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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ير سليمان السيا نعبد الرحم/   المهندسا                                                                         

 ة رئيس مجلس اإلدار 
ف العبد اللطي   ز عبد العزي  بد هللاعاألستاذ /   

 مجلس إدارة  عضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 عضو مجلس إدارة 

 
السبهان   محمد  سعود األستاذ /  ي   ابراهيم  صالحألستاذ / ا  

الخليف  ي  ز أحمد عبد العزياألستاذ /  
الحقبان   

 ضو مجلس إدارة ع

 

 

 

 عضو مجلس إدارة 

 
رسيــــع حمدان ال د هللاعب / ألستاذ ا   
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

 السادة المساهمون: 

زم أعضاء مجالنيابة عن  ي 
نتائج  ن  السنوي عن  التقرير  لكم  أقدم  أن  ي 

القرى، يرسن  أم  أسمنت  كة  إدارة شر لس 

ي بذلتها إدارة  م.    2021السنة المالية  
ة الت  وقد جاءت هذه النتائج بفضل هللا سبحانه وتعال ثم بالجهود الكبير

كة وفريق العمل بها.   الرسر

 ونسأل هللا التوفيق والسداد، 

 ةر رئيس مجلس اإلدا

 مقدمة 

عن   الصادرة  والتعليمات  كات،  الرسر حوكمة  والئحة  كات،  الرسر نظام  متطلبات  مع  يتوافق  بما  التقرير  أعد  لقد 

التقرير  مج جاء  فقد  المتطلبات  تلك  عن  الكامل  اإلفصاح  ولضمان  السعودية.  المالية  السوق  هيئة  إدارة  لس 

شر  إدارة  مجلس  أوىص  وقد  النظامية،  اإلفصاح  لمتطلبات   
ً
العامة  كملبيا الجمعية  إل  القرى  أم  أسمنت  ة 

 بالموافقة عىل هذا التقرير. 

كة أسمنت أم القرى معلومات مفصلة عن ا م،    2021ألنشطة واألعمال ذات الصلة بأداء العام المالي  تنرسر شر

كة أسمنت أم القرى بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.   لتعزيز صلة شر
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 نشاطلالتكوين وا -1

  

العربية   بالمملكة  الرياض  مدينة  ي 
ف  مسجلة  سعودية  مساهمة  كة  شر هي  كة(  )الرسر القرى  أم  إسمنت  كة  شر

ــخ 1010382514موجب السجل التجاري رقم السعودية ب  م.  2013يوليو  7ـه الموافق  1434شعبان 28وتاريــ

برقم  الصادر   " القرى  أم  أسمنت  كة  " مصنع شر الفرعي  التجاري  السجل      وتاريــــخ   4032044432  وبموجب 

   م.  2014مايو   2ـه الموافق  1435رجب  2

كة أسمنت أم القرى   وتاريــــخ   4032254452تب المبيعات" الصادر برقم  مك  –والسجل التجاري الفرعي " شر

ي  11
 م.  2021نوفمير   16ـه الموافق   1443ربيع الثان 

بمو  والكلينكر  بأنواعه  األسمنت  صناعة  ي 
ف  كة  الرسر نشاط  رقم  جيتمثل  الصناعي  خيص  الي  ب 

ــخ   411102103007 اير   24ـه الموافق   1441 جمادى اآلخرة 29بتاريــ  م.  2020فير

مال ال المرصح به والمصدر  يبلغ رأس  كة  مقسم إل    550,000,000رسر مليون سهم    55مليون ريال سعودي 

 ريال سعودي.   10القيمة اإلسمية للسهم الواحد  

ي سوق األسهم ألسهم لالكتتاب العام وتم البدء  امن    %50م تم طرح    2014خالل عام  
كة ف  بتداول أسهم الرسر

ــخ   م.   2014يونيو  12السعودية بتاريــ

ي نهاية ديسمير من كل سنة ميالدية.   تبدأ السنة
ي أول يناير وتنتهي ف 

كة ف   المالية للرسر

 

كة:   أغراض الرسر

كة:   تمثل األغراض التالية أغراض الرسر

 ندي( صناعة اإلسمنت العادي )بورتال  ●

 صناعة األسمنت المقاوم لألمالح  ●

 صناعة اإلسمنت األبيض  ●

 صناعة الكلينكر ●

بدأت أعاله،  المذكورة  األغراض  هذه  مصانع    ومن  وتشغيل  وإدارة  البورتالندي،  اإلسمنت  إنتاج  ي 
 
ف كة  الرسر

كة.  ي منتجات الرسر
 
 اإلسمنت البورتالندي وتجارة الجملة والتجزئة ف
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 الخطط المستقبلية: 

. عمالء الرسر  توسيع قاعدة ي
 كة من خالل تقديم أفضل الخدمات وتطوير جودة المنتج النهان 

 تأمير  مصادر المواد الخام. 

ية والمسئولية االجتماعية. االهتمام بال  موارد البرسر

كة الداخلية.   تطوير أنظمة وسياسات الرسر

 

كة أسمنت أم القرى  -2 اتيجية شر  اسي 

 رؤيتنا: 

. تسأن تكون الخيار المفضل للعمالء، والم   ثمرين، والموظفير 

 رسالتنا: 

 .  خلق قيمة مستدامة والمحافظة عىل نموها باستمرار للعمالء والمساهمير  والموظفير 

 منا: قي

كة  -  العناية بمصالح الرسر

ام  -  االلي  

اهة  -  الي  

اتيجية:  كة االسي   أهداف الرسر

بإيجاد  لها  ة  الممير  الخصائص  عىل  تستند  اتيجية  االسي  القرى  أم  إسمنت  كة  شر أهداف  ي    إن 
ف  تنافسية  ة  مير 

كة الرئيسية وذلك لخلق قيمة مستدامة من خالل تب ي االهداف التالية: جميع قطاعات الرسر
 ت 

 

ية وتقنية المعلومات:  السالمة  -1  والبيئة والموارد البرسر

ام بأعىل معايير السالمة والمحافظة عىل البيئة  -  االلي  

ية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية -  تطوير الموارد البرسر

 تطوير المستمر لتقنية المعلومات والمعدات واألنظمة لا -

افية وانتاجية عالية -  خلق بيئة عملية بثقافة صناعية ذات احي 
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 التشغيل:  -2

 ةنظام مراقبة وتحكم عالي المستوى للمحافظة عىل جودة العمل والمنتج باستمرار وثباتي -

 انتاجية عالية لخطوط االنتاج  -

 صيانة متطورة  ةم جاهزية عالية لخطوط االنتاج بأنظ -

 العمالء:  -3

 تلبية مستمرة ومستقرة الحتياج العمالء  -

 جودة منتج عالية وثابتة  -

ي الخدمة  -
 شعة عالية ف 

 سعار تنافسيةأ -

 

4-  :  العائد المالي

 تعظيم العائد من المبيعات -

 تقليل تكاليف اإلنتاج  -

 تعظيم االستفادة من األصول -

 

اتيجيات يخلق قيم مضافة تتمثل  -5 ي هذه االسي 
ي إن تبت 

 : ف 

قة  -  منظومة مستديمة وذات صورة مرسر

 منظومة انتاجية ذات ربحية عالية  -

 ور الرسيــــع منظومة راسخة لديها القدرة عىل النمو والتط -

اتيجية:  كة االسي   مبادرات الرسر

كة وأهدافها متوسطة المدى وطويلة المدى عىل مبدأ االستدامة وتعظيم القيمة المضافة   ترتكز مبادرات الرسر

ك  واألطراف ذات العالقة وذلك من خالل المبادرات التالية:   ة لمساهمي الرسر

 توفير المصادر الالزمة الستمرار اإلنتاج والمبيعات:  -1

تأمير  مصادر المواد الخام من خالل الحصول عىل  ت كة عىل  ة لذلك  االمتيازات التعدينية الالزمعمل الرسر

 مير  مصادر الطاقة. أوت
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 إدارة التكاليف:  -2

كة عىل إ ي تكلفة المنتج.  رة التكاليف والتحكمادتعمل الرسر
 بها للمحافظة عىل تنافسية عالية ف 

ة التنافسية السوقية:  -3  المحافظة عىل المير 

تها   مير  المحافظة عىل  من خالل  مصنعها  بموقع  محيطة  متعددة  أسواق  ي 
ف  تواجدها  كة عىل  الرسر تعمل 

ي منتجاتها عالية الجودة ومن خالل العالقات مع العم
. ال التنافسية ف   ء والموزعير 

 

كة  -3  نتائج أعمال الرسر

 اإلنتاج -أ 

  : كة إسمنت أم القرى عدة أنواع من اإلسمنت وهي  تنتج شر

ي من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعمال اإلسمنت البورت -
الندي العادي: هو عبارة عن منتج نهان 

ي أغراض البناء العامة مثل القواعد واألسقف والجدران. 
 ف 

البورتالن - عبار   يداإلسمنت  هو   : ي
المادة  البوزالن  تضاف  حيث  اإلسمنت  أنواع  من  ي 

نهان  منتج  عن  ة 

 . البوزوالنية ال الكلنكر اضافة ال الجبس

ي القواعد الخرسانية.  -
يتات، وهو نوع يصلح لالستعمال ف   اإلسمنت المقاوم للكير
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كة من األسمنت والكلينكر خالل عام   م  2021جدول إنتاج الرسر

 2020حجم اإلنتاج )ألف طن(  2021)ألف طن( نتاج إل احجم  نوع المنتج 

 1,419 1,608 الكلينكر

 1,692 1,532 األسمنت 

 المخزون  -ب 

ي جدول مخزو 
كة من األسمنت والكلينكر ف   م  2021ديسمير  31ن الرسر

 2020المخزون )ألف طن(   2021المخزون )ألف طن(   نوع المنتج 

 2,184 2,424 الكلينكر

 52 56 األسمنت 

 ة دالجو  -ج

وقد   منتجاتها،  جودة   
ً
وتحديدا العام  بمفهومها  الجودة  لموضوع  ة  أهمية كبير القرى  أم  أسمنت  كة  شر تولي 

كة   بحمد هللا عىل شهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات التالية: حصلت الرسر

 (   TYPE  1 األسمنت البورتالندي العادي )  -

ي األسمنت البورتالندي البوزال -
 ن 

يتات )األسمنت البو  -  ( TYPE Vرتالندي المقاوم للكير
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 المبيعات  -د 

كة من  -1 ة: خالل األعوام األ األسمنت مبيعات الرسر  خير

 العام
 )ألف طن(  المبيعاتكمية 

2021 2020 2019 2018 2017 

ي  1,231 1,189 1,383 1,693 1,529 اإلجمال 

 

 المعلومات القطاعية:  -2

ي 
 التحليل الجغراف 

ي المناطق الجغرافية التالية خالل عام  ة عكرسر لتمارس ا
 م:   2021ملياتها التجارية والمبيعات داخل المملكة ف 

 )ألف طن(  الكمية المنطقة 

 1,009 المنطقة الغربية

 426 المنطقة الجنوبية

 94 المنطقة الوسىط

 1,529 المجموعي

 

 نتائج األعمال -هـ

كة خال  مس سنواتخ  ليوضح الجدول التالي نتائج أعمال الرسر

ة  الفي 
 م 2021يناير  1

 م 2021ديسمير  31

 م 2020يناير  1

 م 2020ديسمير  31

 م 2019يناير  1

 م 2019ديسمير  31

 م  2018يناير  1

 م 2018ديسمير  31

 م  2017يناير  1

 م 2017ديسمير  31

ي الربــح  
صاف 

 )الخسارة( 
78,012,178 117,672,926 79,823,172 10,128,157 65,702,248 

 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 مسهأل عدد ا 

ربــح )خسارة(  
 السهم

1.42 2.14 1.45 0.18 1,19 
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 م 2021حت  عام م   2017من عام إيرادات المبيعات لألعوام 

 العام

 اإليرادات )ريال سعودي( 

2021 2020 2019 2018 2017 

ي  193,240,132 164,437,655 255,936,880 333,331,641ي278,832,850 اإلجمال 

 

 

 المخاطر -و

 مخاطر السيولة  -

عىل   كة  الرسر قدرة  عدم  ي 
ف  السيولة  مخاطر  حال تتمثل  المالية  بالمطلوبات  المتعلقة  اماتها  الي   مقابلة 

أموال   توفر  من  التأكد  اإلدارة عىل  وتعمل  أساس شهري  السيولة عىل  احتياجات  مراقبة  تتم  استحقاقها. 

اماأي  ة  لبقالم كافية   التمويل  الي   من  كة  للرسر المتداولة  المالية  المطلوبات  تتكون  استحقاقها.  عند  ت 

كة عىل الحد من مخاطر السيولة عن طريق إدارة  بالمرابحة والذمم الدا ئنة والمطلوبات األخرى، تعمل الرسر

ات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األ  ات تحصيل أرصدة العمالء وفي   ى. خر في 

 اناالئتماطر خم  -

اماته مما يؤدي إل تكبد الطرف اآلخ ي عدم مقدرة طرف عىل الوفاء بالي  
ر لخسائر  تتمثل مخاطر االئتمان ف 

كة عىل الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل   مالية، وتعمل الرسر

ي للعمالء. ضمانات ىل ع لو حصالعميل عىل حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة و 
 مقابل الحد االئتمان 
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ي  -  مخاطر سعر الرصف األجنتر

الت من  ي  األجنتر مخاطر سعر الرصف  أسعار تنتج  ي 
ف  للتغير  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  ي 

والتذبذبات ف  ات  غيير

السع الريال  عدا  بالعمالت  نسبية  أهمية  ذات  عمليات  بأية  كة  الرسر تقم  لم  األجنبية،    ر دواللوا ي  ودالعمالت 

ورو  واليورو، وحيث أن سعر رصف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي وبالنسبة لعملة الياألمريكي 

كة حيث ان المعامالت ليست ذات أهمية نسبية، فان   ي سعر الرصف ال يؤثر بشكل كبير عىل الرسر
ات ف  ان التغير

إدا تراقب  تمثل مخاطر عمالت هامة،  األرصدة ال  أسعتقكة  لرسر ا   رة تلك  مخاطر لبات  أن  وتعتقد  العمالت  ار 

 العمالت غير جوهرية. 

