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عدد -لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  -منحتها الشركة. 
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ً
ي شخص ذي  واألعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفا

 . عالقة بأي منهم

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل  -كبار التنفيذيين عن أي مكافآت   بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو احد  -

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  -بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح 

 .سدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية أي مستحقات أخرى ولم ت

 . برنامج االدخار للموظفين -

26 
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 28 خاتمة.  - .جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار - 
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 الرئيس:

 الرحمن الراجـحي خالد بن عبد األستاذ

 نائب الرئيس: 

 محمد بن عبد الكريم الخريجي   األستاذ

 األعضاء:

 خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم األستاذ 

 أمين بن موس ى العفيفي األستاذ 

 حمد بن عـبداللـه العليــان األستاذ 

 عبدالرحمن بن سليمان الراجـحيالدكتور 

 األستاذ مبارك بن جابر املحيميد  

 محمـد بن علـي القرنـــي األستاذ 

   األستاذ منصور بن محمد بالغنيم

 األستاذ صالح بن محمد املهنا 

 بنت وليـد الجـفالـي هال  األستاذة 
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 اإلدارة: كلمة مجلس  

 حضرات املساهمين الكرام: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السعودية أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائـج أعمال الشركة وإنجازاتها عن السنة املنتهية في   سمنتيسـر مجلس إدارة اإل 

 .2220ديسمبر  31
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 اإلنتاج: 

 :الكلنكر إنتاج

ألف   43 رمقدا نخفاض اأي ب  2120العام  في إنتاجها تم مليون طن   7.04 كمية مع كلنكر مقارنة مليون طن 7.00كمية   2220في العام  أنتجت شركتكم

.  %0.6طن وبما نسبته 
ً
 تقريبا

يمثل  و  2021للعام   مليون طن 55.1 مقابل  مليون طن 57.7 كمية 2022 بلغ في العام قد من الكلنكر اململكة في اإلسمنت  شركات إنتاج  فإن املقابل وفي 

  %4.6نسبته  مازيادة ذلك 
ً
 .تقريبا

   :اإلسمنت إنتاج

ألف   75.2 مقدارها زيادةب  أي  2021العام  في إنتاجها تم طن مليون   6.29كمية مقارنة مع طن إسمنت مليون  6.36 كمية  2220أنتجت شركتكم في العام 

. 1.2نسبته  ما ويمثل ذلك طن
ً
 % تقريبا

 :املخزون 

نسبتها   زيادة ب  أي 2021العام  نهاية في كما طن مليون  3.16كمية  مع مقارنة طن  مليون  3.32كمية   2022العام  نهاية في الكلنكر لشركتكم كما مخزون  بلغ

5.2%   .
ً
  2021. العام بنهاية مقارنة %0.2بنسبة  2220مخزون الكلنكر لجميع شركات اإلسمنت في اململكة كما في نهاية العام   ارتفع فقد  وكذلك  تقريبا

   :والصيانة التشغيل 

 تميز التشغيلي عن طريق: الإلى سمنت السعودية على رأس أولوياتها الوصول تضع شركة اإل 

 ة. صيانال و   لتشغيل لعمليات اأفضل املمارسات واملعايير  اعتماد وتطبيق  •

 .مستحدثةالتحسين املستمر لعملياتها من خالل عمليات التدقيق والتفتيش الدورية باستخدام تقنيات  •

 .ةصيان ال و  لتشغيل لعمليات اتطوير الو  رقيةتال  •

 لنظام إدارة الطاقة. ISO 50001.2018بنجاح على شهادة   العمليات وقد حصلت الشركةالطاقة في  استهالك كفاءة رفع •

 اإلسمنت  متعددة من  أنواع إلنتاج الكافية املرونة ولديها قادرة أنها كما  املنتج،  اإلسمنت أنواع لكافة اإلنتاج  جودة في تفوقها  على  شركتكم حافظت لقد

 .االقتصادية الناحية من  مجدًيا ذلك حسب حاجة السوق ومتى كان

   :املبيعات

%، بينما بلغ  91.ما نسبته  نخفاض أي با  2021العام  في مليون طن  5.4مليون طن مقارنة بكمية  5.3كمية   2022بلغت املبيعات املحلية لشركتكم في العام 

وذلك بسبب    ، 2021العام  فيمليون طن  8.3مقارنة بـ   2022 العام  فيمليون طن  7.4إجمالي مبيعات اإلسمنت والكلنكر املحلية واملصدرة لشركتكم كمية   

  والحرب الروسية األوكرانية  العالم الجيوسياسية في العديد من املناطق حول  االضطراباتبسبب    2022العام  في التحديات التي واجهتها  شركتكم 
ً
إضافة

 وعلى املستوى العامل 
ً
 على نمو القطاع محليا

ً
 ي. إلى زيادة معدالت الفائدة والتي أثرت سلبا

ويشكل ذلك   2021العام  في مليون طن  52 مقارنة بـ  2022مليون طن للعام  51كما بلغ إجمالي مبيعات اإلسمنت في السوق املحلي لكامل القطاع كمية  

 بنسبة 
ً
  فيمليون طن   60.3مليون طن مقارنة بـ  61.1، أما إجمالي مبيعات القطاع من اإلسمنت والكلنكر املحلي والتصدير فقد بلغ كمية %2.3انخفاضا

 %. 1.3ه أي بارتفاع ما نسبت  2021العام 

   :التصدير

 ارتفاعويمثل ذلك  ، 2021العام  فيتم تصديرها  طن ألف 926كمية  مع طن مقارنةمليون  1.1 كمية 2022العام  فيصدرت شركتكم من اإلسمنت 
ً
نسبته   ا

ويمثل   ، 2021العام   في تم تصديرها  مليون طن  2.04كمية  مع مقارنة 2022العام  فيمن الكلنكر   مليون طن 1.03كمية   % تقريًبا. كما صدرت شركتكم18

 50ذلك انخفاًضا بنسبة 
ً
   .% تقريبا

   2021العام  فيمليون طن  8.2مقارنة بـ  2022العام  فيمليون طن  8.9اإلسمنت والكلنكر للقطاع كمية بينما بلغ إجمالي مبيعات التصدير من 
ً
 نموا

ً
محققا

.9.3مقداره 
ً
 التجاه العديد من شركات اإلسمنت املحلية إلى أسواق التصدير مؤخرا

ً
 % نظرا



7-28     

 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

كما وافق على    (2009فبراير  17) 1430صـفر  22سبق أن أعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ  

يناير   21) 1440األول جمادى 15 في اجتماعه املنعقد بتاريخوالتي كان آخرها ها وفق الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية تتعديال

 : الواردة أدناهحكام األ  الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء الئحة الحوكمـةاألحكام الواردة في جميع الشركة  وتطبق (2019

 على تحديث الئحة حوكمة الشركة في ضوء التعديالت الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق 
ً
املالية املعدلة بقرار  ونعمل حاليا

 (.18/01/2023) 25/06/1444وتاريخ  20223-5- 8مجلس هيئة السوق املالية رقم 

   ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: التنفيذية، واإلدارة  اللجان،أعضاء  اإلدارة،أسماء أعضاء مجلس 

 :أعضاء مجلس اإلدارة -أ 

 إدارة شركة اإلسمنت السعودية رئيس مجلس األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجـحي  1

 

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف 

 .تمويلالعلوم في  وسبكالوري -

 .رئيس اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية- 

 .وشركاه  ة شركات عبد الرحمن صالح الراجحيرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموع -

 .بنك البالدعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في  -

ني  عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املخاطر ورئيس لجنة االستثمار في شركة والء للتأمين التعاو  -

 (2019مايو )حتى 

 ( 2019)حتى نوفمبر  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املكافآت في شركة تكوين للصناعات املتطورة  -

 .عضو مجلس إدارة لدى شركة تنامي العربية -

 .(2015-2005( )املتحدة  شركة دانة غاز )االمارات العربيةلدى  ضو مجلس إدارة ع -

 .(2012-2006لشركة السعودية لالتصاالت )الدى مجلس إدارة  عضو- 

ضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية  ع -

 .(2004-2002السعودية للنقل البحري )

 .(2008-2006)البحرين( )عضو مجلس إدارة شركة ناس - 

 .(2005-1994التنفيذي ملؤسسة الراجحي للتجارة ) الرئيس -

 

 رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية نائب  األستاذ / محمد بن عبد الكريم الخريـجـي   2

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

   .بكالوريوس إدارة نظم املعلومات -

 (. 2021)حتى ديسمبر  لجنة املراجعة في شركة اإلسمنت السعوديةعضو  -

 حتى تاريخه. 2006مدير تنفيذي مجموعة الخريجي من عام  -

 حتى تاريخه.  2007مدير عام شركة الخريجي للتجارة واإللكترونيات من عام  -

 حتى تاريخه. 2012من عام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق  -

 .2017حتى  2012عام  شركة العربية لصناعة الورق منللاللجنة التنفيذية عضو  -

 حتى تاريخه. 2018 لشركة العربية لصناعة الورق مناللجنة التنفيذية لئيس ر  -

 حتى تاريخه. 2018عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية باملنطقة الشرقية من -

 املصرفي السعودي والبنك املركزي البحريني. عدد من الدورات في املعهد  -

لجنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية  عضوعضو مجلس إدارة و  -

شب العربية للتأمين التعاوني من عام 
ْ
 حتى تاريخه.  2003شركة ت

-2015)عضو مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر -

 اريخه(.ت

 م للصحافة والطباعة والنشر. عضو اللجنة التنفيذية لدار اليو  -

مدير عالقات بالبنك السعودي الهولندي )تمويل الشركات( من   -

 . 2006إلى  2004

عضو في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة الشرقية   -

 .حتى تاريخه 2020من

 

 

 

 

 أســـــــــباب عدم التطبيق الفقرة /املادة  نص رقم املادة 

 :غير املطبقةاملواد االسترشادية 

 

(،  68املادة ) (، 67(، املادة )جالفقرة )( 51املادة )(، 39(، املادة )37(، املادة )36(،  املادة )27) ة املاد

(،   3( البند )86(،  املادة )85(،  املادة )84(،  املادة )82(،  املادة )80(،  املادة )75(،  املادة )69املادة )

 (.92املادة )

 سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية. ةمواد استرشادي

 املواد اإللزامية التي لم تطبق:

  ال يوجد   



8-28     

 

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية األستاذ/ خالد بن عبدالرحـمن العبدالكريم  3

                                                   السابقة: الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 .بكالوريوس وماجستير في إدارة األعمال - 

 اإلسمنت السعودية. عضو اللجنة التنفيذية في شركة  -

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 عضو لجنة التدقيق شركة الخدمات التعليمية )تعليم(. -

واملتخصصة في تقديم الخدمات   - الرئيس التنفيذي لشركة العبد الكريم القابضة -

 .والتشييد، والتشغيل والصيانةوالتكنولوجيا، والهندسة، والتصنيع،  اللوجستية،

 .رئيس شركة أنظمة النيزك الهندسية العاملية -

املواد الكهربائية الصناعية   املتخصصة بتصنيع-رئيس مجموعة األنظمة الصناعية  -

مراقبة البيئة و وحوامل الكابالت وأنظمة التحكم وأنظمة تحليل الغازات والسوائل  

 . صمامات التحكم وتصنيع واإلنبعاث

 في مجلس إدارة  -
ً
 شركة نيليس بالنت السعودية املحدودة. عضوا

 في لجنة القطاعات االستراتيجية بـغـرفة الشرقية.   -
ً
   عضوا

 في مجلس األعمال  -
ً
 اإلماراتي. -البحريني  - البريطاني  -  السعودي: األمريكيعضوا

 مؤسس في مجلس إدارة جامعة األمير محمد بن فهد )شـركـة الـخ -
ً
ـدمات عضوا

 . حـتـى تـاريـخـه 2002التعليمية ( منذ 

 في مجلس إدارة مجموعة سا -  
ً
 . 2018 حتى 2010 الية من عامبا املمعضوا

 فيعضو   -
ً
 15و  14ة  مجلس إدارة الـغـرفـة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية للــدور   ا

    .2009إلى  2002من 

 الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملـقايـيـس. - عـتمادعضو اللجنة الـوطـنـيـة لال - 

  .  2014عضو املجلس املحلي لتنمية وتطوير محافظة الخبر حتى تاريخ  - 

 في مجلس إدارة املؤسسة العامة للصناعات الحربية    - 
ً
ى حت  2007  لدورتين من عضوا

2013. 

