلدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة 
)سابقًا(

-رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة )سابقًا(
-إدارة مصرفيات الشركات بنك الرياض )سابقًا( 

-إدارة اإلئتمان والمخاطر بنك الرياض )سابقًا(
-إدارة المحاسبة البنك الفرنسي )سابقًا(
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المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمنصب بالشركةاالسم

محمد بن سعد المعجل4
عضو مجلس إدارة 

-بكالوريس إدارة أعمال وتسويق )مرتبة الشرف(
-ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد - الواليات المتحدة األمريكية

-عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
-عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات التقنية ورئيس لجنة اإلستثمار 

-عضو مجلس إدارة في شركة معارض الظهران الدولية
-عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني
-عضو مجلس األعمال السعودي اإليرلندي

-عضو مجلس إدارة ورئيس اإلستثمارات في شركة المعجل للتجارة 
والمقاوالت

-مستشار مالي - اتانتك باسيفيك كابيتال - المملكة المتحدة )سابقًا(

عمر بن  حمد المشعل5
عضو مجلس إدارة 

دبلوم عالي في دراسة االنظمة - بكلوريس في التربية  - ماجستير في 
الشريعة باحث درجة الدكتوراة في القانون 

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة )سابقًا(

 الرئيس التنفيذي لشركة باسقة القابضة 
 عضو مجلس إدارة لشركة رخاء القابضة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

المدير العام لشركة ابيات العربية السعودية
مستشار قانوني في ديوان مجلس الوزراء  )سابقًا(

6
صالح بن سليمان 

الراجحي

عضو مجلس إدارة 
ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت

-بكالوريوس إدارة أعمال
-العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية واإلستثمارية

محمد بن حكمت الزعيم7
عضو مجلس إدارة 

ورئيس لجنة المراجعة 

-بكالوريس هندسة كهربائية.
-حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة .

-عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة
-الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في الشركة الدولية لألعمال التجارية 

والمقاوالت المحدودة
-الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في الشركة الدولية لألعمال التجارية 

والمقاوالت المحدودة.
-عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات 

 والتعيينات والمكافآت في شركة مجموعة كابات الرياض
-رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة األساك والكابات 

 المتخصصة 
 -رئيس مجلس ادارة في شركة كابات الرياض 

-عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن 
 والكابات والباستيك 

 -عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابات الهاتفية 
 -عضو مجلس ادارة في شركة المستقبل للسيراميك والبورسان

 -عضو مجلس المديرين في شركة آفاق الحكمة
-عضو مجلس المديرين في شركة اآلفاق للتنمية
-عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة

 -عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية
-شركة مجموعة كابات الرياض - المدير التنفيذي )سابقًا(
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المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمنصب بالشركةاالسم

محمد بن حمدان السريع8
عضو لجنة المراجعة

)عضو من خارج 
المجلس(

- بكالوريوس في ادارة االعمال - الواليات المتحده
- ماجستير في اإلدارة المالية - الواليات المتحدة

- عدة دورات متقدمه في ادارة االئتمان و المخاطر 
- عضو لجنة مراجعة في اسمنت المدينه 

- ادارة مصرفيه الشركات الكبرى و المؤسسيه البنك السعودي البريطاني 
- عضو مجلس إدارة و لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة 

السرّيع التجارية 
- عضو مجلس ادارة شركة عوازل المتحده )سابقا(

- رئيس قسم التحليل المالي في دار الغربية لاستشارات المالية )سابقا(

9
عبدالرحمن بن سعد 

القرني

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت

)عضو من خارج 
المجلس(

-بكالوريس علوم أمنية.
-دبلوم عالي قيادة إدارية.

-ماجستير علوم إدارية.
-عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة

-مدير عام مؤسسة روضة اإلعمار للمقاوالت
-مدير القوة لقصر الحكم )سابقًا(

-مدير الضبط الجنائي بشرطة الرياض )سابقًا(

الثاني عشر: ) ب ( أسماء اإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم 
وخبراتهم.

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمنصب بالشركةاالسم

1
تركي بن عبدالعزيز 

العبداللطيف
نائب الرئيس التنفيذي 

للشئون اإلدارية

- درجة البكالوريس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعود 
- مدير إدارة الموارد البشرية سابقًا

- بدأ العمل في قطاع الخدمات البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع البنوك 
ممثًا لخدمات البيع والتسويق لينتقل بعدها إلى قطاع صناعة األسمنت 

ليتدرج في عدة مناصب قيادية، بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة 
عشر عامًا.

