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بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة لمساهمي شركة اسمنت المدينة

عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

السادة المساهمين الكرام
يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم لكــم تقريــره الســنوي عــن أداء 

ونتائــج أعمــال شــركتكم للعــام المالــي 2021م. 
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أواًل: نشاط الشركة
تنتــج الشــركة األســمنت بأنواعــه المختلفــة في مصنعهــا الواقع في محافظــة مرات وتصل الطاقــة اإلنتاجية 

السنوية للمصنع ألكثر من )3.65( مليون طن. 

ثانيًا: نتائج أعمال الشركة

1- مبيعات وأرباح الشركة:

بلغــت الكميــة المباعــة خــال عــام 2021م من األســمنت )2.96( مليــون طن مقابــل )2.93( مليون طن لعام 
2020م بإرتفاع طفيف قدره %1، ويعود سبب اإلرتفاع لزيادة الطلب على األسمنت.

اســتطاعت الشــركة أن تحقــق أرباحــًا جيــدة فــي ظــل المنافســة، هــذا وقــد بلغــت األربــاح اإلجماليــة فــي عام 
2021م )207.87( مليــون ريــال مقابــل )256.96( مليــون ريــال فــي عــام 2020م بانخفــاض وقــدره 19.10 % 
نتيجــة انخفــاض متوســط أســعار البيــع، فــي حين بلغــت األربــاح الصافيــة للعــام 2021م )160.28( مليون ريال 
مقابل )220.49( مليون ريال لعام 2020م بانخفاض قدره 27.30 %. ويعود ذلك بســبب انخفاض متوســط 

أسعار البيع.

الرســم البيانــي التالــي يوضــح تطــور صافــي المبيعــات وصافــي األربــاح خــالل خمــس ســنوات مــن 
عــام 2017م إلــى عــام 2021م:
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2- اإلنتــــــاج:

بلــغ إنتــاج المصنــع خــال عــام 2021م من الكلنكــر )2,499( ألف طن مــا يعادل %68.5 مــن الطاقة اإلنتاجية 
مقابــل )2,021( ألــف طــن خــال عــام 2020م بإرتفــاع قدره 23.65 % هــذا وقد بلغ إجمالــي المخزون بنهاية 

العام )324( ألف طن مقابل )550( ألف طن بإنخفاض قدره 41.09 %.

3- التوقعات المستقبلية:

شــهد عــام 2021م تحســن فــي إجمالــي الطلــب على مبيعات االســمنت فــي المملكة ليبلــغ )51,941( ألف 
مقابل )51,081( ألف لعام 2020م وبنسبة نمو تعادل %1.7، وتتوقع الشركة أن يستمر تعافي نمو الطلب 

كذلك للعام القادم بإذن الله 

4- التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقًا للتحليل الجغرافي أدناه:

السنة
التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى إجمالي اإليرادات

2021496,731,659425,075,20964,112,5967,543,854م
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ثالثًا: المشروعات والخطط المستقبلية
تقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن 

هذه المشاريع:

مشروع إستخدام الوقود البديل

تعمــل الشــركة علــى تطويــر مصــادر إضافيــة للوقــود البديــل لتقليــل اإلعتمــاد علــى الوقــود البترولــي وخفض 
معدالت اإلنبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

هــذا وقــد حققت الشــركة مســتهدفات كفاءة الطاقة بشــهادة من المركز الســعودي لكفــاءة الطاقة وذلك 
وفقــًا آلليــة تــداول الوفــورات فــي الطاقــة للقطــاع الصناعــي المعتمــد بقــرار مجلــس إدارة المركز الســعودي 

لكفاءة الطاقة.

رابعًا: القروض
تقــر الشــركة بعــدم وجــود أي قروض قائمة عليها تجاه البنــوك أو أي جهات أخرى حتى 2021/12/31م علمُا 
بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيات ائتمانية سارية تخضع ألحكام وشروط التمويل اإلسامي، وتبلغ اجمالي 

التسهيات 90,625,000 ريال وذلك مقابل سند ألمر.

خامسًا: الشركات التابعة

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة
الدولة

محل الرئيس والتأسيس
نسبة 
ملكية

شركة الحلول الخضراء
تقديم الحلول البيئية 
لمعالجة المخلفات 

%100السعودية500,000 ريال

فرع شركة اسمنت المدينة 
للمقاوالت

-السعوديةفرعمقاوالت فرعية تخصصية

سادسًا: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية 
 )القيمة بالريال(

البيـــــــــــــــــان

2021م

وصف موجز لها
المسدد خالل العام

المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

12,222,798 9,008,622 الزكاة الشرعية

تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل 
في المملكة العربية السعودية، ويتم 

عمل مخصص للزكاة على أساس 
االستحقاق. وقد استلمت الشركة 

شهادات الربط النهائي لألعوام 2006 
 -2018

2,923,083 59,744,902 ضريبة القيمة المضافة

تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل 
في المملكة العربية السعودية، ويتم 
سدادها شهريًا خال المدة النظامية 

على أساس المستحق من الشهر 
السابق

ـــــ887,553ضريبة اإلستقطاع

اشتراكات المؤسسة العامة 
3,191,081250,698للتأمينات االجتماعية

تخضع الشركة لنظام التأمينات 
االجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات 
التأمينات االجتماعية وفقًا ألساس 