 مخاطر أسعار العموالت -

ي تؤثر عىل الربــح المستقبىلي  تظهر مخاطر العموالت  
ي معدالت الفائدة الت 

ات والتذبذبات المحتملة ف  من التغير

مط العموالت عىل  لمخاطر  كة  الرسر المالية، تخضع  لألدوات  العادلة  القيم  ي ال   ا تهبالو أو 
يها عموالت  تدفع عل  ت 

إس تمويل  بموجب  المستحقة  المالية  والمبالغ  البنكية  التسهيالت  أرصدة  ي 
ف  كة  والمتمثلة  الرسر تسىع   ، المي

ي معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه 
لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات المحتملة ف 

. ن مخاطر أ كةرسر الة  ار المخاطر عند الحاجة لذلك، تعتقد إد
ً
 سعر الفائدة غير جوهرية حاليا

 إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام  -

ب الوقود  عىل  كة  الرسر تصنيع  تعتمد  نشاط  يستهلك  والغاز. كما  ين،  البي   الثقيل،  الوقود  أنواعه كالديزل،  كافة 

اإلنتاج   تكاليف  من   
ً
ا  كبير

ً
تمثل جزءا ي 

الت  الطاقة،  من  ة  ي وااإلسمنت، كميات كبير
غير مضمون  تأمينها    عتير ي  لت 

. إن عدم إمداد المصنع بالطاقة   ي إمداد  باإلضافة إل أن أسعارها عرضة للتفاوت إل حد كبير
الكافية أو التأخر ف 

ة.  كة خسائر مالية كبير  الطاقة للمصنع كفيل بتعطيل اإلنتاج وتكبيد الرسر

كة قابله لالرتفاع   ذلك بسبب إجراءات حكومية   سواء كان ر آلخ قتو   منإن أسعار الطاقة المطلوبة ألعمال الرسر

كة الزيت العربية السعودية  ع الرسوم المفروضة أو بسبب ارتفاع أسعار موردي الوقود. و تتعلق برف رغم أن شر

ي المملكة. 
 "أرامكو السعودية" كانت وما زالت المورد الوحيد للوقود لجميع مصانع اإلسمنت ف 

ك  ي  اإلمداد  حصول عىلالبب  سي  ألة  لذلك فإنه إذا لم تستطع الرسر
ات الكافية من الوقود أو الطاقة الكهربائية ف 

ال من  مقبولة  وط  أو برسر المناسب  توريد  الوقت  ي 
ات ف  تأخير أو  انقطاعات  ي حالة حدوث 

أو ف  التجارية،  ناحية 

ي تكلفة هذه اإلمدادات، أو تعرض الموردين الذي
 
ة ف م عهت م داقتعن  تلك المواد، أو إذا كانت هناك زيادات كبير

كة  إيجا  الرسر عىل  قادرة  ستكون  كة  الرسر بأن  تأكيد  هناك  ليس  فإنه  تشغيلية،  مشاكل  أو  المواد  ي 
ف  نقص  د إل 

يؤثر   مما  كة  الرسر لدى  مقبولة  بأسعار  أو  المطلوبة  بالكميات  الوقود  توريد  قادرين عىل  مناسبير   بدالء  موردين 

ة عىل أنشطتها ونتائج عملي ي وبدرجة كبير  . ها اتبشكل سلتر
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 بأسعار المنتجات متعلقةاطر خم  -

عىل والحفاظ  سوقية  حصة  اكتساب  عىل  قدرتها  عىل  كة  للرسر المستقبىلي  األداء  السوق    يتوقف  ي 
ف  حصتها 

كة ألي سبب من األسباب   ي توزيــــع منتجاتها. إن انخفاض الطلب عىل منتجات الرسر
وزيادتها من خالل التوسع ف 

 عىل نتائج عملي
ً
 كة. لرسر ا  اتمن شأنه أن يؤثر سلبا

أسعار  ذك عىل  المحافظة  خالل  من  ربحيتها  عىل  المحافظة  عىل  كة  الرسر مقدرة  عىل  األداء  هذا  يتوقف  لك 

ي تكاليف اإلنتاج إل عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات،   مناسبة
لمنتجاتها والقدرة عىل تحويل أي زيادة ف 

تح أن  يمكن  الذي  ي 
النهان  السعر  ألن  مضمون  غير  أمر  لمنتجرسر ال  هليع  صلوهذا  العرض  كة  عىل  يعتمد  اتها 

كة.  ي السوق المحىلي وهو أمر يخرج عن سيطرة الرسر
 والطلب ف 

 مخاطر المنافسة  -

كة   الرسر عىل  يحتم  الذي  األمر  وهو  اإلسمنت،  كات  شر بير   الشديدة  بالمنافسة  يتسم  قطاع  ي 
ف  كة  الرسر تعمل 

ع  خلق  عىل  الحثيث  والعمل  مكثفة  بصورة  السوق  أوضاع  مع و   يدةطو   قة المراقبة  ة  أن    ممير  إال  عمالئها. 

ي السوق، المنافسة الكثيفة قد تؤدي إل أسعار تنافسية عىل درجة عالية كي يتست  االس
تحواذ عىل حصة أكير ف 

تنافسية أكير   ي سوق اإلسمنت يؤدي ذلك إل ضغوط 
كة. إن وجود فائض ف  المالي للرسر األداء  ي 

يؤثر ف  مما قد 

ي  
 ف 
ً
لتنافسية قد تؤثر سواء مع بعضها أو بشكل منفصل بصورة  الضغوط اه  وهذ  ق. سو ال مما هو موجود حاليا

كة، وآفاقه ي نشاطات الرسر
 ا المستقبلية، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها وأسعار أسهمها. سلبية جوهرية ف 

 مخاطر المواد الخام  -

الجير  الحجر  ي 
 
ف الكالسيوم  تركير  كربونات  مادة األسمنت عىل  إنتاج  من محجر   استخراجهم  يت  يلذا  ييعتمد 

كة، وحيث أن تركير  كربونات الكالسي ي يتذبذب مع طبيعة التكوينالرسر ي الحجر الجير
 
ي للمحجر   وم ف الجيولوجر

كة أسمنت أم   ه قد تؤثر عىل إنتاج مادة األسمنت وعىل تكلفة إنتاجه. كذلك فإن شر فإن مخاطر انخفاض تركير 

التصحي للمواد  محاجر  تملك  ائها  المطلوب  فةمضالواة  حيالقرى ال  تعتمد عىل شر مادة األسمنت وهي  ة إلنتاج 

 ؤثر عىل تكلفة إنتاج مادة األسمنت. من مصادر أخرى وأن تذبذب أسعار هذه المواد قد ي

ي انتاج  
ي تستخدم بشكل رئيسي ف 

كير  والت  ي عالية الي  ي مواد الحجر الجير
ي من فقر ف 

كة يعان  وبما أن محجر الرسر

الكلنكر   ي مة  دتخمسال مادة 
ا  ف  للمنطقة  انتاج  المقطىعي  بالحفر  دراسة  بعمل  كة  الرسر قامت  فقد  السمنت، 

خال من  كة  الرسر محجر  من  وجود  المالصقة  أظهرت  ي 
والت  المجال،  ذلك  ي 

ف  المتخصصة  كات  الرسر احدى  ل 

كة خالل شهر ديسمير   ة، وتقدمت الرسر كير  بكميات كبير
ي عالي الي  بطلب عىل منصة    2020مخزون حجر جير

و ل ا  لةكاو  بتاريــــخ    المعدنيةة  ير كة  الرسر وحصلت  المنطقة،  لتلك  استكشاف  رخصة  ديسمير    28للحصول عىل 
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رخصة كشف   2021 رقم    م عىل  ي   الجير الحجر  خام  ي    1443331عن 
ف  االستكشاف  ة  في  تنتهي  أن  عىل   ،

ــخ،   . 2022ديسمير  18ـه الموافق  1444جمادى األول  24الرخصة بتاريــ

 

امات المح -ز  لة تمااللي  

ي  كة الي   الرسر ى  دل
مليون ريال   50م بمبلغ  2021ديسمير    31امات محتملة ناتجة عن خطاب ضمان قائم كما ف 

ي خطاب ضمان    50م مبلغ  2020ديسمير    31سعودي ) 
ام المحتمل ف  مليون ريال سعودي(، ويتمثل ذلك االلي  

وة المعدنية مقابل تزويد الرسر  ام ا و  قودو الب كة مصدر لصالح وزارة الطاقة والصناعة والير كة بأنشاء مصنع  الي   لرسر

ي  
ديسمير    31يال سعودي ) مليون ر   100م بلغ قيمة هذا الخطاب  2021ديسمير    31لإلسمنت األبيض، كما ف 

مبلغ  2020  : بنسبة    100م  مغىط  الخطاب  هذا  ان  ريال سعودي(،  رصيد    %50مليون  بلغ  وقد  قيمته  من 

ي  
ف  البنكي كما  الضمان  ريالمل  50  لغمبم  2021ديسمير    31غطاء  )   يون  :  2020ديسمير    31سعودي    50م 

 . مليون ريال سعودي(

الال االقتصادية  الجدوى  بدراسة  يتعلق  قوفيما  رقم  األبيض  األسمنت  رخصة  الستغالل  أعلنت  1زمة  فقد   ،

بتاريــــخ   تداول  موقع  عىل  كة  ق  2016-06-28الرسر األبيض  األسمنت  رخصة  الطاقة  1بخصوص  وزارة  أن   ،

إنتاج االسمنت األبيض بحيث يبدأ االنتاج التجاري نية قد أ عدالم  وةير الوالصناعة و  كة بإنشاء خط  لزمت الرسر

ر من تاريــــخ الموافقة عىل تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج االسمنت البورتالندي  خالل ستة وثالثون شه

وة المعدنية الموافق    م. 2016/ 06/ 28مع وزارة الطاقة والصناعة والير

إل  ــخ  نرسر ال  مت  نه أ  باإلضافة  بتاريــ تداول  موقع  عىل  الحفر    2016مارس    31  أعمال  اكتمال  بعد  أنه   " م 

ي  
 
ف ي  الجيولوجر ي 

 
عدم    الخاص  1  نحرة حض  موقع االستكشاف تبير   فقد  األبيض،  األسمنت  رخصة  باستغالل 

 بالتواصل مع الجهات الم
ً
كة حاليا ي الموقع، هذا وتقوم الرسر

ي ف  ي من الحجر الجير
ظر  لنل  يةنعوجود مخزون كاف 

وة المفيما سي ي تواصل مع وزارة الصناعة والير
كة ف  عدنية  تم عمله”. وباإلضافة إل ما تمت اإلشارة إليه، فالرسر

 بهذا الخصوص. 

 

 التمويل -ح

 قرض صندوق التنمية الصناعية  -1

ـــخ   كة عىل اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  2014مايو  21بتاريـ م وقعت الرسر

القرض    678,000,000  غبلمب اإلسمنت،  إلنتاج  مصنع  إنشاء  وع  مرسر تمويل  بغرض  وذلك  سعودي  ريال 
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بره و مضمون  وآالت  ي 
مبان  فيما  ن  وطا  القرض شر اتفاقية  تضمنت  الصندوق،  لصالح  كة  الرسر مصانع  معدات 

وط المالية، يتم سداد القرض عىل ستة عرسر قسطا يستحق كة ببعض النسب والرسر ام الرسر   ط سلق ا  يخص الي  

ــألو ا ـه الموافق  1446شعبان  15م والقسط األخير بتاريــــخ 2017نوفمير   4ـه الموافق 1439صفر  15خ ل بتاريــ

 م. 2025اير فير   14

ـــخ   وط 2017أغسطس    15ـه الموافق  1438ذو القعدة    23وبتاريـ ي لتعديل بعض الرسر م تم ابرام خطاب جانتر

تخفيض   تضمن  والذي  األصلية  القرض  باتفاقية  ريال سعودي    656,876,000لتصبح  رض  لقا  مةي قالواردة 

وتع متساوي  غير  سنوي  نصف   
ً
قسطا عرسر  خمسة  لتصبح  السداد  أقساط  عدد  سداد وتعديل  تاريــــخ  ديل 

. 2018مايو    1ـه الموافق   1439شعبان  15القسط األول ليصبح    م دون تعديل تاريــــخ سداد القسط األخير

 

 : لتنمية الصناعية السعوديصندوق اة ل حقتسلم ا  وفيما يىلي بيان باألقساط المدفوعة واألقساط

 األقساط المدفوعة لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ألقساط المدفوعة )ريال سعودي( قيمة ا السنة 

2018 33,876,000 

2019 55,000,000 

2020 100,000,000 

2021 90,000,000 

ي  278,876,000 اإلجمال 

 

 دي ية السعو الصناع ميةتنلاق  و داألقساط المستحقة من قرض صن

 )ريال سعودي(  ستحقة قيمة األقساط الم السنة 

2022 55,000,000 

2023 115,000,000 

2024 134,000,000 

2025 74,000,000 

 378,000,000يالمجموعي
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 التسهيالت االئتمانية البنكية  -2

يعة اإلسال  ي  البنوك  حد  أ   عم ة  يم تم توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع أحكام الرسر
ــخ ف  ابريل    23بتاريــ

بتاريــــخ  2019 والمجددة  بقيمة  2021س  مار   21م  تنتهي   157.5م  سعودي،  ريال  التسهيالت    مليون  ة  في 

ـــخ   كة بقيمة  2024مارس    21بتاريـ مليون ريال لصالح البنك مانح    160م، بضمان سند ألمر مقدم من قبل الرسر

تم هو  التسهيالت  من  الهدف  إن  العاالمس  أر ل  يو التسهيالت،  وفتح  ال  الرأسمالية  يات  والمشي  كة  للرسر مل 

من   ايه  باستخدام  كة  الرسر تقم  ولم  هذا  مستندية.  األعوام  اعتمادات  خالل  البنكية  التسهيالت  تلك 

ي حال لم يتم استخدامها م. 2021م، 2020
كة بأي مقابل ف   . ، هذه االتفاقية غير ملزمة للرسر

 

 ه ة لبعاتال ن الفصل األول: مجلس اإلدارة واللجا

 أوال: مجلس اإلدارة 

ـــخ  -أ  رة من بير   م ، وافقت الجمعية العامة العادية عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدا2021-4-28بتاريـ

ي تبدأ من 
كة من  2021-7-4المرشحير  للدورة الت  م ولمدة ثالث سنوات ، ويتكون مجلس إدارة الرسر

 الجدول التالي بيانات أعضاء المج 6ستة )
 : س لأعضاء( ويبيرّ 

 م العضوسا  مرقلا 
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي

 √   س مجلس اإلدارة( عبد هللا عبد العزيز سليمان العبد اللطيف )رئي 1

 √   سعود محمد السبهان )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  2

ي )عضو مجلس اإلدارة(  3
 √   صالح إبراهيم الخليف 

ي  4
 √   ة( اإلدار   جلسم و ض)ع أحمد عبد العزيز صالح الحقبان 

 √   عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري )عضو مجلس اإلدارة(  5

 √   يــــع الرسيــــع )عضو مجلس اإلدارة( عبد هللا حمدان بن ش  6
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ي مجالس إدارتها   -ب
 ف 
ً
كة عضوا ي يكون عضو مجلس إدارة الرسر

كات داخل المملكة أو خارجها الت  أسماء الرسر

 ديريــهان م م   و أة قب الحالية والسا

ي 
 الكيان القانون 

داخل  
المملكة/  
خارج  
 المملكة 

ي يكون عضو  
كات الت  اسماء الرسر

كة ع ي  مجلس ادارة الرسر
 ف 
ً
ضوا

مجالس ادارتها السابقة أومن  
 مديريــها 

ي 
 الكيان القانون 

 
 

لمملكة/  اداخل  
 خارج المملكة 

 

ي يكون  
كات الت  اسماء الرسر

كة   عضو مجلس ادارة الرسر
ي مجال

 ف 
ً
ا  تهر ااد  سعضوا

 أو من مديريــها لحالية  ا

 االسم
 
 