2
سليمان بن عبدالعزيز 

الحديثي
مدير إدارة التسويق 

والمبيعات

- دبلوم تسويق من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني.
- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة اإلمام.

- خبرة في التسويق والمبيعات بشركة اسمنت المدينة 13 سنة.

المدير الماليإدريس أبوالقاسم3

 CPA الزمالة االمريكية للمحاسبين القانونيين-
-بكالوريوس محاسبة جامعة الخرطوم 

-مدير االدارة المالية
مدير مراجعة )سابقًا(

-االشراف على المحاسبين وأمناء صناديق النقدية
-إعداد التقارير المالية ومطابقة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية

-التحليل المالي ومؤشرات األداء ودراسات الجدوى
-إعداد السياسات واالجراءات المالية

-االشتراك في تطبيق البرامج المحاسبية 
-تصميم خطة المراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

-إعداد الموازنات التقديرية والخطط االستراتيجية 
-إعداد وفحص االقرارات الزكوية و الضريبية
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لجان مجلس اإلدارة: �
لجنة المراجعة:- 1

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها 
إســتعراض ومناقشــة البيانات المالية الربع سنوية والســنوية للشــركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة 

والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

أعضــاء لجنــة المراجعــة في الــدورة الرابعة لمجلــس اإلدارة التي بــدأت مــن 2016/06/19م  وحتى تاريخ  �
2019/06/18م

المنصباالسم
12

2019/04/28م2019/02/27م

حضرحضررئيس اللجنة1- األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

حضرحضرعضو لجنة2-األستاذ / عمر بن حمد المشعل

4- األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضرحضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة أربعة إجتماعان خال عام 2019م. 

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2019/06/19م . �

المنصباالسم
123

2019/12/16م2019/11/03م2019/07/22م

حضرحضرحضررئيس اللجنة1- األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

حضرحضرحضرعضو لجنة2-األستاذ / عمر بن حمد المشعل

4- األستاذ / محمد بن حمدان السريع
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضرحضرحضر

 هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة ثاثة إجتماعات خال عام 2019م. 

التقـريرالسنـوي 1819



لجنة الترشيحات والمكافئات:- 2
تتولى لجنة الترشيحات والمكافئات مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن 
التغيــرات التــي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من اســتقالية وعدم وجود تعارض مصالح 
للعضو، والتوصية لترشــيح العضو وفق االحتياجــات المطلوبة، ومراجعة المكافئــات والتعويضات للجان المجلس 

ورواتب اإلدارة التنفيذية ونسب التوطين. 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2016/06/19م  وحتى  �
تاريخ 2019/06/18م

المنصباالسم
123

2019/05/05م2019/03/27م2019/02/27م

حضرحضرحضررئيس اللجنةاألستاذ / عمر بن حمد المشعل

حضرحضرحضرعضو لجنةاألستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني

األستاذ / خالد بن عبدالمحسن الخيال
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضرحضرحضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة ثاثة إجتماعات خال عام 2019م. 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2019/06/19م . �

المنصباالسم
1

2019/12/18م

حضررئيس اللجنة األستاذ / محمد بن سليمان الراجحي

حضرعضو لجنةاألستاذ / محمد بن سعد المعجل

األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماع واحد خال عام 2019م. 

اللجنة التنفيذية:- 3
تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط اإلستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات 

الى مجلس االدارة.

أعضــاء اللجنــة التنفيذية في الــدورة الرابعة لمجلــس اإلدارة التي بــدأت مــن 2016/06/19م  وحتى تاريخ  �
2019/06/18م

المنصباالسم
1

2019/03/24م

حضررئيس اللجنة األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف

حضرعضو لجنةاألستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان

حضرعضو لجنةاألستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة إجتماع واحد خال عام 2019م. 
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أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الخامسة لمجــــلس اإلدارة والتي بدأت من 2019/06/19م وهم: �

المنصباالسم
12

2019/12/16م2019/09/09م

حضرحضررئيس اللجنةاألستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف                 

حضرحضرعضو لجنةاالستاذ /  ماجد بن عبدالرحمن العسيان

حضرحضرعضو لجنةاألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة اجتماعين خال عام 2019م.