االستحقاق

18,489,705 رسوم استغال محاجر
ـــــ 

يتم سداد المقابل المالي إلستغال 
الخامات للرخص الخاصة بمحاجر 

المواد الخام
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سابعًا: المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع
تولي الشركة جل اهتمامها موضوع المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع، حيث قدمت الكثير فيما يخص 
دعــم جميــع متطلبــات المناطق المجاورة من رعايات ومســاهمات تنموية وتوعوية دينيــة، ثقافية، اجتماعية، 
رياضيــة ومختلــف أنمــاط الحيــاة ومازالــت تقــدم وتحــرص علــى المســاهمة في كل مــا يعود بالنفــع وله قيمة 
مضافــة للمجتمــع وشــرائحه بنــاءا على خطط اســتراتيجية تنســجم مع أنشــطة الشــركة ورؤيــة المملكة 2030 

فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمساهمة في نسيج مجتمعي مزدهر.

أ. التبرعات والمساهمات االجتماعية:

ب. الجودة والسالمة والصحة والبيئة:

تؤكــد الشــركة التزامهــا بتطبيــق كافــة المتطلبــات حســب المعايير الســعودية والعالمية للحفاظ على ســامة 
البيئــة تحــت اشــراف ومتابعــة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية الســعودية مع الحرص 
التــام علــى المحافظــة علــى جودة منتجاتها. وقد حصلت الشــركة على العديد من شــهادات الجودة والجوائز 

العالمية، منها: 

دعم لجنة التنمية 
بمحافظة مرات 

إلنشاء منتزه.

دعم الجمعية 
الخيرية لرعاية 

مرضى الروماتيزم.

دعم مهرجان التمور 
بمحافظة شقراء. 321

        

عامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة 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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ج. الحوكمة البيئية:

تعرف الحوكمة البيئية بأنها السياسة البيئية التي تدعو إلى التنمية المستدامة وإدارة جميع األنشطة البشرية 
والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ومن هذا المبدأ فنحن ملتزمون بتقليــل األثر البيئي لعملياتنا والعمل 
علــى تطويــر اقتصــاد صديــق للبيئة من خال العديد من المبادرات الهادفة لخفض اســتهاك الطاقة، وتنويع 
مصادرهــا، عــن طريــق اســتغال الطاقة الحرارية المهــدرة في المصنع، وتحويل المخلفــات بجميع انواعها إلى 
وقود بديل بطريقة صديقة للبيئة  وذلك ســعيًا من الشــركة لترشــيد استخدام الوقود األحفوري والذي يعتبر 

أحد ركائز رؤية المملكة 2030. 

واســتجابًة للتوجهــات الدوليــة الداعيــة التخــاذ خطــوات جديــة فيمــا يخص االســتدامة، تلعب شــركة اســمنت 
 )ESG( المدينــة دوًرا هامــًا فــي فهــم المخاطر والفرص المتعلقة بالمســؤولية البيئية والمجتمعيــة والحوكمة
علــى مســتوى عملياتهــا، كما أننا حريصون بتســريع الخطوات االســتراتيجية الخاصة بالتحــول فيما يخص مجال 
الطاقة ونســتجيب بشــكل فّعال لمتغيرات الســوق من خال تطبيق أحدث التطبيقات التكنولوجية والرقمية 
لتعزيز مكانتنا باإلضافة الى اإلدارة المسؤولة والفعالة لمواردنا وبصفتنا أحد أهم الشركات الرائدة في مجال 
استغال الوقود البديل والطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة، ونعمل 
جنبًا الى جنب مع عدة جهات حكومية وكذلك شــركات خاصة محلية وعالمية للحماية والحفاظ على النظام 

البيئي. 

كمــا أننــا نفتخــر باإلنجــازات التــي تمكّنــا مــن تحقيقهــا، وسنســتمر فــي تقديم مبــادرات جديــدة لبيئتنــا لتحقيق 
أهدافنا المشتركة لخدمة المجتمع.

ثامنًا: الموارد البشرية
ســعيًا مــن الشــركة لتحقيــق أهدافهــا فيمــا يتعلــق بتنميــة وتدريــب مواردهــا البشــرية فلقــد إعتمــدت برامــج 
متخصصــة الختيــار وتطويــر الموظفيــن وتخطيــط مســاراتهم الوظيفيــة بمــا يضمــن شــغل المناصــب بالشــركة 
بالكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة والمميــزة. كما تقوم الشــركة بتشــجيع الموظفين على المشــاركة اإليجابية في 
تطويــر الشــركة وخلــق بيئــة عمــل مائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع اإلســتمرار فــي تعزيز مهاراتهم 
وتأهيلهم لرفع مستوى أدائهم. وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف 

كوادر وطنية في عدة أقسام.

كمــا تســتمر الشــركة فــي التعــاون مــع جهات محليــة وعالميــة متخصصة في تقديــم خدمات التدريــب التقني 
واإلداري والتسويقي، إضافة إلى عقد ورش 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.