 مساهمة مقفلة 
داخل  

 المملكة 

وكيماويات   كة كيان للبي  شر

  )عضو مجلس إدارة( 
  

عبد هللا عبد العزيز العبد 

 اللطيف 

 )رئيس مجلس اإلدارة( 

 مقفلة مساهمة  
داخل  

 المملكة 

) عضو   كة حديد الراجحي شر

 مجلس مديرين ( 
- 

حي صتجمع حائل ال داخل المملكة   

 هان مد السبمح  ود عس

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

مقفلة مساهمة    
داخل  

 المملكة 

اميك  كة المستقبل للسير كة نجم لخدمات التأمير   داخل المملكة  لة مساهمة مقف شر  شر

مقفلة مساهمة    
داخل  

 المملكة 

كة فالكون للمنتجات   شر

 البالستيكية 

ذات مسئولية  

 محدودة 
 داخل المملكة 

كة بحور الدول ر ثماستال ل  ةيشر

 لعضو المنتدب( )ا

 مساهمة مقفلة 
خارج  

 المملكة 

 البنك التونسي السعودي

 )رئيس لجنة المخاطر( 

مقفلة مة  مساه  
خارج  

 المملكة 

أسما كابيتال )عضو لجنة  

عضو لجنة   –االستثمار  

 المراجعة( 

مقفلة مساهمة    
داخل  

 المملكة 

أنفال كابيتال )رئيس مجلس  

 االدارة (

ة عام  مةهاسم  

 

داخل  

 المملكة 

 

ي  كة السعودية للنقل الير الرسر

 )عضو مجلس ادارة( 

 مؤسسة

 

 داخل المملكة 

 

 مؤسسة باذل الخير 

لألعمال التجارية والعقارية  

ي   )عضو مجلس مديرين( 
 صالح إبراهيم الخليف 

 )عضو مجلس إدارة( 

 مساهمة عامة 

 

داخل  

 المملكة 

كة السعودية للفنادق  الرسر

 دير )م  ةحيايوالمناطق الس

 ل( التشغي

ذات مسئولية  

 محدودة 

 داخل المملكة 

 
كة سبأ العقارية  شر
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ي 
 الكيان القانون 

داخل  
المملكة/  
خارج  
 المملكة 

ي يكون عضو  
كات الت  اسماء الرسر

كة ع ي  مجلس ادارة الرسر
 ف 
ً
ضوا

مجالس ادارتها السابقة أومن  
 مديريــها 

ي 
 الكيان القانون 

 
 

لمملكة/  اداخل  
 خارج المملكة 

 

ي يكون  
كات الت  اسماء الرسر

كة   عضو مجلس ادارة الرسر
ي مجال

 ف 
ً
ا  تهر ااد  سعضوا

 أو من مديريــها لحالية  ا

 االسم
 
 

 مساهمة عامة 

 

ل  داخ

 المملكة 

كة أسمنت   حائل شر  

 عضو لجنة المراجعة 

 )عضو مجلس مديرين( 

 مساهمة عامة 
داخل  

 المملكة 

 بنك االستثمار 

 )عضو لجنة المراجعة( 

كة مساهمة   شر

 مقفلة

داخل  

 المملكة 

كة   ستثمار لال   زةيز لعا  شر

 والتطوير العقاري

ذات مسؤولية 

 محدودة 
 داخل المملكة 

 

كة   رئيس تنفيذي لرسر

ي التجا 
 ريةمجموعة الحقبان 

أحمد عبد العزيز صالح  

ي 
 الحقبان 

 ) عضو مجلس إدارة ( 

 

كة مساهمة   شر

 مقفلة
داخل  

 المملكة 

ات للتطوير العقاري كة مير   شر

- - - 
ذات مسؤولية 

 محدودة 
 ة كل مملاداخل  

كة فاد  س ترئي نفيذي لرسر

للمعدات الميكانيكية  

 والكهربائية المحدودة 

- - - 
ذات مسؤولية 

 محدودة 
 كة داخل الممل 

كة العربية   رئيس تنفيذي للرسر

 لتصنيع المراوح المحدودة 

- - - 
ذات مسؤولية 

 محدودة 
 داخل المملكة 

كة   رئيس مجلس إدارة شر

 كراكر للمقاوالت 

- - - 
كة مساه   ةمشر

 لةفقم
 المملكة   خلدا

كة سند   رئيس مجلس إدارة شر

 القابضة

كة مساهمة   شر

 مقفلة

داخل  

 المملكة 
كة مرافق   شر

كة مساه مة  شر

 مدرجة 
كة التصنيع الوطنية داخل المملكة   شر

عبد الرحمن سليمان إبراهيم  

 السياري )عضو مجلس اإلدارة( 

كة مساهمة   شر

 مقفلة

داخل  

 المملكة 

قية ي   مدير المنطقة الرسر
كة  شر   ف 

جارية لألرضيات  رسيــــع التال

 والمفروشات

كة مساهمة   شر

 مقفلة
 داخل المملكة 

كة   ي شر
عضو مجلس اإلدارة ف 

التجارية لألرضيات  الرسيــــع  

 والمفروشات

عبد هللا حمدان بن شيــــع  

 الرسيــــع )عضو مجلس اإلدارة( 
كة مساهمة   شر

 مقفلة

داخل  

 المملكة 

يات كة الرسيــــع    مدير مشي  ي شر
ف 

  تايرضألالتجارية ل

 وشاتمفر وال

كة مساهمة   شر

 مقفلة
 داخل المملكة 

كة   ي شر
عضو مجلس اإلدارة ف 

 فيال السعودية للمقاوالت 

- - - 
ات مسئولية  ذ

 محدودة 
 داخل المملكة 

ي شر 
كة  عضو مجلس اإلدارة ف 

 عوازل المتحدة 
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اتهم -ج  وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخير

ات   االسم الوظائف الحالية ائف السابقة وظال ت ال همؤ لا الخير

ات إدارية وفنية واستشارية   يتمتع بخير
ي العديد من الجهات  

 ف 

ي تخصص    درجة
البكالوريوس ف 

نظم المعلومات من جامعة  
 الملك سعود 

ي  
عضو مجلس ادارة ف 

كة كيان   شر
وكيماويات    للبي 

ي  إيشغل منصب    -
ي ف 
داري وفت 

ي 
  إحدى الجهات المتخصصة ف 

                                   نية  لتقا  لامج
ي   -

مستشار نظم معلومات ف 
 مجموعة العبد اللطيف القابضة

 

 عبد العزيز العبد عبد هللا

 اللطيف 

 )رئيس مجلس االدارة( 

ائتمان لدى الصندوق   تأمير   مسؤول  -
 السعودي للتنمية  

ي قسم االئتمان لدى   موظف  -
ف 

   ديو علسا  صندوق التنمية الصناعية
ي    -

كات ف  عضو مجلس إدارة شر
ي عدة  

مجاالت متنوعة وكذلك عضو ف 
 لجان 

ي إدارة  -
  درجة الماجستير ف 

ي  االعمال 
تخصص المالية   ف 

الدولية وتخصص ريادة األعمال  
 من الجامعة االمريكية بواشنطن

ي تخصص   -
درجة البكالوريوس ف 

المالية من جامعة الملك فهد  
ول   للبي 

  انم تئا تأمير   مسؤول  -
لصندوق  ا  لدى

 لسعودي للتنمية  ا
ي قسم   –

موظف ف 
االئتمان لدى صندوق  

التنمية الصناعية 
 السعودي  

ي  المنتدب العضو 
كة بحور  ف   شر
 الدولية لالستثمار 

 سعود محمد السبهان 
 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

كة السعودية  - عضو مجلس ادارة الرسر
ي   للنقل الير

كة الو   -   يةنطعضو مجلس ادارة الرسر
                     (  عية )نادكة الزرانميلتل
المالية ثم مدير   مدير الشئون  –

كة السعودية   التشغيل لدى الرسر
                                        فنادق والمناطق السياحية  لل
كة العربية    - مراقب داخىلي لدى الرسر

 لالستثمار  

ي تخصص  -
درجة الماجستير ف 
ا  هومالكو أ  ةعالمحاسبة من جام 

ي  
ي امريكا     سيت 

     يونيفرست 
ي العلوم    -

درجة البكالوريوس ف 
االدارية تخصص محاسبة من  

 عود جامعة الملك س

ي  -
عضو مجلس ادارة ف 
كة الدار العربية   شر

عضو مجلس ادارة  -
كة السعودية للنقل   الرسر

ي    الير

عضو مجلس ادارة    -
كة الوطنية للتنمية  الرسر

            الزراعية )نادك(  
لتشغيل لدى  ير امد  -

كة السعودية   الرسر
للفنادق والمناطق 

 السياحية 

مراقب داخىلي لدى    -
كة العربية   الرسر

 ار  لالستثم

عضو مجلس مديري مؤسسة  -

باذل الخير لألعمال التجارية 

 والعقارية ،

كة سبأ  - عضو مجلس مديري شر
 العقارية      

ي مؤسسة سلطان بن    -
مدير عام ف 
 ية لخير ا  د و سع  لعبد العزيز ا

ي  صالح
 إبراهيم الخليف 
 )عضو مجلس إلدارة( 
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ات   االسم الوظائف الحالية ائف السابقة وظال ت ال همؤ لا الخير

كة مجموعة    - رئيس تنفيذي لرسر
ي التجارية  

 الحقبان 
كة فاد للمعدات  رئيس ت- نفيذي لرسر

 الميكانيكية والكهربائية المحدودة  
كة العربية لتصنيع  - رئيس تنفيذي للرسر

 المراوح المحدودة  
كة سند  - ي شر

رئيس مجلس إدارة ف 
   القابضة

ي ك الب  ةدرج
 الهندسة  الوريوس ف 

الصناعية من جامعة الملك  
 سعود

ي  -
عضو مجلس إدارة ف 

كة العزيزة لالستثمار   شر
 العقاري  والتطوير 

ي  -
عضو مجلس إدارة ف 
ات للتطوير   كة مير  شر

 العقاري

كة مجموعة    - رئيس تنفيذي لرسر
ي التجارية 

 الحقبان 
كة فاد    - رئيس تنفيذي لرسر

  يةئاربهكللمعدات الميكانيكية وال
 محدودة  ال
كة العربية    - رئيس تنفيذي للرسر

 لتصنيع المراوح المحدودة  
كة كراكر  - رئيس مجلس إدارة شر

 ت للمقاوال 
كة سند  - رئيس مجلس إدارة لرسر

 القابضة

أحمد عبد العزيز صالح  
ي 
 الحقبان 

 )عضو مجلس اإلدارة( 

العمل لمدة ثالثة وثالثون سنة -
  بصندوق التنمية الصناعي السعودي

 صو و 
ا
ائب مدير إدارة  منصب ن  إل  ل

ي الصندوق. 
 االئتمان ف 

ي العديد من اللجان  -
المشاركة ف 

وتقييم المسؤولة عن قطاع االسمنت  
ي قطاع االسمنت  

كات ف  العديد من الرسر
وكيماوية.   وقطاع الصناعات البي 

 مساعد المدير العام للمالية-
كة  - ي شر

عضو مجلس إدارة سابق ف 
 مرافق. 

ي   لي احة  ر اعضو مجلس إد-
كة    ف  شر

 التصنيع الوطنية. 
ي مجال  -

كات تعمل ف  مؤسس لرسر
 النفط والغاز والطاقة المتجددة. 

ي 
 الهندسة  درجة البكالوريوس ف 

الكهربائية من جامعة الملك  

 سعود. 

ي االئتمان واإلدارة المالية  
دورة ف 

 من بنك شيس مانهاتن

العمل لمدة ثالثة  
وثالثون سنة بصندوق  

التنمية الصناعي  
  ئب مدير وناي  دو سعلا

ي  
إدارة االئتمان ف 

 الصندوق. 
مساعد المدير العام  
للمالية لمدة أربــع  

 سنوات. 
مستشار لدى وزارة  

وة  ال صناعة والير
 المعدنية. 

 وصناعي   مستشار مالي 
عبد الرحمن سليمان إبراهيم  
السياري )عضو مجلس  

 اإلدارة( 

قية ثم مدير  مدير المنطقة الرسر
يات     دير م  مثت  ايقسم األرض  –المشي 

يات مع عضوية مجلس  عام ال مشي 
ضوية لجنة المراجعة ولجنة اإلدارة وع

كة الرسيــــع   شيحات والمكافآت لرسر الي 
 لتجارية لألرضيات والمفروشات ا

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة  
كة فيال السعودية   المراجعة لرسر

 للمقاوالت 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة  

كة عوازل المتح  ة د المراجعة لرسر

ي التسويق    كالوريوسلبة اجدر 
ف 

 من جامعة الملك عبد العزيز 

ي )االتجاهات  
دورات متعددة ف 

يات   المتقدمة ألنظمة المشي 

والمناقصات وإدارة العقود  

وإدارة المخازن ومراقبة  

ونيا ونظم  المخزون إلكي 

اء المحىلي  
وأساليب إدارة الرسر

ية(  ي وإدارة الموارد البرسر  والخارجر

 

  ةمدير المنطق  -
م مدير ة ثقيرسر ال

يات قسم  المشي 
كة   األرضيات لرسر
الرسيــــع التجارية  
لألرضيات  
 والمفروشات

 

يات مع عضو  ية  مدير عام المشي 
مجلس اإلدارة وعضوية لجنة  
شيحات   المراجعة ولجنة الي 

كة الرسيــــع التجارية   والمكافآت لرسر
 لألرضيات والمفروشات 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة  
كة   ية  عودلسا  ال يفالمراجعة لرسر
 اوالت للمق

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة  
كة عوازل المتحدة   المراجعة لرسر

عبد هللا حمدان بن شيــــع  
)عضو مجلس    الرسيــــع

 اإلدارة( 
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اتهم )من خارج المجلس(  -د   وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخير

ات   سمال ا ةيلالوظائف الحا الوظائف السابقة  المؤهالت  الخير

 

كة   - ي شر
عضو مجلس اإلدارة ف 
 سابك للمغذيات الزراعية

شيحات    - عضو لجنة المكافآت والي 
كة سابك للمغذ ي شر

 يات الزراعيةف 
ي   -

كة    عضو لجنة المراجعة ف  شر
 سابك للمغذيات الزراعية

كة أزاد    - عضو مجلس إدارة شر
 العقارية

كة    - ي شر
رئيس لجنة المراجعة ف 

  ير  نجم لخدمات التأم 
ي    -سابق  -لمراجعة  جنة اعضو ل-

ف 
كة رزا    -المراجعة  عضو لجنة  -  شر
كة  -سابق    اسمنت المدينة  شر

 
بكالوريوس محاسبة    -
 .امعة الملك سعود ج
ماجستير مالية من    -

  -جامعة بورتسموث  
 المملكة المتحدة 

 
مدير إدارة المراجعة الداخلية    -

كة مالذ للتأمير   ي شر
 .ف 

ي   -
ة  كشر   مدير مخاطر تشغيلية ف 

 .غلفيدم
كة ارنست    - ي شر

استشاري كبير ف 
المملكة العربية    -ويونغ  

 .السعودية والمملكة المتحدة

جعة الداخلية  مدير إدارة المرا
كة االستثمارات الرائدة  ي شر

 ف 

ي )
لجنة  رئيس  يوسف السحيبان 

المراجعة من خارج مجلس  
 اإلدارة( 

 