مكافآت أعضاء اللجان لعام 2019م للدورة الرابعة والتي أنتهت في تاريخ 2019/06/18م: �

المجموعبدل الحضورالمكافآت الثابتة االسمم

أعضاء اللجنة التنفيذية

3,0000---األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف1

3,0000---األستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان2

3,0000---األستاذ / ماجد بن عبدالرحن العسيان3

أعضاء لجنة المراجعة

6,0000---1األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم1

6,0000---األستاذ / عمر بن حمد المشعل2

25,0006,0000األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني3

أعضاء  لجنة الترشيحات والمكافآت

9,0000---األستاذ / عمر بن حمد المشعل1

9,0000---األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني2

25,0009,0000األستاذ / خالد بن عبدالمحسن الخيال3

مكافآت أعضاء اللجان لعام 2019م للدورة الخامسة والتي بدأت في تاريخ 2019/06/19م: �

االسمم
المكافآت 

الثابتة 
بدل الحضور

التعويضات وتكاليف 
السفر واإلقامة

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

6,00000---األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف1

6,00000---األستاذ / ماجد بن عبدالرحن العسيان2

6,00000---األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم3

أعضاء لجنة المراجعة

9,00000---1األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم1

9,00000---األستاذ / عمر بن حمد المشعل2

25,0009,0006,3210األستاذ / محمد بن حمدان السريع3

أعضاء  لجنة الترشيحات والمكافآت

3,00000---األستاذ / محمد بن سليمان الراجحي1

3,00000---األستاذ / محمد بن سعد المعجل2

25,0003,00000األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني3

التقـريرالسنـوي 2021



مجلس اإلدارة: �
أعضاء المجلس:- 1

إجتماعات المجلس ومكافآتهم خال عام 2019م كاآلتي:

أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خال عام 2019م في دورته الرابعة والتي بدأت من تاريخ 2016/06/19م  �
وحتى 2019/06/18م كاآلتي:

)القيمة بالريال(

التصنيفالمنصباالسمم
المكافئات 

السنوية
بدل حضور 

جلسات 

الرواتب 
والتعويضات 

والبدالت

1
األميــر   الملكــي  الســمو  صاحــب 

عبدالعزيز بن مشعل آل سعود
100,0006,0000مستقلرئيس مجلس االدارة

األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف2
نائب رئيس مجلس االدارة 

والعضو المنتدب
100,00012,0000تنفيذي

100,00012,0000تنفيذيعضو مجلس ادارةاألستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان3

100,00012,0000تنفيذيعضو مجلس ادارةاألستاذ / ماجد بن عبدالرحن العسيان4

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني5

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

100,0009,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم7

أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خال عام 2019م في دورته الخامسة والتي بدأت من تاريخ 2019/06/19م  �
كاآلتي:

)القيمة بالريال(

التصنيفالمنصباالسمم
المكافئات 

السنوية
بدل حضور 

جلسات 

الرواتب 
والتعويضات 

والبدالت

1
األميــر   الملكــي  الســمو  صاحــب 

عبدالعزيز بن مشعل آل سعود
100,0003,0000مستقلرئيس مجلس االدارة

األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف2
نائب رئيس مجلس االدارة 

والعضو المنتدب
100,00012,0000تنفيذي

100,00012,0000تنفيذيعضو مجلس ادارةاألستاذ / ماجد بن عبدالرحن العسيان3

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ / صالح بن سليمان الراجحي4

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ محمد بن سعد المعجل5

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

100,00012,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم7

بناءًا على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس اإلدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة  �
بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت ســنوية ألعضاء مجلس االدارة بإجمالي مبلغ قدره )1,400,000( ريال 

بواقع )100,000( ريال لكل عضو في الدورة الرابعة والخامسة. 

وقد تم تحديد المكافآة أعاه بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم إعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 
2018/05/03م وذلك لتافي أي انحراف جوهري.
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حضــور أعضاء مجلــس اإلدارة اجتماعات المجلس خال عــام 2019م وبيان عضويتهم في - 2
مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى:

بلغــت إجتماعــات أعضاء مجلس اإلدارة خال عام 2019 في دورته الرابعــة والتي بدأت من تاريخ 2016/06/19م 
وحتى 2019/06/18م  كاآلتي: 

االسمم

عدد االجتماعات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها 1234

2019/01/162019/02/262019/04/012019/05/06

1

صاحب السمو 
الملكي األمير 

عبدالعزيز بن 
مشعل آل 

سعود

اعتذراعتذرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة اسمنت ينبع )مساهمة عامة(
شركة الجوف الزراعية

