تقريرمجلس اإلدارة ملساهمي
شركة أسمنت املنطقة الشمالية
عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة  /مساهمي شركة أسمنت املنطقة الشمالية

املحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسررئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة الشمالية ،أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
ويعبراملجلس عن جزيل الشكرعلى تلبيتكم الدعوة للحضور.
أيها األخوة:
املجلس يؤكد للجمعية العمومية مواصلة الجهود لتحقيق الطموحات – بإذن هللا – لرفع أداء الشركة ولتحقيق أفضل
النتائج – إن شاء هللا – وجعلها شركة رائدة في مجالها ضمن شركات اإلسمنت العاملة في اململكة.
ويسر املجلس أن يقدم لكم التقرير السنوي والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة و إنجازاتها للسنة املالية املنتهية في
2019/12/31م مع القوائم املالية املدققة.

وهللا املوفق،

رئيس مجلس اإلدارة

سـليمان بن سـليم الحرب ــي
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ً
أوال :نشاط الشركة:
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في إنتاج اإلسمنت البورتالندي العادي واملقاوم وإدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت البورتالندي بجميع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة
في منتجات الشركة ومواد البناء بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارج.
ً
ً
ً
وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية لإلنتاج في األفران حاليا ( )2.7مليون طن كلنكر سنويا ،بما يعادل ( )3,1مليون طن اسمنت سنويا.

ً
ثانيا :الشركات التابعة والزميلة:
 .1أسمنت الشمالية -األردن:
تمتلك شركة أسمنت املنطقة الشمالية ما نسبته ( )%99.372من أسهم شركة أسمنت الشمالية -األردن (مساهمة عامة) برأس مال قدره ( 55مليون دينار أردني)
مقسمة إلى ( 55مليون سهم) ،والتي تبلغ طاقتها التصميمية اإلنتاجية من اإلسمنت ( )1,000,000طن/سنة .ويتمثل نشاطها في صناعة االسمنت وطحن الكلنكر
وتنفيذ املشاريع الصناعية .واملحل الرئيس لعملياتها االردن.

 .2شركة خبراء االسمنت للتطويرواالستثمار:
تمتلك شركة أسمنت املنطقة الشمالية ما نسبته ()%50من أسهم شركة خبراء االسمنت للتطوير واالستثمار (شركة أردنية محدودة املسؤولية معفاة) برأس مال
قدره ( 1000دينار أردني) مقسمة إلى ( 1000سهم) ويتمثل نشاطها الحالي في تملك األسهم في شركة العاملية لصناعة اإلسمنت فقط .واملحل الرئيس لعملياتها
االردن.

 .3الشركات التابعة في دولة االمارات:
اسم الشركة التابعة

رأس املال
(درهم اماراتي)

نسبة ملكية
الشركة فيها

نشاطها الرئيس

الدولة املحل
الرئيس
لعملياتها

الدولة
محل
التأسيس

شركة سما اليمامة ليمتد
شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدينغ ليمتد
شركة شمال الخليج لتجارة االسمنت ومواد البناء املحدودة
شركة عبر الشمال لإلسمنت ومشتقاته ومواد البناء املحدودة
شركة الحزم لتجارة اإلسمنت ومشتقاته املحدودة
شركة ام قصر نورثرن اسمنت ملتد

1000
1000
1000
1000
1000
10000

%100
%100
%100
%100
%100
%100

تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)
تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)
تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)
تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)
تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)
تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية (األردن)

االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات

االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
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ً

ثالثا :نتائج أعمال الشركة:

()1
أ-

اإلنتاج:
أسمنت املنطقة الشمالية –السعودية:

بتوفيق من هللا -قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي  /املقاوم) كمية قدرها ( )1,638,263طن (مليون وستمائة وثمانية وثالثون الفا ومائتان
وثالثة وستون) طن خالل عام 2019م ،مقابل كمية قدرها ( )1,103,221طن (مليون ومائه وثالثة االف ومائتان وواحد عشرون) طن خالل عام 2018م،
بارتفاع قدره (.)%48.5
وقد بلغ انتاج الشركة من الكلنكر االبيض كمية قدرها )(255,986طن (مائتان وخمسة وخمسون الفا وتسعمائة وستة وثمانون) طن خالل عام  2019مقابل
كمية قدرها )(171,939طن (مائة وواحد وسبعون الفا وتسعمائة وتسعة وثالثون) طن خالل عام  ،2018بارتفاع قدره (.)%49
وقد بلغ إنتاج اإلسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها ( )1,636,155طن (مليون وستمائة وستة وثالثون الفا ومائة وخمسة وخمسون) طن خالل عام
2019م ،مقابل كمية قدرها ( )821,146طن (ثمانمائة وواحد وعشرون الفا ومائه وستة واربعون) طن خالل عام 2018م بارتفاع قدره (.)%99
وقد بلغ إنتاج اإلسمنت االبيض مما طحن من الكلنكر كمية ( )129,388طن (مائة وتسعة وعشرون الفا وثالثمائة وثمانية وثمانون) طن خالل عام 2019م،
مقابل كمية قدرها )  )47,121طن (سبعة واربعون الفا ومائة وواحد وعشرون) طن  2018بارتفاع قدره ).(175%

ب-

أسمنت الشمالية –األردن:

حيث أن شركة أسمنت الشمالية – األردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت ،فقد بلغ إنتاجها من االسمنت واملواد املضافة األخرى لعام  2019م
( )923,000طن مقابل كمية قدرها ( )914000طن خالل عام  2018بارتفاع قدره (.)%1

ت-

أم قصرنورثرن سمنت ليميتد -العراق

حيث أن شركة أم قصر نورثرن سمنت ليميتد – العراق تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويلة ألسمنت ،فقد بلغ إنتاجها من األسمنت واملواد املضافة األخرى لعام
 2019م ( )454,000طن والذي تم إنتاجه بعون هللا بدءا من شهر مارس .2019
ويوضح الرسم البياني انتاج الكلنكر لشركة إسمنت املنطقة الشمالية من عام 2015م إلى عام2019م:

1,638

1,103

1,555

2019

2018

2017

2,251
2016

2,649
2015

انتاج الكلنكر من عام  2015الى عام 2019

ويوضح الرسم البياني انتاج االسمنت لشركة إسمنت املنطقة الشمالية من عام 2015م إلى عام 2019م:

1636
2019

821

1295

2018

2017

2229
2016

2361

2015

انتاج االسمنت من عام  2015الى عام 2019
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()2

التسويق واملبيعات:

بلغت مبيعات الشركة (السعودية ،االردن ،العراق) من اإلسمنت ،واملواد املضافة األخرى ( )3,760,183طن (ثالثة مالين وسبعمائة وستون الفا ومائة وثالثة
وثمانون) طن خالل عام 2019م ،مقابل كمية قدرها ( )2,143,337طن (مليونان ومائه وثالثة واربعون الفا وثالثمائة وسبعة وثالثون) طن خالل عام 2018م ،أي
بارتفاع قدره (.)%75
بلغت األرباح اإلجمالية في عام 2019م ( )216,322,209ريال مقابل ( )147,596,222ريال عام 2018م.