2223
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تاسعًا: المخاطر
تولــي الشــركة اهتمامــًا عاليــًا بالمخاطــر المحتملة من جراء المنافســة المتوقعة محليًا ولذا فإن الشــركة تقوم 
بمراجعــة دوريــة لهــذه المخاطــر ووضــع اإلجــراءات المناســبة للتعامــل معهــا. تجــدر اإلشــارة إلــى ان المخاطــر 
الموضحــة أدنــاه ال تشــتمل علــى جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجهها الشــركة, بــل إنه مــن الممكن وجود 
مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة في الوقــت الحالي, أو قد تعدها الشــركة إما نــادرة الحدوث أو انها 

ذات تأثير طفيف:

2

المخاطر التشــغيلية والتســويقية: تولي الشــركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة 
المتوقعة محليًا نتيجة ارتفاع المخزون لشركات األسمنت في السوق المحلية، وتقوم الشركة 
بالمراقبة والمراجعة دوريًا لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.

المخاطــر االقتصاديــة: إن الوضــع االقتصــادي المحلــي والعالمي قد يكون له تأثير مباشــر على 
أعمــال الشــركة المســتقبلية، ويشــمل ذلــك التغيــرات فــي أداء المبيعات، ومســتوى الســيولة 
َول والشــركات الصناعية  في الســوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافســة من الدُّ
الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، 
واألحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف 

وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة باألنظمة والقوانين: وذلك ألن إدارة أعمال الشركة تخضع ألنظمة وقوانين 
دة وأي تغيــر فيهــا أو إبدالهــا بأنظمــة جديــدة مــن أي جهــة حكوميــة أو جهة إشــرافية أو  متعــدِّ
ســلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشــركة أو إيقاف منتجات الشــركة أو بعض 

منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

1

3

المخاطــر المتعلقــة بالتركيــز علــى بعــض العماء: تغطي منتجات الشــركة شــريحة واســعة من 
العمــاء وللــه الحمــد، كما تعتمد الشــركة علــى الموزعين لتوزيع منتجاتهــا، 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.

4

6

المخاطــر المتعلقــة بالموقــع الجغرافــي للشــركة والكــوارث الطبيعيــة: حيــث تتركــز جميــع أعمال 
الشركة في موقع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع 
أو حــدوث أي كــوارث طبيعيــة فيــه كالفيضانــات أو الزالزل من شــأنه أن يكــون ذو أثر على أعمال 

وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين: حيث يعتبر التعدين جزءًا أساســيًا من نشــاط الشــركة، وحق 
التعديــن هــذا ممنــوح للشــركة مــن قبــل الجهــات المعنيــة في الحكومــة الســعودية وفي حال 
تــم الغــاء حقــوق التعديــن الممنوحة للشــركة او فــرض أي قيود على هذه الحقــوق، فإن قدرة 
الشــركة علــى تشــغيل المصنــع قــد تتأثــر بذلــك ممــا ينعكس ســلبًا وبدرجــة كبيرة علــى الوضع 

المالي ونتائج العمليات.

المخاطــر المتعلقــة بإمــدادات الطاقة: حيث يســتهلك إنتاج االســمنت كميات كبيــرة من الطاقة 
والتــي تمثــل جــزًء كبيــرًا مــن تكاليف اإلنتاج وبناًء على ذلك، أي قرار برفع أســعار الوقود ســيكون 
له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن عدم تخصيص الكمية 
المطلوبــة مــن الوقــود للخــط الثانــي ســوف يســتمر بالتأثير ايضًا وبشــكل ســلبي وجوهــري على 

الشركة. 

5

7
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عاشرًا: حوكمة الشركة 
تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة الســوق المالية باســتثناء الواردة 

أدناه:

سبب عدم التطبيقلم يطبقُطبق جزئيًانص المادة / الفقرةرقم المادة

المواد االسترشادية غير المطبقة

 المادة )38(، المادة )39(، المادة )41(، المادة 
)54( فقرة )ب( المادة )70(، المادة )71(، المادة 

)72(، المادة )76(، المادة )77(، المادة )78(، 
المادة )83(، المادة )85(، المادة )88(، المادة 

)89( البند )3(، المادة )95(

مواد استرشادية سيتم تطبيقها 
عندما تصبح إلزامية

المادة )87(

تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع 

إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية 
واإلقتصادية للمجتمع

المادة استرشادية إال أنه يتم إعتماد 
مساهمات الشركة االجتماعية من 
قبل مجلس اإلدارة وجاري العمل 

على إعداد السياسة المطلوبة.

المحاســبة  معاييــر  عــن  إختــالف  ألي  إيضــاح  عشــر:  الحــادي 
القانونييــن:  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــدة 

ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثانــي عشــر: ) أ ( أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي فــي 
دورتــه الخامســة، وأعضــاء اللجــان، ووظائفهــم الحالية والســابقة 
إدارة  مجلــس  فــي  عضويتهــم  وبيــان  وخبراتهــم  ومؤهالتهــم 

شــركات مســاهمة اخــرى.

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها

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	 
الرئيس العام لشركة خدمات التقنية	 
الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات	 
مدير عام اإلنشاءات األولى للمباني-مؤسسة خاصة	 
اإلشــراف العــام علــى عــدة فــروع لمؤسســاته الخاصــة وبمختلــف المجــاالت التجاريــة والخدمــات 	 

والمقاوالت
وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوربية وأسيوية	 

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

بدر بن عمر العبداللطيف
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 وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبداللطيف القابضة.	 
المدير العام في شركة مفروشات العبداللطيف 	 
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسان 	 
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 الشركة مفروشات العبداللطيف )سابقًا(	 
مديرًا للشئون اإلدارية ومسئواًل عن جميع الفروع بالمملكة )سابقًا(	 
مدير العاقات الحكومية في مفروشات العبداللطيف )سابقًا(	 