كة    - ي شر
مدير ادارة المخاطر ف 

                                         الخبير  
رئيس قسم تمويل القطاع العام    - 
ي 
            البنك السعودي الفرنسي  ف 
رئيس المرصفية االستثمارية    -

ي البنك السعودي  
والخاصة ف 
                                         الفرنسي  

ي ال  -
مارية  مرصفية االستث مسؤول ف 

ي البنك السعودي  
 
والخاصة ف

                                          كي مرياال 
ي ادارة اال   -

 
ستثمارات  موظف ف

ي   ي مؤسسة النقد العرنر
 
الدولية ف
 السعودي  

ي  - 
درجة الماجستير ف 

تخصص االقتصاد من  
جامعة والية كالفورنيا 
        التكنولوجية أمريكا        

ي  البكالوريدرجة    -
وس ف 

تخصص االقتصاد جامعة  
 نيا ر والية كالفو 

 ولوجيةنالتك

كة   - ي شر
مدير ادارة المخاطر ف 

                                      الخبير  
رئيس قسم تمويل القطاع    -

ي البنك السعودي  
العام ف 

                   الفرنسي               
رئيس المرصفية االستثمارية    -   

ي البنك السعودي  وال
خاصة ف 
                                    الفرنسي    

ي المرصفية    -
مسؤول ف 

ي الب
 
نك  االستثمارية والخاصة ف

          السعودي االمريكي           
ي ادارة االستثمارات    -

 
موظف ف

ي   ي مؤسسة النقد العرنر
 
الدولية ف
 السعودي  

عضو مجلس إدارة الجمعية  -
)غير   المالية السعودية

 ربحية( 
عضو مجلس إدارة  -

ية  دسعو لاقتصادات الطاقة ا
 ير ربحية( غ)

 فواز حمد الفواز 
)عضو لجنة المراجعة من خارج  

 مجلس اإلدارة( 
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اتهم -هـ  وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخير

ات   االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة  المؤهالت  الخير

ة ت ي   17الـ  تجاوز  خير
 ف 
ً
عاما
ي  
ر  يتطو و القطاع المالي والمرصف 

ته المهنية عمال، وتداال  ي سير
رج ف 

الدارية  عديد من المناصب ا ال
والقيادية لعدٍد من البنوك  

 والقطاع الخاص،
 

ي مجال ريادة  
ة ف  ولديه خير

كات   وتطوير االعمال وتمويل الرسر
ي مختلف القطاعات الصناعية  

ف 
إدارة مخاطر  والعقارية والتجارية و 

المحافظ التمويلية والتمويل  
ت  والمبادرا  كاترسر لل  كالمشي  

 الحكومية. 

ي 
 إدارة  حاصل عىل درجة البكالوريوس ف 

األعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا  
(USC  مايو ، )ي مجاالت    2003

، ف 
التمويل واالستشارات واإلدارة وريادة  

 األعمال 

مدير إقليمي مرصفية   -
ي 
ى ف  قطاع    المنشآت الكير

ي بنك  
كات ف  مرصفية الرسر

 الرياض
كات  رسر ة اليرصفمرئيس قسم  -

ي قطاع مرصفية  
العامة ف 

ي بنك الرياض 
كات ف   الرسر

ي قطاع  -
مدير عالقة أول ف 

ي بنك  
كات ف  مرصفية الرسر

 الرياض
ي قطاع  -

كبير مديري عالقة ف 
ي مرصف  

كات ف  مرصفية الرسر
 الراجحي 

ي  -
مدير قسم تطوير االعمال ف 

 نسما القابضة 
ي قطاع مرصفية  دم-

ير عالقة ف 
ي بنك سامبا 

كات ف   الرسر

تنفيذيليس ائالر   

كة أسمنت أم القرى  لرسر
 طارق غرباوي   ماجد 

ة أكير من    - ي قطاع    30خير
عاما ف 

 االسمنت الصناعي 
كة العبيكان    - مدير مصنع شر

 لصناعة الورق
كة اسمنت    - ي شر

وع ف  مدير مرسر
 الخليجية 

كة اسمنت    - ي شر
مدير الصيانة ف 

 لرياضا
كة اسمنت    - ي شر

وع ف  مدير مرسر
 الخليجية 

ي  نيالصير ادم  -
كة اسمنت  ة ف  شر

 الجنوبية

ي ت  -
خصص علوم  درجة البكالوريوس ف 

الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك  
ول والمعادن عام    1989فهد للبي 

كة    - ي شر
مدير المشاريــــع ف 
 أسمنت أم القرى

كة العبيكان    - مدير مصنع شر
 لصناعة الورق

كة    - ي شر
وع ف  مدير مرسر

 اسمنت الخليجية 
ي انة  يمدير الص  -

  كةشر   ف 
 اسمنت الرياض

كة    - ي شر
وع ف  مدير مرسر
 جية اسمنت الخلي

كة    - ي شر
مدير الصيانة ف 
 اسمنت الجنوبية

 مدير المصنع والمشاريــــع 

كة أسمنت أم القرى   شر

 

 

 محمد فضل كامل الحاوي 

ات الوظيفية ألكير  ي الخير
 
تدرج ف

ي ا  20من  
 
كات الصناعية  عام ف لرسر

اكتسب  كالحديد واألسمنت،  
  ،اإلداريةو لية  ماال  اتير لخا  فيها 

ي  
ات ف  تطبيق  باإلضافة إل الخير

واللوائح   الدوليةلمعايير  ا
فقد    واألنظمة ذات العالقة ،

ي  
تقلد منصب المدير المالي ف 
كات صناعة   إحدى أكير شر

ي 
األعشاب الطبية واألدوية ف 
ق األوسط وقارة إفريقي ا،  الرسر
ي مصنع  

وكذلك مدير مالي ف 
 رصت بمنرويال المنيا لألسم

ي المحاسبة من    -
درجة البكالوريوس ف 

 مرص   –جامعة حلوان  
 GAQMمن    CFMشهادة    -
ي المعايير الدولية من    -

 ACCAشهادة ف 
 

كة إيزيس    - مدير مالي شر
كات سيكم  إحدى مجموعة شر

 مرص    –  القابضة
كة رويال المنيا    - مدير مالي برسر
 مرص  -  سمنتلأل 
كة سيكم    - مدير حسابات برسر

 مرص  -  القابضة
كة  يس قرئ  - سم التكاليف برسر

 مرص   -  المسابك الحديثة

ير المالي المد  

كة أسمنت أم القرى  لرسر

ي   عاطف محمد شلتر
 الجوهري 

 

 



 

                                                          25                                                                                                          2021التقرير السنوي للعام   
                                                    25 

 

 م 2021جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام  -و 

 
 رقم وتاريــــخ االجتماع

 
 اسم العضو

 

 االجتماع 
 44رقم  

 الرياض
10/03/2021 

 االجتماع 
 45رقم  

 الرياض
27/04/2021 

 تماع جاال 
 46رقم  

 الرياض
04/07/2021 

 االجتماع 
 47رقم  

 الرياض
29/07/2021 

 االجتماع 
 48رقم  

 الرياض
26/10/2021 

 االجتماع 
 49رقم  

 الرياض
22/12/2021 

 االجتماع 
 50رقم  

 الرياض
30/12/2021 

عبد هللا عبد العزيز العبد  
   اللطيف 

√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ سعود محمد السبهان 

ي إبراه لحصا
 √ √ √ √ √ √ √ يم الخليف 

ي أحمد عبد العزيز ص
 الح الحقبان 

- - √ √ √ √ √ 

عبد الرحمن سليمان إبراهيم  
 السياري

- - √ √ √ √ √ 

 عبد هللا حمدان بن شيــــع الرسيــــع  
- - √ √ √ - √ 

عبد العزيز بن عمران  
 ** العمران

√ √ - - - - - 

 - - - - - √ √ **  فواز حمد الفواز 

 - - - - - √ √ ** د الىعي سعي مد حأ

 __ (  غائب )   (  √حارص  ) 

 2021يوليو  3ية في ** أعضاء الدورة المنته

: لجان مجلس اإلدارة
ً
 ثانيا

كة لجنتير  اثنتير  وهما:   يتفرع من مجلس إدارة الرسر

 لجنة المراجعة  -1

ـــخ   و 2021/ 04/ 28بتاريـ العامة  م  الجمعية  لافقت  الئحة  تحديث  اجالعادية عىل  وتحديد جرالمنة  مهامها    عة 

أعضائه ومكافآت  عملها  ــخ  وضوابط  تاريــ من  تبدأ  ي 
الت  الجديدة  للدورة  وذلك  ثالث  2021-7-4ا  ولمدة  م 

 ( أعضاء وهم : 3سنوات، وتتكّون لجنة المراجعة من ثالثة )

ةيمنيي ▪ يالفتر  
 
ي2021/ي01/ي01أعضاءياللجنةيف  ميي2021/ي07/ي03يميحتر

 اإلدارة(  عضو مجلس  - نةاللج )رئيس   األستاذ/ أحمد سعيد الىعي  . 1
 )عضو من خارج مجلس اإلدارة(   يرص األستاذ / عبد العزيز النو  . 2
ي  . 3

 )عضو من خارج مجلس اإلدارة(   األستاذ/ يوسف محمد السحيبان 
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ةيمنيي ▪ يالفتر  
 
ي2021/ي07/ي04أعضاءياللجنةيف  ميي31/12/2021ميحتر

ي ف محمد السحياألستاذ/ يوس . 1
 رة( اداإل جلس م عضو من خارج   -)رئيس اللجنة   بان 

 مستقل(   -مجلس إدارة  عضو  ) األستاذ / سعود محمد عىل السبهان         . 2

 )عضو من خارج مجلس اإلدارة(                األستاذ / فواز حمد الفواز   . 3
ي

 مهاميومسؤولياتياللجنة:ي

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها: 

والتح كة  الرسر أعمال  بمراقبة  المراجعة  لجنة  منقتختص  ونزاهة  م ال س  ق  وأة  المالية  والقوائم  نظمة  التقارير 

: ال  رقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يىلي

 التقارير المالية:  

ر  -1 وإبداء  اإلدارة  مجلس  قبل عرضها عىل  كة  للرسر والسنوية  األولية  المالية  القوائم  ي  دراسة 
ف  والتوصية  أيها 

 ا. هيتافوشف ا شأنها، لضمان نزاهتها وعدالته

ي  -2
كة   -دارة بناء عىل طلب مجلس اإل   -إبداء الرأي الفت  فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للرسر

المالي   المركز  تقييم  والمستثمرين   
للمساهمير  تتيح  ي 

الت  المعلومات  وتتضمن  ومفهومة  ومتوازنة  عادلة 

اتيجيتها. لل كة، وأدائها، ونموذج عملها، واسي   رسر

 لية. ة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير الماائل مهم مس أي ة اسر د -3

كة أو   -4 ي الرسر
ام ف  كة أو من يتول مهامه أو مسؤول االلي   ها المدير المالي للرسر ي أي مسائل يثير

البحث بدقة ف 

 مراجع الحسابات. 

ي الم  -5
 
ي التقارير الالتحقق من التقديرات المحاسبية ف

 
 مالية. سائل الجوهرية الواردة ف

كة وإبداء الرأييات الاسيسلا سة ادر  -6 ي الرسر
 
ي شأنها.  محاسبية المتبعة ف

 
 والتوصية لمجلس اإلدارة ف

 المراجعة الداخلية: 

كة.  -1 ي الرسر
 
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر ف

 ا. يهدة فر لحوظات الواابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومت -2

الدا -3 المراجع  وأنشطة  أداء  عل  اف  واإلشر كة  الرقابة  الرسر ي 
ف  الداخلية  المراجعة  وإدارة  وجدت    -خىلي    -إن 

كة مراجع   ي أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للرسر
للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها ف 

، فعىل اللجنة تقديم توصيتها إل المجلس بشأدا  يينه. جة إل تعالحا مدى  نخىلي

اح مكافآته. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيير    -4 ي واقي   مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الخارجر
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 مراجع الحسابات: 

و  -1 أتعابهم  وتحديد  وعزلهم  الحسابات  مراجىعي  شيح  بي  اإلدارة  لمجلس  التحقق  التوصية  بعد  أدائهم  تقييم 

وط ال ملهعمطاق نمن استقاللهم ومراجعة   د معهم. تعاقوشر

ي  يالحسابات وموضوع  التحقق من استقالل مراجع -2
ته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ ف 

 االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. 

كة وأعماله، والتحقق من -3  فنية أو إدارية تخرج عن    مراجعة خطة مراجع حسابات الرسر
ا
عدم تقديمه أعمال

 عة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. لمراجال ماق أعانط

كة. اإلجابة ع -4  ن استفسارات مراجع حسابات الرسر

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.  -5

ام:   ضمان االلي  

كة اإلجراءات الالرقابية والتحقق من اتخاذ امراجعة نتائج تقارير الجهات  -1  ها. نشأب  زمة اللرسر

كة باألنظمة واللوا -2 ام الرسر  ئح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. التحقق من الي  

مرئياتها حيال  -3 وتقديم  العالقة،  األطراف ذوي  مع  كة  الرسر تجريــها  أن  ح  المقي  والتعامالت  العقود  مراجعة 

 ذلك إل مجلس اإلدارة. 

ورة اتخاذ إجراء بشأنه  ما   رفع -4 ي  وإبداء توصياتها باإلجراء  اإلدارة،  سجلم  إل  ا تراه من مسائل ترى رص 
ات الت 

 عير  اتخاذها. يت

 ترتيبات تقديم الملحوظات:  

ي التقارير المالية  
كة تقديم ملحوظاتهم بشأن تجاوز ف  ي الرسر

عىل لجنة المراجعة وضع ألية تتيح للعاملير  ف 

وعىل   برسية  ها  غير تحقيأو  بإجراء  االلية  هذه  تطبيق  من  التحقق  حتي  قلمست  قاللجنة  مع  جم  ناسب 

ي إج
 تابعة مناسبة راءات م الخطأ او التجاوز وتبت 

 صالحيات اللجنة: 

ي سبيل أداء مهامها: 
 للجنة المراجعة ف 

كة ووثائقها.  -1  حق االطالع عىل سجالت الرسر

 ارة التنفيذية  أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلد -2

ا -3 دعوة  اإلدارة  مجلس  من  تطلب  ك عالة  جمعيلأن  للرسر إذ امة  لالنعقاد  عمة  اإلدارة  مجلس  اعاق  أو  ا  لها 

ار أو خسائر جسيمة.  كة ألرص   تعرضت الرسر
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 م 2021جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 

 رقم وتاريــــخ االجتماع
 

 اسم العضو
 طبيعة
 العضوية 

(34) 
 

09/03/2021 

(35) 
 

26/04/2021 

(36) 
 

28/07/2021 

(37) 
 

26/10/2021 

ي يوسف محم  /   اذ ستأل ا
 د السحيبان 

عضو من  -رئيس اللجنة  
 مجلس اإلدارة   خارج

√ √ √ √ 

 األستاذ/ فواز حمد فواز الفواز
عضو من خارج مجلس  

 اإلدارة 
- - √ √ 

 √ √ - - عضو مستقل  األستاذ / سعود محمد عىل السبهان 

 **  الىعي األستاذ/ أحمد سعيد  
عضو    -سابقا  رئيس اللجنة  

 مجلس اإلدارة 
√ √ - - 

 **ستاذ / عبد العزيز النويرصأل ا
لس  عضو من خارج مج

 اإلدارة 
√ √ - - 

 2021يوليو  3ة في ** أعضاء الدورة المنتهي 

 غائب ) __ (   (  √حارص  ) 

شيحات والمكافآت 2  . لجنة الي 

 ة: دار اإل تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس 

ة من  ▪  : 2021-7-3حت     2021-1-1أعضاء اللجنة للفي 
 سعود السبهان )رئيس اللجنة(.  تاذ/ سأل ا .1
 العمران. عبد العزيز بن عمران األستاذ/  .2
. األستاذ / صالح إبراهيم  .3 ي

 الخليف 
 

ة من  ▪  : 2021-12-31حت     2021-7-4أعضاء اللجنة للفي 
 األستاذ/ سعود السبهان )رئيس اللجنة(.   .4
. حمد عبد الالمهندس/ أ .5 ي

 عزيز صالح الحقبان 
ـــع. ن شيــــع ابن دا  حماألستاذ / عبد هللا  .6  لرسيـ

 

 مهاميومسؤولياتياللجنةي

: وتشم شيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يىلي
 ل مهام لجنة الي 

 للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح  -1
ً
شيح لعضوية المجلس وفقا التوصية لمجلس اإلدارة بالي 

ف واألمانة. أي شخص   سبق إدانته بجريمة مخلة بالرسر
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لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  الحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة  ل  يةو سنة ال ع المراج -2

ي ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما ف 

 مجلس االدارة. 