673

393

463

751

2019

2018

2017

2016

1130
2015

قيمة صافي المبيعات من عام  2015الى عام 2019

()3

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
(القيمة بآالف الرياالت)

السنة
 2019م

إجمالي اإليرادات

الجنوبية

الوسطى

314,995

34

72,265

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
الشمالية
الشرقية
64,695

106,795

الغربية

تصدير

املجموع

56,312

14,896

314,995
(القيمة بآالف الرياالت)

السنة
2019م

إجمالي اإليرادات
259,380

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات أسمنت الشمالية –األردن
خارج األردن
داخل األردن
91,615
167,765

املجموع
259,380
(القيمة بآالف الرياالت)

السنة
2018م

إجمالي اإليرادات
98,996

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة ام قصر نورثرن اسمنت ليمتد – العراق
املجموع
خارج العراق
داخل العراق
98,996
0
98,996
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ً
رابعا :الخطط واملشاريع املستقبلية:


تقدم الشركة خدمات لعمالئها عن طريق تأمينها لخزانات اسمنت يمكن الشركة وعمالئها من دخول أسواق جديدة.



التطوير املستمر في جودة املنتجات من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل املعايير العاملية.



العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
االستثمار طويل األجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة.
املحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي املتواصل لزيادتها وذلك باالستفادة من مزايا الشركة التنافسية املتمثلة في تطوير جودة املنتج ،العالقة
الوطيدة واملتطورة مع العمالء ،خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج اململكة مما سيسهل عملية االستحواذ على الحصة
املستهدفة في األسواق الخارجية من سوق األسمنت األبيض.
التركيز على االستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لزيادة الربحية.



زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.



تطوير عالقات طويلة األمد مع املوردين للتقليل من تكاليف التشغيل.



التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاريع التوسع الرأس ي واألفقي لصناعة اإلسمنت واملشاريع األخرى املرتبطة بالصناعة.






ً
خامسا :التوقعات لعام 2020م:
من املتوقع أن تتأثر معدالت ربحية الشركة خالل عام 2020م نتيجة تحديات انتشار فيروس كورونا وتأثيرة اقتصاديا على جميع دول العالم.

ً
سادسا :املخاطر:
 .1اإلنتاج والتسويق
تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع اإلسمنت بعض املخاطر املتعلقة بالتكلفة التشغيلية املتمثلة في إمكانية تقلب أسعار املواد الخام وتكاليف
التصنيع ،وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تحديات املنافسة الشرسة بسوق األسمنت األبيض في ظل منافسين خارجيين داخل السوق املحلى ،ولكن ونظرا
لتوقعات استمرار النمو الجيد في االقتصاد السعودي إن شاء هللا فإننا نستبعد حدوث هذه املخاطر على أرض الواقع.

 .2املنافسة
تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم باملنافسة الشديدة في املجالين املحلي والخارجي وقد زادت حدة هذه املنافسة بعد توسعات في الطاقة اإلنتاجية لشركات
اإلسمنت املحلية القائمة ودخول منافسين جدد وهذا التغير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب املحلي سيؤدي الى انخفاض في كميات البيع وفقدان
جزء من حصة الشركة في السوق باإلضاف ة لذلك سيشكل ضغطا على الشركة يضطره الى اعتماد سياسة تسعيرة جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافسا،
وهذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة.

 .3تغيرالقرارات االقتصادية الصادرة من الدولة
صدور أي قرارات سيادية من قبل الدولة يؤثر على أسعار املدخالت وأسعار البيع سيكون له أثره السلبي على أرباح الشركة املستقبلية.

وملواجهة هذه املخاطرتعمل شركتكم على:


وضع بعض معايير التميز مثال لجودة النوعية وتعدد وتنوع املنتجات واالستثمارات.
املحافظة على قاعدة عمالئها في األسواق الداخلية والسعي لتوسيع قاعدة عمالئها.



االستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف واملصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.
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 .4إدارة املخاطر
تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في اململكة من مخاطر تتمثل بــالتالي:

 مخاطراالئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية .األصول املالية الخاضعة لتركيز مخاطر االئتمان ،تتألف باألساس
من النقد وما في حكمه ،واملدينون التجاريون .تحتفظ الشركة باألموال النقدية واملرابحات لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد املخاطر.

 مخاطرأسعارالعموالت
هي التعرض ملخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت في السوق على املركز املالي املوحد للشركة وتدفقاتها النقدية .تراقب الشركة تقلبات أسعار
ً
العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريا.

 مخاطرالعمالت
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن معامالت الشركة األساسية هي بالريال السعودي والدينار األردني
والدوالر األمريكي ،تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

 مخاطرالسيولة
تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفير التسهيالت االئتمانية وضمان سدادها بمواعيدها .يتطلب شروط البيع الخاصة بالشركة بأن يتم
ً
ً
مقدما أو تقديم خطابات ضمان بنكية لضمان السداد عند استالم البضاعةَّ .
يسدد الدائنون ،في العادة من  60إلى  90يوما من تاريخ الشراء.
سداد املبالغ