 عضو الجمعية السعودية للسالمة والصحة املهنية . - 

 مؤ  - 
ً
 الشرقية ) بـــنـــاء (  الخيرية لرعاية األيتام باملنطقةالجمعية  سس فيعضوا

وزارة املوارد البشرية     –عضو مؤسس لجمعية أصحاب األعمال السعوديين - 

 والتنمية االجتماعية. 

 لجمعية األوقاف الصحية  –عضو الجمعية العموميه -

  ذوق.  - الجمعية السعودية للذوق العامعضو الجمعية العمومية ب -

 في مجلس إدارة ميدان سباقات الخيل بالدمام.   ع -
ً
 ضوا

 

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية األستاذ/ أمين بن موس ى العفيفي   4

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 .أعمال بكالوريوس إدارة  - 

 اإلسمنت السعودية. عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة  -

حتى  2010مايو  ،إبراهيم الجفالي وإخوانه، جدة  اتشرك  الرئيس التنفيذي ملجموعة -

 تاريخه.

البنك األهلي التجاري، اإلدارة  ،العربية السعودية رئيس قطاع الشركات باململكة -

 .2010إلى أبريل  2006أبريل  ،العامة، جدة 

السعودي الفرنس ي، اإلدارة اإلقليمية،  بنكالالشرقية، املدير اإلقليمي للمنطقة  -

 .2006إلى فبراير  2001مايو 

السعودي الهولندي، اإلدارة اإلقليمية،  البنك، املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية  -

 . 2001إلى مايو  1994ديسمبر ، الخبر 

ديسمبر إلى   1985أغسطس ، اإلقليمية، جدة  رة السعودي األمريكي، اإلدا البنك -

إدارية إلى أن حصل على   بدأ في البنك كمتدرب ثم تدرج إلى عدة وظائف 1994

 .باملنطقة الغربية املجموعة املصرفية للشركات وظيفة مساعد مدير عام

 مجالس إدارات مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه.  في معظمحالي عضو  -

 األهلي التجاري. اللجان التنفيذية بالبنك  في معظم)سابق( عضو  -

 ئتمان واملخاطر بالبنك السعودي الفرنس ي. اال  في لجنة)سابق( عضو  -

 اللجان التنفيذية بالبنك السعودي الهولندي.  في معظم)سابق( عضو  -

 

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية األستاذ/ حمد بن عـبداللـه العليــان 5

 

 :السابقةالحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف 

 .س إدارة أعمالو بكالوري -

 رئيس لجنة املراجعة بشركة اإلسمنت السعودية.  -

 عضو مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة.    -

 .1995حتى  1989البنوك التجارية من عام  في مواقع إدارية مختلفة -

 . 2015حتى  1995مواقع إدارية مختلفة في شركة العليان املالية  -

 البحرين. بعضو مجلس إدارة الشركة املتحدة لإلسمنت  -

 .2016الكويت حتى تاريخ مايو  -شركة جروب العاملية لإلسمنت  -

 . 2001عام لعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية )عناية(  -

 مجلس إدارة شركة باكستر املحدودة. رئيس -

 .2011عام لعضو مجلس إدارة شركة شندلير السعودية  -

 .2010عام لعضو مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الشمسية  -

 

  



9-28     

 

7 
تأمينات العامة لل ةاملؤسسممثل مبارك بن جابر املحيميد )األستاذ/ 

 ( االجتماعية
 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية

 

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف 

 . (MBAاألعمال والتخطيط االستراتيجي )ماجستير إدارة بكالوريوس و  -

 . حتى تاريخه  2017للتقاعد من  املؤسسة العامة  في  كبير املستشارين اإلداريين    - 

 . 2017إلى  2015عد من أمين عام مجلس إدارة املؤسسة العامة للتقا-

 . 2015إلى    2007من    مدير عام مكتب محافظ التقاعد وسكرتير مجلس اإلدارة -

و   - ومحاضر  والرياض  معيد  باألحساء  التقنية  الكليات  في  اإلدارة  ملواد  مدرب 

 . 2007إلى  1990من مارس  ول إدارة االبتعاث والتدريبؤ ومس

أعوام من الخبرة والعمل االستراتيجي في قطاع اإلسمنت كعضو مجلس إدارة  9نحو  -

 .2010شركة إسمنت اليمامة منذ يناير 

 رئيس لجنة املراجعة سابق في شركة إسمنت اليمامة. -

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة وعضو لجنة املخاطر بالشركة السعودية  -

 .2019حتى أبريل  للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية

 عضو اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية القرنـــياألستاذ/ محمـد بن علـي  8

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 بكالوريوس إدارة أعمال  - 

 عام. 36ن متخصص ويعمل في قطاع اإلسمنت منذ ما يزيد ع -

 الرئيس التنفيذي في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 السعودية.املدير العام في شركة اإلسمنت  -

 نائب املدير العام في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 نائب املدير العام للشئون املالية في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 نائب مدير اإلدارة املالية في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 بالبحرين. لإلسمنت شركة املتحدة الرئيس مجلس إدارة  -

 ة اإلسمنت املحدودة. رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناع -

(  World Cement Association ) عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس ملنظمة اإلسمنت العاملية  -

 مقرها في لندن. 

 .  GICCنائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العاملية لإلسمنت  -

 البناء.ممثل عضوية شركة اإلسمنت السعودية لدى االتحاد العربي لإلسمنت ومواد  -

 الغرف السعودية. اتحاد ن عضو اللجنة الوطنية لشركات اإلسمنت املنبثقة م -

 

 

 

 

  

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية  الراجـحيالدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان  6

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 ه في املحاسبة.ودكتورا، ماجستير بكالوريوس،  - 

 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم املعلومات.  -

 محاسب قانوني سابق.  -

نائب املدير العام ومدير اإلدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي )دواجن  -

 الوطنية(. 

 مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة.  -

 الرئيس التنفيذي املكلف للشركة التعليمية املتطورة. -

 .عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية -

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي. -

 بين في غير مكاتب املحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عضو لجنة املحاس -

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم املعلومات.  -

عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس لجنة املراجعة بمجموعة شركات  -

 مصر.  –دواجن الوطنية 

املسؤول األول عن كليات   التنفيذي،رئيس املجلس و  رئيس مجلس األمناء -

 ومستشفى سليمان عبد العزيز الراجحي.

 .رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية )الشركة التعليمية املتطورة( -

 رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية. -

 العاملية لالقتصاد والتمويل. عضو مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية  -

رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية ورئيس  -

 اللجنة التنفيذية. 

 .عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي إخوان -

 عضو مجلس نظار أوقاف سليمان عبد العزيز الراجحي.  -

 (. SOCPAالقانونين )زميل وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين  -

 (.SAAعضو الجمعية السعودية للمحاسبين ) -
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 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية  األستاذ/ منصور بن محمد بالغنيم   9

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 بكالوريوس إدارة مالية واستثمار.  - 

يوليو  – 2001)سبتمبر  بنك سامبا –وعضو لجنة االئتمان  االستثمار عالقاتمدير  -

2005.)   

يونيو   – 2006)ديسمبر  كابيتال سامبا -مدير وحدة أسواق الدين و الدخل الثابت  -

2010 .) 

 (.2014سبتمبر  – 2010)يونيو  للطاقة واالتصاالت اشركة استراتيجيمدير عام  -

  بنك الخليج الدولي –االعمال في مصرفية الجملة والشركات رئيس تطوير  -

 (.2021مايو  – 2014)سبتمبر 

اآلن(  – 2022مستشار وكيل وزارة املوارد البشرية و التنمية االجتماعية )أبريل  -

  

 

 شركة اإلسمنت السعوديةعضو مجلس إدارة  االجتماعية( املؤسسة العامة للتأمينات  )ممثل األستاذ صالح بن محمد املهنا  10

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 (.2015الواليات املتحدة األمريكية ) –العلوم االكتوارية من جامعة كنتكت درجة املاجستير في  - 

 (.2006الرياضيات من جامعة امللك سعود )في  البكالوريوسدرجة  -

 حتى تاريخه(  – 2022مدير إدارة االستدامة املالية وتقييم املخاطر االكتوارية باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) -

 (. 2022 -2017مدير إدارة البحوث والدراسات باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) -

 عضو لجنة املراجعة بشركة مصدر لحلول البيانات. -

حتى   – 2020) الجمعية الدولية للضمان االجتماعيب الفنية للدراسات اإلحصائية واالكتوارية واملاليةنائب رئيس اللجنة  -

 تاريخه(.

 (. 2017 -2015أخصائي اكتواري باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )  -

 (. 2015 -2006باحث تخطيط باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) -

 عضو اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية.  -

 

 

 

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية األستاذة  هال بنت وليـد الجـفالـي  11

 السابقة:الحالية و املؤهالت والخبرات والوظائف  

 بكالوريوس إدارة األعمال. - 

 وإخوانه. املدير في مجموعة شركات إبراهيم الجفالي  -

املدير في مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه بالواليات املتحدة األمريكية، وأوروبا،  -

 (.2013 – 2011والشرق األوسط، والشرق األقص ى والصين )

 تاريخه( -2011الشريك التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة بشركة وليد أحمد الجفالي ) -

 -2011آلسيوية للتجارة واالستثمار. )عضو مجلس اإلدارة في الشركة الصينية ا -

 تاريخه(.

 تاريخه(. – 2012عضو مجلس اإلدارة في شركة الطاقة واملرافق األساسية املحدودة ) -

  – 2015) عضو مجلس اإلدارة في شركة هيتاش ي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة -

 (.2021يوليو 

وليد الخيرية والتي أسسها   املشاركة في العديد من املشروعات التي نفذتها مؤسسة -

الدكتور وليد الجفالي بغرض مساندة الجمعيات الخيرية في التطوير وإيجاد مصادر 

 دخل ثابتة من خالل تبني أفكار ريادة األعمال.

لالستثمار املحدودة بلندن  Wعملت بوظيفة محلل أعمال بدوام جزئي في شركة  -

(2008-2011 .) 