)مساهمة عامة(

2
األستاذ/ 

بدر بن عمر 
العبداللطيف

حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة مجموعة العبداللطيف 
القابضة )مساهمة مقفلة(

شركة المستقبل للسيراميك 
والبورسان )مساهمة مقفلة(

3
األستاذ/ صالح 

بن ابراهيم 
الشبنان

شركة اسمنت المدينةحضرحضرحضرحضر
)مساهمة عامة(

4
األستاذ / ماجد 
بن عبدالرحمن 

العسيان
حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة العبداللطيف لاستثمار 
الصناعي )مساهمة عامة(

شركة مكامن السعودية القابضة  
)مساهمة مقفلة(

شركة توزيع الغاز الطبيعي 
)مساهمة مقفلة(

5
األستاذ/ 

عبدالرحمن بن 
سعد القرني

شركة اسمنت المدينة )مساهمة حضرحضرحضرحضر
عامة(

6
األستاذ/ 

عمر بن حمد 
المشعل

شركة اسمنت المدينة )مساهمة حضرحضرحضرحضر
عامة(

7
األستاذ / 
محمد بن 

حكمت الزعيم
حضراعتذرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة المستقبل للسيراميك 
والبورسان )مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
األساك والكابات المتخصصة 

)مساهمة مقفلة(
الشركة السعودية الحديثة لصناعة 

المعادن والكابات والباستيك 
)مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
الكابات الهاتفية

)مساهمة مقفلة(
شركة افاق الحكمة للتنمية 

)مساهمة مقفلة(
مجموعة كابات الرياض

)مساهمة مقفلة(
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بلغت إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة خال عام 2019 في دورته الخامسة والتي بدأت من تاريخ 2019/06/19م: 

االسمم

عدد االجتماعات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها 1234

2019/06/202019/09/192019/11/042019/12/18

1

صاحب السمو 
الملكي األمير 

عبدالعزيز بن 
مشعل آل 

سعود

اعتذرحضراعتذراعتذر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة اسمنت ينبع )مساهمة عامة(
شركة الجوف الزراعية

)مساهمة عامة(

2
األستاذ/ 

بدر بن عمر 
العبداللطيف

   حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة مجموعة العبداللطيف 
القابضة )مساهمة مقفلة(

شركة المستقبل للسيراميك 
والبورسان )مساهمة مقفلة(

3
األستاذ / ماجد 
بن عبدالرحمن 

العسيان
   حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة العبداللطيف لاستثمار 
الصناعي )مساهمة عامة(

شركة مكامن السعودية القابضة  
)مساهمة مقفلة(

شركة توزيع الغاز الطبيعي 
)مساهمة مقفلة(

4
األستاذ / صالح 

بن سليمان 
الراجحي

شركة اسمنت المدينةحضرحضرحضرحضر

5
األستاذ/ 

محمد بن سعد 
المعجل 

حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 
)شركة مساهمة مقفلة(

شركة معارض الظهران الدولية 
)شركة مساهمة مقفلة(

شركة االستثمارات التقنية
)شركة مساهمة مقفلة(

شركة الظهران للصناعات الكيماوية 
والتسويق )شركة مساهمة مقفلة(

6
األستاذ/ 

عمر بن حمد 
المشعل

شركة اسمنت المدينةحضرحضرحضرحضر
)مساهمة عامة(

7
األستاذ / 
محمد بن 

حكمت الزعيم
حضرحضرحضرحضر

شركة اسمنت المدينة
)مساهمة عامة(

شركة المستقبل للسيراميك 
والبورسان )مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
األساك والكابات المتخصصة 

)مساهمة مقفلة(
الشركة السعودية الحديثة لصناعة 

المعادن والكابات والباستيك 
)مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
الكابات الهاتفية

)مساهمة مقفلة(
شركة افاق الحكمة للتنمية 

)مساهمة مقفلة(
مجموعة كابات الرياض

)مساهمة مقفلة(
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمســاهمين المنعقدة خال الســنة المالية األخيرة وأسماء - 3
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

االسمم
الجمعية العامة العادية 
العاشرة 2019/04/04م

الجمعية العامة العادية 
الحادية عشر 2019/06/13م

اعتذراعتذرصاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود1

حضرحضراألستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف2

حضرحضراألستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان3

حضرحضراألستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان4

حضرحضراألستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني5

حضرحضراألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

حضرحضراألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم7

اإلجــراءات التي اتخذها مجلــس اإلدارة إلحاطة أعضائــة – وبخاصة غيــر التنفيذيين – علمًا - 4
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه اإلدارة بإباغ أعضاء مجلس اإلدارة -وبخاصة غير التنفيذيين- علمًا بمقترحات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
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اإلفصــاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه - 5
في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات: 

