تقرٌر مجلس اإلدارة لمساهمً الشركة للسنة
المنتهٌة فً  1039-31-13م
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كلمة رئٌس مجلس اإلدارة
السادة المساهمون :
نٌابة عن زمالئً أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ٌ ،سرنً أن أقدم لكم التقرٌر السنوي عن نتائج السنة المالٌة 1029م  .وقد جائت
هذه النتائج بفضل هللا سبحانه وتعالى ثم بالجهود الكبٌرة التً بذلتها إدارة الشركة وفرٌق العمل بها .
ونسؤل هللا التوفٌق والسداد ،،،
رئٌس مجلس اإلدارة

مقدمة :
لقد أعد التقرٌر بما ٌتوافق مع متطلبا ت نظام الشركات  ،والئحة حوكمة الشركات  ،والتعلٌمات الصادرة عن مجلس إدارة هٌئة السوق المالٌة
السعودٌة  .ولضمان اإلفصاح الكامل عن تلك المتطلبات فقد جاء التقرٌر ملبٌا ً لمتطلبات اإلفصاح النظامٌة  ،وقد أوصى مجلس إدارة شركة
أسمنت أم القرى إلى الجمعٌة العامة بالموافقة على هذا التقرٌر .
تنشر شركة أسمنت أم القرى معلومات مفصلة عن األنشطة واألعمال ذات الصلة بؤداء العام المالً 1029م  ،لتعزٌز صلة شركة أسمنت أم
القرى بمساهمٌها وأصحاب المصالح  ،والجهات المعنٌة .
 -3التكوٌن والنشاط :
شركة إسمنت أم القرى ( الشركة ) هى شركة مساهمة سعودٌة مسجلة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة بموجب السجل التجاري رقم
 2020831121وتارٌخ  13شعبان  2181هـ الموافق ٌ 7ولٌو  1028م.
وبموجب السجل التجاري الفرعً " مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم  1081011181وتارٌخ  1رجب  2181هـ الموافق  1ماٌو
 1021م.
ٌتمثل نشاط الشركة فً إنتاج األسمنت األسود ( البورتالندي ) واألسمنت األبٌض بموجب الترخٌص الصناعً المبدئً رقم  2119بتارٌخ 1
رجب  2181هـ الموافق  1ماٌو  1021م باإلضافة إلى المقاوالت العامة للمبانً وأعمال التركٌب وأعمال إنشاء األعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة
وإدارة وتشؽٌل مصانع األسمنت البورتالندي واألسمنت األبٌض واستٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة والتجزئة فً منتجات الشركة ومواد البناء .
ٌبلػ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر  110,000,000ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  11ملٌون سهم القٌمة اإلسمٌة للسهم الواحد  20لاير
سعودي  .خالل عام  1021م تم طرح  % 10من األسهم لالكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة فً سوق األسهم السعودٌة بتارٌخ 21
ٌونٌو  1021م.
تبدأ السنة المالٌة للشركة فً أول ٌناٌر وتنتهً فً نهاٌة دٌسمبر من كل سنة مٌالدٌة .
وفٌما ٌتعلق بدراسة الجدوى اإلقتصادٌة الالزمة إلستؽالل رخصة األسمنت األبٌض رقم ق ، 2فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتارٌخ -13
 1026-06بخصوص رخصة األسمنت األبٌض ق ، 2أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج االسمنت
األبٌض بحٌث ٌبدأ االنتاج التجاري خالل ستة وثالثون شهر من تارٌخ الموافقة على تخصٌص الوقود الخاص بخط إنتاج االسمنت البورتالندي
مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة الموافق 1026/06/13م .
باإلضافة إلى أنه تم النشرعلى موقع تداول بتارٌخ  82مارس  1026م " أنه بعد اكتمال أعمال الحفر االستكشافً الجٌولوجً فً موقع حرة
حض  2الخاص باستؽالل رخصة األسمنت األبٌض  ،فقد تبٌن عدم وجود مخزون كافً من الحجر الجٌري فً الموقع  ،هذا وتقوم الشركة حالٌا ً
بالتواصل مع الجهات المعنٌة للنظر فٌما سٌتم عمله "  .وباإلضافة إلى ماتمت اإلشارة إلٌه  ،فالشركة فً تواصل مع وزارة الطاقة ووزارة
الصناعة والثروة المعدنٌة بهذا الخصوص .
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أغراض الشركة :
تمثل األؼراض التالٌة أؼراض الشركة :






إنتاج اإلسمنت البورتالندي بؤنواعه .
إنتاج اإلسمنت االبٌض .
إدارة وتشؽٌل مصانع اإلسمنت البورتالندي واإلسمنت األبٌض .
مقاوالت عامة للمبانً وأعمال التركٌب وانشاء األعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة .
استٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة والتجزئة فً منتجات الشركة .