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة مجموعة العبداللطيف 	 
القابضة )مساهمة مقفلة(

شركة المستقبل للسيراميك 	 
والبورسان )مساهمة 

مقفلة(
شركة مفروشات 	 

العبداللطيف )مساهمة 
مقفلة(
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المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها

ماجد بن عبد الرحمن العسيالن
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة

التحضير لشهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد	 
ماجســتير فــي العلــوم اإلداريــة مــن الجامعة األمريكية الدوليــة )مصادقة مــن وزارة التعليم العالي 	 

والملحقية السعودية(
برنامج مديري المستقبل معادل لدرجة الماجستير في األعمال المصرفية من معهد الطويل	 
عــدد مــن المؤتمــرات وورش العمــل والــدورات التدريبيــة داخــل وخــارج المملكــة فــي التخصصــات 	 

اإلداريــة والماليــة والصناعيــة الفنيــة  المتخصصــة / +)3000( ســاعة )كلية انســياد لألعمــال، كلية 
األعمال لجامعة سان دييغو، معهد يورو موني، معهد اكسفورد لألعمال، معهد لندن لألعمال، 

المعهد المصرفي السعودي، مركز ليورون العالمي للتدريب(
بكالوريس محاسبة جامعة الملك سعود 	 
رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي	 
نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة االسمنت	 
عضو مجلس إدارة شركة آجل للخدمات المالية	 
عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة 	 
عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة	 
عضو غرفة التجارة الدولية السعودية	 
عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة )سابقًا(	 
رئيس لجنة المراجعة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي 	 
عضو لجنة إدارة المخاطر شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي	 
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 مصرفية الشركات بنك الرياض )سابقًا( 	 
إدارة اإلئتمان والمخاطر بنك الرياض )سابقًا(	 
إدارة المحاسبة البنك الفرنسي )سابقًا(	 

شركة آجل للخدمات المالية 	 
)مساهمة مغلقة(

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة العبداللطيف لاستثمار 	 
الصناعي )مساهمة عامة(

شركة توزيع الغاز الطبيعي 	 
)مساهمة عامة(

محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة 

بكالوريــس إدارة أعمــال وتســويق )مرتبــة الشــرف(- الجامعة األمريكية في دبــي - اإلمارات العربية 	 
المتحدة. 

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد - الواليات المتحدة األمريكية.	 
رئيس مجلس إدارة شركة تال الخير الغذائية.	 
عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة	 
عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات التقنية ورئيس لجنة اإلستثمار 	 
عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة اإلستثمارات 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(	 

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة المعجل للتجارة 	 
والمقاوالت )شركة مساهمة 

مقفلة(
شركة تال الخير الغذائية 	 

)شركة مساهمة مقفلة(
شركة معارض الظهران 	 

الدولية )شركة مساهمة 
مقفلة(

شركة االستثمارات التقنية 	 
)شركة مساهمة مقفلة(

شركة الظهران للصناعات 	 
الكيماوية والتسويق )شركة 

مساهمة مقفلة(

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها

عمر بن حمد المشعل
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(	 

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

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 الزعيم
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة

بكالوريوس هندسة كهربائية.	 
حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة.	 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة	 
الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة الدوليــة لألعمــال التجاريــة والمقــاوالت 	 

المحدودة
نائب رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشــيحات 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 	 
نائب رئيس مجلس ادارة وعضو لجنة تنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسان	 
عضو مجلس االدارة 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(	 

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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المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
الشركات المساهمة

التي يشارك في عضويتها

محمد بن حمدان السريع
عضو لجنة المراجعة )عضو من خارج المجلس(

بكالوريوس في ادارة االعمال - الواليات المتحدة	 
ماجستير في اإلدارة المالية - الواليات المتحدة	 
عدة دورات متقدمه في ادارة االئتمان و المخاطر 	 
عدة دورات في التدقيق الداخلي الجمعية السعودية للمراجعين الداخلين 	 
عضو مجلس إدارة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي	 
عضو لجنة مراجعة ولجنة المخاطر شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي 	 
عضو لجنة مراجعة أسمنت المدينة 	 
ادارة مصرفيه الشركات الكبرى و المؤسسيه البنك السعودي البريطاني 	 
عضو مجلس ادارة شركة عوازل المتحدة )سابقا(	 
رئيس قسم التحليل المالي في دار الغربية لاستشارات المالية )سابقا(	 

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 عشــر: ) ب ( أســماء اإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية 
والســابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمنصب بالشركةاالسم

1

تركي بن 
عبدالعزيز 

العبداللطيف

نائب الرئيس 
التنفيذي - المجلس 
اإلستراتيجي لتطوير 

األعمال

درجة البكالوريس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعود. 	 
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 منها رئيسًا إلدارة الموارد البشرية، رئيسًا 

للشؤون اإلدارية، رئيسًا للجنة المشاريع التطويرية والتنظيمية بحصيلة خبرة 
عملية تجاوزت الخمسة عشر عامًا.

حاصل على عدد من الدورات التدريبية في المجاالت اإلدارية.	 