فيما يلي نص سياســة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والتي تم 
إعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م.:

تمهيد:
تم إعداد هذه السياســة “سياســة مكافآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذية” بهــدف التوافق مع الئحة 
حوكمة الشــركات الصادرة من مجلس هيئة الســوق المالية بموجب القرار )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ 
الموافق 2017/02/13م. والتي نصت بأن “ تقوم لجنة المكافآت والترشــيحات بـ” إعداد سياسة واضحة لمكافآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلــس اإلدارة للنظر فيها 

تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة”

الهدف: 
تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير  واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء 
متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر 
من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية من خال تبني خطط 

وبرامج محّفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:
تختــص لجنة المكافآت والترشــيحات بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بمكافآت أعضــاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار 

التنفيذيين بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

أن تكون المكافآت متناســبة مع نشاط واستراتيجية الشــركة وأهدافها والمهارات الازمة إلدارتها ومتوافقة مع 
حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

تأخذ الشــركة في االعتبار ممارســات الشركات األخرى وما هو ســائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع 
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

د المكافآت بناء على مســتوى الوظيفة، والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها، والمؤهات العلمية،  تحــدَّ
والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

تحديــد مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس مــدى خبرة العضو واختصاصاته والمهــام المنوطة به وعدد 
الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات - 1

أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام 
الشركات ولوائحه وفقًا للجدول الموضح ادناه:

3,000 ريالبدل حضور الجلسة الواحدة

حسب المصروف الفعليبدل إضافي )سفر وانتقال( لمن هم من خارج مدينة مقر االجتماع )الرياض(

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد
تحــدد ســنويًا بما ال يتجــاوز 200 ألــف ريال 

وفقًا لنظام الشركة األساسي

التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المش��ار أعاله من فترة إلى أخرى بناًء على توصية من لجنة 
المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها - 2
الجمعية العامة للشركة.

 يجب أن يشــمل تقرير مجلس اإلدارة الســنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خال 3- 
السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء 
المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات )أن وجدت( وأن يشتمل كذلك 
على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقًا للفقرة رقم )2( من - 4
المادة رقم )21( من نظام الشركة االساسي.

مكافأة أعضاء اللجان:
يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - بإســتثناء لجنة المراجعة - وبدالت الحضور - 1

وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

يصــرف بدل حضور االجتماعات وغيرها من االســتحقاقات كما هو موضح في هذه السياســة وفقًا للجدول - 2
الموضح أدناه:

3,000 ريالبدل حضور الجلسة الواحدة /  يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع

حسب المصروف الفعليبدل إضافي )سفر وانتقال( لمن هم من خارج مدينة مقر االجتماع )الرياض(

مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس. )حسب ما تعتمده لجنة المكافآت والترشيحات 
بناء على المهام الموكلة إلية(

مبلغ بما ال يتجاوز 50 ألف ريال سنويًا 

التعديل وآليات الصرف:

يج��وز مراجع��ة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوع��ة لعضو اللجنة )من خ��ارج المجلس( المش��ار إليها أعاله من فترة إل��ى أخرى بناًء 
عل��ى توصية من لجنة المكافآت والترش��يحات إلى المجلس الذي يق��وم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات 

المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

أمــا مكافــأة عضويــة لجنة المراجعــة او بدل حضــور االجتماعات يتــم اعتمادها مــن قبل الجمعيــة العامة - 3
للمساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.
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مكافأة اإلدارة التنفيذية:
تقوم لجنة المكافآت والترشــيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج - 1

وخطط الحوافز بشــكل مســتمر واعتمادها وذلك بناء علــى توصية من اإلدارة التنفيذية وتشــتمل مكافآت 
اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

راتب أساســي )يتم دفعه في كل نهاية شــهر ميادي وبصفة شــهرية( وبدالت تشتمل، على سبيل المثال ال أ- 
الحصر، بدل ســكن، بدل مواصات، وبدل هاتف،وبدل تعليم لألبناء، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، إجازة سنوية، 
وتذاكر ســفر ســنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياســة الموارد البشرية المعتمدة من قبل 

الشركة.