ومن هذه األؼراض المذكورة أعاله ،بدأت الشركة فً إنتاج اإلسمنت البورتالندي ،وإدارة وتشؽٌل مصانع اإلسمنت البورتالندي وتجارة الجملة
والتجزئة فً منتجات الشركة.
الخطط المستقبٌلٌة :





توسٌع قاعدة عمالء الشركة من خالل تقدٌم أفضل الخدمات وتطوٌر جودة المنتج النهائً.
تؤمٌن مصادر المواد الخام.
اإلهتمام بالموارد البشرٌة والمسئولٌة االجتماعٌة.
تطوٌر أنظمة وسٌاسات الشركة الداخلٌة.

 -1استٌراتٌجٌة شركة أسمنت أم القرى :
رإٌتنا :
أن تكون الخٌار المفضل للعمالء  ،والمستثمرٌن  ،والموظفٌن.
رسالتنا :
خلق قٌمة مستدامة والمحافظة على نموها باستمرار للعمالء والمساهمٌن والموظفٌن.
قٌِ ُمـنــا :
 العناٌة بمصالح الشركة االلتزام النزاهةأهداف الشركة االستراتٌجٌة :
إن أهداؾ شركة إسمنت أم القرى االستٌراتٌجٌة تستند على الخصائص الممٌزة لها بإٌجاد مٌزة تنافسٌة فً جمٌع قطاعات الشركة الرئٌسٌة وذلك
لخلق قٌمة مستدامة من خالل تبنً االهداؾ التالٌة :
 -3السالمة والبٌئة والموارد البشرٌة وتقنٌة المعلومات:
 االلتزام بؤعلى معاٌٌر السالمة والمحافظة على البٌئة تطوٌر الموارد البشرٌة بتدرٌب وتطوٌر الكفاءات الوطنٌة التطوٌر المستمر لتقنٌة المعلومات والمعدات واألنظمة -خلق بٌئة عملٌة بثقافة صناعٌة ذات احترافٌة وانتاجٌة عالٌة

3

 -1التشغٌل :
 نظام مراقبة وتحكم عالً المستوى للمحافظة على جودة العمل والمنتج باستمرار وثباتٌة انتاجٌة عالٌة لخطوط االنتاج جاهزٌة عالٌة لخطوط االنتاج بؤنظمة صٌانة متطورة -1العمالء :
 تلبٌة مستمرة ومستقرة الحتٌاج العمالء جودة منتج عالٌة وثابتة سرعة عالٌة فً الخدمة أسعار تنافسٌة -4العائد المالً :
 تعظٌم العائد من المبٌعات تقلٌل تكالٌؾ اإلنتاج تعظٌم االستفادة من األصول -5إن تبنً هذه االستراتٌجٌات ٌخلق قٌم مضافة تتمثل فً :
 منظومة مستدٌمة وذات صورة مشرقة منظومة انتاجٌة ذات ربحٌة عالٌة منظومة راسخة لدٌها القدرة على النمو والتطور السرٌعمبادرات الشركة االستراتٌجٌة:
ترتكز مبادرات الشركة وأهدافها متوسطة المدى وطوٌلة المدى على مبدأ االستدامة وتعظٌم القٌمة المضافة لمساهمً الشركة واألطراؾ ذات
العالقة وذلك من خالل المبادرات التالٌة التالٌة:
 -3توفٌر المصادر الالزمة الستمرار اإلنتاج والمبٌعات:
تعمل الشركة على تؤمٌن مصادر المواد الخام من خالل الحصول على االمتٌازات التعدٌنٌة الالزمة لذلك وتامٌن مصادر الطاقة.
 -1إدارة التكالٌف:
تعمل الشركة على إدارة التكالٌؾ والتحكم بها للمحافظة على تنافسٌة عالٌة فً تكلفة المنتج.
 -1المحافظة على المٌزة التنافسٌة السوقٌة:
تعمل الشركة على تواجدها فً أسواق متعددة محٌطة بموقع مصنعها من خالل المحافظة على مٌزتها التنافسٌة فً منتجاتها عالٌة الجودة ومن
خالل العالقات مع العمالء والموزعٌن.
 -1نتائج أعمال الشركة :

أ -اإلنتاج
تنتج شركة إسمنت أم القرى عدة أنواع من اإلسمنت وهً:




اإلسمنت البورتالندي العادي :هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعمال فً أؼراض البناء
العامة مثل القواعد واألسقؾ والجدران .
اإلسمنت البورتالندي البوزالنً :هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت حٌث تضاؾ المادة البوزوالنٌة الى الكلنكر
اضافة الى الجبس.
اإلسمنت المقاوم للكبرٌتات  ،وهو نوع ٌصلح لإلستعمال فً القواعد الخرسانٌة.
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جدول إنتاج الشركة من األسمنت والكلٌنكر خالل عام  1029م
حجم اإلنتاج (ألف طن )
1039