ات ل مجلس اإل مراجعة هيك -3 ي شأن التغيير
ي ادارة ورفع التوصيات ف 

 إجراؤها.  كنيم لت 

ي مجلس  -4
كة. تحديد جوانب الضعف والقوة ف  اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الرسر  اإلدارة، واقي 

، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل   -5 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلير 

كة أخرى. عضوية مجلس إدا  رة شر

ومكافآ -6 لتعويضات  واضحة  اإلدار جم   اءأعض  توضع سياسات  التنفيذلس  وكبار  ويراع عند وضة   ، تلك  يير  ع 

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء. 

 

شيحات والمكافآت لعام    م 2021جدول حضور اجتماعات لجنة الي 

 اسم العضو
 (16رقم ) االجتماع

10/03/2021 
 (17رقم ) االجتماع

29/07/2021 
 (18رقم ) االجتماع

03/08/2021 
 (19رقم ) عا االجتم
30/12/2021 

 √ √ √ √ ان )رئيس اللجنة(األستاذ/ سعود السبه

ي 
 √ √ √ - األستاذ/ أحمد عبد العزيز صالح الحقبان 

 √ √ √ - األستاذ/ عبد هللا حمدان بن شيــــع الرسيــــع 

 - - - √ **المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران

ي 
 - - - √ **األستاذ / صالح إبراهيم الخليف 

 2021يوليو  3ة في دورة المنتهي أعضاء ال* *
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كة   : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيير  من أسهم الرسر
ً
 ثالثا

المجلس   رئيس  يملكه  ما  بإجمالي  بيان  يىلي  وفيما  أعضاء،  ستة  من  القرى  أم  اسمنت  إدارة  مجلس  يتكون 

كة واألعضاء   من أسهم الرسر

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة -1

 مالحظات  ة الوظيف وعضلاسم ا

بداية السنة 
 المالية

اية السنة نه
ي التغير  المالية

 صاف 
نسبة 
 التغير 

 عدد األسهم عدد األسهم

 %0 0 308,000 308,000 أسهمه  رئيس المجلس  أ/ عبد هللا عبد العزيز العبد اللطيف

 %0 0ي1,000 1,000 أسهمه  نائب رئيس المجلس  أ/ سعود محمد السبهان 

 %0 0 1,000 1,000 أسهمه  عضو  الخليف  إبراهيم  ح  لأ/صا

ي 
 ( %27) (105,000) 277,822 382,822 أسهمه  عضو  أ/ أحمد عبد العزيز صالح الحقبان 

 %200 59,999 90,000 30,001 أسهمه  عضو  أ/عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري 

 - - اليوجد اليوجد أسهمه  عضو  دان بن شيــــع الرسيــــعأ/ عبد هللا حم

 

 ارة. توجد أدوات دين ألعضاء مجلس اإلد هـام: ال 

 ملكية زوجات األعضاء وأوالدهم القرص  -2

 ال توجد أي ملكية لزوجات األعضاء وأوالدهم القرص. 

 ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القرص  -3

 زوجاتهم وأوالدهم القرص. ال توجد أي ملكية لكبار التنفيذين و 

 

: المدفوعات ألع
ً
 دارة وكبار التنفيذيير  مجلس اإل   اءضرابعا

ـــخ   واللجان  2018-6-25بتاريـ اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  سياسة  عىل  العادية  العامة  الجمعية  وافقت  م 

وبدالت مكافآت  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  كة  الرسر ودفعت  التنفيذية،  واإلدارة  المجلس  عن  حضور    المنبثقة 

ي إطار ما نص عليه النظام والسياسة 
 معتمدة. ال جلسات ف 
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 ارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية معايير مكافآت أعضاء مجلس اإلد   -أ 

تؤخذ المعايير التالية باالعتبار عند اقرار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة  

 التنفيذية: 

العضو أن   -1 اختصاصات  مع  ومتناسبة  عادلة  المكافآت  و وا  تكون  بها  ألعمال  يقوم  ي 
الت  المسؤوليات 

المراد  ويتحمل اإلدارة  مجلس  قبل  من  المحددة  األهداف  إل  باإلضافة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ها 

 تحقيقها خالل السنة المالية. 

 أن تكون المكافآت مبنية عىل توصية لجنة المكافآت.  -2

كة والمهارة الالزمة إل أن تكون المكا -3  تها. ار دفآت متناسبة مع نشاط الرسر

ة أعضاء مجلس اإلدارة. خذ بعير  االعتبار القطاع الذي تعاأل  -4 كة وحجمها وخير ي الرسر
 مل ف 

هم   -5 ة مناسبة وتحفير  أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخير

 واإلبقاء عليهم. 

اتيج -6 كة وأهدافها. انسجامها مع اسي   ية الرسر

بغرض حث  -7 المكافآت  م 
َّ
تقد مجلسأع  أن  التنفيذية عىل  ضاء  واإلدارة  وتنميتها   اإلدارة  كة  الرسر إنجاح 

 عىل المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء عىل المدى الطويل. 

ال -8 الوظيفة، والمهام والمسؤوليات  د المكافآت بناءا عىل مستوى 
َّ
منوطة بشاغلها، والمؤهالت  أن تحد

ات الع  ارات، ومستوى األداء. ة، والمهليمالعلمية، والخير

كة. انسجامها م  -9  ع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الرسر

ي تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من   -10
كات األخرى ف  ي االعتبار ممارسات الرسر

األخذ ف 

ر للمكافآت والتعويضات.   ارتفاع غير مير

ها ا هتستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة علي أن -11  ، مع عدم المبالغة فيها. وتحفير 

شيحات عند التعينات الجديدة. أن تعد  -12  بالتنسيق مع لجنة الي 

 ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية  -ب

 نفيذية: لتاس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة تطبق الضوابط التالية عىل مكافآت أعضاء مجل

ي جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجمو  -1
 
ع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو  ف

ي تضعها الجهة المختصة. 
، وفق الضوابط الت 

ً
 عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

التنفيذي -2 غير  العضو  مكافأة  تجاوز  )  "إذا  ألف  وخمسير   مئتير   مبلغ  المستقل  ري250,000أو    ل، ا( 

كة وأداء العضو". اق تقرير من لجنة المكافآت عن أسوجب إرف  باب ذلك، ومدى عالقته بأداء الرسر

 يتم احتساب المكافآت بناء عىل الحضور الفعىلي للعضو.  -3
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 يذية المكافآت التالية: يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنف -ج

اإلدار  -1 مجلس  أعضاء  وقدر م   ةيستحق  ريال(  200,000ة  بلغ  ألف  )مائتان  وفق    ريال  سنوية،  مكافأة 

كة لرصف المكافآت.   ضوابط الرسر

وقدره   -2 مبلغ  المراجعة  لجنة  أعضاء  وفق    50,000يستحق  مكافأة سنوية،  ريال(  ألف  )خمسون  ريال 

كة لرصف المكافآت.   ضوابط الرسر

ريال )أربعة آالف    4,000درة  وق  و مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغيستحق عض -3

 لسة للمجلس. ريال( عن كل ج

لجنة   -4 والمكافآت،  شيحات  الي  )لجنة  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  اللجان  من  أي  عضو  يستحق 

مبلغ وقدرة   المنبثقة من المجلس(  من اللجان األخرى  بدل ريال )أل  2000المراجعة، وأي  فان ريال( 

ي كل لجنة عىل
 ه. حد  حضور عن كل اجتماع ف 

ة  10,000مبلغ معير  قدره  يرصف   -5   40,000آالف ريال( بشكل ربــع سنوي بما ال يزيد عن    ريال )عرسر

 لنائب رئيس مجلس اإلدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس اإلدارة. 
ً
 ريال سنويا

شيحات   -6 كة  يحدد مجلس اإلدارة بناء عىل توصية لجنة الي  ي الرسر
والمكافآت، مكافآت كبار التنفيذيير  ف 

ي 
 . ل وجودها حا ف 

 

الممنوحة -د  المكافآت  بير   عن    العالقة  جوهري  انحراف  أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت  وسياسة 

 السياسة: 

بها،   المعمول  المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بير   العالقة  والمكافآت  شيحات 
الي  لجنة  تدرس 

 اال
ً
 لسياسة. ا ننحرافات عن السياسة ولم يتبير  وجود أي انحراف عوتدرس أيضا
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 بإجما -هـ
ً
ي  وفيما يىلي بيانا

كة الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيير  )بما ف  لي مكافآت الرسر

ة من  ( خالل الفي   م: 2021ديسمير  31م حت   2021يناير  1ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي

ي(يألفيريال)يكافآتيأعضاءيمجلسياإلدارةيم

 سمياال

ة تةيتيالثابآالمكاف  المكافآتيالمتغتر

مةي
د
خ
يال
ية
ها
ين
أة
اف
مك

 

جموعييالم
ي  الكل 

تي
فا
رصو

لم
ليا

د
ب

 

مبلغيي
ي  معير 

بدليي
حضوري
جلساتيي
 المجلسي

ري
ضو

ح
لي
د
يب
وع
جم

م

ني
جا
الل
تي

سا
جل

 

ية
ين
يع
ايا
مز

 

ءيي
ضا

أع
هي
ض
قب
ماي
ني
يا
ب

ويي
يأ
ير 
مل
عا
مي
فه
ص
بو
سي

جل
لم
ا

ي تر
ظ
هين
ضو

قب
ماي
وي
يأ
ير 
ري
دا
إ

ي ويي
ةيأ
ري
دا
ويإ
ةيأ
ني
يف
ل
ما
أع

ش
ست
ا

اري
ت
ا

 

اف
مك

أ
سي

رئي
ةي

ويي
سيأ

جل
لم
ا

رسيي
يال
ير 
أم
وي
بيأ

تد
من
يال
ضو

لع
ا

ني
كا
ني
إ

اءي
ض
ألع

نيا
م

 

 المجموع

حي
ربا
أل
نيا

يم
بة
س
ن

 

مكافآتيي
 دوريةي*ي

ةيي
ر

ت
ص
يق
تر 
حف

يت
ط
ط
خ

لي
ج
آل
ا

 

لي
ج
آل
ةيا
ويل
ط
 ي
ر

ت
حف

يت
ط
ط
خ

 

ميي
يت
ي)
حة

نو
مم
يال
م
سه

أل
ا

ة(ي
يم
لق
ليا

خا
اد

 

 المجموع

ي :ياألعضاءيالمستقلير 
ً
 أوال

عبديهللايعبديي
العزيزيالعبديي

 يفيلطال
20 16 

- 
- - - 

36 
- 

200 - 
- 

- 200 - 236 
- 

سعوديمحمديي
 السبهاني

10 16 4 - - - 30 - 200 - - - 200 - 230 - 

صالحيإبراهيميي
ي  
 الخليف 

- 16 2 - - - 18 - 200 - - - 200 - 218 - 

أحمديعبديالعزيزيي
يالحقي  

 بان 
- 8 - - - - 8 - - - - - - - 8 - 

عبدالرحمنيي
 السيارىي

- 8 - - - - 8 - - - - - - - 8 - 

 - 8 - - - - - - - 8 - - - 4 4 -ي  عبدهللايالرسي    ع

فوازيحمديي
ي**يالفواز

- 8 2 - - - 10 - 200 - - - 200 - 210 - 

أحمديسعيديي
ي ي**يالع 

- 8 4 - - - 12 - 250 - - - 250 - 262 - 

 -ي1,180 -ي1,050 - - -ي1,050 -ي130 - - -ي16ي84ي30 المجموعي

:ياألعضثان
ً
ييا ياءيغتر  (يألفيريالي)يالتنفيذيير 

عزيزيبنييعبديال
 **يعمرانيالعمران

 -ي210 -ي200 - - -ي200 -ي10 - - -ي2ي8 -

 - 210 -ي200 - - -ي200 -ي10 - - -ي2ي8 - مجموعيال

 2021يوليو  3ة في ** أعضاء الدورة المنتهي 
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 (يألفيريال)يكباريالتنفيذيير يييمكافآت

 

 ةكافآت المتغير الم ثابتةلمكافآت الا

مة 
خد

 ال
ية
ها
ة ن
فأ
كا
م

  
 

 

مجموع  
فأة  مكا

التنفيذيير   
عن  

المجلس  
 إن وجدت

 المجموع الكىلي 

 بدالت اتبرو

ية 
ين
ع
ا 
زاي

م
 

 المجموع
مكافآت 
ح  دورية

با
ر
أ

 

ة  
ر
صي

 ق
ز
في
ح
 ت
ط

ط
خ

ل
ج
آل
ا

 

ل 
ج
آل
 ا
لة

وي
ط

ز 
في
ح
 ت
ط

ط
خ

 

األسهم  
الممنوحة  
 )يتم ادخال

 القيمة(

 المجموع

ار  مكافآت كب
 ذيير  التنفي

 نهم  ومن ضم 
 الرئيس التنفيذي  
 والمدير المالي 

 5,670 3ي1,552 300 - - - - 300 3,815 - 1,021 2,794

 5,670 3 1,552 300 - - - - 300 3,815 - 1,021 2,794 المجموع 

ي(يألفيريال)يمكافآتيأعضاءياللجاني

 
 ثابتة المكافآت ال

 ( )عدا بدل حضور الجلسات 
 لمجموع الكىلي ا الجلسات  بدل حضور 

 
ا
 ( ألف ريال)  : أعضاء لجنة المراجعة أول

ي يوسف محمد ا
 56 6 50 لسحيبان 

 2 2 - فواز الفواز 

 2 2 - سعود السبهان 

 54 4 50 ** أحمد سعيد الىعي 

 54 4 50 ** عبد العزيز النويرص 

ي168ي18ي150 المجموعي

 
ً
شيحات والثانيا  ( ألف ريال )  مكافآت : أعضاء لجنة الي 

 2 2 - سعود محمد السبهان 

 2 2 - *  *بد العزيز بن عمران العمرانع

ي 
 2 2 - ** صالح إبراهيم الخليف 

ي6 6 - المجموع 

 2021يوليو  3في ة ** أعضاء الدورة المنتهي 
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الجمعيات  بتواريــــخ  بيان   :
ً
األ   خامسا المالية  السنة  خالل  المنعقدة  للمساهمير   ة  العامة  ء  وأسما خير