 لالستثمار املحدودة فرع الصين.  Wالعمل بشركة  -

 : أعضاء اللجان -ب

 :لجنة الترشيحات واملكافآت -1    

 املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االســـــــــــم   م

 .األعمالبكالوريوس إدارة  لجنة الترشيحات واملكافآت  رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت  رئيس هال بنت وليد الجفالي 1

 .رة األعمالابكالوريوس وماجستير في إد  عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                        2

 .بكالوريوس إدارة أعمال  عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  أمين بن موس ى العفيفي  3
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 :لجنة املراجعة -2

 املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االســـــــــــم   م

 .س إدارة أعمالو بكالوري  لجنة املراجعة رئيس لجنة املراجعة رئيس حمد بن عبدهللا العليان 1

   إدارة مالية واستثماربكالوريوس   مجلس إدارة عضو  عضو لجنة املراجعة الغنيم محمد بمنصور بن  2

 .األعمال في تخصص املحاسبةإدارة  ه دكتورا عضو لجنة املراجعة عضو لجنة املراجعة د. أحمد بن عبدهللا املغامس )من خارج املجلس(  3

 د. أحمد بن عبدهللا املغامس.  خبرات

 

 ه.  1444حتى 1435من عام  دارة شركة ينسابإعضو مجلس  -

رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية املحاسبية التابعة لدى االتحاد الدولي نائب  -

 ه.1430حتى  ه1427من عام  للمحاسبين

  ه.1444ه حتى 1431من عام املالية  البالدفي عضو لجنة املراجعة  -

   .ه حتى اآلن1429عام  السعودية منعضو لجنة املراجعة بشركة اإلسمنت  -

 هـ.1438 مناملالية ركة البالد رئيس لجنة املراجعة بش -

 هـ حتى1424من  وزارة التعليم العالي األكاديمي،عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  -

 هـ. 1434عام 

عام   هـ حتى1423من  عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  -

 هـ .1425

 هـ. .1433عام  هـ حتى1427من  االتصاالت السعوديةعضو لجنة املراجعة بشركـة  -

 ه.1444هـ حتى 1439عضو لجنة مراجعة بشركة اإلنماء طوكيو ما ريت من عام  -
 

من   لجنة املراجعة بالشركـة الوطنية السعودية للنقل البحري  رئيس وعضو في -

 هـ.1431حتى هـ 1423عام 

 هـ. 1427حتى  هـ1417أستاذ مساعد جامعة امللك سعود من عام  -

 هـ. 1416حتى هـ 1409من عام  جامعة امللك سعود محاضر -

حتى عام   هـ1423رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة من عام  -

 هـ.1424

 . هـ 1427حتى هـ 1423توظيف األموال من عام  رة عضو اللجنة الدائمة لظاه -

حتى عام  هـ 1418عضو لجنة الدراسات العليا، جامعة امللك سعود من عام  -

 هـ.1419

 هـ.1419عضو أساس ي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام  -

 م.2006حتى  2001محاسبين القانونيين من لل نائب األمين العام للهيئة السعودية -

م وحتى 2006للمراجعين واملحاسبين من عام  الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية -

 اآلن.

 هـ. 1417عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة منذ عام  -

 اللجنة التنفيذية:  -3

 

 :ج. اإلدارة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي  محمد علي القرني األستاذ/  1

 والحالية: املؤهالت والخبرات السابقة   

 .بكالوريوس إدارة أعمال - 

 عام. 36 متخصص ويعمل في قطاع اإلسمنت منذ ما يزيد عن  -

 عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.   -

 بالبحرين.  لإلسمنت رئيس مجلس إدارة شركة املتحدة  -

 رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة.  -

(  World Cement Association) ونائب الرئيس ملنظمة اإلسمنت العامليةعضو مجلس إدارة  -

 مقرها في لندن. 

 .  GICCنائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العاملية لإلسمنت  -

 ممثل عضوية شركة اإلسمنت السعودية لدى االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء. -

 املنبثقة من مجلس الغرف السعودية.عضو اللجنة الوطنية لشركات اإلسمنت  -

 
 املصنع مدير  محمدين البركة األستاذ/  2

 : املؤهالت والخبرات السابقة 

 س الهندسة الكهروميكانيكية. و كالوريب - 

  - مدير صيانة -مدير كهرباء الوظائف السابقة بشركة اإلسمنت هولسيم : )

 (. مدير محطة طحن 

 . شركة اإلسمنت السعوديةفي أعوام  10يزيد عن  ما -

- 14  
ً
   سيم السويسرية.هول في شركة اإلسمنت عاما

 

 

 

 

 املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االســـــــــــم   م

 .في علوم التمويل وسبكالوري رئيس اللجنة التنفيذية  رئيس اللجنة التنفيذية  خالد بن عبدالرحمن الراجحي  1

 رة األعمال. ابكالوريوس وماجستير في إد  عضو اللجنة التنفيذية عضو اللجنة التنفيذية خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                        2

 ه في املحاسبة.ودكتورا، ماجستير بكالوريوس،  مجلس إدارة عضو  عضو اللجنة التنفيذية عبدالرحمن بن سليمان الراجحي  3

 . والتخطيط االستراتيجيماجستير إدارة األعمال بكالوريوس و    عضو اللجنة التنفيذية عضو اللجنة التنفيذية مبارك بن جابر املحيميد  4

 الرياضيات.في  البكالوريوسدرجة العلوم االكتوارية، درجة املاجستير في  عضو اللجنة التنفيذية عضو اللجنة التنفيذية صالح بن محمد املهنا 5
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 املدير املالي  أشرف أباظة إيفاناألستاذ/   3

 : املؤهالت والخبرات السابقة 

 . بكالوريوس محاسبة  - 

 .  CPA شهادة زمالة املحاسبين القانونيين األمريكية   - 

إلى   2007البترولية من فبراير  املدير املالي ملجموعة الرشيد لالستثمارات - 

 ر. الخبمدينة في  2017فبراير 

في نيوجيرس ي، الواليات املتحدة األمريكية، من  املراقب املالي لشركة موف ون نورث أمريكان - 

 .التدرج بعدة وظائف ، حيث تم2006ديسمبر إلى  1999مارس 

 1997في األردن، من يونيو  (ICFTU) العمال حاسب مشروع لدى االتحاد الدولي لنقاباتم -  

 . 1998إلى أكتوبر 

 

 مدير املوارد البشرية  صالح محمد حكيم األستاذ/  4

 : املؤهالت والخبرات السابقة 

 . ماجستير إدارة أعمال - 

 .بكالوريوس إدارة صناعية- 

 .باملنطقة الشرقية مدير التنظيم الوطني للتدريب املشترك  -

مجموعة من الوظائف التدريبية واإلشرافية واإلدارية في املؤسسة العامة للتعليم الفني   - 

 والتدريب املنهي. 

 

 التسويق واملبيعات  مدير أحمد املزيني  وسفاألستاذ/ ي 5

 : والخبرات السابقةاملؤهالت  

 . عمالأماجستير إدارة  - 

 .كالوريوس هندسة كهربائيةب -

حتى  2006الشركة الكيميائية السعودية من عام  -مدير إقليمي للمنطقة الشرقية  - 

2015 . 
 

 مدير إدارة تقنية املعلومات  شادي فايز يوسف األستاذ/   6

 : املؤهالت والخبرات السابقة 

 علوم حاسب. بكالوريوس   - 

 PMIحاصل على شهادة مدير مشاريع محترف من منظمة  - 

حاصل على العديد من الشهادات املهنية الدولية املتخصصة في مجال تقنية  - 

 املعلومات. 

-  .
َ
 وخارجيا

ً
 مدير املشاريع التقنية للعديد من املشاريع محليا

ملجموعة شركات عبر الخليج لالستثمار الصناعي من مدير األنظمة وتقنية املعلومات  -

 .2017إلى فبراير  2015فبراير 

مدير إدارة تقنية املعلومات للشركة األولى القابضة والشركات التابعة لها داخل اململكة   - 

 .، حيث تم التدرج بعدة وظائف2015إلى فبراير  2003وخارجها ، من يناير 

 

 مدير إدارة توريد املواد  تركي العتيبي بن مطلق  األستاذ/ 7

 املؤهالت والخبرات السابقة:  

 .بكالوريوس إدارة اعمال )نظم ادارية( 

 دبلوم هندسة كهربائية.-

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات  مجموعة من الوظائف اإلدارية في  -

وكبير مخططي الصيانة وذلك   مدير إدارة املواد ومدير التخطيط املركزي  أهمها 

 .2018إلى  2013خالل الفتره من 
 

 َعمل كخبير مختص في تطبيقات نظام ساب )صيانة املصانع ( اثناء تنفيذ مشروع  - 

 . نيويورك )سابك(  - بالواليات املتحدة األمريكية  2016 فنار بلس 

 . 2008فبراير  إلى 1996مخطط صيانة في شركة أرامكو السعودية من أكتوبر  -

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
ً
  :أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 العضو اسم 
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها 
ً
 عضوا

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة/...( 

أسماء الشركات التي يكون عضو  

 في مجالس 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها 

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة/...( 

خالد بن 

عبدالرحمن  

 الراجـحي 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة االتصاالت السعودية  شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  مجمع مدارس السالم الخاصة  شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  بنــك البــالد 

شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه  

 املحدودة
 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة 

الرعاية الصحية  مستشفى 

 )بروكير( 
 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة 

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة تنامي العربية 

شركة دانة غاز  )اإلمارات العربية 

 املتحدة(
 شركة مساهمة مدرجة  خارج اململكة 

 شركة مساهمة مدرجة  خارج اململكة  شركة ناس )مملكة البحرين(

  

الشركة الوطنية السعودية للنقل  

 البحري 
 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  مستشفى فخري والراجحي 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة تكوين املتطورة للصناعات

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة والء للتأمين التعاوني
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
ً
 )تتمة( :أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 اسم العضو 
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها 
ً
 عضوا

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

يان القانوني )مساهمة الك

مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة/...( 

أسماء الشركات التي يكون عضو  

 في مجالس 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها 

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة  

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محدودة/...( 

محمد بن  

عبدالكريم 

 الخريجي 

البنك السعودي الهولندي )تمويل   شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية

 الشركات(
 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

شب العربية للتأمين التعاوني 
ْ
 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة ت

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  مجموعة الخريجي   شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  )ورق(الشركة العربية لصناعة الورق 

 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن  

 باملنطقة الشرقية 
 غير معروف  غير معروف 

 غير معروف  غير معروف  الغرفة التجارية بالشرقية   ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة الخريجي للتجارة واإللكترونيات  

خالد بن 

عبدالرحـمن  

 العبدالكريم

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية
شركة إتحاد الخليج للتأمين 

 التعاوني 
 مساهمة مدرجة شركة  داخل اململكة 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  مجموعة سامبا املالية  ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة العبدالكريم القابضة  

  ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  السعودية املحدودة بالنت  نيليسشركة 

 

 

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة أنظمة النيزك الهندسية العاليمة  

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة الخدمات التعليمية )تعليم(

أمين بن  

موس ى 

 العفيفي 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  البنك األهلي التجاري  شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  السعودي الفرنس ي البنك ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  الشركة العربية الكيماوية ) التكس ( 