 مخاطراالستثمار
قامت الشركة باالستثمار بنسبة  %50من حقوق ملكية شركة خبراء االسمنت للتطوير  -شركة ذات مسؤولية محدودة ( معفاة) مسجلة في عمان  -اململكة
األردنية الهاشمية ويتضمن نشاط الشركة استثمار وادارة وتطوير املشاريع الصناعية واإلدارية والتعدينية حيث تستمر شركة خبراء االسمنت للتطوير بطريقة
غير مباشرة في شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة العامة وتأهيل املشاريع الصناعية املحدودة (جمهورية العراق) حيث وقعت الشركة األخيرة عقد مع الحكومة
العراقية لتأهيل وتشغيل مصنع اسمنت الكبيسة ملدة  15سنة مقابل حصة مجانية في االنتاج على أن يعاد املصنع للحكومة بعد انتهاء فترة العقد .
قامت الشركة بإجراء دراسة لرصيد االستثمار والتمويل املمنوح للشركة الزميلة حيث قامت بقيد مخصص للتدني في االستثمار والتمويل في شركة زميلة بمبلغ
 33,622,147ريال سعودي في عام 2016م وبعد االستقرار وتضاؤل املخاطر وبدء تحقيق أرباح استثماريه بنهاية عام  2019تم تخفيض املخصص بنسبة %50
خالل العام املنتهى.
مع العلم بأن الشركة تلتزم بتطبيق معايير املحاسبة السعودية وقد بدأت بتطبيق املعايير الدولية منذ يناير .2017
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ً
سابعا :القروض كما هي في 2019/12/31م:
قروض شركة اسمنت املنطقة الشمالية:
مدة
القرض

رصيد القرض

املستلم من القرض

املبالغ املدفوعة سدادا

رصيد القرض

في بداية العام

خالل العام

للقرض خالل السنة

في نهاية العام

-

4,000,000

-

4,000,000

60,000,000

-

60,000,000

-

16,000,000

-

20,000,000
35,000,000

تسلسل

اسم الجهة املانحة للقرض

مبلغ أصل القرض

1

العربي

4,000,000

329

2

العربي

60,000,000

330

-

3

العربي

16,000,000

329

-

16,000,000

4

الرياض

20,000,000

330

-

20,000,000

5

الرياض

35,000,000

302

-

35,000,000

-

6

االنماء

6,985,637

353

-

6,985,637

-

6,985,637

7

االنماء

7,659,882

353

-

7,659,882

-

7,659,882

8

االنماء

30,000,000

351

-

30,000,000

-

30,000,000

9

االنماء

7,287,455

351

-

7,287,455

-

7,287,455

10

االنماء

7,625,670

351

-

7,625,670

-

7,625,670

11

االنماء

7,900,470

351

-

7,900,470

-

7,900,470

12

االنماء

9,587,821

350

-

9,587,821

-

9,587,821

13

االنماء

10,118,477

350

-

10,118,477

-

10,118,477

14

االنماء

10,201,305

351

-

10,201,305

-

10,201,305

15

االنماء

10,991,144

351

-

10,991,144

-

10,991,144

16

البالد

33,000,000

330

-

33,000,000

-

33,000,000

17

العربي

200,000,000

1800

160,000,000

-

40,000,000

120,000,000

18

الراجحي

300,000,000

2160

300,000,000

-

-

300,000,000

19

صندوق التنمية الصناعية

200,000,000

720

-

200,000,000

-

200,000,000

اليوم

قروض شركة اسمنت الشمالية-االردن:
تسلسل

اسم الجهة املانحة للقرض

مبلغ أصل القرض

1

الصفوة -االردن

53,000,000

مدة القرض

رصيد القرض

املستلم من القرض

املبالغ املدفوعة سدادا

رصيد القرض

اليوم

في بداية العام

خالل العام

للقرض خالل السنة

في نهاية العام

365

45,198,093

28,981,651

16,216,442

كما أنه ال يوجد على باقي الشركات التابعة أي قروض.

إجمالي القروض القائمة حتى 2019/12/31م

912,574,303
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ً
ثامنا :املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع:
إحساسا من الشركة وإيمانا منها بالواجب االجتماعي والشراكة الدائمة في تنمية املجتمع فقد قدمت عددا من املساهمات النقدية والعينية لعدد من الجمعيات
الخيرية والجهات الغير ربحية مثل:


دعم امللتقى االقتصادي االول باملنطقة.



دعم مهرجان الصقور.



دعم وزارة الشؤون اإلسالمية(مساجد).



دعم هيئة التراث والثقافة.



دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف.



دعم لجنة تراحم لرعاية السجناء واملفرج عنهم واسرهم باملنطقة.



دعم أسر املتوفين من موظفين الشركة.



توزيع السالل الرمضانية.



دعم القوة الخاصة ألمن الطرق

ً
تاسعا :املوارد البشرية:
وضعت الشركة نصب عينيها ومن أكبر وأولى اهتماماتها املوارد البشرية ،ولذلك تقوم الشركة بحث وتحفيز املوظفين على العمل والتفكير واملشاركة االيجابية في
تطوير انفسهم والناتج عنه ايضا تطوير الشركة وإيجاد البيئة املالئمة للعمل التي تساعدهم على االنتاج بروح الفريق الواحد وتوطين الوظائف بشل عام
والوظائف القيادية بشكل خاص ويكمن ذاك في طرح البرامج التدريبية التطويرية لرفع وتعزيز عطاءاتهم وقدراتهم بما يتواكب مع رؤية اململكة,2030وقد بلغت
نسبة السعودة في نهاية 2018م % 55,25من اجمالي العاملين في الشركة في النطاق البالتيني.
وقد قدمت الشركة عالوة على الوسائل الخدماتية والترفيهية للموظفين قدمت عددا من البرامج التي تعنى بمشاركة املوظف افراحه فتم اعتماد هدية املولود
وإعانة الزواج كمشاركة وتشجيع للموظف.

ً
عاشرا :السالمة والصحة والبيئة:
تقوم شركة أسمنت املنطقة الشمالية بتطبيق كافة املقاييس واملعايير السعودية والعاملية حفاظا على سالمة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة األرصاد وحماية
البيئة باململكة ،وتراعي كافة املتطلبات ضمن املبادئ األساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية داخل املصنع.
وتحرص على القيام بأعمال الصيانة وسالمة الفالتر التي تقوم بتنقية الهواء املنبعث من خطوط اإلنتاج بكافة مرافق املصنع ،وتفوق كثيرا املتطلبات املحددة
من قبل مصلحة األرصاد وحماية البيئة باململكة
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حادي عشر :الحوكمة:
طبقت الشركة كافة املواد الواردة بالئحة الحوكمة عدا ما يلي:
رقم املادة /
الفقرة

نص املادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

املادة  26الفقرة 10

اقرتاح سياسة وأنواع املكآفات اليت متنح للعاملني مثل املكافآت الثابتة واملكافآت املرتبطة ابألداء

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

واملكافآت يف شكل أسهم
املادة  39الفقرة 2

وضع الآلليات الالزمة حلصول كل من اعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