نوع المنتج
الكلٌنكر

38,,6

األسمنت

38194

ب -المخزون
جدول مخزون الشركة من األسمنت والكلٌنكر حتى  82دٌسمبر  1029م
المخزون (ألف طن )
1039

نوع المنتج
الكلٌنكر

18109

األسمنت

49

ج -الجودة

تولً شركة أسمنت أم القرى أهمٌة كبٌرة لموضوع الجودة بمفهومها العام وتحدٌداً جودة منتجاتها  ،وقد حصلت الشركة بحمد هللا على شهادة
الهٌئة السعودٌة للمواصفات والمقاٌٌس والجودة للمنتجات التالٌة :
-

األسمنت البورتالندي العادي ( ) TYPE 2

-

األسمنت البورتالندي البوزالنً

-

األسمنت البورتالندي المقاوم للكبرٌتات ( ) TYPE V

د -المبٌعات
 -2مبٌعات الشركة من منتجاتها خالل األعوام األخٌرة :
نوع المنتج
األسمنت البورتالندي العادي ( معبؤ)
األسمنت البورتالندي العادي ( سائب )
األسمنت البورتالندي البوزالنً ( معبؤ)
األسمنت البورتالندي المقاوم ( سائب )
األسمنت البورتالندي السوبر ( معبؤ )
اإلجمالً

1039
106
710
68
12
88
381,1

كمٌة المبٌعات ( ألف طن )
103,
872
616
217
61

1032
812
718
97
19

1036
208
212

383,9

38113

144
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 -1المعلومات القطاعٌة :
التحلٌل الجؽرافً
تمارس الشركة عملٌاتها التجارٌة والمبٌعات داخل المملكة فً المناطق الجؽرافٌة التالٌة خالل عام 1029م :
الكميت ( ألف طه )

المىطقت
الطائف
الباحت
المىطقت الغزبيت
المىطقت الجىىبيت
المىطقت الىسطى

541
262
111
176
227
381,1

المجمىع
هـ  -نتائج األعمال :

ٌوضح الجدول التالى نتائج أعمال الشركة خالل خمس سنوات
الفترة
صافً الربح (الخسارة)
عدد األسهم
ربح ( خسارة ) السهم

-

من ٌ 2ناٌر
1029م حتى 82
دٌسمبر  1029م
79,318,271

من ٌ 2ناٌر
1023م حتى 82
دٌسمبر  1023م

من ٌ 2ناٌر
1027م حتى 82
دٌسمبر  1027م

من ٌ 2ناٌر
1026م حتى 82
دٌسمبر  1026م

من ٌ 2ناٌر
1021م حتى 82
دٌسمبر  1021م

20,213,217

61,701,113

()20,182,872

()29,211,881

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

2.11

0.23

2,29

()0,29

()0,81

إٌرادات المبٌعات حسب المنتجات لألعوام 1039 ،103,،1032،1036م

نوع المنتج
األسمنت البورتالندي العادي ( معبؤ)
األسمنت البورتالندي العادي ( سائب )
األسمنت البورتالندي البوزالنً ( معبؤ)
األسمنت البورتالندي المقاوم ( سائب )
األسمنت البورتالندي السوبر ( معبؤ )
اإلجمالً

1039
92,210,008
283,130,919
21,077,311
3,101,192
1,688,171
15589168,,0

103,
11,379,263
31,111,227
26,883,010
3,761,812

اإلٌرادات ( لاير سعودي )
1032
11,789,611
221,131,110
21,002,283
9,121,281

36484128655

39181408311

1036
21,899,118
11,611,390

4080458311
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160,000,000
140,000,000
120,000,000
1026

100,000,000

1027

80,000,000

1023

60,000,000

1029

40,000,000
20,000,000
األسمنت البورتالندياألسمنت البورتالندياألسمنت البورتالندياألسمنت البورتالندياألسمنت البورتالندي
العادي ( معبؤ)
المقاوم ( سائب ) البوزالنً ( معبؤ) العادي ( سائب )
السوبر ( معبؤ )

و -المخاطر :

-

مخاطر السٌولة

تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالٌة حال إستحقاقها  .تتم مراقبةة إحتٌاجةات السةٌولة
على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التؤكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي إلتزامةات عنةد إسةتحقاقها .تتكةون المطلوبةات المالٌةة المتداولةة
للشركة من التموٌل بالمرابحةة والةذمم الدائنةة والمطلوبةات األخةرى  ،تعمةل الشةركة علةى الحةد مةن مخاطرالسةٌولة عةن طرٌةق إدارة فتةرات
تحصٌل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردٌن واألرصدة الدائنة األخرى.
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-