ين لهذه الجمعيا  تأعضاء مجلس اإلدارة الحارص 

 االسم 
 الجمعية العامة العادية

ي 
 
 المنعقدة ف

28-04-2021 

 √ **عبد العزيز بن عمران العمران )رئيس مجلس اإلدارة( 

 √ دارة( بد هللا عبد العزيز العبد اللطيف )نائب مجلس اإل ع

 √ **فواز الفواز )عضو مجلس اإلدارة(

ي )الخل صالح
 √ عضو مجلس اإلدارة( يف 

 √ س اإلدارة( سعود السبهان )عضو مجل

 √ **أحمد سعيد الىعي )عضو مجلس اإلدارة(

 2021يوليو  3ة في ** أعضاء الدورة المنتهي 

 

: عدد ط
ً
كة لسجل المساهمير  وتواريــــخ تلك الطلبات سادسا  وأسبابهالبات الرسر

كة لسجل  عدد طلبات الرسر
 المساهمير  

 الطلبأسباب  طلبتاريــــخ ال

كة 04-01-2021 1  إجراءات الرسر

كة 02-03-2021 2  إجراءات الرسر

 الجمعية العامة  04-04-2021 3

 ملف أرباح 04-04-2021 4

كة 11-04-2021 5  إجراءات الرسر

كة 26-04-2021 6  إجراءات الرسر

 حملف أربا  08-08-2021 7

كة 29-11-2021 8  إجراءات الرسر
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اإلجراءا  :
ً
ال سابعا اتخت  ي 

  ت 
ً
علما أعضاءه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  التنفيذيير   وبخ  -ذها  غير    -اصة 

كة وأدائها حات المساهمير  وملحوظاتهم حيال الرسر  بمقي 

اجتماع   أول  ي 
ف  اإلدارة  مجلس  رئيس  اإلدارة  يبلغ  التنفيذيير     -أعضاء مجلس  حات  عل  -وبخاصة غير  بمقي   

ً
ما

كة وأد  . ائها المساهمير  وملحوظاتهم حيال الرسر

: إقرار مجلس اإلدارة ثامن
ً
 ا

كة  يقر مجلس إدارة اسمن رة لديه وبناءا عىل تقرير مراجع حسابات الرسر
ّ
 للمعلومات المتوف

ً
ووفقا أم القرى،  ت 

:  ومعطيات السوق الحالية وكذلك ات المستقبلية بما يىلي
 المؤشر

 لحسابات بالشكل الصحيح. تّم إعداد سجالت ا .1

  الداخلية الرقابة نظام أن .2
 
 أ

ّ
ذ سليمة سسأ عىل عد

ّ
ف
ُ
 .بفاعلية ون

كة عىل مواصلة نشاطها.   أنه ال يوجد أي شك .3  يذكر يعيق قدرة الرسر

كة مــــن .4 ــر افيــــة أو  ال توجــــد أيــــة عقوبــــات أو جــــزاءات أو قيــــود احتياطيــــة مفروضــــة عــــىل الرـسـ أيــــة جهــــة إشر

. تنظيمية أو قضائية أخرى، فيم
ً
ي البند تاسعا

 ا عدا ما ورد ف 

ــ  .5 ــوائم الماليــ كة و ة للأعــــدت القــ ــر ــالي المعترـسـ ــر المــ ــة للتقريــ ــايير الدوليــ  للمعــ
ً
ــا ــة فقــ ــة العربيــ ي المملكــ

ــدة ف  مــ

 .  السعودية، والمعاير واالصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير 

ي التصويت   .6
( أعضاء مجلس اإلدارة وكبار    عدا )ال توجد اية مصلحة ألسهم ذات أحقية ف    التنفيذيير 

ي تلكص قاموا  خاتعود ألش
كة بتلك الحقوق وأى تغيير ف   م.  2021الحقوق خالل عام   بإبالغ الرسر

يــذيير  ال توجــد أي مصــلحة أو حقــوق خيــار أو حقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنف .7

كة أو  ي أسهم الرسر
كتها التابعة. أ وأزواجهم وأوالدهم القرص ف  كة أو شر  دوات دين للرسر

أو مــذكرات حــق اكتتــاب أو  للتحويــل إل أســهم أو أي أوراق ماليــة تعاقديــةن قابلــة ديــ توجــد أدوات  ال .8

ي 
كة خالل السنة المنتهية ف   م. 2021/ 12/ 31حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرسر

االتفا .9 العمران  تم  عمران  بن  العزيز  عبد  كة  وشر كة  الرسر بير   اإلدارة    كاه،وشر ق  مجلس  لرئيس  ي 
والت 

ة فيها )طرف    بنالعزيز    األستاذ عبد السابق   عىل بيع    (، ذي عالقةعمران العمران مصلحة غير مباشر

وط خاصة عىل هذا النوع من   كة عبد العزيز بن عمران العمران وال توجد شر مع    العقود،اإلسمنت لرسر

العادال العامة  الجمعية  ي 
 
الموافقة ف بأنه تمت  األسمنت    2021ابريل    28بتاريــــخ    يةعلم  بيع  م، عىل 

كة  ي بن عمران زيز  عبدالعلرسر
ة فيها ولكن    السابق لرئيس مجلس اإلدارة العمران والت  مصلحة غير مباشر

   م.   2021لم تتم أي عملية بيع خالل عام  
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ــلحة  .10 ــمن مصــ كة تتضــ ــر ــدى الرـسـ ــود لــ ــد عقــ ــرئيس التنفيـــــذي أو ال توجــ ــاء مجلــــس اإلدارة أو الــ ــد أعضــ ألحــ

ي فقرة رقم "ا
، عدا ما ذكر ف   " أعاله9لمدير المالي

للتحويــل ال أســهم أو أي أوراق ماليــة قوق تحويل أو اكتتاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة د أي حتوج  ال  .11

كة.   تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرسر

كة ألاليو  .12 اء أو الغاء من جانب الرسر داد أو شر داد. جد أي اسي   ي أدوات دين قابلة لالسي 

ي األتفاق تأو اال توجد أي ترتيبات   .13
 رباح. نازل بموجبه أحد المساهمير  عن أي حقوق ف 

كة.  .14 ي الرسر
 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظف 

كة تابعال توجد أسهم أو أدوات دين صادر  .15 كة ال تملك شر كة تابعة ، إذ  أن الرسر  ةة لرسر

كة أسهم خزينة محتفظ بها .  .16  ال يوجد لدى الرسر

 
ً
ازي، أو قيد احتياأي عقوب :  تاسعا كة من الهيئة أو من أي  ة، أو جزاء، أو تدبير احي  طي مفروض عىل الرسر

الموق والجهة  المخالفة  أسباب  بيان  مع  قضائية،  أو  تنظيمية  أو  افية  إشر عالجها جهة  وسبل  لها  عة 

ي المستقبل. 
 وتفادي وقوعها ف 

  ىلع  يسعود   ريال  ون ليم   10  درها ق  غرامة  يةيمظوالتن   الرقابية   هاتالج  إحدى  فرضت  م  2021  عام   اللخ

كة  كة   مت قا  وقد   الرسر كة   وقدمت   ، الغرامة  غلمب  بسداد   الرسر اضا   الرسر   المحكمة  أمام   الصادر   القرار   ىل ع  اعي 

   داريةإل ا
ً
ة  وفقا رأي  وبن  ،ليها ع  المنصوص  متظلال  لفي  كة  إدارةاء عىل  ي   تشارها ومس  الرسر

  ثقة  كهنا  بأن  القانون 

ي  الحكم أن من عالية
كة لصالح سيصدر  ةالقضيه ذه ف   .الرسر

ة  خالل    حكما   صدر   م،  2021  ديسمير   31  ختاريــــ  بعد   الالحقة  الفي 
ً
كة   لصالح  داريةإل ا  المحكمة  من  ابتدائيا   الرسر

 حك الصادر  الحكم يعتير  ال  ذلك من بالرغم. كةالرسر ق بح الصادر   القرار  بإلغاء
ً
. ما

ً
 نهائيا
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  : ي
 الفصل الثان 

 العقود الرئيسية:  -1

كة وارتسيتشغيل م ية  اتفاق -1  ال لمقاوالت الطاقة المحدودةحطة توليد الطاقة الكهربائية مع شر

كة وار  كة أسمنت أم القرى اتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شر تسيال لمقاوالت  أبرمت شر

ــخ  الطاقة المحدودة )ليس طرف ذا عالق طة  مح   م، لتشغيل2015/ 8/ 18ـه الموافق  1436/ 11/ 3ة( بتـاريــ

م القرى، وتم تجديد العقد لمدة سنتير  إضافيتير  بعد  د الطاقة الكهربـائية الخـاصة بمصنع أسمنت أتولي

ي  
ف  إضاف2018/ 11/ 14انتهائه  سنوات  خمس  لمدة  العقد  تجديد  وتم  ي  م، 

ف  انتهائه  بعد  ية 

 م. 2020/ 11/ 14

كة   اتفاقية تشغيل خط  -2    CNBMاإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شر

ا تشغتفاتوجد  كة  قية  شر مع  البورتالندي  األسمنت  إنتاج  لخط   CNBM Internationalيل 

Engineering Co. Ltd    بتاريــــخ االتفاقية  أبرمت  وقد  عالقة(  ذا  طرف  وانتهت  2015/ 8/ 27)ليس  م، 

ـــ ي  2017/ 12/ 31خ  بتاريـ
، ثم تم تجديد  م لمد2018/ 1/ 1م، وتم تجديد العقد ف  ة سنتير  بموافقة الطرفير 

ي سنوات    الثالعقد لمدة ث
 م. 2022/ 12/ 31تنتهي ف 

 

ي مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاوالت العامة اتفاقية تشغيل محجر  -5  الحجر الجير

ل الهيثم  مؤسسة  فرع  مع  ي  الجير الحجر  محجر  تشغيل  اتفاقية  ذا  توجد  طرف  )ليس  العامة  لمقاوالت 

 سبع سنوات.  ة العقد ومدم،  2016/ 4/ 21ـه الموافق 1436/ 07/ 14تفاقية بتاريــــخ عالقة( وقد أبرمت اال 

 

 ة إجراءات الرقابة الداخلية: نتائج المراجعة السنوية لفاعلي -2

كة بجميع عمليات المراجعة سواء مالية أو إدارية لل تحقق من فعالية نظام  يقوم قسم المراجعة الداخلية بالرسر

ي 
 
ف الداخلية  الرقابة  مدى  وإجراءات  وقياس  العمل  مخاطر  وتقويم  كة  الرسر أصول  حماية  األدكفا   ورفع  ءة  اء، 

وترى   المراجعة،  لجنة  إل  كة  تقاريرها  الرسر ي 
ف  المخاطر  إدارة  ونظام  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  المراجعة  لجنة 

ي جوانب أخرى تتوفر فيه الكفاءة والفاعلية من عدة جوان
ليتواكب مع   ب، وهو بحاجة إل التطوير والتحسير  ف 

كة.   حجم وطبيعة أعمال الرسر
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 ة والصحة والسالمة : البيئالثالفصل الث

يالبيئةي:ي 
  

كة أس  تولي شر
ً
ا    منت أم القرى كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماما كبير

ً
ي قائمة أولوياتها، وتعتير    وتضعه دائما
ف 

   سمنت أم القرىأ
ً
  جهودها البيئية هدفا

ً
اتيجيا ي قامت  و  األمد،طويل   اسي 

 لتحقيق أفضل النتائج لألثر البيت 
ً
سعيا

ك إل أحد المكابإسناد م ة  الرسر ي 
البيت  تقييم األثر  العامة لألرصاد وحماية  همة دراسة  من الرئاسة  تب المعتمدة 

: البيئة وأيضا تكوين لجنة من اإلدارات ذات العالقة لتعزيز الجهود   التطبيقية ومنها ما يىلي

ابية • ي كافة مناطق المصنع لتقليل   تغطية األرضيات الي 
  لمثارة مع ألتربة اا انبعاثاتببحص البازلت ف 

ي الرياح عوضا عن زراعة االشجار وذل
 المنطقة.  ك للمحافظة عىل المياه ف 

ي الصناعة.  معالجة وتدوير مياه الرصف الصحي وإعادة •
 استخدامها مرة أخرى ف 

 السلبية.  هار ل استخدام المواد الكيميائية الخطرة والحد من آثاتقلي •
ي ا •

 نتاجية والتوجه لمنتجات أكير استدامة. مليات اإل لع منع استخدام أي مواد ضارة بالبيئة ف 
ي  جانتا  •

 صديق للبيئة.  اسمنت بوزوالن 
ي للتخلص من •

ام البيت  ي للرقابة عىل االلي  
كات مرخصة من المركز الوطت  النفايات   التعاقد مع شر

ي تقوم بدورها بإعادة
 رها. يتدو  الصناعية والت 

الناتجة عن عملية التصنيع وصيانتها  األتربة اتاستخدام أحدث التقنيات البيئية للحد من انبعاث •
 ري بشكل دو 

 عن تشغيل المعدات الصناعية.  استخدام معدات حديثة للحد من الضجيج الناتج •
ي  أجراء مسح لإلشعاع •

لمصنع وتفريــــغ وتحليل بيانات بطاقات قياس اإلشعاع  عدد من مواقع ا ف 
 شكل دوري. ب

  
  

يالصحةيوالسالمةيالمهنية:ي
  

ك  م شر حة المهنية والعمل الدائم عىل تطويرها  جراءات السالمة والصإطبيق سياسات و بتالقرى   أسمنت أم ة تلي  

ها نهًجا وقائًيا يعزز تطبيق  وتعت للحفاظ عىل سالمة الموظفير  والزوار والممتلكات وتحقيق بيئة عمل آمنه ير

  المحاور التالية: 

كة و  الصحة :  • ازا ا  عمل الفحوصات الدورية لفرق العمل بالرسر  ت الوقائية. الحي 
 الحرائق المبكر.  وأنظمة إنذار الحريق األوتوماتيكية طفاءتحديث وتعزيز أنظمة إ :  األنظمة •
•  : و  التدريب  الكوادر  وتأهيل  الوعي  ونرسر  الدوري  وذوي  التدريب  كة  الرسر ي  منسونر لجميع  الفرضيات 

 العالقة. 
ات: هالتج •  طورة. متفرق ومعدات وآليات اإلطفاء الحديثة وال  توافر  ير 
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ية  الفصل الرابع: الموارد البرسر

كة   شر المهام  تولي  أهم  كأحد  بالتوطير    
ً
ا كثير وتعت   ية،  البرسر بمواردها  والعناية  االهتمام  القرى  أم  أسمنت 

ي تحمل
كة تجاه الوطن والمجتمع. والرسائل الت   ها الرسر

الرسر  استطاعت  بلغت  كوقد  توطير   نسبة  تحقق  أن  بناء  %62ة  عىل  تعمل  وهي  تدريب  خط،  وتطوير  ط 

توظيف   كة  الرسر استهدفت  رأس  لموظفيها، حيث  وتدريبهم عىل  لتوظيفهم  عدة  مجاالت  ي 
ف  التخرج  ي 

حديتر

ي فرق العمل. 
 العمل ليكونوا فعالير  ف 

كة اس ها لمناصب قيادية، حيث تبلغ  لتهدفت الكفاءات السعودية وعملت عىل تطويرها وتأهيوكذلك فإن الرسر

ي مديري 
 . %43كة ارات الرسر إدنسبة التوطير  ف 

تعمل عىل كة  الرسر فإن  أخرى  ناحية  بيئة  ومن  وتحسير   الكفاءة  لرفع  ية  البرسر الموارد  وأنظمة  إجراءات   تطوير 

 العمل. 