تدريبية بشكل مستمر
املادة  41الفقرة ه

يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية خمتصة ألدائه كل ثالث

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

سنوات
املادة  41الفقرة و

جيري أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني تقيما دوراي ألداء جملس االدارة

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

املادة 70

تشكيل جلنة إدارة املخاطر

تدخل مراقبة املخاطر ضمن اختصاصات جلنة املراجعة

املادة 72

جتتمع جلنة املخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على األقل وكلما دعت احلاجة اىل ذلك

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

املادة 83

سياسات واجراءات لتنظيم العالقة مع اصحاب املصاحل

مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

املادة  88الفقرة 1

وضع مؤشرات قياس تربط اداء الشركة مبا تقدمة من مبادرات يف العمل االجتماعي ومقارنة ذلك

مادة اسرتشاديه

واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام
مراقبة خماطر كامل فلديها سياسة خماطر وتعد خطة
املراجعة الداخلية على اساس املخاطر

ابلشركات األخرى ذات النشاط املشابه
املادة 95

يف حال تشكيل جملس االدارة جلنة خمتصة حبوكمة الشركات فعلية ان يفوض اليها االختصاصات املقررة

مادة اسرتشاديه

مبوجب املادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة وعلى هذه اللجنة متابعة اي موضوعات بشأن تطبيقات
احلوكمة وتزويد جملس االدارة سنواي على االقل ابلتقارير والتوصيات اليت تتوصل اليها

ثاني عشر :الجزاءات والعقوبات املفروضة على الشركة:
ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة خالل العام 2019م.
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ثالث عشر :االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين-علما بمقترحات املساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
يستعرض املجلس في اجتماعاته مالحظات املساهمين وأسئلتهم واستفسارات إن وجدت وذلك من خالل قسم عالقات املساهمين بالشركة وال توجد أي مقترحات
أو مالحظات حيال الشركة وادائها خالل العام 2019م.

رابع عشر :الوسائل التي اعتمدها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت
بالتقييم وعالقتها بالشركة:
تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتعتمد اللجنة في تقييم
اداء اعضاء مجلس اإلدارة على نظام التقييم الذاتي لألعضاء.

خامس عشر :توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
يوجد مراجع داخلي.

سادس عشر :توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة او التي رفض املجلس األخذ بها
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك
التوصيات .وأسباب عدم األخذ بها:
ال يوجد توصيات من لجنة املراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة.

سابع عشر :عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:
عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1
2
3

2019/04/21م
2019/11/20م
2019/12/31م

جمعية
اجراءات الشركة
اجراءات الشركة
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ثامن عشر :أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة ،ووظائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم
وخبراتهــم:
أ-

مجلس اإلدارة:

 .1أ  /سليمان بن سليم الحربي
الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة عبر اململكة السعودية للمقاوالت
رئيس مجلس املديرين لشركة سناف السعودية
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة لالستثمار
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة للتنمية القابضة
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة الوطنية للتعمير
رئيس مجلس املديرين للشركة بر اململكة للطاقة
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة للمياه
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة القابضة
رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل
رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية -السعودية
رئيس مجلس املديرين لشركة نقل التخصصية العاملية
رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية – االردن
عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية
عضو مجلس املديرين لشركة دروب للتطوير العمراني
رئيس مجلس املديرين لشركة درب املشاعر
رئيس مجلس عبر اململكة العقارية
 .2م  /رائد بن ابراهيم املديهيم
الوظائف الحالية
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر ملواد البناء.
نائب رئيس مجلس إدارة في شركة اليمامة للصناعات الحديدية.
نائب رئيس مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشمالية.
رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة للصناعات التعدينية.
عضو مجلس إدارة في شركة بوان.
عضو مجلس إدارة شركة إسمنت السويس – مصر.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت البادية – سوريا.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين.
عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية –األردن.
 .3م  /سعود بن سعد العريفي
الوظائف الحالية
العضو املنتدب في شركة إسمنت املنطقة الشمالية.
رئيس مجموعة سعود سعد العريفي للتجارة.
عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية – االردن.
عضو مجلس ادارة شركة صلب ستيل.
عضو مجلس املديرين لشركة الدار لالستشارات.
مدير تنفيذي وشريك عبر اململكة لالستثمار.
عضو مجلس املديرين شركة الصناعات العاملية.
عضو مجلس املديرين شركة تشكيل وطالء الحديد.
عضو مجلس املديرين شركة تبوك ستيل.
عضو مجلس املديرين شركة صناعات الحديدية.
عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة للعقار.
عضو مجلس املديرين شركة كادن اللوجستية.
عضو مجلس املديرين شركة كادن لالستثمار.
عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة لالستثمار.

الوظائف السابقة
عضو مجلس منطقة مكة املكرمة سابقا

الوظائف السابقة
عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لألنابيب
من عام 2006م وحتى نهاية مايو 2015م.

الوظائف السابقة
مهندس في وزارة الدفاع والطيران

املؤهالت
شهادة في اللغة االنجليزية
دورات متعددة في ادارة
االعمال

املؤهالت
درجة بكالوريوس في
الهندسة الكهربائية
درجة املاجستير في
الهندسة الكهربائية

املؤهالت
درجة بكالوريوس الهندسة
املعمارية

الخبرات

الخبرات
خبرات هندسية وإدارية
متنوعة تمتد ألكثر من ثالثين
ً
عاما في القطاعين العام
والخاص.

الخبرات
وزارة الدفاع  9سنوات
والقطاع الخاص
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 .4م  /محمد بن فايزالدرجم
الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشمالية.
نائب رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل.
عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية – االردن.
عضو مجلس املديرين نقل التخصصية العاملية.
عضو مجلس املديرين لشركة الدار لالستشارات.
شريك ومدير عام عبر اململكة لالستثمار.
شريك في السعودية لإلعمار واملقاوالت.
عضو مجلس املديرين الوطنية لتدوير املعادن.
عضو مجلس املديرين شركة الصناعات العاملية.
عضو مجلس املديرين شركة تشكيل وطالء الحديد.
عضو مجلس املديرين شركة تبوك ستيل.
عضو مجلس املديرين شركة صناعات الحديدية.
عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة للعقار.
عضو مجلس املديرين شركة كادن اللوجستية.
عضو مجلس املديرين شركة كادن لالستثمار.
عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة لالستثمار.