 ذات مسئولية محدودة  خارج اململكة  الشركة العربية الكيميائية للعوازل 
 مساهمة مدرجة شركة  داخل اململكة  السعودي الهولندي البنك

 داخل اململكة  شركة سيمنس املحدودة ذات مسئولية محدودة داخل اململكة   الشركة العربية لتكييف الهواء
ذات مسؤولية محدودة  

 مختلطة

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة   الشركة السعودية لخدمة كارير
الشركة العربية للمعدات 

 الكهربائية املحدوة
 اململكة داخل 

ذات مسؤولية محدودة  

 مختلطة

 ذات مسئولية محدودة مختلطة داخل اململكة  شركة فلور العربية املحدودة 
شركة اسكوسا للصناعات  

 والصيانة املحدودة 
 داخل اململكة 

ذات مسؤولية محدودة  

 مختلطة

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  الشركة الوطنية لصناعة السيارات 
سيمنس للرعاية الصحية شركة 

 املحدودة
 داخل اململكة 

ذات مسؤولية محدودة  

 مختلطة

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  الشركة السعودية لصناعة املكيفات املحدودة 

   

 ذات مسئولية محدودة مختلطة داخل اململكة  ملباني الحديدية  لتصنيع االشركة السعودية 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة أريكسون السعودية لإلتصاالت 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة ليبهر السعودية  

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة املنتجات الفوالذية املحدودة 

 محدودةذات مسئولية  خارج اململكة  جفالي  الشركة بروميننت 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  ) بوليستارين (   املحدودة الكيماوية  الشركة العربية

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة الوطنية للتأمين 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة مصاعد أوتيس العربية السعودية املحدودة  

 الجفالي يونيفار الكيماوية العربية السعوديةشركة 

 املحدودة 
 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه لإلطارات 

 ذات مسئولية محدودة  خارج اململكة  شركة هيدلبرج الشرق األوسط  

هيم الجفالي وأخوانه للتكييف  شركة إبرا

 والكهرباء  وامليكانيك
 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة 

 ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة صيانة التكييف والتبريد املحدودة )ماركو( 

 ذات مسؤولية محدودة مختلطة داخل اململكة  شركة وايسكي لتقنية املعلومات

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  للتقنيات املتقدمةالشركة السعودية 

    ذات مسئولية محدودة داخل اململكة  شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للمعدات الفنية  
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 اسم العضو 
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها 
ً
 عضوا

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة/...( 

أسماء الشركات التي يكون عضو  

 في مجالس 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها 

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 

مسؤولية  مدرجة/ ذات

 محدودة/...( 

حمد بن 

عبدهللا 

 العليان 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية
-شركة جروب العاملية لإلسمنت

 الكويت
 خارج اململكة 

شركة مساهمة كويتية 

 مقفلة 

 شركة ذات مسئولية محدودة  خارج اململكة  الشركة املتحدة لإلسمنت بالبحرين 
العربية لتصنيع املنتجات  الشركة 

 الطبية )عناية( 
 داخل اململكة 

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

 داخل اململكة  شركة باكستر  املحدودة ذات مسؤولية محدودةشركة  داخل اململكة  شركه العليان السعودية القابضة 
شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  الشركة العربية للطاقة الشمسية  شركة ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  شركة شيندلر العليان للمصاعد املحدودة  

 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركه الخليج لألعمال الحديدية     

عبدالرحمن  

بن سليمان  

 الراجحي 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  السعوديةشركة اإلسمنت 
شركة  سليمان عبد العزيز 

 الراجحي )دواجن الوطنية(
 شركة مساهمة  داخل اململكة 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
شركة سليمان عبد العزيز 

 الراجحي القابضة 
 شركة مساهمة  داخل اململكة 

 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  الشركة التعليمية املتطورة  شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة مجموعة الراجحي إخوان  

 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة سيوب العربية 
 -مجموعة شركات دواجن الوطنية 

 مصر
 خارج اململكة 

 شركة مساهمة مقفلة

 خارج اململكة  مصر -الشركة الوطنية للتفريخ  شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  الشركة الوطنية لنظم املعلومات  
 

 شركة مساهمة مقفلة

 مؤسسة خيرية داخل اململكة  الراجحي الخيرية  مؤسسة سليمان
 -الشركة الوطنية لبداري التسمين 

 مصر
 خارج اململكة 

 

 شركة مساهمة مقفلة

شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم  

 والتنمية 
 خارج اململكة  مصر -الشركة الوطنية للمجازر  شركة ذات مسئولية محدودة  داخل اململكة 

 

 شركة مساهمة مقفلة

 خارج اململكة  مصر  -الشركة الوطنية لألعالف  جامعة امللك سعود  داخل اململكة  جامعة امللك سعود 
 

 مساهمة مقفلةشركة 

 جمعية وطنية  داخل اململكة  الجمعية الوطنية للخدمات االجتماعية )أجواد( 
 -الشركة الوطنية لجدود الدواجن 

 مصر
 خارج اململكة 

 

 شركة مساهمة مقفلة

 مقفلةشركة مساهمة  خارج اململكة  مصر-الشركة الوطنية للنقل  مؤسسة خيرية داخل اململكة  مؤسسة تمكين األهلية

 شركة مساهمة مقفلة خارج اململكة  مصر -الشركة الوطنية لألدوية  مؤسسة خيرية داخل اململكة  أوقاف مزنه بنت محمد الراجحي

 شركة مساهمة مقفلة خارج اململكة  مصر  -الشركة الوطنية القابضة  شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة مزون الدولية لالستثمار 

سبريت للخدمات االستشارية بجمهورية مصر شركة 

 العربية
    شركة مساهمة مقفلة خارج اململكة 

مبارك بن  

جابر 

 املحيميد 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية
الشركة السعودية للصناعات 

 الدوائية واملستلزمات الطبية 
 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

   

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  إسمنت اليمامة شركة 

شركة كاد الشرق األوسط 

 للصناعات الدوائية.
 شركة مساهمة محدودة  داخل اململكة 

 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة القصيم للخدمات الطبية

 خارج اململكة  شركة سبيماكو مصر
شركة مساهمة غير 

 مدرجة

محمد بن  

 علي القرني 
 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية

 -شركة جروب العاملية لإلسمنت 

 الكويت
 خارج اململكة 

شركة مساهمة كويتية  

 مقفلة 

 شركة ذات مسئولية محدودة  خارج اململكة  البحرين -الشركة املتحدة لإلسمنت 
   

 شركة ذات مسئولية محدودة  داخل اململكة  املحدودةشركة منتجات صناعة اإلسمنت 

منصور بن  

محمد 

 بالغنيم

  شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية

صالح بن 

 محمد املهنا

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية
 

 مسئولية محدودة شركة ذات  داخل اململكة  شركة مصدر لحلول البيانات
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 اسم العضو 
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها 
ً
 عضوا

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة/...( 

أسماء الشركات التي يكون عضو  

 في مجالس مجلس 
ً
اإلدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها 

داخل 

اململكة/خارج  

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محدودة/...( 

هال بنت وليد  

 الجفالي 

 شركة مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة اإلسمنت السعودية
شركة هيتاش ي السعودية لنقل 

 وتوزيع الطاقة 
 شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه  ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة 

 ذات مسؤولية محدودة خارج اململكة  الشركة الصينية اآلسيوية للتجارة واالستثمار 

 أعضائه:تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف 

  حدىأيتكون مجلس اإلدارة من 
ً
 كالتالي:  2022تصنيفهم لعام و  عشر عضوا

 اسم العضو  م
 تصنيف العضوية 

 )تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل( 
 إيضاح

  غير تنفيذي خالد بن عبدالرحمن الراجـحي   .1

  غير تنفيذي محمد بن عبدالكريم الخريـجـي   .2

  تنفيذيغير  خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم  .3

  غير تنفيذي أمين بن موس ى العفيفي   .4

  غير تنفيذي حمد بن عـبداللـه العليــان   .5

  غير تنفيذي عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي   .6

7.  
 مبارك بن جابر املحيميد 

 (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
 غير تنفيذي

 

  تنفيذي  محمـد بن علـي القرنـــي   .8

  مستقل  محمد بالغنيم منصور بن   .9

10.  
 صالح بن محمد املهنا

 (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
  غير تنفيذي

  مستقل  هال بنت وليـد الجـفالـي  .11

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها -وبخاصة غير التنفيذيين  -أعضائه ة طااإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلح
ً
 :علما

لة ئمن خالل أسوكذلك    وذلك من خالل قسم شؤون املساهمين بالشركة  وجدت،ن  إيستعرض املجلس في اجتماعاته مالحظات املساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم  

 .املساهمين في الجمعيات العامة

 ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع:وصف مختصر الختصاصات اللجان 

 : جنــة املراجعــــةل

عقدت  اجتماعات  ستة لى عضو من خارج املجلس وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خاللإباإلضافة  عضوين من مجلس اإلدارةتتـكون لجنة املراجعة من 

 تفاصيلها كاآلتي: و  2022الل العام خ

 االســــــــــم  م
طبيعة 

 العضوية 

 (6عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 2022يناير  30

 االجتماع الثاني

 2022فبراير  23

 االجتماع الثالث

 2022 أبريل 25

 االجتماع الرابع

 2022أغسطس  11

 خامس االجتماع ال

 2022 نوفمبر  02

 ادساالجتماع الس

 2022نوفمبر  10

 حمد بن عبدهللا العليان 1
رئيس  

 اللجنة 
    

 الغنيم محمد بمنصور بن  2
عضو  

 اللجنة 
     

3 
 د. أحمد بن عبدهللا املغامس  

 )من خارج املجلس( 

عضو  

 اللجنة 
     

وتتلخص أهم تلك املهام   فيها الداخلية الرقابة املالية وأنظمة والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة هذا وتختص

وتحديد بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم التوصية ملجلس اإلدارة و ، العتمادها القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة في: دراسة واملسؤوليات 

دراسة نظام الرقابة  و ، )إن وجدت( املعينين بما في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم املالية ومتابعة تنفيذهامراجعي الحسابات مال متابعة أعو أتعابهم، 

املراجعة الداخلية في الشركة   ةإدار إلشراف على وا الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة،

   ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها.
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 التزام من العالقة )إن وجدت( والتحقق ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن  املقترح والتعامالت العقودومراجعة ، (الرقابية )إن وجدت الجهات تقارير نتائج مراجعة

وتم تشكيل اللجنة وذلك باستبدال أحد   2024/ 31/12دورتها في  ي هنتتسوف و  2022/ 01/ 01والسياسات، وبدأت اللجنة عملها في تاريخ  واللوائح مةباألنظ الشركة

ك وفقا ملوافقة وذل -ملجلس اإلدارة الحاليةالدورة  - 2024/ 12/ 31وتنتهي بتاريخ  2022/ 01/01اللجنة الجديدة أعمالها من تاريخ وبدأت أعضائها بعضو جديد 

 . 2021نوفمبر  24املوافق  1443ربيع الثاني   19الجمعية العامة العادية الثالثة والستون والتي عقدت في يوم األربعاء بتاريخ  

 لجنة الترشيحات واملكافآت:

  2022 خالل العاما عقدته ثالثة اجتماعاتوقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل األعضاء املذكورين أدناه  تتـكون لجنة الترشيحات واملكافآت من كل من