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.ب- 

يتــم إعتماد المكافأة الســنوية لجميع الموظفين وكبــار التنفيذين بقرار من مجلــس اإلدارة بتوصية من لجنة - 2
المكافآت والترشيحات.

ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:
ال يجــوز ألعضاء مجلــس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة - 1

للمساهمين.

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عن مكافــآت أعضــاء المجلس واللجــان وكبــار التنفيذييــن في التقرير الســنوي - 2
لمجلــس اإلدارة وفقًا للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشــركات وأنظمة هيئة الســوق المالية 

ولوائحهما التنفيذية.

يستحق العضو المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقا لمدة عضويته.- 3

يتــم إعــداد إجراءات صرف المكافــآت الخاصة بأعضاء مجلــس اإلدارة واللجان من قبل أمين ســر المجلس أو - 4
سكرتير اللجنة على أن يتم إعتماد صرفها من قبل المدير المالي.

يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خال أسبوع من عقد االجتماع.- 5

 تصرف المكافأة الســنوية لمجلس اإلدارة ســنويًا مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خال الســنة 6- 
المالية المنتهية بعد إعتماد الجمعية العامة لها، أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة ) من خارج مجلس اإلدارة( 
فيتــم صرفها ســنويًا مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خال الســنة الماليــة المنتهية خال 30 يومًا 

التالية لنهاية العام المالي.

التقـريرالسنـوي 2627



مكافآت وبدل حضور آمين سر المجلس وسكرتارية اللجان:
2,000 رياليصرف بدل حضور ألمين سر مجلس اإلدارة

1,000 رياليصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة

20,000تصرف مكافأة سنوية ألمين سر مجلس اإلدارة 

20,000تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المبنثقة

التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوعة ألمين س��ر المجلس وس��كرتارية اللجان المشار إليهما أعاله من فترة إلى أخرى بناًء 
عل��ى توصية من لجنة المكافآت والترش��يحات إلى المجلس الذي يق��وم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات 

المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

أحكام ختامية ) مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:

يعمل بما جاء في هذه السياســة ويتم االلتزام بها من قبل الشــركة إعتبارًا من 2017/01/01م، ويتم مراجعة هذه 
السياســة بصفة دورية )عند الحاجة( من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديات مقترحة من قبل 
اللجنــة على مجلس اإلدارة، الذي يقوم بدراســة ومراجعــة التعديات المقترحة ويوصي بهــا للجمعية العمومية 

للمساهمين إلعتمادها.

)أ(-  مصلحــة وحقــوق أعضــاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامســة في أســهم أو - 6
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

مالحظاتاالسم

األسهم بنهاية عام 
2018م

األسهم بنهاية عام 
2019م

التغير خالل العام

عدد 
األسهم

النسبة
عدد 

األسهم
النسبة

عدد 
األسهم

النسبة

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن مشعل آل سعود       

رئيس مجلس االدارة
ال يوجد957,7270.506957,7270.506-

األستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف
نائب رئيس مجلس االدارة

ال يوجد2,000%0.0012,000%0.001-

األستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيالن
33.33%0.02110,000%0.01540,000%30,000-عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي 

األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم 
عضو مجلس إدارة

ال يوجد280,000%0.147280,000%0.147-

األستاذ/ عمر بن حمد المشعل
عضو مجلس االدارة

ال يوجد969,0000.512969,0000.512-

األستاذ/ محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة

ممثًا عن/ شركة 
المعجل للتجارة 

والمقاوالت
ال يوجد4,300,0002.2724,300,0002.272

األستاذ / صالح بن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة

ال يوجد1170,00011170,0001-
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)ب(- مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 
شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

مالحظاتالوظيفةاألسم
األسهم بنهاية 

عام 2018م
األسهم بنهاية 

عام 2019م

التغير خالل العام

عدد 
األسهم

النسبة

األستاذ/ تركي بن عبدالعزيز 
العبداللطيف

نائب الرئيس 
التنفيذي للشئون 

اإلدارية
--1010أسهمه

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحديثي
مدير إدارة 

التسويق 
والمبيعات

24.58%1,7372,164427أسهمه

مكافئات وتعويضات كبار التنفيذيين:- 7
بلغــت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشــركة وهم )العضو المنتــدب، الرئيس التنفيذي، 

نائب الرئيس التنفيذي للشئون اإلدارية ، المدير المالي، مدير إدارة التسويق والمبيعات(