 .5أ /محمد بن سليم الصاعدي
الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشمالية.
عضو مجلس املديرين لشركة الفا للنقل املحدودة
رئيس مجلس املديرين لشركة جال للتنمية
عضو مجلس املديرين لشركة هيبكو السعودية
املدير العام لشركة الطريس السعودية

الوظائف السابقة
مهندس في وزارة الدفاع والطيران

املؤهالت
درجة البكالوريوس
هندسة العمارة وعلوم

الوظائف السابقة

الخبرات
وزارة الدفاع  15سنة والقطاع الخاص

الخبرات
القطاع الخاص

املؤهالت

 .6أ  /خالد بن عبد العزيزالعريفي
الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة شركة اسمنت املنطقة الشمالية-

الوظائف السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية "زجاج" ،الرياض.

املؤهالت
درجة البكالوريوس

وعضو لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت.

عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات "نماء" الجبيل.

في االدارة العامة

الخبرات

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور واملسابك ،الجبيل.
عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة" .بيئة" ،الجبيل.
عضو مجلس إدارة شركة االستثمارات التقنية ،الرياض.
عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط للفنادق الكبرى ،بيروت.
مدير عام شركة  vacances Gmbالسياحية,شتوتغارد ،أملانيا.
مدير عام الشركة السعودية التونسية لالستثمار ،تونس.
مدير عام إدارة االستثمار بشركة األنواء القابضة الرياض.
رئيس قطاع النقل العام بالشركة السعودية للنقل البحري "بحري"

ب -أعضاء اللجان من خارج املجلس:

1

االسم
إياد طارق اليحيى

الوظائف الحالية
عضو لجنة
مراجعة لشركة
اسمنت املنطقة
الشمالية.

الوظائف السابقة
مدير إدارة االستثمار في شركة عسير.
عضو باإلدارة التنفيذية في شركة الخزامى لإلدارة.
مدير إدارة املتاجرة والتمويل في شركة الراجحي املصرفية.
مساعد املدير للشؤون املالية في شركة الوطنية للتأمين التعاوني.

املؤهالت
بكالوريوس تجارة –
محاسبة عام 1980
من دولة الكويت.

الخبرات
صندوق التنمية
الصناعية السعودي.
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ت -االدارة التنفيذية:

1

االسم
د /عبيد بن سعد السبيعي

الوظائف الحالية
املدير العام

الوظائف السابقة
املدير التنفيذي – اسمنت املنطقة الشمالية

2

م  /عائض بن ناصر الدوسري

نائب املدير العام

مدير مشاريع – اسمنت املنطقة الشمالية

املؤهالت
درجة الدكتوراه في
الهندسة املدنية
بكالوريوس هندسة مدنية

الخبرات

تاسع عشر :أســماء الشــركات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجالــس إدارتهــا
الحالي ـة والســابقة أو مــن مديريهــا:
 .1أ  /سليمان بن سليم الحربي
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في
مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل  /خارج
اململكة

الكيان القانوني

رئيس مجلس إدارة شركة عبر اململكة السعودية للمقاوالت
رئيس مجلس املديرين لشركة سناف السعودية
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة لالستثمار
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة للتنمية القابضة
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة الوطنية للتعمير
رئيس مجلس املديرين للشركة بر اململكة للطاقة
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة للمياه
رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة القابضة
رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل
رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية -السعودية
رئيس مجلس املديرين لشركة نقل التخصصية العاملية
رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية – االردن
عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية
عضو مجلس املديرين لشركة دروب للتطوير العمراني
رئيس مجلس املديرين لشركة درب املشاعر
رئيس مجلس عبر اململكة العقارية

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

 .2م  /رائد بن ابراهيم املديهيم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مصدر ملواد البناء
الشركة املتحدة للصناعات التعدينية
شركة إسمنت املنطقة الشمالية
شركة إسمنت الشمالية – األردن
شركة إسمنت البادية -سوريا
شركة إسمنت السويس -مصر
شركة بوان
شركة الخطوط السعودية للتموين
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
شركة ثبات لإلنشاءات املحدودة (معروفة سابقا
بـشركة املهيدب للمقاوالت)

داخل  /خارج
اململكة

الكيان القانوني

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة

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

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوا في مجلس إدارتها السابقة أو
من مديريها
الشركة العربية لألنابيب

داخل /
خارج
اململكة

داخل  /خارج
اململكة
داخل اململكة

الكيان
القانوني

الكيان
القانوني
مساهمة
مدرجة
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 .3م  /سعود بن سعد العريفي
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو
من مديريها
شركة إسمنت املنطقة الشمالية
شركة صلب ستيل
شركة نقل التخصصية العاملية
شركة عبر اململكة لالستثمار
شركة الصناعات العاملية
شركة تبوك ستيل
شركة تطوير اململكة للتطوير العقاري
شركة تطوير اململكة لالستثمار
شركة اسمنت الشمالية – االردن
شركة الدار لالستشارات الهندسية
شركة تشكيل وطالء الحديد
شركة الصناعات الحديدية
شركة كادن اللوجستية
شركة كادن لالستثمار
 .4م  /محمد بن فايزالدرجم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو
من مديريها
شركة إسمنت املنطقة الشمالية
شركة صلب ستيل
شركة نقل التخصصية العاملية
شركة عبر اململكة لالستثمار
شركة الصناعات العاملية
شركة تبوك ستيل
شركة تطوير اململكة للتطوير العقاري
شركة تطوير اململكة لالستثمار
شركة اسمنت الشمالية – االردن
شركة الدار لالستشارات الهندسية
شركة تشكيل وطالء الحديد
شركة الصناعات الحديدية
شركة كادن اللوجستية
شركة كادن لالستثمار

داخل  /خارج
اململكة

الكيان القانوني

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
شركة تضامنية
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

داخل  /خارج
اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

 .5أ /محمد بن سليم الصاعدي
داخل  /خارج
أسماء الشركات التي يكون عضو
اململكة
مجلس اإلدارة عضوا في مجلس
إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل اململكة
شركة الفا للنقل املحدودة
داخل اململكة
شركة جال للتنمية
داخل اململكة
شركة هيبكو السعودية

الكيان القانوني

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

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

داخل  /خارج
اململكة

داخل /
خارج
اململكة

الكيان
القانوني

الكيان
القانوني

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
شركة تضامنية
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

الكيان القانوني

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

داخل  /خارج
اململكة

الكيان
القانوني

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
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 .6أ  /خالد بن عبد العزيزالعريفي
داخل  /خارج
أسماء الشركات التي يكون عضو
اململكة
مجلس اإلدارة عضوا في مجلس
إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل اململكة
الشركة التعليمية املتطورة

الكيان القانوني

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

داخل  /خارج
اململكة

الكيان القانوني

مساهمة مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية "زجاج"
عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات "نماء"
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور واملسابك
عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة" .بيئة"
عضو مجلس إدارة شركة االستثمارات التقنية.
عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط للفنادق الكبرى .لبنان.