مخاطر اإلئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان فً عدم مقدرة طرؾ على الوفاء بالتزاماته ممةا ٌةإدي إلةى تكبةد الطةرؾ ارخةر لخسةائر مالٌةة ،وتعمةل الشةركة علةى
الحد من مخاطر اإلئتمان فٌما ٌتعلق بالعمالء عن طرٌق وضع حدود ائتمان لكةل عمٌةل علةى حةدة ومراقبةة الةذمم المدٌنةة القائمةة والحصةول
على ضمانات مقابل الحد االئتمانً للعمالء.
-

مخاطر سعر الصرف األجنبً

تنتج مخاطر سعر الصرؾ األجنبً من التؽٌٌةرات والتذبةذبات فةً قٌمةة األدوات المالٌةة نتٌجةة للتؽٌةر فةً أسةعار العمةالت األجنبٌةة  ،لةم تقةم
الشركة بؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمالت عدا اللاير السعودي والةدوالر األمرٌكةً والٌةورو ،وحٌةث أن سةعر صةرؾ الةلاير السةعودي
مثبت مقابل الدوالر األمرٌكً وبالنسبة لعملة الٌورو ان التؽٌرات فً سةعر الصةرؾ ال ٌةإثر بشةكل كبٌةر علةى الشةركة حٌةث ان المعةامالت
لٌست ذات أهمٌة نسبٌة  ،فان تلك األرصدة ال تمثل مخاطر عمالت هامة  ،تراقةب إدارة الشةركة تقلبةات أسةعار العمةالت وتعتقةد أن مخةاطر
العمالت ؼٌر جوهرٌة .
-

مخاطر أسعار العموالت

تظهر مخاطر العموالت من التؽٌرات والتذبذبات المحتملة فً معدالت الفائدة التً تإثر على الربح المستقبلً أو القٌم العادلة لألدوات المالٌة
 ,تخضةةع الشةةركة لمخةةاطر العمةةوالت علةةى مطلوباتهةةا التةةً تةةدفع علٌهةةا عمةةوالت والمتمثلةةة فةةً أرصةةدة التسةةهٌالت البنكٌةةة والمبةةالػ المالٌةةة
المستحقة بموجب تموٌل إسالمً  ،تسعى الشركة لتقلٌل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات المحتملةة فةً معةدالت الفائةدة وتقةوم
بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك  ،تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة ؼٌر جوهرٌة حالٌا ً.

-

إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام

تعتمد الشركة على الوقود بكافة أنواعه كالدٌزل ،الوقود الثقٌل ،البنزٌن ،والؽاز .كما ٌستهلك نشاط تصنٌع اإلسمنت ،كمٌات كبٌرة من
الطاقة ،التً تمثل جزءاً كبٌراً من تكالٌؾ اإلنتاج والتً ٌعتبر تؤمٌنها ؼٌر مضمون باإلضافة إلى أن أسعارها عرضة للتفاوت إلى حد كبٌر.
إن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافٌة أو التؤخر فً إمداد الطاقة للمصنع كفٌل بتعطٌل اإلنتاج وتكبٌد الشركة خسائر مالٌة كبٌرة.
إن أسعار الطاقة المطلوبة ألعمال الشركة قابله لإلرتفاع من وقت رخر سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومٌة تتعلق برفع الرسوم
المفروضة أو بسبب إرتفاع أسعار موردي الوقود .ورؼم أن شركة الزٌت العربٌة السعودٌة "أرامكو السعودٌة" كانت وما زالت المورد
الوحٌد للوقود لجمٌع مصانع اإلسمنت فً المملكة.
لذلك فإنه إذا لم تستطع الشركة ألي سبب الحصول على اإلمدادات الكافٌة من الوقود أو الطاقة الكهربائٌة فً الوقت المناسب أو بشروط
مقبولة من الناحٌة التجارٌة ،أو فً حالة حدوث انقطاعات أو تؤخٌرات فً تورٌد تلك المواد ،أو إذا كانت هناك زٌادات كبٌرة فً تكلفة هذه
اإلمدادات ،أو تعرض الموردٌن الذٌن تعاقدت معهم الشركة إلى نقص فً المواد أو مشاكل تشؽٌلٌة ،فإنه لٌس هناك تؤكٌد بؤن الشركة
ستكون قادرة على إٌجاد موردٌن بدالء مناسبٌن قادرٌن على تورٌد الوقود بالكمٌات المطلوبة أو بؤسعار مقبولة لدى الشركة مما ٌإثر بشكل
سلبً وبدرجة كبٌرة على أنشطتها ونتائج عملٌاتها.