 حسب البيان التالي:وذلك ب

 االســــــم  م
طبيعة 

 العضوية 

 (3عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 2022فبراير   1

 االجتماع الثاني

 2022يونيو   15

 االجتماع الثالث

 2022سبتمبر   14

 ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة هال بنت وليد الجفالي 1

 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة        خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                 2

 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة            أمين بن موس ى العفيفي                             3

لقدرات ومؤهالت  وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات في: التوصية ملجلس اإلدارة بالترشح لعضوية املجلس، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، املراجعة السنوية 

كبار التنفيذيين  وكذلك . دارةكافآت أعضاء مجلس اإل ملاألعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وضع سياسات واضحة 

وكـذلـك الســتقطاب أشــخاص مؤهليـن وبشكل  ذوي الكفاءةعلى أساس معايير مرتبطة باألداء وبحيث تضمن أن تكـون تلك املكـافـآت كافية لالحتفــاظ باألشــخاص 

 من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود تعارض مصالح 
ً
إذا كان العضو يشغل  يتماش ى مع مستوى ومكونات املكافآت املنافسة في السوق، وكذلك التأكد سنويا

 . عضوية مجلس إدارات شركات أخرى 

 اللجنة التنفيذية:

تتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصالحيات املالية والصالحيات األخرى املمنوحة لها من  و  األعضاء املذكورين أدناه ة من كل منتتكون اللجنة التنفيذي

  .مور التي أسندها لها املجلسال األ وكذلك تبلغ اللجنة املجلس بصورة دورية بما تتخذه من قرارات أو توصيات حي قبل املجلس والقيام بما يوكله املجلس إليها من مهام

 . 2022اجتماعات ُعِقدت خالل العام  أربعة وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل

 إن وجدت: لوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة،ا

 د.يوجال 

 واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية: مجلس اإلدارةأعضاء الئحة مكافآت 

 
ً
أعضاء ة مكافآت نظام األساس لشركة اإلسمنت السعودية والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية فقد تم إعداد هذه الوثيقة واملسماة "الئحلل وفقا

(  2019أبريل   16)  1440شعبان  11وقد وافقت جمعيتكم العادية الستون على اعتماد تعديلها بتاريخ " عن املجلس واإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان املنبثقةمجلس 

  وتتضمن الالئحة األحكام التالية: 

 االسم  م
طبيعة 

 العضوية 

(4عدد االجتماعات )  

 االجتماع األول 

2022فبراير  1  

 االجتماع الثاني

2022أبريل  10  

 االجتماع الثالث

2022يونيو  1  

 االجتماع الرابع

2022نوفمبر  23  

 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة                               خالد بن عبد الرحمن الراجحي  1

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة         خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                  2

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة عبدالرحمن بن سليمان الراجحي  3

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة                                       املحيميدمبارك بن جابر  4

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة صالح بن محمد املهنا   5
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: أحكام عامة: 
ً
 أوال

   تعريفات: . 1

 الشركة: شركة اإلسمنت السعودية.  -أ

 شركة اإلسمنت السعودية. املجلس/مجلس اإلدارة: مجلس إدارة  -ب

 اللجنة/اللجان: اللجان املشكلة بشكل دائم بناء على متطلبات ألزمت بها األنظمة واللوائح الحكومية أو متطلبات العمل داخل الشركة. -ج

 له كعضو بديل  إلدارةعضو مجلس اإلدارة/عضو املجلس/العضو: يقصد به عضو مجلس اإلدارة املعين بموجب ترشيح الجمعية العامة أو بتعيين مجلس ا -د

 في مركز شاغر.  

 ة العضو الخارجي: عضو اللجنة الذي ال يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشرك -ه

 التنفيذي  لرئيساإلدارة التنفيذية/كبار التنفيذيين: األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كا -و

 واملناصب التي ترتبط بالرئيس التنفيذي بما فيهم املدير املالي. 

 ( أدناه.3في الفقرة ) ردتحدد هذه الالئحة املكافآت والتعويضات التي تدفع ألعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويتهم في مجلس إدارة الشركة أو اللجان مع مراعاة ما و  -2

 لالئحة لجنة املراجعة جعةتحدد هذه الالئحة مكافأة أعضاء لجنة املرا -3
ً
 للجدول املرفق، ويتم صرفها طبقا

ً
 . وفقا

 تحدد هذه الالئحة مكافأة رئيس مجلس اإلدارة نظير أعماله كرئيس ملجلس اإلدارة التي قررتها األنظمة الحكومية ونظام الشركة األساس.  -4

 تحدد هذه الالئحة قواعد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة.  -5

 يجوز أن يشارك عضو مجلس اإلدارة في أكثر من لجنتين من لجان املجلس. ال -6

 يجوز تعيين أعضاء في لجان مجلس اإلدارة من خارج املجلس وتتم مكافأتهم وفق ما تقرره هذه الالئحة. -7

 . ُتدفع املكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة بما يتناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها عضو املجلس -8

 ُتدفع املكافأة السنوية ألعضاء اللجان بما يتناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.  -9

: املكافآت لرئيس وأعضاء وأمين سر 
ً
 : مجلس اإلدارة ثانيا

 : ادناهالجدول مجلس اإلدارة بحسب  رتتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين س

 :والتعويضات والبدالتجدول املكافآت 

 املنصب  م 
 ةكافأمقدار امل

 )ريال(  السنوية

 البدالت  

 ومصاريف السفر 
 مالحظات

 - 200,000 رئيس مجلس اإلدارة  1
نظير أعماله كرئيس ملجلس اإلدارة التي قررتها األنظمة الحكومية ونظام 

 الشركة األساس. 

 

 460,000 عضو مجلس اإلدارة  2

 قيمة تذاكر سفر  -1
ً
 ملن هم  بالدرجة األولى ذهابا

ً
وإيابا

 من خارج املنطقة. 

 ريال ملن هم من خارج املنطقة. 1,000بدل إقامة  -2

تدفع املكافأة السنوية بما يتناسب وعدد االجتماعات التي يحضرها  

 العضو وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على املكافأة.

 

3 

 عضو مجلس اإلدارة 

في مجلس إدارة  )ممثل الشركة 

 شركة تابعة أو شقيقة(. 

- 

 ملن هم  -1
ً
 وإيابا

ً
قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا

 من خارج املنطقة. 

 ريال ملن هم من خارج املنطقة . 1,000بدل إقامة  -2

 يخضع ألنظمة الشركة التابعة والشقيقة فيما يخص املكافأة السنوية. 

 

4 

 عضو مجلس اإلدارة 

عضويته في كل لجنة من  مكافأة 

 لجان املجلس التالية: 

 ترشيحات واملكافآت. ال• لجنة 

 • اللجنة التنفيذية. 

20,000 

 ملن هم  -1
ً
 وإيابا

ً
قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا

 من خارج املنطقة . 

 ريال ملن هم من خارج املنطقة. 1,000بدل إقامة  -2

دفع املكافأة بما يتناسب وعدد االجتما
ُ
 عات التي يحضرها عضو اللجنة.ت

دفع املكافأة بما يتناسب وعدد االجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة. - 100,000 عضو لجنة املراجعة 5
ُ
 ت

6 

 
العضو الخارجي في لجنة  

 املراجعة 
100,000 

 ملن هم  -1
ً
 وإيابا

ً
قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا

 من خارج املنطقة . 

 ريال ملن هم من خارج املنطقة. 1,000إقامة بدل  -2

- 

 - - 50,000 أمين مجلس اإلدارة  7
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: املكافآت لكبار التنفيذيين:
ً
 ثالثا

ونتائجها السنوية، ويمنحون  اء الشركة  يتحمل شاغلو املناصب القيادية في الشركة عبئا إضافيا من حيث املسؤولية وااللتزام، وتتميز أعمالهم وقراراتهم بالتأثير الكبير في أد

 لإلبقاء   يهم وتحفيزهممكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع ذلك. وقد وضعت الشركة في هذه الالئحة قواعد للمكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين بما يحقق تشجع

 واملحافظة عليهم ضمن الفريق التنفيذي في الشركة. 

 نفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ما يلي:وُيراعى عند تحديد املكافآت لكبار الت

 أن تكون املكافأة متناسبة مع الجهد املبذول. -أ

 أن تكون املكافأة متناسبة مع مدى االلتزام بتحقيق أهداف الشركة.  -ب

 أن تكون املكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.  -ت

: أحكام عامة:
ً
 رابعا

 . - ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه -يوص ي الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات واملكافآت باملكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين  -1

. 1تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات واملكافآت مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في ) -2
ً
 ( أعاله وتوافق على ما تراه مناسبا

 وتوافق عليها وترفعها لرئيس مجلس اإلدارة للمصادقة.   للرئيس التنفيذي افآت املكافأة التشجيعية والتحفيزيةتناقش لجنة الترشيحات واملك -3

: تعديل الالئحة:
ً
 خامسا

تعليمات تصدر من الجهات ملجلس اإلدارة بناء على اقتراح من لجنة الترشيحات واملكافآت تعديل أحكام هذه الالئحة وفق ما يستجد من متطلبات عملية أو قرارات أو 

 . الحكومية املختصة على أن يعرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أول اجتماع لها

 : 2021عن العام  2022التي دفعت في العام  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -1

 البيـــــــــــــــــــــــــان 

عدد 

جلسات 

 الحضور 

املكافأة 

السنوية 

 لألعضاء

 البدالت األخرى 
 املجموع

 بدل إقامة تنقل بدل  )ريال(
مكافأة رئيس املجلس السنوية / 

 أمين مجلس اإلدارة

: األعضاء غير التنفيذيين:
ً
 أوال

 660,000 200,000   460,000 4 خالد بن عبدالرحمن الراجحي 

 345,000    345,000 3 محمد بن سليمان بالغنيم

 460,000    460,000 4 خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

 460,000    460,000 4 أمين بن موس ى العفيفي 

 460,000    460,000 4 حمد بن عبدهللا العليان

 463,490  1,000 2,490 460,000 4 مبارك بن جابر املحيميد 

 463,490  1,000 2,490 460,000 4 صالح بن محمد املهنا

: األعضاء املستقلين: 
ً
 ثانيا

 460,000    460,000 4 محمـد بن عبدالكريم الخريجـي 

 463,490  1,000 2,490 460,000 4 عبدالرحمن بن سليمان الراجحي 

 118,490  1,000 2,490 115,000 1 محمد  بالغنيم منصور بن 

 345,000    345,000 3 هال بنت وليد الجفالي

: األعضاء التنفيذيين: 
ً
 ثالثا

 510,000 50,000   460,000 4 محمد بن علي القرني 

 5,208,960 250,000 4,000 9,960 4,945,000 املجموع
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 مكافآت أعضاء اللجان: -2 

 )ريال(  املكافآتمجموع  االســــــم 

 اللجنة التنفيذية: أعضاء 

 20,000 خالد بن عبدالرحمن الراجحي  -1

 20,000 خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                        -2

 20,000 مبارك بن جابر املحيميد -3

 20,000 صالح بن محمد املهنا -4

 80,000 املجموع 
 

 )ريال(  املكافآتمجموع  االســــــم 

 : املكافآت والترشيحاتأعضاء لجنة 

 20,000 خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم                        -1