2
عبد الرحمن 

مصطفى أحمد

 نائب الرئيس 
التنفيذي - المجلس 
اإلستراتيجي لتطوير 

األعمال

ماجستير إدارة األعمال من جامعة مانشستر البريطانية	 
بكالريوس هندسة القوى الميكانيكية	 
شهادة اإلختصاص في إستراتيجيات األعمال من جامعة هارفرد	 
عدد من الدورات والمؤتمرات الفنية المتخصصة في صناعة األسمنت 	 

وإدارة ساسل اإلمداد و الموارد البشرية
رئيس إدارة التخطيط اإلستراتيجي )سابقا(	 
رئيس القطاع الفني والتطويري -شركة إنترسيمينت العالمية )سابقا(	 
مدير إدارة تطوير األداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية )سابقا(	 
مدير إدارة اإلنتاج -شركة أسمنت اإليطالية العالمية )سابقا(	 
عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت اإليطالية العالمية )سابقا(	 

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
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1- لجنة المراجعة:
تشــرف لجنــة المراجعــة علــى إدارة المخاطــر والضوابــط الداخليــة فــي شــتى جوانــب أعمــال الشــركة، وتشــمل 
مســئوليتها إســتعراض ومناقشــة البيانات المالية الربع ســنوية والســنوية للشــركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية 

لمجلس اإلدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة.

المنصباالسم

123456

20
21

/0
2/

18

20
21

/0
2/

23

20
21

/0
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20
21

/0
8/
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20
21

/1
0/

21

20
21

/1
0/

28

حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنة1- األستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو لجنة2- األستاذ / عمر بن حمد المشعل

4- األستاذ / محمد بن حمدان السريع
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضرحضرحضرحضرحضرحضر

 هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة ستة إجتماعات خالل عام 2021م. 

2- لجنة الترشيحات والمكافئات:
تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافئــات مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وفعاليــة أداء أعضائــه، ورفــع التوصيات 
فــي شــأن التغيــرات التــي يمكــن إجراؤهــا، وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة والتأكــد مــن اســتقالية وعــدم 
وجــود تعــارض مصالــح للعضــو، والتوصيــة لترشــيح العضو وفــق االحتياجــات المطلوبــة، ومراجعــة المكافئات 

والتعويضات للجان المجلس ورواتب اإلدارة التنفيذية ونسب التوطين. 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة:

المنصباالسم
12

2021/03/08م2021/01/10م

حضرلم يحضررئيس اللجنة األستاذ / محمد بن سليمان الراجحي

حضرحضرعضو لجنةاألستاذ / محمد بن سعد المعجل

األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني
عضو لجنة

)عضو من خارج المجلس(
حضرحضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماعان خالل عام 2021م. 
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3- اللجنة التنفيذية:
تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بعمل الدراســات والخطط اإلســتراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناســبة ورفع 

التوصيات الى مجلس االدارة.

أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الخامسة لمجــــلس اإلدارة وهم:

المنصباالسم
12

2021/03/09م2021/01/28

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 اجتماعان خالل عام 2021م.

مكافآت أعضاء اللجان لعام 2021م )القيمة بالريال(:

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 عبدالرحمن العسيان2

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

أعضاء لجنة المراجعة

18,00000---1األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم1

18,00000---األستاذ / عمر بن حمد المشعل2

50,00018,00000األستاذ / محمد بن حمدان السريع3

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

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

6,00000---األستاذ / محمد بن سعد المعجل2

50,0006,00000األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني3
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مجلس اإلدارة
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1- أعضاء المجلس:
أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خال عام 2021م في دورته الخامسة كاآلتي:                  )القيمة بالريال(

التصنيفالمنصباالسمم
المكافئات 

السنوية
بدل حضور 

جلسات 

الرواتب 
والتعويضات 

والبدالت

1
صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 

بن مشعل آل سعود
200,00012,0000مستقلرئيس مجلس االدارة

األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف2
نائب رئيس مجلس 

االدارة والعضو المنتدب
200,00018,0000تنفيذي

3
األستاذ / ماجد بن عبدالرحمن 

العسيان
200,00018,0000تنفيذيعضو مجلس ادارة

200,00018,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ / صالح بن سليمان الراجحي4

200,00018,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ محمد بن سعد المعجل5

200,00018,0000مستقلعضو مجلس ادارةاألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

200,00018,0000غير تنفيذيعضو مجلس ادارةاألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم7

بنــاءًا علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أوصــى مجلــس اإلدارة برفــع توصيتــه الــى الجمعيــة العامــة 
قــدره  مبلــغ  بإجمالــي  االدارة  اعتمــاد صــرف مكافــآت ســنوية ألعضــاء مجلــس  علــى  بالموافقــة  القادمــة 

)1,400,000( ريال بواقع )200,000( ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 

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.

 2- حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة اجتماعــات المجلــس خــالل عــام 
2021م

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة خال عام 2021م في دورته الخامسة: 

االسمم

عدد االجتماعات

123456

2021/02/012021/02/282021/03/102021/05/252021/05/272021/08/11

1
صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

اعتذراعتذرحضرحضرحضرحضر

حضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف2

3
األستاذ / ماجد بن عبدالرحمن 

العسيان
حضرحضرحضرحضرحضرحضر

4
األستاذ / صالح بن سليمان 

الراجحي
حضرحضرحضرحضرحضرحضر

حضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ محمد بن سعد المعجل 5

حضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

7
األستاذ / محمد بن حكمت 

الزعيم
حضرحضرحضرحضرحضرحضر
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3- بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل 
الســنة الماليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن 