 الفصل الخامس: تقنية المعلومات 

  
ً
وتطنظرا العمل  تحسير  كفاءة  ي 

ف  المعلومات  تقنية  اإلنتاج  و ألهمية  خطوط  تصميم  تم  فقد  مخرجاته  ير 

أتوماتظالتحتوي عىل ن يتم تشغيله من خالل غرف تحكم مركزية متطم  مراقبة جودة وتحكم يكي  ورة، ونظام 

كة أسمنت أم القرى عىل ت  طبيق أحدث أنظمة  أتوماتيكي ألخذ العينات عىل مدار الساعة. هذا وقد عملت شر

ها كفاءة م  ي ت  نتقنية المعلومات وأكير
 
كة ف   ERPيق نظام  طبحيث االستمرارية والتكلفة، وكذلك نجحت الرسر

الكام  بالتطبيق  وذلك   
ً
عالميا األكفأ  اإلنتاج  يعد  ية،  البرسر والموارد  يات  المشي  المبيعات،  المالية،  ألنظمة  ل 

 والصيانة. 



 

                                                          41                                                                                                          2021التقرير السنوي للعام   
                                                    41 

 

 الفصل السادس: الحوكمة 

أسمنت  م  الم   تلي   لحقوق   
ا
حماية كات  الرسر حوكمة  بالئحة  القرى  اعتمد  سأم  وقد  المصالح،  وأصحاب  اهمير  

ا ي 
ف  اإلدارة  الخجتمجلس  معماعه  القرى  أم  أسمنت  حوكمة  الئحة  ون  والعرسر حوكمة  امس  الئحة  عىل   

ً
تمدا

كة من تطبيق الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق كات، وفيما يىلي جدول يوضح موقف الرسر
 المالية:  الرسر

 ل ي األسباب والتفاص لم يطّبق  ُطّبق  المادة 

: حقوق المساهمير   ي
 الباب الثان 

 ق العامة قو الفصل األول: الح

   √ ير  المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهم

   √ المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة باألسهم

   √ المادة السادسة: حصول المساهم عىل المعلومات 

   √ السابعة: التواصل مع المساهمير    المادة

   √ نة: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مالمادة الثا

   √ ل أرباح الحصول ع:  المادة التاسعة

: الحقوق المرتبطة ي
 باجتماع الجمعية العامة الفصل الثان 

ة: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية    √ المادة الحادية عرسر

ة:     √ اختصاصات الجمعية العامة العادية   المادة الثانية عرسر

ة: جمعية المساهمير  ثالمادة ال    √ الثة عرسر

   √ عمال الجمعية العامة : جدول أةالمادة الرابعة عرسر 

   √ ة: إدارة جمعية المساهمير  المادة الخامسة عرسر 

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة 

 الفصل األول: تشكيل مجلس اإلدارة 

ة: تكوين مجلس اإلدارة المادة السادسة      √ عرسر

   √ ة: تعيير  أعضاء مجلس اإلدارة المادة السابعة عرسر 

وط  رسر المادة الثامنة ع    √ عضوية مجلس اإلدارة ة: شر

   √ ة: انتهاء عضوية مجلس اإلدارة المادة التاسعة عرسر 

ون: عوارض االستقالل     √ المادة العرسر

: مسؤوليات مجلس اإلدارة  ي
 واختصاصاتهالفصل الثان 

ون: مسؤولية مج    √ س اإلدارة لالمادة الحادية والعرسر

ون: الوظائف ا    √ جلس اإلدارة ساسية لمأل المادة الثانية والعرسر
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ون:      √ توزيــــع االختصاصات والمهام المادة الثالثة والعرسر

ون: الفصل بير  المناصب     √ المادة الرابعة والعرسر

ون: اإلشر     √ اف عىل اإلدارة التنفيذيةالمادة الخامسة والعرسر

ون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها االمادة السادسة و     √ لعرسر

 ث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة صل الثاللفا 

ون: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه الما    √ دة السابعة والعرسر

ون: تعيير  الرئيس التنفيذي    لمجلس اإلدارة المادة الثامنة والعرسر
ً
   √ بعد انتهاء خدماته رئيسا

ون: مبادئ الصدق واألمانة والوالء االم    √ دة التاسعة والعرسر

   √ اتهمدة الثالثون: مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجب الما

   √ المادة الحادية والثالثون: مهام العضو المستقل 

 الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس اإلدارة 

   √ الثانية والثالثون: اجتماعات مجلس اإلدارة المادة  

   √ ة مادة الثالثة والثالثون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدار لا

   √ مجلس اإلدارة   ادة الرابعة والثالثون: تنظيم حضور اجتماعاتالم

   √ المادة الخامسة والثالثون: جدول أعمال مجلس اإلدارة 

   √ اختصاصات مجلس اإلدارة المادة السادسة والثالثون: ممارسة  

   √ ثون: أمير  ش مجلس اإلدارة المادة السابعة والثال 

   √ وط أمير  الرسثون: شر ثال المادة الثامنة وال

 لدعم والتقييمالفصل الخامس: التدريب وا

شادية √  المادة التاسعة والثالثون: التدريب  المادة اسي 

   √ ومات المادة األربعون: تزويد األعضاء بالمعل 

شاديةا √  المادة الحادية واألربعون: التقييم   لمادة اسي 

 الفصل السادس: تعارض المصالح

   √ ات األطراف ذوي العالقةة واألربعون: التعامل مع تعارض المصالح وصفقة الثانيادالم

   √ المادة الثالثة واألربعون: سياسة تعارض المصالح 

   √ نب تعارض المصالح المادة الرابعة واألربعون: تج

   √ إفصاح المرشح عن تعارض المصالح   المادة الخامسة واألربعون: 

كة األربعونو   المادة السادسة    √ : منافسة الرسر

   √ عون: مفهوم أعمال المنافسة المادة السابعة واألرب

خيص    √ المادة الثامنة واألربعون: رفض تجديد الي 

   √ بول الهدايا المادة التاسعة واألربعون: ق
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كة   الباب الرابع: لجان الرسر

 ل األول: أحكام عامةصالف

   √ المادة الخمسون: تشكيل اللجان 

   √ دة الحادية والخمسون: عضوية اللجان الما

   √ ادة الثانية والخمسون: دراسة الموضوعات الم

   √ المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان 

: لجنة ي
 المراجعة   الفصل الثان 

   √ لمراجعةاالمادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة  

   √ ياتها ومسؤولياتهانة وصالحلجالمادة الخامسة والخمسون: اختصاصات ال

   √ مسون: حدوث تعارض بير  لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة المادة السادسة والخ

   √ المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجية المراجعة 

   √ ت المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظا

   √ ة جعالمادة التاسعة والخمسون: صالحيات لجنة المرا

 لفصل الثالث: لجنة المكافآتا 

   √ تشكيل لجنة المكافآت   المادة الستون: 

   √ المادة الحادية والستون: اختصاصات لجنة المكافآت 

   √ المكافآت   المادة الثانية والستون: سياسة

   √ لجنة المكافآت   المادة الثالثة والستون: اجتماعات

شيحات  الفصل الرابع: لجنة الي 

شيحاتمادة الر ال    √ ابعة والستون: تشكيل لجنة الي 

شيحاتال    √ مادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الي 

شيح    √ المادة السادسة والستون: إجراءات الي 

شيحات المادة السا    √ بعة والستون: اجتماعات لجنة الي 

شح   ةالماد    √ الثامنة والستون: نرسر إعالن الي 

شحسعة والستاالمادة ال ي الي 
   √ تون: حق المساهم ف 

 س: لجنة إدارة المخاطر الفصل الخام

شادية √  المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر   المادة اسي 

شا √  ن: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر المادة الحادية والسبعو   يةدالمادة اسي 

شادية √  مخاطر الالمادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة    المادة اسي 

 لداخليةالباب الخامس: الرقابة ا
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   √ المادة الثالثة والسبعون: نظام الرقابة الداخلية

كة  المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو إدارات    √ مستقلة بالرسر

   √ ام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ه المادة الخامسة والسبعون: م

   √ ة بعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخليدسة والسساالمادة ال

   √ المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية 

   √ المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية

   √ عة الداخلية جالمادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارير المرا

ك  ة الباب السادس: مراجع حسابات الرسر

   √ الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات المادة  

   √ المادة الحادية والثمانون: تعيير  مراجع الحسابات 

   √ المادة الثانية والثمانون: واجبات مراجع الحسابات 

 باب السابع: أصحاب المصالحال

   √ نون: تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح االمادة الثالثة والثم

   √ ثمانون: اإلبالغ عن الممارسات المخالفة ابعة واللر المادة ا

شادية √  المادة الخامسة والثمانون: تحفير  العاملير    المادة اسي 

 الباب الثامن: المعايير المهنية واألخالقية

ي ا
   √ لمادة السادسة والثمانون: سياسة السلوك المهت 

شاديةالمادة   √  المادة السابعة والثمانون: المسؤولية االجتماعية  اسي 

شادية √  ات العمل االجتماعي المادة الثامنة والثمانون: مبادر   المادة اسي 

 الباب التاسع: اإلفصاح والشفافية

   √ إلفصاح وإجراءاتها المادة التاسعة والثمانون: سياسات ا

   √ س اإلدارة لالمادة التسعون: تقرير مج

   √ المراجعةة  المادة الحادية والتسعون: تقرير لجن

   √ مجلس اإلدارة   المادة الثانية والتسعون: إفصاح أعضاء

   √ المادة الثالثة والتسعون: اإلفصاح عن المكافآت 

كات : تطبيق حوكمة الرسر  الباب العاشر

   √ ادة الرابعة والتسعون: تطبيق الحوكمة الفعالةالم

كا  شاديةالماد √  ت المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الرسر  ة اسي 

: االحتفاظ با  لوثائق الباب الحادي عرسر

   √ المادة السادسة والتسعون: االحتفاظ بالوثائق
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 الفصل السابع: األداء المالي 

كة للعام    تعيير  مراقب حسابات  -1  م 2021للرسر

ي  لوافقت الجمعية العامة العادية  
كة ف  ي يوم االثنير     اجتماعها لرسر

م   2021/ 4/ 28فق  ـه الموا 1442/ 09/ 16المنعقد ف 

كة   ( وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية RSM)المهنية    لالستشاراتمتحدون  المحاسبون العىل تعيير  شر

ي والثالث والرابع وا
 ، وقد تم تحديد أتعابه .   م 2022م ، والربــع األول لعام   2021لسنوي من العام المالي للربــع الثان 

ي والقوا ن تقرير المحاسب القا -2
 م وإيضاحاتها2021ئم المالية لعام ون 

ي لقــد تمــت م 
كة كمــا ف  كـــة 2021ديســمير  31راجعــة القــوائم الماليــة للرـسـر م واإليضــاحات المتعلقــة بهــا مــن قبــل شر

 لمعــــايير المحاســــبة ا (، وقــــد تــــم إعــــداد القــــوائمRSM)ون لألستشــــارات المهنيــــة المحاســــبون المتحــــد
ً
ــا لماليــــة وفقــ

ي 
كة قوائمها الماالمملكة ا  الدولية المعتمدة ف   لية بالريال السعودي. لعربية السعودية، وتصدر الرسر

ة المنتهية -3 ي   ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات عىل القوائم المالية السنوية للفي 
-31ف 

 م 12-2021

ة المعير  من أجليير ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغ -4
 ا ه مراجع الحسابات قبل انتهاء الفي 

كة للمعايير المحاسبية الدولية إيضاح حو  -5  ل تطبيق الرسر

ي المملكة العربية السعودية والمع
 
ايير  تم اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة ف

. ة  واالصدارات االخرى المعتمدة من الهيئة السعودي  للمحاسبير  القانونيير 
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 القوائم المالية  -6

ي  لقوائراض اباستع
كة للسنة المنتهية ف  ي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل 2021/ 12/ 31م المالية للرسر

م، والت 

كة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية  :  (، يتضحRSM) شر  ما يىلي

 

 قائمة المركز المالي خالل خمس سنوات )ألف ريال(  -أ 

 2017 2018 2019 2020 2021 يانلبا

 الموجوداتي

 1,017,689 982,450 932,033 878,302 824,618 داولةت غير المتالموجودا

 213,293 247,393 334,588 389,935 361,507 الموجودات المتداولة

يالموجوداتي  1,230,982 1,229,843 1,266,621 1,268,237 1,186,125 إجمال 

 حقوقيالمساهمير ي

 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 المال   أسر 

 813 1,826 9,808 21,575 29,376 مي حتياطي نظاا

اكمة( أرباح مبق  7,170 16,241 73,720 148,814 169,686 اه )خسائر مي 

عادلة احتياطي إعادة تقييم استثمارات بالقيمة ال
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

14 - - - - 

يحقوق  557,983 568,067 633,528 720,389 749,076 لمساهمير ياييإجمال 

 المطلوباتي

 599,364 552,352 498,430 426,273 331,435 المطلوبات غير المتداولة

 73,635 ,424109 134,663 121,574 105,614 المطلوبات المتداولة 

يالمطل  672,999ي,776661 633,093 547,847 437,049 وباتيإجمال 

يالم  1,230,982 1,229,843 1,266,621 1,268,237 1,186,125 وباتيوحقوقيالمساهمير يطلإجمال 
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 لدخل الشامل األخر خالل خمس سنوات )ألف ريال(قائمة الربــح أو الخسارة وا -ب