 20,000 أمين بن موس ى العفيفي                                        -2

 20,000 هال بنت وليد الجفالي -3

 60,000 املجموع 
 

 )ريال(  املكافآتمجموع  االســــــم  

 : لجنة املراجعةأعضاء 

 100,000 حمد بن عبدهللا العليان  -1

 100,000 محمد بن عبدالكريم الخريجي  -2

 100,000 د. أحمد بن عبدهللا املغامس )من خارج املجلس(  -3

 300,000 املجموع 
 

 

 :2022خالل العام  بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين -3

 )بآالف الرياالت(  

املجموع  

 الكلي

مجموع  

  ةمكافأ

التنفذيين  

عن  

املجلس  

 إن وجدت 

مكافأة  

نهاية 

 الخدمة 

 املكافآت الثابتة  املكافآت املتغيرة 

 كبار التنفيذيين 

وع 
جم

امل
 

حة 
نو

ملم
م ا

سه
األ

ة( 
يم

لق
ل ا

خا
إد
م 
)يت

ة  
يزي

حف
لت
ت ا

فآ
كا
امل

ية
نو

س
ال

 

ة  
عي

جي
ش

لت
ت ا

فآ
كا
امل

ية
نو

س
ال

 

ح
با ر

أ
 

ية 
ور

 د
ت
فآ
كا
م

 

وع 
جم

امل
ية 
ين
 ع
ايا

مز
 

ت
دال

ب
ب 

ات
رو

 

 الخمسة الكبار  3,888 3,776 - 7,664 - - 3,546 4,335 ال ينطبق 7,881 992 460 16,997

 املجموع  3,888 3,776  7,664   3,546  ال ينطبق 7,881 992 460 16,997

 واإلدارة التنفيذية هو حسب الئحة مكافآت مجلس اإلدارة املعتمدة وال يوجد أي انحراف عنها.واللجان جميع ما ذكر في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ار احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إش بيأي عقوبة أو جزاء أو تد  تنظيمية أو قضائية أخرى:فية أو ر

 اإلجراء املتخذ من الشركة لتفادي تكرارها العقوبة  السبب  الجهة املوقعة للعقوبة أو الجزاء 

 مخالفة نظام املنافسة  الهيئة العامة للمنافسة 
 ريال.  10,000,000 -

نشر العقوبة على حساب الشركة بعد اكتساب   -

 القرار الصفة النهائية. 

االستئناف اإلداري بتأييد قرار لجنة  صدر حكم محكمة 

الفصل في مخالفات نظام املنافسة، وتم االعتراض على 

 الحكم أمام املحكمة اإلدارية العليا.

ولم يكن هناك مخالفة من الشركة تستدعي تعديل في   

 إجراءات عملها. 

 

 ة نظام الرقابة الداخلية في الشركة: ءبالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفا ةإجراءات الرقابة الداخلي عاليةنتائج املراجعة السنوية لف

لية نظام وإجراءات الرقابـة الداخـلية في حمايـة أصول الشـركة وتقويم عتنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من فا

 في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وو 
ً
 جوهريا

ً
جدت إجراءات الرقابة  مخاطـر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفا

املالية الختامية للشركة حيث  للقوائم الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته  راجعملية. ومن ناحية أخرى يقوم عفاب الداخلية تعمل 

ــــارير إدارة املراجعة الداخلية للفترة / السنة املالية محل الفحصاجتماعات تقوم الشركة بتمكينه من االطالع على كافة محــاضر  ـــة، وتقــ   .لجنــــة املراجعــ
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 رأي لجنة املراجعة: 

ص دوري لإلدارات املختلفة بناًء على خطة املراجعة السنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة، تقوم إدارة املراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفح

والسنوات السابقة، فإن تقييم لجنة املراجعة لنظم   2022 خالل عام واستنادا إلى نتائج عمليات املراجعة والفحص بما في ذلك نظم الرقابة الداخلية في الشركة.

 ة. وضوابط الرقابة الداخلية واملالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها، كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلي

الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم املالية السنوية للشركة وتقوم الشركة   ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام 

ـــارير إدار  ــة وتقـــ ة املراجعة الداخلية للفترة / السنة املالية  بتمكينه من االطالع على كافة املستندات والنظم والسياسات واإلجراءات ومحــاضر اجتماعات لجنــــة املراجعـــ

 . محل الفحص

 توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

 .ةداخليال ةمراجعلل إدارةيوجد 

 

، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة  توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض

 عدم األخذ بها: بأسباو التوصيات، الداخلي، ومسوغات تلك أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع 

 . يوجدال 

 : للشركةاالجتماعية تفاصيل املساهمات 

   املســئوليــة االجتمــاعيــة:

قافة في مجال دعم مؤسسات املجتمع املحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها املتواصل بخدمة املجتمع واملساهمة في تطويره وارتقائه، إذ تحث الث مستمرةشركتكم  إن 

 العون للمحتاجين، كما يتطوع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه املبادرات.  وتقديمالتنظيمية للشركة على العطاء 

 قدمت شركتكم الدعم املباشر للجمعيات التالية:   2022وخالل عام 

 :لحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني باألحساءامركز  -1

 من املسؤولية االجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه املجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
ً
على ( 2010/ 18/5) 4/6/1431انطالقا

وادث في مستشفى خمسون مليون ريال( من االحتياطي االتفاقي إلنشاء مركز لإلصابات والح  مليون ريال )فقط 50توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ 

الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ املشروع، وبعد زيارة املشروع  وزارة امللك عبدالعزيز بمحافظة األحساء التابع للشؤون الصحية في

مستشفى امللك عبدالعزيز باألحساء تبرع إنشاء مركز اإلصابات والحوادث في  من قبل بعض املسئولين بشركتكم فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع عقد

يتم سداد املبلغ املتبقي   وسوف 2022حتى نهاية عام مليون ريال )فقط ثالثون مليون ريال (  30 قيمتها، وقد تم سداد ثالث دفعات  06/2014/ 23في 

 بحسب املنجز من املشروع.

 الجمعيات الخيرية االجتماعية: -2

 . جمعية العيون الخيرية •

 . القرآن الكريم باإلحساءجمعية تحفيظ  •

 .الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة الشرقية •

 .جمعية البر الخيرية باملنطقة الشرقية  •

 مناسبات ورعايات واحتفاالت أخرى:  -3

 محافظة األحساء.  -دعم صندوق االحتفاالت باليوم الوطني  •

 . بناء -عية الخيرية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية الجم - املساهمة في برنامج املخيم الربيعي لأليتام وأسرهم •

  . لجنة شركات اإلسمنت -وزارة الصناعة والثروة املعدنية  - مساهمة الشركة برعاية مؤتمر التعدين •
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:اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس  

 االســـــــــــــم  م

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية 

 2022أبريل  10

 ✓ خالد بن عبدالرحمن الراجـحي   .1

 ✓ محمد بن عبدالكريم الخريـجـي   .2

 ✓ خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم   .3

 ✓ أمين بن موس ى العفيفي   .4

 ✓ العليــان حمد بن عـبداللـه   .5

 ✓ عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي   .6

 ✓ مبارك بن جابر املحيميد   .7

 ✓ محمـد بن علـي القرنـــي   .8

 ✓ منصور بن محمد بالغنيم   .9

 ✓ صالح بن محمد املهنا   .10

 ✓ هال بنت وليـد الجـفالـي   .11

  غياب  × حضور 

 ة:للشركة وشركاتها التابع نشطة الرئيسيةوصف ألنواع األ

  :الرئيس ي  النشاط

 ومشتقاته وتوابعه الكلنكر واإلسمنت وإنتاج صناعة بأعمال القيام على) الشركة املتحدة لإلسمنت بالبحرين (  ةالوحيد م والشركة التابعةشركتك نشاط يقتصر

 . أخرى  منتجات أية  بإنتاج تقوم ال أنها كما  آخر، نشاط بأي شركتكم تقوم وال به واالتجار

 ي للبائع.ائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، والنقل املائي البحري والساحلاإلنش / بيع مواد البناء واملواد نشاط تجارةكما تمارس الشركة التابعة 

 توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة: وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة، أو 

 :املستقبلية والتوقعات والقرارات الخطط

 ال يوجد خطط للتوسع على املدى القصير واملتوسط في شركتكم  
ً
الحالية في مقابلة مستوى الطلب على املدى القصير واملتوسط في  اإلنتاجية  لكفاية الطاقات نظرا

 اململكة.  أسواق

اقبتها:املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه املخ  اطر ومر

 :الشركة تواجهها التي  املخاطر

 أسعار مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع الشركة تواجهوتنفيذ نظام إلدارة املخاطر مما يدعم تحديد وتقييم ومواجهة املخاطر. هذا وقد   لقد قامت الشركة بوضع

 االقتصاد قلباتالسوق وت مخاطر العاملة باململكة بالشركات أسوة شركتكم تواجهقد  وكذلك التشغيل، تكلفة ارتفاع على واملحروقات وأثرها والطاقة الخام املواد

 ارتفاع تمويلية تتمثل في تأثير مخاطر و  باملشاريع اإلنشائية، املتعلق الحكومي اإلنفاق وتيرة انخفاض بسبب املحلي لإلسمنت الطلب مما قد ينتج عنه تراجع الكلي

 السعودي الريال مقابل األجنبية العمالت صرف أسعار مخاطر تقلباتباإلضافة إلى  التزاماتها ضمن القائمة اإلسالمي التورق قروض  هامش ربح على رابحةامل أسعار

 من كاف   قدر توفر رص علىالحإدارة املخاطر التمويلية في  ة ) إن وجدت(. تعتمد سياسة الشركة فياألجنبي بالعمالت القائمة النقدية الطبيعة ذات التزاماتها على 

   .عند حلولها بالتزاماتها للوفاء السيولة النقدية من العمليات التشغيليةباإلضافة إلى  البنكي  اإلسالمي التمويل

 لها تخضع التي  املكثفة الوقائية الصيانةالحد من هذه املخاطر  وتشمل على سبيل املثال ال الحصر   ملواجهة و برامجعلى وضع إدارة املخاطر التشغيلية  و ترتكز ا 

 عالية ائتمانية مالءة ي ذو  لعمالء اآلجل البيع تعتمد سياسة الشركة على حصروفيما يخص مخاطر السوق . اآلالت واملعدات، تحديث للشركة التشغيلية األصول 

 . ائتمانية عالية قدرات ذات البنك املركزي السعودي قبل مرخصة من بنوك مع التعامل وكذلكومقابل ضمانات بنكية  
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    أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة: أصول الشركة وخصومها ونتائج 