لهــذه الجمعيــات

الجمعية العامة العادية 2021/04/20ماالسمم

اعتذرصاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود1

حضراألستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف2

حضراألستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان3

اعتذراألستاذ / محمد بن سعد المعجل4

حضراألستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي5

حضراألستاذ/ عمر بن حمد المشعل6

حضراألستاذ / محمد بن حكمت الزعيم7

4- اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطة أعضائة – وبخاصة 
غيــر التنفيذييــن – علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال 

الشــركة وأدائها
يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه بإبــاغ أعضــاء مجلس اإلدارة -وبخاصــة غير التنفيذييــن - علمًا بمقترحات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

5- اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن 

الئحــة حوكمــة الشــركات: 
فيمــا يلــي نــص سياســة المكافــآت ألعضاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذية 

والتي تم إعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م:

تمهيد:

تــم إعــداد هــذه السياســة »سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة« بهــدف التوافــق 
مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن مجلس هيئــة الســوق المالية بموجــب القــرار )8 16 2017( وتاريخ 
1438/05/16هـــ الموافــق 2017/02/13م. والتــي نصت بأن » تقوم لجنة المكافآت والترشــيحات بـ» إعداد 
سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى 

مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة«

الهدف: 

تهــدف هــذه السياســة إلــى تحديــد معاييــر واضحــة لمكافآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه وكبــار التنفيذيين 
فــي ضــوء متطلبــات نظــام الشــركات وأنظمــة ولوائــح هيئة الســوق المالية، كمــا تهدف السياســة إلى جذب 
أفــراد يتمتعــون بقــدر مــن الكفــاءة والقــدرة والموهبــة مــن أجــل العمل فــي مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة 
التنفيذيــة مــن خــال تبنــي خطــط وبرامــج محّفــزة للمكافــآت ومرتبطة بــاألداء، مما يســاهم في تحســين أداء 

الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار 
التنفيذيين بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

أن تكون المكافآت متناســبة مع نشــاط واســتراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات الازمة إلدارتها ومتوافقة 
مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

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

د المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهات العلمية،  تحدَّ
والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

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

تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضو واختصاصاتــه والمهــام المنوطة به 
وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة واســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمها عضو 
فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك لمنــع اســتغال الوضع الوظيفي للحصــول 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 
أو بــدل مصروفــات أو مزايــا عينيــة ويجــوز الجمــع بيــن اثنين أو أكثر مــن هذه المزايا وبما ال يتجــاوز 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
تحدد سنويًا بما ال يتجاوز 200 ألف ريال 

وفقًا لنظام الشركة األساسي

التعديل وآليات الصرف:
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المشار أعاه 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 الجمعية العامة للشركة.

 يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خال 
الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلك مــن المزايا، وأن يشــتمل كذلك على بيــان ما قبضه 
أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات )أن وجــدت( وأن 
يشــتمل كذلك على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

للجمعية العامة.

يجــوز للمجلــس تحديــد مكافــأة خاصة لرئيس المجلس ونائــب الرئيس والعضو المنتدب وفقــًا للفقرة رقم )2( 
من المادة رقم )21( من نظام الشركة االساسي.

مكافأة أعضاء اللجان:

يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدالت الحضور 
وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

يصــرف بــدل حضــور االجتماعــات وغيرها من االســتحقاقات كمــا هو موضح في هذه السياســة وفقًا للجدول 
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:
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة )من خارج المجلس( المشار إليها أعاه من فترة إلى أخرى بناًء 

على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات 
المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

أمــا مكافــأة عضويــة لجنة المراجعة او بدل حضــور االجتماعات يتم اعتمادها من قبــل الجمعية العامة 
للمساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.

مكافأة اإلدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج 
وخطــط الحوافــز بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بناء علــى توصية مــن اإلدارة التنفيذية وتشــتمل مكافآت 

اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

راتــب أساســي )يتــم دفعــه فــي كل نهاية شــهر ميادي وبصفة شــهرية( وبدالت تشــتمل، على ســبيل المثال 
ال الحصــر، بــدل ســكن، بــدل مواصــات، وبدل هاتــف، وبدل تعليم لألبنــاء، مزايا تأمين طبي لــه ولعائلته، إجازة 
ســنوية، وتذاكر ســفر ســنوية، ومكافأة نهاية خدمة حســب نظام العمل وسياســة الموارد البشــرية المعتمدة 

من قبل الشركة.

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

يتــم إعتمــاد المكافــأة الســنوية لجميــع الموظفين وكبــار التنفيذين بقرار مــن مجلــس اإلدارة بتوصية من لجنة 
المكافآت والترشيحات.
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ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت على بند مكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة 
للمساهمين.

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافآت أعضاء المجلــس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير الســنوي لمجلس 
اإلدارة وفقًا للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما 

التنفيذية.

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

يتــم إعــداد إجــراءات صــرف المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان من قبــل أمين ســر المجلس أو 
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.

 تصــرف المكافــأة الســنوية لمجلــس اإلدارة ســنويًا مع مراعاة بدايــة فترة العضوية في المجلس خال الســنة 
المالية المنتهية بعد إعتماد الجمعية العامة لها، أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة )من خارج مجلس اإلدارة( 
فيتــم صرفهــا ســنويًا مــع مراعــاة بداية فتــرة العضوية في اللجنة خال الســنة المالية المنتهيــة خال 30 يومًا 

التالية لنهاية العام المالي.