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان 

ي المبيعات
 
 193,240 164,438 255,937 333,332 278,833 صاف

 (121,366) (115,813) (136,836) (175,297) (163,114) تكلفة المبيعات

 71,874 48,625 119,101 158,035 115,719 الرب  حيجمليم

 (3,226) (4,148) (2,806) (2,932) (3,415) بيعية وتسويقية مرصوفات 

 (8,339) (9,144) (9,739) (10,647) (10,112) مصاريف إدارية وعمومية

 60,310 35,333 106,557 144,456 102,192 رب  حي)خسارة(يالتشغيل

 (19,579) (20,754) (21,133) (20,582) (17,602) تكاليف تمويل 

 (291) 130 (36) (160) (180) عملة(  خسائر )مكاسب فروق

 28,237 470 1,016 1,750 1,225 إيرادات ومرصوفات أخرى

يرب  حي)خسا  
 
رة(يالسنةيقبليالزكاةييصاف

يبةي  والرص 
 68,677 15,179 86,403 125,464ي85,635

عية   (2,975) (5,051) (6,580) (7,791) (7,623) مرصوف الزكاة الرسر

ي ربــح )خسارة( السنة
 65,702 10,128 79,823 117,673 78,012 صاف 

 بنود الدخل الشامل اآلخر: 
 ضمن الربــح

ً
 أو الخسارة:   بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

ات  ار أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثم
المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 آلخرمل االشا
14 - - - - 

ا م )خسائر( إكتوارية من إعادة قياس الي  
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفير  

160 (561) (532) (44) (145) 

 65,558 10,084 79,291 117,112 78,186 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 1,19 0.18 1.45 2.14 1.42 ربــح )خسارة( السهم
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 م 2020مع العام   م مقارنة 2021م  النتائج التشغيلية للعا -ج

% 2020 2021 البيان  التغير

 %16- 333,331,641 278,832,850 لمبيعات/اإليرادات ا

 %27- 158,034,900 115,719,334 اجمالي الربــح )الخسارة(

 %29- 144,455,632 102,192,062 الربــح )الخسارة( التشغيىلي 

يبة  ي الربــح )الخسارة( بعد الزكاة والرص 
 
 %34- 117,672,926 78,012,178 صاف

 %33- 117,111,598 78,186,715 اجمالي الدخل الشامل 

 %4 720,389,474 749,076,189 إجمالي حقوق المساهمير  )بعد استبعاد حقوق األقلية(

 %34- 2.14 1.42 ة )خسارة( السهمربحي

 

 :  مالحظات

اال  سبب  بالعاميعود  مقارنة  العام  هذا  خالل  الربــح  ي 
صاف  ي 

ف  إل  نخفاض  وقيمة  السابق  ي كمية 
ف  االنخفاض   

المرصوفات  م  وارتفاعالمبيعات   انخفاض  من  بالرغم  األخرى  اإليرادات  وانخفاض  والتسويق  البيع  رصوفات 

كة  وقد درست لجنة المراجعة القوائم ال  التمويل. هذا لعمومية واإلدارية وانخفاض تكاليف  ا مالية السنوية للرسر

 م.  2021لسنوية للعام  القوائم المالية ا لس اإلدارةوكذلك اعتمد مج م،  2021 للعام

 قة: فوعات النظامية المستحدالم -د 

 رسوم المحاجر:  -

ي الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 
كة لنظام االستثمار التعديت  وتاريــــخ    140تخضع الرسر

 هـ  1441/ 10/ 19

 يبة: الزكاة والرص   -

ألنظمة   كة  الرسر المملك تخضع  ي 
ف  يبة  والرص  العربية  الزكاة  يتم  ة  حيث  الزكاة السعودية  مبلغ  تسجيل 

يبة  ألساس االستحقا والرص 
ً
 ق. وفقا
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 التأمينات االجتماعية:  -

 ألساس  
ً
اكات التأمينات االجتماعية وفقا كة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشي  تخضع الرسر

 عىل أساالستحقاق، حي
ً
 ابق. اس المستحق من الشهر السث يتم سدادها شهريا

 

مبوالج يبيرّ   التالي  ادول  النظامية  المدفوعات  عام  الغ  و 2021لمسددة خالل  عام  م  نهاية  ي 
ف  المستحقة كما 

 م )ريال سعودي( 2021

ي نهاية  م 2021المسدد خالل  البيان
 
 م2021المستحق ف

 8,687,683 10,149,586 رسوم التعدين وإيجار محاجر 

يبة  9,839,858 34,569,791 الزكاة والرص 

 95,765 1,141,863 تماعية عامة للتأمينات االجالمؤسسة ال

يالمدفوعاتيالنظامي  18,623,306 45,861,240 المستحقةيمسددةيويالةيإجمال 

 

 الفصل الثامن 

 توزيــــع األرباح -أ 

ي ذلـــك م وافقـــت الجمعيـــ 2021أبريـــل  28ـه الموافـــق 1442رمضـــان  16بتــاريــــخ  -1
ة العامـــة العاديـــة المنعقـــدة ف 

ي تمثــل هل 40بواقــع  2020ن العــام دارة بتوزيــــع أرباح عة مجلس اإل ريــــخ عىل توصيالتا
لــة للســهم الواحــد والــت 

ريــــال ســــعودي وذلــــك إضــــافة إل مــــا ســــبق أن وزعتــــه  22,000,000القيمــــة األســــمية للســــهم بمبلــــغ مــــن  4%

ــام  ــن عـ ــن النصـــف األول مـ ــاح عـ ــن أربـ كة مـ ــداره 2020الرـســر ــبح 30م ومقـ ــهم، بحيـــث يصـ ــة لكـــل سـ ــالي  هللـ إجمـ

 ريال سعودي.  38,500,000 مبلغ للة للسهم الواحد( بإجمالي ه  70م )مبلغ  2020ام  زيعات عن عالتو 

 

ــخ، )بن -2   2021ابريل    28ـه( الموافق  1442رمضان    16اء عىل تفويض الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريــ

فقد  م،    2021  العام المالي   نصف سنوي أو ربــع سنوي عىل المساهمير  عنأرباح مرحلية بشكل    بتوزيــــع)م  

ــقرر مجلس االدار   )بتوزيــــع م  2021يوليو    29ـه( الموافق  1442ذوالحجة    19خ، )ة باجتماعه المنعقد بتاريــ

تمثل    50 ي 
والت  الواحد  للسهم  مبلغ    5هللة  وبإجمالي  للسهم  االسمية  القيمة  من  ريال   %27,500,000 

السن ليص  سعودي، خالل  االرباح  توزيعات  اجمالي  ي  بح 
 
ف المنتهية  مبلغ    2021ديسمير    31ة  م 

 ريال 49,500,000
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ـــخ   -3 الموافق  1443  نشعبا  14بتاريـ اإلدارة  م 2022مارس    17هــ  مجلس  بذلك  باجتماعه    أوىص  المنعقد 

ــخ،   ــخ  التاريــ تاريــ سيحدد  ي 
والت  العمومية  ا   انعقادها للجمعية  النصف  عن  أرباح  بتوزيــــع  عام  الحقا  من  ي 

لثان 

ي تمثل  لسهم الواحد والل  هللة   25  م بواقع 2021
  13,750,000ة للسهم وبمبلغ  من القيمة األسمي  %2.5ت 

كة ا م ريال سعودي، وذلك إضافة إل   وزعته الرسر
ً
ومقداره   م 2021من أرباح عن النصف األول من عام  سابقا

للسهم   هللة  75مبلغ  ) م  2021عام    صبح اجمالي التوزيعات عني، بحيث  ( 27)إيضاح    لكل سهم  هللة  50

 سعودي ريال  41,250,000لغ احد( بإجمالي مبالو 

 

 سة توزيــــع األرباحسيا -ب

كة الصافية السنوية عىل توزع أر  -1 :  باح الرسر ي
 الوجه اآلن 

كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة  10يجنب )  -أ  ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرسر
%( من صاف 

 مدفوع. من رأس المال ال%( 30ب مت  بلغ االحتياطي المذكور ) العادية وقف هذا التجني

العاديةللج -ب اح مجلس اإل   معية العامة  ي األبناء عىل اقي 
من صاف  لتكوين  دارة أن تجنب نسبة  رباح 

ي يخصص لغرض أو أغراض معينة. 
 احتياطي اتفاف 

الذي  -ج بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  مصلحة   للجمعية    يحقق 

أ توزيــــع  يكفل  أو  كة  قدر  الرسر ثابتة  وللجمعاإلمكان عىلرباح   . المساهمير  أن    المذكورة كذلك  ية 

مبالغ إلنشاءتقتط األرباح  ي 
من صاف  يكون    ع  ما  لمعاونة    أو  كة  الرسر لعامىلي  اجتماعية  مؤسسات 

 من هذه المؤسسات. 
ً
 قائما

ي بعد ذلك عىل المساهمير  نسبة تمثل ) -د 
 
كة المدفوع.  5يوزع من الباف  %( من رأسمال الرسر

األح  -هـ مراعاة  المقرر مع  و كام  )العرسر المادة  ي 
ف  للرسر ة  األساسي  النظام  من  السادسة  ن(  والمادة  كة، 

)والسبعير    بنسبة  تقدم  ما  بعد  يخصص  كات  الرسر نظام  مجلس    10من  لمكافأة  ي 
الباف  من   )%

 مع ع
ً
ها العضو.  اإلدارة، عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا ي يحرص 

 دد الجلسات الت 

ي بعد ذليوز  -
ي ك عىل المسع الباف 

  األرباح. اهمير  كحصة إضافية ف 

كة ب - الجهات المختصة توزيــــع أرباح نصف سنوية  عد استيفاء الضوابط الصادرة من يجوز للرسر

 وربــع سنوية. 
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ي هذا الش -2
 لقرار الجمعية العامة الصادر ف 

ً
ي األرباح وفقا

أن ويبير  القرار تاريــــخ  يستحق المساهم حصته ف 

وت و االستحقاق  ــع،  التوزيــ ـــخ  أحقيةاريـ للمساهمير     تكون  تاألرباح  بنهاية  لألسهم  يوم  المالكير   دوال 

ي 
كة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية  االستحقاق والمقيدين ف  كة لدى شر  سجل مساهمي الرسر

ي يوم تداول يىلي تاريــــخ االستحقاق. 
 ثان 

 

سبة  لية إال بعد دفع النسنوات التازيــــع أرباح عن ال ح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز تو إذا لم توزع أربا  -3

 لحكم ا
ً
ة بعد المائةالمحددة وفقا كات ألصحاب األسهم الممتازة عن  لمادة )الرابعة عرسر ( من نظام الرسر

 هذه السنة. 

 

عرسر  -4 )الرابعة  المادة  لحكم   
ً
وفقا المحددة  النسبة  دفع  ي 

ف  كة  الرسر فشلت  نظام  إذا  من  المائة  بعد  ة 

كات( من ا ألسهم،  معية الخاصة ألصحاب هذه االية، فإنه يجوز للجسنوات متت  ألرباح مدة ثالث الرسر

 ألحكام ا
ً
كات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات  المنعقدة طبقا ( من نظام الرسر لمادة )التاسعة والثمانير 

ي التصويت، أو تعيير   
كة والمشاركة ف  ي مجلس اإلدارة بما يتالجمعية العامة للرسر

ناسب  ممثلير  عنهم ف 

أس رأمع قيمة  ي 
أ همهم ف  إل  وذلك  المال،  دفع كلس  من  كة  الرسر تتمكن  المخصصة    ن  األولوية  أرباح 

 هذه األسهم عن السنوات السابقة.  ألصحاب

 

ي أي وقت خالل السنة المالية، وجب عىل أي   -5
كة نصف رأس المال المدفوع، ف  إذا بلغت خسائر الرسر

ع  مسؤول فور  الحسابات  مراجع  أو  كة  الرسر ي 
إبالغ  ف  بذلك  مجلس  لمه  رئيس  رئيس  وعىل  اإلدارة، 

أعضاء إبالغ  اإلدارة  مجلس    مجلس  وعىل  بذلك،   
ً
فورا من  المجلس   

ً
يوما عرسر  خمسة  خالل  اإلدارة 

تاريــــخ علمه  من   
ً
يوما وأربعير   لالجتماع خالل خمسة  العادية  غير  العامة  الجمعية  بذلك دعوة  علمه 

الرسر بالخ مال  رأس  زيادة  إما  لتقرر  وفسائر؛  تخفيضه  أو  ألحكام كة   
ً
وذلك    قا كات  الرسر الحد  نظام  إل 

ما دون نصف رأالذي تنخفض معه   إل  كة قبل األجل  نسبة الخسائر  المال المدفوع، أو حل الرسر س 

كات.  ي هذا نظام الرسر
 المحدد ف 

 

كة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية الع -6 ي الفقرة )وتعد الرسر
(  1امة خالل المدة المحددة ف 

الماد إذا  من هذه  أو  أاجتمعت وتعذر عليها  ة،  ي الموضوع، 
و إذا قررت زيادة رأس المال  إصدار قرار ف 

 من    وفق
ً
ي كل زيادة رأس المال خالل تسعير  يوما

ي هذه المادة ولم يتم االكتتاب ف 
األوضاع المقررة ف 

 صدور قرار الجمعية بالزيادة. 
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 دفع األرباح  توقيت -7

ي شأن توزيــــع األرب  عية العامةتنفيذ قرار الجميجب عىل مجلس اإلدارة  
ن اح عىل المساهمير  المقيديف 

استحق  15خالل   تاريــــخ  من   
ً
مجلس يوما ي قرار 

أو ف  العامة،  الجمعية  ي قرار 
المحدد ف  األرباح  اق هذه 

ي بتوزيــــع أرباح مرحلية. 
 اإلدارة القاىص 

 

 توزيــــع أرباح مرحلية  -8

ل مساهميجوز  مرحلية عىل  أرباح  توزيــــع  كة  سنلرسر نصف  بشكل  ربــع  يها  أو  نص  وي  بحسب  سنوي، 

 متطلبات التالية: م األساسي بعد استيفاء الالنظا

 ية العامة العادية المجلس بتوزيــــع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا أن تفوض الجمع -1

كة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  -2  أن تكون الرسر

 حها. ولة بمستوى أربالة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقأن يتوفر لديها سيو  -3

يت -4 أربا أن  كة  الرسر لدى  آل وفر   
ً
وفقا للتوزيــــع  قابلة  لح  مراجعة، كافية  مالية  األرباح  خر قوائم  تغطية 

ح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريــــخ هذه القوائم المالية.   المقي 

كةن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعيعىل مجلس اإلدارة أ -5 ي تم  نسب األرب   ة العامة للرسر
اح الت 

الفي  توزيعها   خالل  المساهمير   إعىل  المالية  السنة  من  المختلفة  األرباح  ات  نسبة  إل  ضافة 

ي نهاية السنة المالية وإجمالي هذه األرباح. 
ح توزيعها ف   المقي 

اكمة من السنوات السابقة  يتم قيد توزيــــع األرباح عىل حساب األرباح الم -6 أو االحتياطيات بقاة المي 

الرسر االتفاقية   وعىل  واال أو كليهما،  التسلسل  تراعي  أن  األكة  توزيــــع  ونسب  ي كيفية 
ف  رباح  نتظام 

عن   واإلعالن  اإلفصاح  اإلدارة  مجلس  وعىل  كة،  الرسر لدى  المتوفرة  والسيولة  اإلمكانيات  حسب 

ي يت
ي مواعينسب األرباح الدورية المنتظمة الت 

 
 دها. قرر توزيعها عىل المساهمير  ف

الرسر  -7 م  اتختلي   عند  األربكة  توزيــــع  قرار  واإل اذ  باإلفصاح  المرحلية  وتزويد  اح   
ً
فورا ذلك  عن  عالن 

 ئة بنسخة منه فور صدوره. الهي

 

 تم بحمد هللا،،، 

 