 األعمال:مقارنة نتائج  -1
 )آالف الرياالت(   

ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيــــ
ــنوات  السـ

2022 2021 2020 2019 2018 

 1,119,564 1,441,632 1,569,633 1,409,569 1,419,821 اإليرادات 

 (581,572) ( 791,839) (903,255) ( 879,177) ( 850,946) اليف اإليرادات تك

 537,992 649,793 666,378 530,392 568,875 الربح  مجمل

 400,510 451,397 455,959 331,920 398,838 صافي الربــح 

2-  
ً
  والخصوم: ول صمقارنة األ

 )آالف الرياالت( 

 لبيـــــــــــــــــــــــــــان ا
 الســـنوات

2022 2021 2020 2019 2018 

 1,257,888 1,279,353 1,161,160 1,032,635 1,059,672 األصـول املتداولة

 2,669,301 2,629,927 2,516,671 2,359,628 2,217,929 األصـول غير متداولة

 3,927,189 3,909,280 3,677,831 3,392,263 3,277,601 إجمالي األصـول 

 1,065,431 1,067,235 886,444 838,561 861,757 املتداولةخصوم ال 

 74,615 112,395 114,451 120,410 122,882 خصوم غير املتداولة ال 

 1,140,046 1,179,630 1,000,895 958,971 984,639 خصوم  إجمالي ال

 : 2022لعام جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  تحليل

 ( آالف الرياالت) 

 املجموع
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 الســــنة 
 السوق املحلي  السوق الخارجي 

1,419,821 337,359 1,082,462 2202  

 :(بالبحرين املتحدة لإلسمنت)الشركة  : 2022تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة لعام 

 )آالف الرياالت(  

 املجموع
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 الســــنة 
 السوق املحلي  السوق الخارجي 

65,608 - 65,608 2202  

 

 الشركة: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها 

 )آالف الرياالت(  

 % نسبة التغير  ( -) أو التغيرات )+(  2021 2022 البيـــــــــــان

 %0.73 10,252 1,409,569 1,419,821 اإليرادات/بيعــاتامل

 %3.21- ( 28,231) ( 879,177( ( 850,946) اإليرادات /تكلفة املبيعـات

 %7.26 38,483 530,392 568,875 الربح  لممج

 %11.35- ( 21,130) (186,094) ( 164,964) أخرى  -وفات تشغيلية مصر 

 %17.31 59,613 344,298 403,911 التشغيلي )الخسارة( الربح 

 

 إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

 .القانونيين للمحاسبين  السعودية  الهيئة عن الصادرة املحاسبة معايير عن اختالف أي يوجد ال
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 والدولة محل تأسيسها: لعملياتها، والدولة املحل الرئيس   الرئيس،ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها زميلة  /اسم كل شركة تابعة 

 التالية:  التابعة /زميلةال الشركات في حصص شركتكم تمتلك

 ال املرأس  الشركة اسم
 نسبة

 امللكية
 نشاط الرئيس ال

 الرئيس  املحل

 الشركة لعمليات

 الدولة

 التأسيس  محل

 )شركة تابعة(: لإلسمنت املتحدة الشركة 1.
 ) البحرين في مسجلة محدودة مسئولية ذات ةشرك(

 واحد بحريني دينار اإلسمية السهم قيمة سهم مليون  الصادرة األسهم عدد

 .صادرة دين أدوات توجد وال

دينار مليون 

 بحريني 
100% 

 اإلسمنت  ونقل مناولة

 البحرين  في
 البحرين  البحرين 

 )شركة زميلة(:  املحدودة اإلسمنت صناعة منتجات شركة 2 .
 ألف 18الصادرة األسهم عدد ) محدودة مسئولية ذات سعودية شركة(

 .سعودي ريال ألف اإلسمية السهم قيمة سهم

مليون ريال   18

 سعودي 
33.33% 

 أكياس  وبيع تصنيع

 اإلسمنت لتعبئة الورق
 السعودية  السعودية 

 

   األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: تفاصيل 

 نوع الشركة عدد األسهم اململوكة للشركة  عدد األسهم اسم الشركة التابعة 

 الشركة املتحدة لإلسمنت
قيمة السهم اإلسمية دينار  –)مليون( سهم  1,000,000

 بحريني واحد

سهم تمثل  1,000,000عدد األسهم اململوكة 

100% 

   محدودة  مسئولية ذاتشركة 

 مسجلة في البحرين 

 األرباح:  توزيع سياسة

 :التالي الوجه على الشرعية، الزكاة ومخصص األخرى  والتكاليف العمومية املصروفات جميع خصم بعد السنوية،  الصافية الشركة أرباح توزع

 رأس من (% 30) املذكور  االحتياطي بلغ متى  التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز  ،للشركة  نظاميال حتياطيال ا لتكوين األرباحصافي  من) % (10يجنب 1. 

 املدفوع. املال

 .ملا تقرره الجمعية صخصياتفاقي  احتياطي لتكوين األرباح صافي من) % (5تجنبأن  اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً  العادية العامة للجمعية  .2

  املساهمين.ة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على لحوذلك بالقدر الذي يحقق مص  أخرى، احتياطيات. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين 3

 من هذه ا
ً
 ملؤسسات. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 .املدفوع  شركةالسمال رأ من) % (5نسبة تمثل ساهمين على امل ذلك بعد الباقي من يوزع .4

 نسبة تقدم ماخصم  بعد يخصص)التاسعة عشر( من النظام األساس للشركة واملادة السادسة والسبعين من نظام الشركات مع مراعاة األحكام املقررة في املادة   .5

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو اإلدارة على مجلس أعضاء ملكافأة الباقي من%( 10)
ً
 .أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 وعلى تاليةال السنة إلى اإلدارة مجلس اقتراح بناًء على منه جزءأي  أو ترحيله أو  املساهمين  على  إضافية كحصة ذلك بعد) منه ء  جز أو (األرباح من الباقي توزيع يجوز  . 6

 .العادية الجمعية تقرره الذي النحو

 للضوابط الصادرة عن هيئة السوق 7
ً
وذلك بناًء على   املالية،. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا

 تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية. 

 ()مليون ريال                                                                                                                                                                                                                                
2202 تم توزيعها عن النصف األول من العام األرباح التي البيان  2022 األرباح املقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 

 جمالي اإل 
  2022يونيو  15 تاريخ الصرف 

ً
 يحدد الحقا

 % 32.5 % 17.5 15% النسبة 

 497.25 267.75 229.5 اإلجمالي 

 

لك هم( أبلغوا الشركة بتئأقرباو صلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وصف ألي م

 :وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة،  من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  الخامسة والثمانين الحقوق بموجب املادة

    . دال يوج

أقربائهم في  أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و

 خالل السنة املالية األخيرة: تلك الحقوق و وأي تغيير في تلك املصلحة أ  التابعة،شركاتها 

 . أو أي من شركاتها التابعة دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة أدواتأوراق مالية تعاقدية أو ال توجد 
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أقربائهم اإلدارة مجلس أعضاء وحقوق  مصلحة ألي وصف  :السعودية سمنتاإل  شركة أسهم في و

 االســــــــــــــم 
 التغــير عدد األسهم

 نسبة التغير٪ سهم نهاية العام بداية العام

 - - 10,524,220 10,524,220 الراجحي  عبدالرحمن بن خالد

 - - 1,056,937 1,056,937  الخريجي عبدالكريم بن محمد

 - - 17,137 17,137 العبدالكريم  عبدالرحمن بن خالد

 - - 3,107 3,107 أمين بن موس ى العفيفي 

 - - 1,700 1,700 العليان  عبدهللا بن حمد

 - - 22,000 22,000 الراجحي  سليمان بن عبدالرحمن

 - - غير مالك غير مالك مبارك بن جابر املحيميد 

 - - 1,500 1,500 القرني  علي بن محمد

 - - غير مالك غير مالك منصور بن محمد بالغنيم 

 - - غير مالك غير مالك صالح بن محمد املهنا  

 - - 1,000 1,000 الجفالي  هال بنت وليد

أقربائهم اإلدارة مجلس أعضاء وحقوق  مصلحة ألي وصف  :الشركات التابعة أسهم في و

 ال يوجد.

أقربائهم كبار التنفيذيين  وحقوق  مصلحة ألي وصف   :السعودية اإلسمنت شركة أسهم في و

 االســــــــــــــم 
 عدد األسهم

 نهاية العام بداية العام

 غير مالك مالكغير  املصنع(  مدير) محمدين البركة

 غير مالك غير مالك ( املدير املالي ) إيفان أشرف أباظة

 غير مالك غير مالك ( مدير املوارد البشرية) صالح محمد حكيم

 غير مالك غير مالك املبيعات( التسويق و يوسف بن أحمد املزيني )مدير 

 مالكغير  غير مالك ( مدير إدارة توريد املواد) مطلق تركي مرزوق العتيبي

 غير مالك غير مالك ( مدير إدارة تقنية املعلومات) شادي فايز حماد يوسف

أقربائهم كبار التنفيذيين  وحقوق  مصلحة ألي وصف   :أسهم الشركات التابعة في و

 ال يوجد.

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض الشركة املعلومات املتعلقة بأي قروض على 
ً
وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 املتبقي:واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ 
 )بماليين الرياالت( 

 مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض  م
مدة 

 القرض

 رصيد القرض في 

 2022يناير 01 

املستخدمة  املبالغ 

 خالل السنة

 املسددة املبالغ

 خالل السنة

 املديونية اإلجمالية للشركة كما في

  2022ديسمبر 31 

 بنك الرياض 1
مبلغ أصل القرض ألنه  ال يوجد 

 قصير األجل 
 0 100 0 100 دوار 

   البنك السعودي الفرنس ي 2
ال يوجد مبلغ أصل القرض ألنه  

 قصير األجل 
 125 225 200 150 دوار 

 مصرف الراجحي  3
ال يوجد مبلغ أصل القرض ألنه  

 قصير األجل 
 0 150 50 100 دوار 

 السعودي البنك األهلي  4
ال يوجد مبلغ أصل القرض ألنه  

 قصير األجل 
 200 0 200 0 دوار 

 325 475 450 350 املجموع 
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 لقروض خالل السنة ومبلغ املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة التابعة وكشف 
ً
باملديونية اإلجمالية للشركة التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:

 ال يوجد .