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 السنوية المقطوعة ألمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعاه من فترة إلى أخرى بناًء 
على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم 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 السياسة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة إعتبارًا من 2017/01/01م، ويتم مراجعة 
هــذه السياســة بصفــة دوريــة )عنــد الحاجــة( مــن قبل لجنــة المكافــآت والترشــيحات، ويتم عــرض أي تعديات 
مقترحــة مــن قبــل اللجنــة على مجلس اإلدارة، الذي يقوم بدراســة ومراجعة التعديــات المقترحة ويوصي بها 

للجمعية العمومية للمساهمين إلعتمادها.

6-)أ( مصلحــة وحقــوق أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي فــي دورتــه 
الخامســة فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها 

التابعــة وكذلــك زوجاتهــم وأبنائهــم القصــر:

مالحظاتاالسم

األسهم بنهاية عام 
2020م

األسهم بنهاية عام 
2021م

التغير خالل العام

عدد 
األسهم

النسبة
عدد 

األسهم
النسبة

عدد 
األسهم

النسبة

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن مشعل آل سعود 
رئيس مجلس االدارة

-708,6770.506%708,6770.506%--

األستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف
نائب رئيس مجلس االدارة

-1,4790.001%1,4790.001%--

األستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيان
عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي 

-29,5980.021%10,0000.007%19,598 -66.2%

األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم 
عضو مجلس إدارة

-207,1880.147%207,1880.147%--

األستاذ/ عمر بن حمد المشعل
عضو مجلس االدارة

-710,3590.507%710,3590.507%--

األستاذ/ محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة

ممثًا 
عن/ شركة 

المعجل 
للتجارة 

والمقاوالت

3,181,8182.272%2,800,0002%381,818-12%

األستاذ / صالح بن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة

-860,0001%860,0001%--
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مصلحــة وحقــوق كبــار التنفيذييــن مــن أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 
وكذلــك زوجاتهــم وأبنائهــم القصــر:

مالحظاتالوظيفةاألسم

األسهم 
بنهاية عام 

2020م

األسهم 
بنهاية عام 

2021م

التغير خالل العام

النسبةعدد األسهم

األستاذ/ تركي بن 
عبدالعزيز العبداللطيف

نائب الرئيس 
التنفيذي - المجلس 
اإلستراتيجي لتطوير 

األعمال

--1010أسهمه

7- مكافئات وتعويضات كبار التنفيذيين:
بلغــت مكافــآت وتعويضــات كبــار التنفيذيين بالشــركة وهم )العضــو المنتدب، الرئيس التنفيــذي، نائب الرئيس 
التنفيــذي - المجلــس اإلســتراتيجي لتطويــر األعمــال، نائــب الرئيــس التنفيــذي - المجلس اإلســتراتيجي لتطوير 

األعمال، المدير المالي(

اإلجمالي
المكافئاتالبدالترواتب

3,426,1002,067,8922,238,838

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

المستقبلية يؤكد ما يلي:

أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.	 

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

ال توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال )االدخار - القروض - أسهم الموظفين....إلخ(.	 

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

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس ادارة المصــدر أو أحــد كبــار التنفيذيين عن أي 	 

راتب أو تعويض.

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

تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات لألسباب التالية: 

الغرض من الطلبتاريخ طلب الملفالرقم

اجراءات الشركة2021/02/11م1

توزيع أرباح 2021/03/10م2

الجمعية العامة2021/04/20م3

توزيع أرباح 2021/08/19م4

49 48
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الرابــع عشــر: توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا 
وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا 
بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه 
وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك 

ــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا. التوصي
اليوجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة فيهــا تعارض بينهــا وبين قرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفض المجلس 

األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

الخامــس عشــر: المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة للشــركة:

أظهــرت نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لعــام 2021م عدم وجــود أي ماحظات 
جوهريــة تؤثــر علــى نشــاط الشــركة، وقامــت شــركة كي بي ام جــي بأعمال التدقيــق الداخلي بالشــركة وتنفيذ 
عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر 
العمــل وتقديــم تقاريرهــا بصفــة دوريــة للجنــة المراجعــة والتــي بدورهــا تقــوم بمراجعــة وتدقيــق تلــك التقاريــر 
والتوجيه بشــأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها 
الشــركة. وتوصــي اللجنــة اإلدارة التنفيذيــة لشــركة اســمنت المدينــة باالســتمرار فــي تحســين كفــاءة وفعالية 

السياسات واإلجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.