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

مساهمة عامة
مساهمة عامة
ذ.م.م
ذ.م.م
مساهمة مقفلة
ش.م.ل.

عشرون :تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي :عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي-عضــو مجلــس إدارة غيــر
تنفيــذي-عضــو مجلــس إدارة مســتقل:
تصنيف العضوية (تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل)
غير تنفيذي
مستقل
تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
مستقل

اسم العضو
أ  /سليمان بن سليم الحربي
م  /رائد بن ابراهيم املديهيم
م  /سعود بن سعد العريفي
م  /محمد بن فايزالدرجم
أ /محمد بن سليم الصاعدي
أ  /خالد بن عبد العزيزالعريفي

الحادي والعشرون :بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين املنعقــدة خــالل الســنة املاليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء
مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات:
االسم
1
2
3
4
5
6

األستاذ  /سليمان بن سليم الحربي
املهندس  /رائد بن ابراهيم املديهيم
املهندس  /سعود بن سعد العريفي
املهندس  /محمد بن فايزالدرجم
األستاذ /محمد بن سليم الصاعدي
األستاذ  /خالد بن عبد العزيزالعريفي

سجل الحضور
اجتماع الجمعية غير العادية
2019/04/22م
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الثاني والعشرون :عـدد اجتماعـات مجلـس اإلدارة التـي عقـدت خـالل السـنة املالية األخيرة ،وتواريـخ انعقادها ،وسـجل
حضـور كل اجتمـاع موضحـا فيه أسـماء الحاضرين:
عدد االجتماعات ()5
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
2019/07/90م
2019/05/06م

اسم العضو

االجتماع االول
2019/03/19م

أ  /سليمان بن سليم الحربي





م  /رائد بن ابراهيم املديهيم







م  /سعود بن سعد العريفي









م  /محمد بن فايزالدرجم









أ /محمد بن سليم الصاعدي









أ  /خالد بن عبد العزيزالعريفي









االجتماع الرابع
2019/10/22م

اإلجمالي





4



4
4
4
4
4

الثالث والعشرون :لجان مجلس اإلدارة:
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين هما :لجنة املراجعة ،ولجنة الترشيحات واملكافآت.

( )1لجنة املراجعة:
تتكون لجنة املراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو ثالث من خارج املجلس (مستقل) ،وتتلخص مهامها في العمل مع اإلدارة لضمان تطبيق النظام املحاسبي
في الشركة مع املعايير املحاسبية واملالية ومراجعة القوائم املالية األولية والسنوية ،والتوصية باختيار مراجعي الحسابات ،وتم تفعيل دور املراجعة الداخلية بعد
أن تم تعيين الكادر املناسب.
وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 2019م عدد ( )4اجتماعات.
وتتكون لجنة املراجعة من عدد ثالثة أعضاء هم:
عدد االجتماعات ( )4اجتماعات
االسم
1
2
3

م /رائد بن ابراهيم املديهيم
أ  /خالد بن عبد العزيز العريفي
أ  /أياد بن طارق اليحيى

طبيعة العضوية

االجتماع االول
2019/03/19م

االجتماع الثاني
2019/05/06م

االجتماع الثالث
2019/07/90م

االجتماع الرابع
2019/10/22م

رئيس اللجنة
عضو
عضو
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( )2لجنة الترشيحات واملكافآت:
تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ومدى فاعلية أداء األعضاء ،وتقوم برفع توصيات إلجراء أية تغيرات قد تراها ،وتقوم بتحديد
جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقاللية وعدم تواجد أي تعارض ملصالح األعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق املطلوب ،كما تقوم بمراجعة
املكافآت والتعويضات للجان مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب السعودة ،وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت خالل عام
2019م عدد ( )2اجتماع.
وتتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من:
عدد االجتماعات ( )2اجتماع
االسم
1
2
3

م /رائد بن ابراهيم املديهيم
أ  /خالد بن عبد العزيز العريفي
م  /محمد بن فايز الدرجم

طبيعة العضوية

االجتماع االول
2019/03/19م

االجتماع الثاني
2019/10/22م

رئيس اللجنة
عضو
عضو









الرابع والعشرون :مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من
شركاتها وكذلك أقربائهم:
وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات
ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ،وأي تغييــر فــي تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخيــرة.
وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة
تسلسل

بداية العام

االسم

صافي التغيير

نهاية العام

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

1

أ  /سليمان بن سليم الحربي

4,060,011

-

3,964,363

-

95,648-

نسبة التغيير
%-2.41

2

م  /رائد بن ابراهيم املديهيم

150,000

-

150,000

-

0

%0

3

م  /سعود بن سعد العريفي

3,081,153

-

2,993,703

-

87,450-

%-2.92

4

م  /محمد بن فايز الدرجم

3,081,153

-

2,993,703

-

87,450-

%-2.92

5

أ /محمد بن سليم الصاعدي

2,434,800

-

2,434,800

-

0

%0

1,000

-

1,000

-

0

%0

6
مالحظات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أ  /خالد بن عبد العزيز العريفي

يمتلك سليمان سليم سليم الحربي بشكل مباشرة عدد  690,000سهم وبشكل غيرمباشرعن طريق شركة عبراململكة لالستثمارعدد  3,274,363سهم.
يمتلك سعود سعد سعود العريفي بشكل غيرمباشرعن طريق شركة عبراململكة لالستثمارعدد  2,993,703سهم.
يمتلك محمد فايزمحمد الدرجم بشكل غيرمباشرعن طريق شركة عبراململكة لالستثمارعدد  2,993,703سهم.
يمتلك محمد سليم طريس الصاعدي بشكل غير مباشرعن طريق شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة واملقاوالت عدد  2,434,800سهم.
تم بيع جزء من أسهم سليمان سليم الحربي في شركة عبراململكة لالستثمارواململوكة بشكل غيرمباشرعدد  95,648سهم.
تم بيع جزء من أسهم سعود سعد العريفي في شركة عبراململكة لالستثمارواململوكة بشكل غيرمباشرعدد  87,450سهم.
تم بيع جزء من أسهم محمد بن فايزالدرجم في شركة عبراململكة لالستثمارواململوكة بشكل غيرمباشرعدد  87,450سهم.