-

مخاطر متعلقة بؤسعار المنتجات

ٌتوقؾ األداء المستقبلً للشركة على قدرتها على إكتساب حصة سوقٌة والحفاظ على حصتها فً السوق وزٌادتها من خالل التوسع فً
توزٌع منتجاتها .إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة ألي سبب من األسباب من شؤنه أن ٌإثر سلبا ً على نتائج عملٌات الشركة.
كذلك ٌتوقؾ هذا األداء ع لى مقدرة الشركة على المحافظة على ربحٌتها من خالل المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على
تحوٌل أي زٌادة فً تكالٌؾ اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات ،وهذا أمر ؼٌر مضمون ألن السعر النهائً الذي ٌمكن أن
تحصل علٌه الشركة لمنتجاتها ٌعتمد على العرض والطلب فً السوق المحلً وهو أمر ٌخرج عن سٌطرة الشركة.
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-

مخاطر المنافسة :

تعمل الشركة فً قطاع ٌتسم بالمنافسة الشدٌدة بٌن شركات اإلسمنت  ،وهو األمر الذي ٌحتم على الشركة مراقبة أوضاع السوق بصورة
مكثفة والعمل الحثٌث على خلق عالقة وطٌدة وممٌزة مع عمالئها .إال أن المنافسة الكثٌفة قد تإدي إلى أسعار تنافسٌة على درجة عالٌة كً
ٌتسنى االستحواذ على حصة أكبر فً السوق ،مما قد ٌإثر فً األداء المالً للشركة .إن وجود فائض فً سوق اإلسمنت ٌإدي ذلك إلى
ضؽوط تنافسٌة أكثر مما هو موجود حالٌا ً فً السوق .وهذه الضؽوط التنافسٌة قد تإثر سواء مع بعضها أو بشكل منفصل بصورة سلبٌة
جوهرٌة فً نشاطات الشركة ،وآفاقها المستقبلٌة ،وأوضاعها المالٌة ،ونتائج عملٌاتها و أسعار أسهمها.

-

مخاطر المواد الخام :

ٌعتمد إنتاج مادة األسمنت على تركٌز كربونات الكالسٌوم فً الحجر الجٌري الذي ٌتم استخراجه من محجر الشركة  ،وحٌث أن تركٌز
كربونات الكالسٌوم فً الحجر الجٌري ٌتذبذب مع طبٌعة التكوٌن الجٌولوجً للمحجر فإن مخاطر إنخفاض تركٌزه قد تإثر على إنتاج مادة
األسمنت وعلى تكلفة إنتاجه  .كذلك فإن شركة أسمنت أم القرى ال تملك محاجر للمواد التصحٌحٌة والمضافة المطلوبة إلنتاج مادة األسمنت
وهً تعتمد على شرائها من مصادر أخرى وأن تذبذب أسعار هذه المواد قد ٌإثر على تكلفة إنتاج مادة األسمنت .
باإلضافة إلى ذلك بدأت الشركة دراسة لمخزون الحجر الجٌري بمحجر الشركة فً امتٌازها التعدٌنً لقٌاس المخزون المتبقى فً المحجر.

ز  -االلتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان قائمة كما فً  82دٌسمبر  1029م بمبلػ  10ملٌون لاير سعودي 82( ،دٌسمبر 1023م ،
مبلػ  10ملٌون لاير سعودي ) .

ذرمثل االلرصاماخ المحرملح أػالي في خطاب ضمان مصدز لصالح َشازج الطالح َالصىاػح َالثسَج المؼدويح مماتل ذصَيد الشرسةح ترالُلُ
31
َإلررصا الشررسةح تئوشررام مصرىغ لنتررمىد األترري ك ةمرا فرري  31يسررمثس  2211تلر ليمررح ٌرررا ال طراب  122مليررُن س تررؼُ
يسمثس  : 2212مثل  122مليُن س تؼُ )ك إن ٌرا ال طاب مغطى تىسثح  %52مه ليمررً َلرد تلر ز ريد طرام الضرمان الثى ري
 31يسمثس  52 : 2212مليُن س تؼُ )
ةما في  31يسمثس  2211مثل  52مليُن س تؼُ

ح ـ التموٌل
 -3قرض صندوق التنمٌة الصناعٌة

بتارٌخ  12ماٌو1021م وقعت الشركة على اتفاقٌة قرض طوٌل األجل مع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي بمبلػ  673,000,000لاير
سعودي وذلك بؽرض تموٌل مشروع إنشاء مصنع إلنتاج اإلسمنت ,القرض مضمون برهن مبانً وآالت ومعدات مصانع الشركة لصالح
الصندوق  ،تضمنت إتفاقٌة القرض شروطا فٌما ٌخص التزام الشركة ببعض النسب والشروط المالٌة ٌ ،تم سداد القرض على ستة عشر
قسطا ٌستحق القسط األول بتارٌخ  21صفر 2189هـ الموافق  1نوفمبر 1027م والقسط األخٌر بتارٌخ  21شعبان 2116هـ الموافق 21
فبراٌر 1011م .
وبتارٌخ  18ذو القعدة 2183هـ الموافق  21أؼسطس 1027م تم ابرام خطاب جانبى لتعدٌل بعض الشروط الواردة باتفاقٌة القرض
األصلٌة والذى تضمن تخفٌض قٌمة القرض لتصبح  616,376,000لاير سعودي وتعدٌل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر قسطا ً
نصؾ سنوي ؼٌر متساوى وتعدٌل تارٌخ سداد القسط األول لٌصبح  21شعبان  2189هـ الموافق  2ماٌو 1023م دون تعدٌل تارٌخ سداد
القسط األخٌر .
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وفٌما ٌلً بٌان باألقساط المدفوعة واألقساط المستحقة لصندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي :

األقساط المدفوعة لقرض صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
السنة

قٌمة األقساط المدفوعة ( لاير سعودي )

1023

88,376,000

1029

11,000,000

اإلجمالً

,,8,268000

األقساط المستحقة من قرض صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
السنة

قٌمة األقساط المستحقة ( لاير سعودي )

1010

61,000,000

1012

30,000,000

1011

200,000,000

1018

221,000,000

1011

281,000,0000

1011

71,000,000

اإلجمالً

56,80008000

 -1التسهٌالت االئتمانٌة البنكٌة
تم توقٌع اتفاقٌة تسهٌالت ائتمانٌة متوافقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة مع أحةد البنةوك بتةارٌخ  18إبرٌةل 1029م بقٌمةة  200ملٌةون لاير سةعودي،
تنتهةً فتةةرة التسةةهٌالت بتةةارٌخ  18إبرٌةةل 1011م بضةةمان سةةند ألمةةر مقةةدم مةةن قبةةل الشةةركة بقٌمةةة  200ملٌةةون لاير سةةعودي لصةةالح البنةةك مةةانح
التسهٌالت ،إن الهدؾ من التسةهٌالت هةو تموٌةل رأس المةال العامةل للشةركة والمشةترٌات الرأسةمالٌة وفةتح اعتمةادات مسةتندٌة ،هةذه اإلتفاقٌةة ؼٌةر
ملزمة للشركة بؤي مقابل فً حال لم ٌتم استخدامها.
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الفصل األول :مجلس اإلدارة واللجان التابعة له :
أوال  :مجلس اإلدارة :
بتارٌخ  1023-6-11م  ،وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بٌن المرشحٌن للدورة التً تبةدأ مةن 1023-7-1م
ولمدة ثالث سنوات  ،وٌتكون مجلس إدارة الشركة من ستة ( 6أعضاء) وٌبٌّن الجدول التالً بٌانات أعضاء المجلس:

اسم العضو
3
1
1
4
5
6

تنفٌذي

عبد العزٌز بن عمران العمران ( رئٌس مجلس اإلدارة)
عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ (نائب رئٌس مجلس اإلدارة)
فواز حمد الفواز (عضو مجلس اإلدارة)
صالح إبراهٌم الخلٌفً (عضو مجلس اإلدارة)
سعود محمد السبهان (عضو مجلس اإلدارة )
أحمد سعٌد العً (عضو مجلس اإلدارة )

تصنٌف العضوٌة
غٌر تنفٌذي
√

مستقل
√
√
√
√
√

أ  -أسممماء الشممركات داخممل المملكممة أو خارجهمما التممً ٌكممون عضممو مجلممس إدارة الشممركة عضمموال فممً مجممالس إدارتهمما الحالٌممة والسممابقة أو مممن
مدٌرٌها :

االسم

عبةةةةةد العزٌةةةةةز بةةةةةن
عمران العمران

اسماء الشركات التً ٌكون عضو
مجلس ادارة الشركة عضوال فً
مجالس ادارتها الحالٌة أو من
مدٌرٌها

شرررررسةح ػثررررردالؼصيصػمسان الؼمرررررسان
َشسةاي المديس الؼا )

داخل لمملكة/
خارج المملكة

الكٌان
القانونً

داخل المملكة

ذات
مسةةةةةةةةئولٌة
محدودة

اسماء الشركات
التً ٌكون عضو
مجلس ادارة
الشركة عضوال فً
مجالس ادارتها
السابقة أومن
مدٌرٌها

داخل
المملكة/
خارج المملكة

الكٌان
القانونً

شةةةةةةةركة العمةةةةةةةران
للنقل (المدٌر العام)

داخل المملكة

ذات مسئولٌة
محدودة

(رئٌس مجلس اإلدارة)
عبد هللا عبةد العزٌةز
العبد اللطٌؾ

شةةركة كٌةةان للبتروكٌماوٌةةات (عضةةو
مجلس إدارة)

داخل المملكة

مسةةةةةةةةةاهمة
مقفلة

( نائب رئٌس مجلس
اإلدارة)