المكافئاتالبدالترواتب

  2,658,3621,413,444909,026اإلجمالي

الثالث عشر: إقرارات الشركة
انطاقــًا من دور مجلس االدارة ومســؤولياته فــي حماية موجودات الشــركة فإن مجلس اإلدارة واســتنادًا الى 
المعلومــات المتوفــرة لديــه، وبنــاءًا على تقريــر مراجع الحســابات ونتائج متطلبات الســوق الحالية والمؤشــرات 

المستقبلية يؤكد ما يلي:

أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.- 1

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

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.- 3

ال توجــد أيــة اســتثمارات أو احتياطــات تم إنشــائها لصالــح الموظفين مثــال )االدخــار -  القروض -  أســهم - 4
الموظفين  ....إلخ(.

ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية.- 5

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب - 6
أو تعويض.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.- 7

تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات لألسباب التالية: - 8

الغرض من الطلبتاريخ طلب الملفالرقم

إعداد تقرير مجلس اإلدارة2019/01/27م1

عقد الجمعية العامة2019/04/03م2

توزيع أرباح 2019/04/09م3

عقد الجمعية العامة2019/06/12م4
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الرابع عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس 
اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله 

وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، 
وأسباب عدم األخذ بها.

اليوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها 
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
أظهرت نتائج المراجعة الســنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2019م عدم وجود أي ماحظات جوهرية 
تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم شركة ايرنست آند يونغ بأعمال التدقيق الداخلي بالشركة وتنفيذ عمليات مراجعة 
مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها 
بصفــة دورية للجنة المراجعــة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشــأنها، ولم يتبين للجنة 
المراجعــة وجــود ضعف جوهري فــي إجراءات الرقابــة الداخلية التي وضعتها الشــركة. وتوصــي اللجنة اإلدارة 
التنفيذية لشــركة اسمنت المدينة باالستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات واإلجراءات الرقابية المعمول 

بها وتحديثها بما يتائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.
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السادس عشر: النتائج المالية 
نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 2014م إلى 2018م

قائمة المركز المالي:- 1
)القيمة بآالف الرياالت(

عام 2015معام 2016معام 2017معام 2018معام 2019مبيان

األصول

753,136577,317676,488533,348462,160أصول متداولة

1,578,2251,647,3311,593,5351,706,1621,746,394أصول غير متداولة

2,331,3612,224,6482,270,0232,239,5102,208,554مجموع األصول

المطلوبات وحقوق المساهمين

67,97971,197154,496171,879163,296خصوم متداولة

17,55211,54210,0628,1886,942خصوم غير متداولة

85,53182,738164,558180,067170,238مجموع الخصوم

حقوق المساهمين

1,892,0001,892,0001,892,0001,892,0001,892,000رأس المال

152,372134,411123,314113,98392,493احتياطي نظامي

201,458115,49890,15153,46053,823أرباح مبقاة

2,245,8302,141,9092,105,4652,059,4432,038,316مجموع حقوق المساهمين

2,331,3612,224,6482,270,0232,239,5102,208,554حقوق المساهمين والمطلوبات

بتاريخ 1441/03/08هـ الموافق 2019/11/5م تم إعان توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال بنسبة %26   �
وتعوبض المســاهمين بذلك وليصبح رأس مال الشــركة الجديد 1,400,000,000 ريال بداًل من 1,892,000,000 
ريال وذلك لزيادته عن الحاجة، وســيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشــركة واإلقتراض 
وســيتضمن تعميم المســاهمين جميع التفاصيل، كمــا لن يكون هناك أثر جوهــري لتخفيض رأس المال على 
عمليات الشركة. بينما تتوقع اإلدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات األداء والربحية للشركة 

الرسم البياني التالي يوضح تطور األصول وحقوق الملكية خال خمس سنوات من عام 2015م إلى 2019م:

األصول وحقوق المساهمين من  2015م الى 2019م )بمايين الرياالت(

األصول  � حقوق المساهمين   �
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قائمة الدخل:        - 2
)القيمة بآالف الرياالت(

عام 2015معام 2016معام 2017معام 2018معام 2019م بيان

531,377344,896535,393601,888560,522صافي المبيعات

)282,250()345,813()406,918()244,813()310,077(تكلفة المبيعات

221,300100,713128,475256,075278,272مجمل الربح

مجمــوع المصاريــف العموميــة واإلداريــة 
والبيعية والتسويقية

)36,320()31,115()27,082()25,319()24,102(

)153(10,94652,1884,082251إيرادات/ مصاريف أخرى

)12,305()14,700()12,169(14,98013,000الزكاة الشرعية

180,945112,31293,306216,307241,865صافي دخل السنة

0.950.590,491,141.28ربحية السهم

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خال خمس سنوات من عام 2015م إلى 2019م