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دي ـن الشــركة
تسلسل
1

االسم
د /عبيد بن سعد السبيعي

بداية العام

صافي التغيير

نهاية العام

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

15,045

-

0

-

15,045-

نسبة التغيير
-%15,045

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م
17

تسلسل

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة التابعة
صافي التغيير
نهاية العام
بداية العام
االسم
أدوات الدين
عدد األسهم
أدوات الدين
عدد األسهم

نسبة التغيير

ال يوجد

تسلسل

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دي ـن الشــركة التابعة
صافي التغيير
نهاية العام
بداية العام
االسم
أدوات الدين
عدد األسهم
أدوات الدين
عدد األسهم

نسبة التغيير

ال يوجد

الخامس والعشرون :وصف ألي مصلحة في األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة
الشركة وكبارالتنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل
واإلدراج ،وأي تغييرفي تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة:
ال ينطبق

السادس والعشرون :وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
ال ينطبق

السابع والعشرون :وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
ال ينطبق

الثامن والعشرون :وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق
املالية املتبقية ،مع التمييزبين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:
ال ينطبق
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التاسع والعشرون :رو اتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين واملستقلين وكبار
التنفيذيين:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب سياسة املكافآت سياسة مكافآت اعضاء مجلس االدارة ما يلي:
 يحدد مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بما ال يتجاوز  500,000ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساس ي للشركة.
 يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع مجلس اإلدارة خارج مدينة الرياض
(مكتب الشركة في الرياض) وقدره  3000ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة األعمال (ذهاب وعودة)
من مدينة الرياض إلى املدينة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.


يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس اإلدارة خارج
اململكة قدره  3000دوالر باإلضافة الى تذكره سفر درجه األعمال (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض الى املدينة التي سيعقد بها االجتماع
او ما يعادل قيمتها.



إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان او جميعهم
في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن املصاريف أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة.

 إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعاله تصرف ملره واحده فقط لكل عضو.
 املكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات  ٬والبدالت مقابل حضور االجتماعات يتم صرفها بعد
االجتماع.
ويبين الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،علما بأن املجلس يوص ي للجمعية بصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )200ألف ريال
لكل عضو عن السنة املالية املنتهية في تاريخ 2019/12/31م .كما أنه ال يوجد انحراف جوهري.

مبلغ معين

بدل حضور جلسات املجلس

بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضة أعضاء املجلس بوصفهم عاملين
أو إداريين

مكافأة رئيس املجلس أو العضو املنتدب أو أمين
السرإن كان من األعضاء

200,000
200,000
200,000

12,000
12,000
12,000

18,000
18,000
-

-

-

-

230,000
230,000
212,000

-

-

-

-

-

230,000
230,000
212,000

-

230,000
230,000
212,000

-

600,000

36,000

36,000

-

-

-

672,000

-

-

-

-

-

672,000

-

672,000

-

200,000
200,000
400,000

12,000
12,000
24,000

6,000
6,000

-

-

-

212,000
218,000
430,000

-

-

-

-

-

212,000
218,000
430,000

-

212,000
218,000
430,000

-

200,000
200,000

12,000
12,000

-

-

780,000
780,000

-

992,000
992,000

-

-

-

-

-

992,000
992,000

-

992,000
992,000

-

املجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

املكافآت املتغيرة

املجموع

املجموع
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين
أ  /سليمان بن سليم الحربي
م  /محمد بن فايز الدرجم
املجموع
ثالثا :األعضاء التنفيذيين
م .سعود بن سعد العريفي
املجموع

األسهم املمنوحة

املكافآت الثابتة

أوال :األعضاء املستقلين
م  /رائد بن ابراهيم املديهيم
أ  /خالد بن عبد العزيز العريفي
أ /محمد بن سليم الصاعدي

مكافأة
نهاية
الخدمة

املجموع
الكلي

بدل
املصروفات
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مكافآت أعضاء اللجان من غيرأعضاء املجلس
املكافآت الثابتة (عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

50,000
50,000

12,000
12,000

62,000
62,000

أعضاء لجنة املراجعة
أ /إياد طارق اليحيى
املجموع

بلغت رو اتب وتعويضات لعدد ( )5من كبارالتنفيذيين وهم:






املدير العام.
نائب املدير العام.
املدير املالي.
مدير املصنع.
مدير الشئون اإلدارية.
(القيمة بآالف الرياالت)

البيان

رواتب

البدالت

اإلجمالي

2,525

578

ثالثون :إقرارات الشركة:
تقرالشركة بما يلي:
 -1أن سجالت الحسابات ُأ ّ
عدت بالشكل الصحيح.
ُ
 -2أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
عد على أسس سليمة ون ّفذ بفاعلية.
 -3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 -4ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
 -5ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
 -6ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها.
 -7ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.
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الحادي والثالثون :االطراف ذات العالقة:
التعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة ومرخصة من قبل الجمعية العامة.
الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

نوع الصفقة

مدتها

قيمتها

شركة عبراململكة لالستثماروالتي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة سليمان بن
سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايزالدرجم

لهم مصلحة مباشرة بها

عقد استئجار مكاتب للشركة

عام واحد

 348,000ريال سعودي

ً
الثاني والثالثون :معلومات تتعلق بالعقود التي تكون الشركة طرفا فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
1

طبيعة العقد

مبلغ العقد

مدة العقد

شروط العقد

اسم العضو

عقد استئجار مكاتب للشركة

 348,000ريال سعودي

عام واحد

اليوجد شروط تفضيلية

سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم

الثالث والثالثون :نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:
تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة املراجعة عن جميع عمليات املراجعة ً
سواء تشغيلية او ادارية او مالية التي تقوم بها بصفه
دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء.
ولم تظهر عمليات املراجعة املشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة ،وأن معظم املالحظات تركز على تحسين األداء ورفع
الكفاءة وتنسيق العالقات بين جميع األجهزة ،وتوثيق اإلجراءات إلعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغالل كافة مواردها
املتاحة أفضل استغالل.
ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن إطار العمل الذي يقوم به ملراجعة كافة البيانات املالية الختامية للشركة
وتمكينه من االطالع على محاضر لجان املراجعة وتقارير ادارة املراجعة الداخلية للفترة املالية محل الفحص.
رأي لجنة املراجعة:
اطلعت اللجنة على القوائم املالية املدققة للعام 2019م وراجعت التقارير الدورية املقدمة من إدارة املراجعة الداخلية وأشرفت على اعمال
املحاسب القانوني وتابعت تطبيق كافة املهام حسب أفضل املمارسات في مجال لجان املراجعة .وليس لدى اللجنة اي مالحظات بهذا الشأن.
كما اطلعت اللجنة على انظمة الرقابة الداخلية بالشركة ورأت كفايتها.
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الرابع والثالثون :النتائج املالية املوحدة:
خالصـة علـى شـكل جـدول ألصـول الشـركة وخصومهـا ونتائـج أعمالهـا فـي السـنوات املاليـة الخمـس األخيـرة.

مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:

(القيمة بآالف الرياالت)

البيان

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

اإليرادات

673,371

392,548

462,669

750,820

1,129,800

تكاليف اإليرادات

457,049-

-244,952

-289,452

-428,480

-698,408

مجمل الربح

216,322

147,596

173,217

322,340

431,392

صافي الربح

92,753

13,087

52,296

152,257

206,913

الخامس والثالثون :إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا
الشــركة:
مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:
(القيمة بآالف الرياالت)
البيان

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

األصول املتداولة

836,978

805,658

752,334

1,011,201

1,026,805

األصول غير املتداولة

2,381,810

2,384,332

2,360,517

2,240,421

2,210,492

إجمالي األصول

3,218,788

3,189,990

3,112,851

3,251,622

3,237,297

الخصوم املتداولة

523,585

994,217

1,048,784

1,244,957

1,100,090

الخصوم غير املتداولة

544,643

137,538

17,290

12,348

12,011

إجمالي الخصوم

1,068,228

1,131,755

1,066,074

1,257,305

1,242,101

(القيمة بآالف الرياالت)
البيان

2019م

2018م

التغيرات ( )+أو ()-

نسبة التغير

املبيعات  /اإليرادات

673,371

392,548

280,823

72%

تكلفة املبيعات  /اإليرادات

()457,049

)(244,952

212,097-

%87

216,322

147,596

68,726

%47

0

%0

3,961

%4-

72,687

%135

مجمل الربح
إيرادات تشغيلية أخرى

-

مصروفات تشغيلية أخرى

()89,674

الربح التشغيلي

126,648

()93,635
53,961
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السادس والثالثون :إيضــاح ألي اختــالف عــن معاييــراملحاســبة املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن:
بلغت األرباح التشغيلية لعام 2019م ( )126,648,230ريال سعودي (مائة وستة وعشرون مليونا وستمائة وثمانية واربعون الفا ومائتان وثالثون)
ريال مقابل أرباح تشغيلية قدرها ( )53,961,479ريال سعودي (ثالثة وخمسون مليونا وتسعمائة وواحد وستون الفا واربعمائة وتسعة وسبعون)
ريال عام 2018م بارتفاع قدره).)% 135
وبلغت األرباح الصافية لعام 2019م مبلغ قدره ( )92,753,025ريال سعودي (اثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وثالثة وخمسون الفا وخمسة
وعشرون) ريال ،مقابل ( )13,087,021ريال سعودي (ثالثة عشر مليون وسبعة وثمانون الفا وواحد وعشرون) ريال عام  2018م ،بانخفاض قدره
(.)%608.7

السابع والثالثون :تقريراملراجع الخارجي:
لم ترد أية مالحظات بتقرير املراجع الخارجي للشركة عن القوائم املالية األولية كما في  31ديسمبر 2019م.

الثامن والثالثون :املدفوعات النظامية:
بلغت الدفعات النظامية للتأمينات االجتماعية خالل عام 2019م ما مجموعة ( )4,515,248ريال سعودي وبلغ الرصيد املستحق على الشركة كما
في 2019/12/31م ما مجموعة ( )393,490ريال سعودي تم دفعه خالل شهر يناير من عام 2020م.

بيــان بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم
تســدد حتــى نهايــة الفتــرة املاليــة الســنوية ،مــع وصــف موجــزلهــا وبيــان أســبابها:
البيان
املسدد
الزكاة
الضريبة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

10,559,323
4,515,248
1,816,918.60

2019م
املستحق حتى نهاية الفترة املالية
السنوية ولم يسدد
11,067,850
2,124,261
393,490
-

وصف موجز لها

مخصص
مخصص
رصيد ديسمبر
مصروف

بيان األسباب

سيتم الدفع عند تقديم اإلقرار
سيتم الدفع عند تقديم اإلقرار
تم سداده في يناير 2020
مسدد

التاسع والثالثون :اعتماد خطة تطبيق معاييراملحاسبة الدولية:
اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية وهي كالتالي:
-1
-2
-3
-4
-5

تم إعداد امليزانيات الربعية لعام  2019حسب املعايير الدولية
تم إعادة تقييم النظام املحاسبي للتأكد من مدى صالحية تطبيق املعايير الدولية.
تم تعيين مدير مالي على إطالع باملعايير الدولية.
تطوير الكادر املالي عن طريق متابعة التعديالت والتغيرات على املعايير الدولية.
تم حضور ورش عمل مدققي الحسابات بالسعودية لفهم طبيعة الفروقات بين املعايير الدولية واملعايير السعودية.
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األربعون :سياسة الشركة في توزيع األرباح:
تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام األساس ي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة للوفاء بسداد
االستثمارات واملشروعات االستراتيجية للشركة ،حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

يجنب ( )%10من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ االحتياطي نصف رأس املال).
يوزع ( )%5من رأس املال دفعة أولى للمساهمين.
يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على املساهمين ً
بناء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
ً
بناء على توصية مجلس اإلدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر املناسب الذي يحفظ للشركة
مركزها املالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
2019م
النسبة
اإلجمالي

نسب االرباح املقترح توزيعها في نهاية السنة
-

(القيمة بآالف الرياالت)
إجمالي األرباح
-

وفي الختام يشكركم مجلس اإلدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها ،ويتوجه الى هللا العلي
القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البالد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد
العزيز ،وولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز– نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير
الدفاع ،وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة الى ما فيه خيرهذا الوطن واملواطنين.
كما يتوجه مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير الى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخالص في سبيل
املحافظة على استمرارازدهارالشركة وتقدمها.
وهللا ولي التوفيـق.
رئيس مجلس اإلدارة
سليمان بن سليم الحربي
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