فةةةةةةواز حمةةةةةةد الفةةةةةةواز
(عضو مجلس إدارة)

شركة الرٌاض
للتعمٌر (عضو
مجلس ادارة)

داخل المملكة

مساهمة
عامة
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مؤتسح تاذل ال يس لألػمال الرجازيح
َالؼمازيح ػضُ مجلس مديسيه )

داخل المملكة

مإسسة

داخل المملكة

ذات
مسئولٌة
محدودة

شركة سبؤ العقارٌة
صالح إبراهٌم الخلٌفً
(عضو مجلس إدارة)

(عضو مجلس مدٌرٌن)

الشركة السعودٌة
للنقل البري (عضو
مجلس ادارة)

الشركة السعودٌة
للفنادق والمناطق
السٌاحٌة (مدٌر
التشؽٌل)

شركة أسمنت حاٌل

داخل المملكة

مساهمة
عامة

داخل المملكة

مساهمة
عامة

داخل المملكة

مساهمة
عامة

عضو لجنة
المراجعة
بنك االستثمار

داخل المملكة

مساهمة
عامة

عضو لجنة
المراجعة
أسما كابٌتال (عضو لجنة االستثمار
– عضو لجنة المراجعة)

خارج المملكة

مساهمة
مؽلقة

شركة نجم لخدمات التؤمٌن

داخل المملكة

مساهمة
مقفلة

شركة بحور الدولٌة لالستثمار
(العضو المنتدب)

داخل المملكة

ذات
مسئولٌة
محدودة

شركة حدٌد
الراجحً( عضو
مجلس مدٌرٌن )
شركة المستقبل
للسٌرامٌك

شركة فالكون
للمنتجات
البالستٌكٌة

داخل المملكة

مساهمة
مؽلقة

داخل المملكة

مساهمة
مؽلقة

داخل المملكة

مساهمة
مؽلقة

سعود محمد السبهان
(عضو مجلس إدارة)
البنك التونسً
السعودي

خارج المملكة

مساهمة
مقفلة

(رئٌس لجنة المخاطر)
أنفال كابٌتال
(رئٌس مجلس
االدارة )

أحمد سعٌد العً
المديس الؼا لمؤتسح الؼي للرجازج
مه  2211حرى اآلن )
( عضو مجلس إدارة )

داخل المملكة

ذات
مسةةةةةةةةئولٌة
محدودة

شةةةةركة االتصةةةةاالت
السةةةةةةعودٌة (مةةةةةةدٌر
ادارة عالقةةةةةةةةةةةةةةةةةات
المستثمرٌٌن )
مؤتسررررررررررح الؼرررررررررري
للرجرررررررازج المرررررررديس
الؼرررا مررره 2222
الى ) 2223

داخل المملكة

مساهمة
مؽلقة

داخل المملكة

مساهمة
عامة

داخل المملكة

ذات مسئولٌة
محدودة
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ب ـ وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالٌة والسابقة ومإهالتهم وخبراتهم
االسم

الوظائؾ الحالٌة

الوظائؾ السابقة

عبد العزٌز بن
عمران العمران
)رئٌس مجلس
اإلدارة(

المدٌر العام فً شركة عبدالعزٌزعمران العمران وشركاه (من1008م
حتى االن),
المدٌر العام فً الشركة العالمٌةلمضافات الخرسانة(من  1020حتى
االن),
المدٌر العام فً شركة عبدهللاوعبدالعزٌز العمران (من  1006حتى
االن),
المدٌر العام فً شركة محاجر الشرقاالوسط (من 1020حتى االن)

مهندس صٌانة فً الهٌئة العلٌا
لتطوٌر مدٌنة الرٌاض (من
2939م الى 2991م) -المدٌر
العام لشركة العمران للنقل (من
 2931الى )1001

درجة البكالورٌوس
فً تخصص الهندسة
الصناعٌة من جامعة
الملك سعود

عبد هللا عبد
العزٌز العبد
اللطٌؾ
(نائب رئٌس
مجلس االدارة)

مدٌر مركز تشؽٌل االنترنت فً شركة
االتصاالت السعودٌة (من  1006م
حتى االن) -مستشار نظم معلومات فً
مجموعة العبداللطٌؾ القابضة (من
1007م حتى االن)

عضو مجلس ادارة فً شركة كٌان
للبتروكٌماوٌات (من  1028حتى
االن )

درجة البكالورٌوس
فً تخصص نظم
المعلومات من جامعة
الملك سعود

فواز حمد الفواز
(عضو مجلس
اإلدارة)

صالح إبراهٌم
الخلٌفً
(عضو مجلس
اإلدارة)

عضو مجلس ادارة فً شركة الدار
العربٌة (من 1020م حتً االن),عضو
مجلس مدٌري شركة سبؤ العقارٌة (من
1020م حتى االن)  ,مدٌر عام فً
موسسة سلطان بن العبدالعزٌز ال سعود
الخٌرٌة (من 2997م حتى االن)