ملخص قائمة التدفق النقدي:- 3
2018 آالف الرياالت2019م آالف الرياالتبيان

324,11049,694صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل

43,853)485,932(صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)75,680()78,091(صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

17,867)239,913(صافي التغير في النقد والنقد المماثل

308,369290,501النقد وما في حكمه - بداية السنة

68,455308,369النقد وما في حكمه - نهاية السنة

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير. �
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السابع عشر: األرباح
سياسة الشركة في توزيع األرباح - 1

تعتمد سياســة الشــركة في توزيع أرباحها الصافية الســنوية على ما ورد بالنظام األساســي للشــركة ومدى توفر 
الســيولة الازمة للوفاء بســداد االســتثمارات والمشــروعات االســتراتيجية للشــركة، حيث يتم توزيــع األرباح على 

النحو التالي:

يجنــب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطيًا نظاميًا. ويجوز للجمعيـة العامة العادية وقف هذا التجنيب - 1
متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

يحق للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين - 2
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يــوزع مــن الباقــي بعد ذلــك دفعة أولــى للمســاهمين تعادل )1%( خمســة بالمائــة على األقــل من رأس - 3
المال المدفوع

يخصــص بعــد ما تقدم نســبة ال تزيد عن )10%( عشــره في المائة مــن الباقي لمكافئات مجلــس اإلدارة مع - 4
مراعــاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة واإلســتثمار بهذا الشــأن ويوزع الباقي بعد ذلك على 

المساهمين كحصة إضافية في األرباح

توزيعات األرباح خال عام 2019م - 2
قــام المجلــس في إجتماعــه رقــم )2- 2019 /4( المنعقد يــوم الثاثــاء بتــاريخ:1440/06/23هـــ الموافق  �

2019/02/26م برفــع توصية بتوزيع أرباح نقدية عن الســنة المالية المنتهيــة 2018/12/31م  بقيمة اجمالية 
بلغــت )75,680,000( ريــال ســعودي بواقع )40( هللة للســهم الواحــد ، وقد تم إعتمــاد التوصية عن طريق 

الجمعية العمومية في اجتماعها المؤرخ في 1440/07/28هـ الموافق 2019/04/04م 

الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2019م
تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2019م والربع األول من عام 2020م- 1

وافقــت الجمعية العامة العادية للشــركة في اجتماعهــا المنعقد في يوم الخميــس 1440/07/28هـ الموافق 
2019/04/04م، علــى تعييــن )الدار لتدقيق الحســابات عبداهلل البصري وشــركاه( لمراجعة القوائم المالية للســنة 
المنتهية في 2019/12/31م والربع األول من عام 2020م، بما في ذلك القوائم الربع سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2019م- 2
ُيظهر تقرير مراجعي الحســابات أن القوائم المالية للشركة عن الســنة المنتهية في 2019/12/31م خالية من أي 

أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

المعايير المحاسبية- 3
تــم إعــداد القوائم المالية وفقــًا لمعايير المحاســبة الدولية والتي تــم تطبيقها واعتمادها من الهيئة الســعودية 

للمحاسبين القانونيين. وال توجد أية اختافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.
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شكر وتقدير
وفــي الختام يســر مجلــس اإلدارة وبهذه المناســبة أن يرفع أســمى آيات شــكره وامتنانه لمقام خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه، وإلى ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولحكومتنا الرشــيدة. كما 
يتقــدم المجلس بخالص الدعــاء الى اهلل العلي القدير أن يحفــظ لهذه الباد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشــيدة 
الــى ما فيه خير لهذا الوطــن والمواطنين، وأن يحفظ هذه الباد ويجنبها كل مكــروه وأن يديم عليها نعمة األمن 

واألمان والسام.

كما يتقدم المجلس بالشــكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة 
االســتثمار وهيئة الســوق المالية وكافــة الجهات الحكوميــة ذات العاقة على تعاونهم ومســاندتهم ودعمهم 
المتواصــل، وإلــى المســاهمين العمــاء الكــرام على دعمهــم وثقتهــم الغالية وإلــى العاملين بالشــركة على 

جهودهم المثمرة. 

واهلل ولي التوفيق,,

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,

مجلس االدارة
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