هة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابمالية أوراق أي أدوات دين قابلة للتحويل و  أي وصف لفئات وأعداد

 : املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

 . ال يوجد

أو منحتها  وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 

 الشركة: 

 . ال يوجد

، مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي  املتبقيةاملالية وقيمة األوراق  لالسترداد،شركة ألي أدوات دين قابلة الوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب 

 :وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة الشركة،اشترتها 

 . ال يوجد

 فيه أسماء الحاضرين:و  ،2022العام عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل 
ً
 تواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا

 

 اسم العضو 

 (4عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

2022فبراير  1  

 االجتماع الثاني

2022أبريل  10  

 االجتماع الثالث

2022يونيو  1  

الرابعاالجتماع   

2022نوفمبر  23  
 اإلجمالي 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ خالد بن عبدالرحمن الراجـحي 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ محمد بن عبدالكريم الخريـجـي 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ أمين بن موس ى العفيفي 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ حمد بن عـبداللـه العليــان 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الراجـحي عبدالرحمن بن سليمان 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ مبارك بن جابر املحيميد 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ محمـد بن علـي القرنـــي 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ منصور بن محمد بالغنيم 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓  صالح بن محمد املهنا 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ هال بنت وليـد الجـفالـي 

  غياب ×  حضور 

 الطلبات وأسبابها:عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك 

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  م

 اجراءات الشركات  3/1/2022  .1

 الجمعية العامة  10/4/2022  .2

 ملف أرباح  12/4/2022  .3

 ملف أرباح  7/6/2022  .4

 

 : صف ألي صفقة بين شركة اإلسمنت السعودية وطرف ذي عالقةو 

 لإلسمنت )شركة تابعة(.  املتحدة لشركةليع اإلسمنت ب -1

 تأمين أصول الشركة مع الشركة الوطنية للتأمين. خدمات  -2

 شراء أكياس اإلسمنت من شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة.  -3
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 فيها، الشركة األعمال أو العقود التي تكون 
ً
 عالقة بأي منهم: يوفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو ألي شخص ذطرفا

للتأمين من خالل طرح منافسة فازت بها الشركة الوطنية   الوطنية الشركة مع 2022 العام عن الطبي  التأمين باستثناء التأمين  خدمات على تعاقدت شركتكم .1

   وال يوجد شروط تفضيلية في العقد. للتأمين  الوطنية الشركة في إدارة مجلس عضو أنه باألستاذ أمين بن موس ى العفيفي حيث عالقة ذي طرف للتأمين وهي 

اإلسمنت من خالل طرح منافسة فازت أكياس   محدودة( لشراء  مسئولية ذات سعودية املحدودة )شركةمع شركة منتجات صناعة اإلسمنت  شركتكم تتعاقد .2

إدارة  حيث أنه ممثل عن شركة اإلسمنت السعودية في مجلساألستاذ محمد بن علي القرني ب عالقة ذي طرفاملحدودة وهي شركة منتجات صناعة اإلسمنت بها 

 وال يوجد شروط تفضيلية في العقد. دودةــشركة منتجات صناعة اإلسمنت املح

 

 الطرف ذو العالقة نوع عالقته بالشركة نوع الصفقة مدة العقد  2022قيمة العقد للعام 

 األستاذ أمين بن موس ى العفيفي  الشركة الوطنية للتأمين  -مجلس إدارة  عضو تامين أصول الشركة  سنة ريا ل  مليون   7.6

 األستاذ محمد بن علي القرني  املحدودةشركة منتجات صناعة اإلسمنت  -مجلس إدارة  عضو شراء أكياس اإلسمنت سنة مليون ريا ل  46

 

 :مكافآتأحد كبار التنفيذيين عن أي أو شركة البيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة 

 ال يوجد

 شركة عن أي حقوق في األرباح:البيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي 

 يوجد ال

 . السنويةملالية بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة ا
 الرياالت( املبالغ بآالف)

 

 البيــــــــــــــــــــــان 

2022 

 وصف موجز لها
 املسدد

املستحق حتى نهاية الفترة 

 املالية السنوية ولم يسدد

 يحدد الحقا  17,011 الــــزكـــــاة 
تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس 

 االستحقاق ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح املعدل أيهما أكبر. 

 3,655 79,943 القيمة املضافة ضريبة 
تخضع الشركة ألنظمة ضريبة القيمة املضافة التي بدأ تطبيقها في اململكة العربية السعودية من بداية العام  

2018 . 

 919 11,008 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 ألساس  تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات 

ً
التأمينات االجتماعية وفقا

 االستحقاق. 

 115,361 19,067 رسوم استخراج املواد الخام
 لنظام االستثمار 

ً
يتم سداد املقابل املالي الستغالل الخامات للرخص الخاصة بمحجر املواد الخام وفقا

 التعديني و لوائحه التنفيذية.

     :دخار للموظفينال برنامج ا -أنشئت ملصحلة موظفي الشركة بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات 

 لهؤالء  1993/ 27/10) 1414/ 11/05جتماعية )آنذاك( بتاريخ ال ون اؤ لدى شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والش
ً
( تحفيزا

 :2022عام دخار خالل ال بحركة مساهمة الشركة في برنامج ااملوظفين لبذل املزيد من االجتهاد ورفع إحساسهم باالنتماء، وفيما يلي بيـان 

 

 بالريال  املبلغ البيــــــــان 

 8,373,486 الرصيد كما في بداية العام

 1,309,602 2022املضاف خالل عام 

 989,399 2022مساهمات الشركة املدفوعة للموظفين املنسحبين خالل عام 

 8,693,689 نهاية العام في  الرصيد 
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 إقرارات مجلس اإلدارة: 

 بما يلي:يقر مجلس اإلدارة 

عدت الحسابات سجالت أن  -أ 
ُ
 الصحيح. بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن  -ب
ُ
 .بفاعلية وُنّفذ سليمة أسس على أ

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

 ال يزاول أي من أعضاء مجلس اإلدارة أعمال منافسة ألعمال الشركة.  -د

يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات  السنوية،إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية 

 متعلقة بها:

 . ال يوجد

 

 التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:يجب أن يحتوي  أجلها،في حالة توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من 

 . ال يوجد

 ركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم: شاإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل ال

 . ال يوجد

 

 اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية: 

 .2220املالي  للعامباعتماد القوائم املالية األولية والسنوية قام مجلس اإلدارة 

 

 أمور أخرى متعلقة بالشركة: 

 

 شهادات الجودة: 

( من الشركة  ISO 9001:2015واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجـودة العاملية، وحافـظت على الشهادات التي استحقتها في هذا املجال كشهادة )

( مؤكدة استمرارها في التطبيق الشامل لهذه األنظمة في جميع العمليات اإلدارية واإلنتاجية لديها لتحقيق  TUV NORDاألملانية املتخصصة واملعتمدة في هذا املجال )

 املستوى املطلوب من الكفاءة واإلنجاز والتحسين املستمر في كافة قطاعات شركتكم املختلفة. 

، وكذلك املتطلبات اإلضافية التي تعتمدها بعض SASOوالجودة  ق املواصفات املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييسواستمرت شركتكم بتطبي

روبية على  نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول األو  European Conformity (EC)شهادة املطابقة األوروبية لاستحقاقها  كما استمرت شركتكم في، دول الخليج

 . منتجاتها من مصنع الهفوف 

 توظيف الكوادر السعودية وتدريبها:

 في تطوير الشركة ملوظفيها للمساهمة في رفع كفاءتهم،
ً
من  2022تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة املتخصصة ملوظفي الشركة خالل عام  استمرارا

    .العمل والتعليم االلكتروني باإلضافة الى املشاركة في املؤتمراتخالل الدورات الحضورية وورش 

ة االجتماعية  تم تأهيل كما تم تأهيل بعض املوظفين في البرامج القيادية باالتفاق مع صندوق املوارد البشرية )هدف(.  وحرص من الشركة على املساهمة في التنمي

 التدريب التعاوني في مختلف التخصصات. مجموعة من طالب املعاهد والجامعات ضمن برنامج 

%( مقارنة بنسبة توظيف غير  80)  2022كما بلغت نسبة توظيف السعوديين خالل العام   .2022مع نهاية عام  62%وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى 

 .لك ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة التوطين كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذ ، السعوديين 

 : لصحة والسالمة املهنيةا

و   و توفير بيئة عمل امنة و صحية  بدون إصابات عمل إجراء أعمال تصنيع األسمنت  أولوياتها ، و تهدف دائما الى  سأعلى ر تضع شركتكم الصحة والسالمة املهنية 

 بصحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومقاوليها وزوارها. 
ً
 حقيقيا

ً
 تلتزم  الشركة التزاما

 السعودية تعمل على:سمنت شركة اال فان " ، املعداتتماشًيا مع هدف الشركة في تحقيق والحفاظ على "صفر ضرر لألشخاص و و 

 وفي هذا االطار تعمل شركة اإلسمنت السعودية على  ما يلي:
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 .الفعال لنظام إدارة الصحة والسالمة طبيقالت •

 .ضمان بيئة عمل آمنة وصحية •

 .التحسين املستمر لثقافة الصحة والسالمة •

 لحاالت الطوارئ من خالل التدريبات الدورية. جاهزيةضمان ال •

  Société Générale" (SGS)هي شهادة صادرة عن "، و تمكنت الشركة من الحفاظ علي الشهادة و تجديدها  وسابقا   ISO 45001: 2018حصلت الشركة على شهادة 

 والتي تعكس االلتزام باالمتثال ألعلى مستوى من معايير الصحة والسالمة. 

 جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من االنبعاثات:  

تواصل تطبيق البرامج للتحكم في االنبعاثات و  الحد منها و الحفاظ علي س أولوياتها و أإن شركتكم تكرس جهودها لحماية البيئة و املحافظة عليها و تضعها  على ر

 املوارد الطبيعية وفى هذا اإلطار فقد اتخذت الشركة مجموعة من اإلجراءات والخطوات والتي كان منها: 

 ة. تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال انبعاثات الغبار في كل املشاريع التي تقوم بها الشرك  •

 إلى أقل من 8و  7التحسين املستمر لكفاءة الفالتر وإضافة فالتر جديدة. وفي هذا االطار فقد تم تخفيض مستوى االنبعاثات من الفالتر الرئيسية للفرنين  •

mg/Nm3 10 . 

الفنية للفالتر بشكل دوري من خالل زيارات   تطبيق الصيانة الوقائية واإلصالحات الجوهرية للفالتر لضمان املحافظة على كفاءتها التصميمية وتقييم الحالة •

 و االكياس املستخدمة بداخلها.   دورية و عمليات تفتيش لخبراء من شركات عاملية متخصصة في تصنيع الفالتر

في قياس مراقبة و قياس االنبعاثات بشكل مستمر لكل املداخن عبر استخدام أحدث األجهزة وكذلك القياس بشكل دوري من خالل شركات متخصصة  •

 .(NCEC) املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي االنبعاثات و معتمدة من 

 .( NCEC) املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي تشغيل و صيانة محطة ملعالجة مياه الصرف الصحي بما يتماش ى مع متطلبات  •

 .MWAN) طني إلدارة النفايات )املركز الو تنفيد نظام إلدارة النفايات مما يتماش ى مع متطلبات  •

 TUVالل شركة "نظام إدارة الطاقة من خل  ISO: 50001.2018 شهادةعلي  شركةالفي هذا الصدد حصلت  و االستمرار في البرامج املتعلقة بكفاءة الطاقة •

Rheinland"  . 

 . في عدة مناطق في املصنع تنفيذ برنامج التشجير •

وبناًء على   (.NCECاملركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي )من ان تكون أنشطة الشركة متوافقة مع املتطلبات التي حددها  -وهلل الحمد-وقد مكنت التدابير املتخذة 

  صنعها ومحاجرها. وباإلضافة إلى ذلك ، فقد استطاعتمل NCECاملركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي   البيئية للتشغيل من شهاداتالذلك ، حصلت الشركة على 

 )نظام إدارة البيئة( والتي تعكس االلتزام بتطبيق كافة أنواع املعايير البيئية.  14001شهادة األيزو  الحفاظ علي و تجديد

 خاتمة:

هللا عز وجل أن يزيد هـذه  ويدعو بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه لكم ، فإنـه يتقدم 2022عن أعمال الشركة لعام  مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـرهإن 

رئيس مجلس   نائبألمين البالد من نعمـه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ا

ويقدم املجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر واملؤسسات  ،بن سلمان بن عبد العزيز آل سعوداألمير محمد امللكي صاحب السمو الدفاع الوزراء وزير 

كة على جهودهم املخلصة ، وكافة عمالء الشـركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصـادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشر والبنوك  الحكومية واألهلية

 وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها . 

 والسداد.راجين من هللا التوفيق ملا فيه الخير 

 وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا  

 .مجلس اإلدارة