السادس عشر: النتائج المالية 
نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 2017م إلى 2021م

1- قائمة المركز المالي: )القيمة بآالف الرياالت( 

 

عام 2017معام 2018معام 2019معام 2020معام 2021مبيان

األصول

562,542488,679821,508577,317676,488أصول متداولة

1,393,4511,459,7801,526,8241,647,3311,593,535أصول غير متداولة

1,955,9931,948,4592,348,3332,224,6482,270,023مجموع األصول

المطلوبات وحقوق المساهمين

96,34479,62067,93271,197154,496خصوم متداولة

29,52723,79723,15311,54210,062خصوم غير متداولة

125,871103,41891,08682,738164,558مجموع الخصوم

حقوق المساهمين

1,400,0001,400,0001,892,0001,892,0001,892,000رأس المال

191,498175,471153,421134,411123,314احتياطي نظامي

--)1,417()2,115()2,314(إحتياطيات أخرى

240,938271,685213,242115,49890,151أرباح مبقاة

1,830,1221,845,0412,257,2462,141,9092,105,465مجموع حقوق المساهمين

1,955,9931,948,4592,348,3332,224,6482,270,023حقوق المساهمين والمطلوبات



5253

التقرير السنوي 2021 اسمنت المدينة

الرســم البيانــي التالــي يوضح تطــور األصول وحقوق الملكية خالل خمس ســنوات من عام 2017م إلى 
2021م:

0
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2017

2,105 2,214 2,257

1,845 1,830

2,270 2,224 2,248
1,948 1,955

2018 2019 20212020

األصول وحقوق المساهمي من 2017م إلى 2021م )بمالي�ي الرياالت(

األصول 

حقوق المساهمي

2- قائمة الدخل: )القيمة بآالف الرياالت(

عام 2017معام 2018معام 2019معام 2020معام 2021م بيان

496,731572,729531,377344,896535,393صافي المبيعات

)406,918()244,183()300,264()315,769()288,859(تكلفة المبيعات

207,872256,960231,112100,713128,475مجمل الربح

مجموع المصاريف 
العمومية واإلدارية والبيعية 

والتسويقية
)33,510()36,913()36,080()31,115()27,082(

10,1577,98052,1884,082)1,860(إيرادات/ مصاريف أخرى

)12,169()13,000()15,402()9,711()12,222(الزكاة الشرعية

160,280220,493190,097112,31293,305صافي دخل السنة

1.141.221.000.590,49ربحية السهم

3- ملخص قائمة التدفق النقدي:

بيان
2021م

آالف الرياالت
2020م

آالف الرياالت

267,514381,928صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل

234,554)83,649(صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)634,876()178,188(صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

)18,394(5,676صافي التغير في النقد والنقد المماثل

50,06168,456النقد وما في حكمه - بداية السنة

55,73850,061النقد وما في حكمه - نهاية السنة

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير.
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السابع عشر: األرباح

سياسة الشركة في توزيع األرباح 

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام األساسي للشركة ومدى توفر 
الســيولة الازمة للوفاء بســداد االســتثمارات والمشروعات االستراتيجية للشــركة، حيث يتم توزيع األرباح على 

النحو التالي:

توزيعات األرباح خالل عام 2021م 

يجنــب )%10( مــن األربــاح الصافية لتكويــن احتياطيًا نظاميًا. ويجوز للجمعيـــة العامة العادية 
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينة من 
األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلك دفعة أولى للمســاهمين تعادل )%1( واحــد بالمائة على األقل 
من رأس المال المدفوع.

1
2

3
 يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عن )%10( عشــره فــي المائة مــن الباقــي لمكافئات 
مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة األنظمة والتعليمــات الصادرة من وزارة التجارة واإلســتثمار بهذا 

الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. 4
قــرر المجلــس فــي إجتماعــه بتــــاريخ: 1442/02/16هـــ الموافــق 2021/02/28م بتوزيــع أربــاح نقديــة النصف 	 

الثاني من العام 2020م بقيمة اجمالية بلغت )70,000,000( ريال سعودي بواقع )0.5( ريال للسهم الواحد.

قرر المجلس في إجتماعه بتــاريخ: 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/11م بتوزيع أرباح نقدية النصف األول 	 

من العام 2021م بقيمة اجمالية بلغت )105,000,000( ريال سعودي بواقع )0.75( ريال للسهم الواحد.

الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2021م

1. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2021م والربع األول من عام 2022م

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الثاثاء 1442/09/08هـ 

الموافق 2021/04/20م، على تعيين )شركة الدكتور محمد العمري وشركاه( ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 
القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالث والســنوي من العام المالي 2021م والربــع األول لعام 2022م وتحديد 

أتعابه.

2. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2021م

ُيظهر تقرير مراجعي الحســابات أن القوائم المالية للشــركة عن الســنة المنتهية في 2021/12/31م خالية من 
أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

3. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاســبة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين. وال توجد أية اختافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.



5657

التقرير السنوي 2021 اسمنت المدينة

شكر وتقدير
وفي الختام يســر مجلس اإلدارة وبهذه المناســبة أن يرفع أســمى آيات شــكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده األمين صاحب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع، ولحكومتنا 
الرشــيدة. كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص الدعاء الى الله العلــي القدير أن يحفظ لهذه البــاد قادتها وأن يوفق 
حكومتنــا الرشــيدة الــى مــا فيــه خير لهــذا الوطن والمواطنيــن، وأن يحفظ هذه الباد ويجنبهــا كل مكروه وأن 

يديم عليها نعمة األمن واألمان والسام.

كمــا يتقــدم المجلــس بالشــكر والعرفــان لمقــام وزارة الطاقة ووزارة الصناعــة والثروة المعدنيــة ووزارة التجارة 
الجهــات  وكافــة  البيئــي  على االلتــزام  الوطني للرقابــة  والمركــز  الماليــة  الســوق  وهيئــة  االســتثمار  ووزارة 
الحكوميــة ذات العاقــة علــى تعاونهــم ومســاندتهم ودعمهم المتواصــل، وإلى المســاهمين العماء الكرام 

على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة. 

والله ولي التوفيق,,

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 مجلس االدارة
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