عضو مجلس ادارة فً شركة
الرٌاض للتعمٌر  -مدٌر ادارة
المخاطر فً شركة الخبٌر (من
 1009حتى 1022م)  -رئٌس
قسم تموٌل القطاع العام فً البنك
السعودي الفرنسً(من 2996م
حتى 1001م)  -رئٌس المصرفٌة
االستثمارٌة والخاصة فً البنك
السعودي الفرنسً(من 2991م
حتى 2996م)  -مسإول فً
المصرفٌة االستثمارٌة والخاصة
فً البنك السعودي االمرٌكً (من
 2933م الى  2991م)  -موظؾ
فً ادارة االستثمارات الدولٌة فً
موسسسة النقد العربً السعودي
(من 2931م حتى )2933
عضو مجلس ادارة الشركة
السعودٌة للنقل البري (من 1002
م حتى 1007م)  -عضو مجلس
ادارة الشركة الوطنٌة للتنمٌة
الزراعٌة (نادك) (من 1000م
حتى 1001م)  -مدٌر التشؽٌل لدى
الشركة السعودٌة للفنادق والمناطق
السٌاحٌة (من  2991حتى )2996
 مراقب داخلً لدى الشركةالعربٌة لالستثمار (من 2990حتى
2991م)

المإهالت

درجة الماجستٌر فً
تخصص االقتصاد
من جامعة والٌة
كالفورنٌا التكنولوجٌة
امرٌكا  -درجة
البكالورٌوس فً
تخصص االقتصاد
جامعة والٌة
كالفورنٌا التكنولوجٌة

درجة الماجستٌر فً
تخصص المحاسبة
من جامعة اكالهوما
سٌتً ٌونٌفر ستً
امرٌكا  -درجة
البكالورٌوس فً
العلوم االدارٌة
تخصص محاسبة من
جامعة الملك سعود

الخبرات

مهندس صٌانة فً الهٌئة العلٌا
لتطوٌر مدٌنة الرٌاض (من
2939م الى 2991م) -المدٌر
العام لشركة العمران للنقل (من
 2931الى )1001

مستشار نظم المعلومات فً
مجموعة العبد اللطٌؾ القابضة

عضو مجلس ادارة فً شركة
الرٌاض للتعمٌر  -مدٌر ادارة
المخاطر فً شركة الخبٌر (من
 1009حتى 1022م)  -رئٌس
قسم تموٌل القطاع العام فً البنك
العودي الفرنسً(من 2996م
حتى 1001م)  -رئٌس المصرفٌة
االستثمارٌة والخاصة فً البنك
السعودي الفرنسً(من 2991م
حتى 2996م)  -مسإول فً
المصرفٌة االستثمارٌة والخاصة
فً البنك السعودي االمرٌكً (من
 2933م الى  2991م)  -موظؾ
فً ادارة االستثمارات الدولٌة فً
موسسسة النقد العربً السعودي
(من 2931م حتى )2933
عضو مجلس ادارة الشركة
السعودٌة للنقل البري (من 1002
م حتى 1007م)  -عضو مجلس
ادارة الشركة الوطنٌة للتنمٌة
الزراعٌة (نادك) (من 1000م
حتى 1001م)  -مدٌر التشؽٌل
لدى الشركة السعودٌة للفنادق
والمناطق السٌاحٌة (من 2991
حتى  - )2996مراقب داخلً
لدى الشركة العربٌة لالستثمار
(من 2990حتى 2991م)
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سعود محمد
السبهان
(عضو مجلس
اإلدارة)

العضو المنتدب فً شركة بحور الدولٌة
لالستثمار(من1001م حتى االن)

 مسإول تؤمٌن ائتمان لدىالصندوق السعودي للتنمٌة (من
 1000م الى 1001م )
–موظؾ فً قسم االئتمان لدى
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
(من  2996حتى 1000م)

 درجة الماجستٌرفً ادارة
االعمال فً تخصص
المالٌة الدولٌة
وتخصص رٌادة
األعمال من الجامعة
االمرٌكٌة بواشنطن
درجة البكالورٌوسفً تخصص المالٌة
من جامعة الملك فهد
للبترول

أحمد سعٌد العً
(عضو مجلس
اإلدارة)

المدٌر العام لمإسسة العً للتجارة (من
 1029م حتى ارن )

 مدٌر ادارة عالقات المستثمرٌٌنفً شركة االتصاالت السعودٌة
 المدٌر العام لمإسسة العًللتجارة (من  1000م الى
1008م)  -مسإول أول فً ادارة
الخزٌنة فً البنك السعودي المتحد
(من 2931م حتى 1000م)

 المدٌر العام لمإسسة العًللتجارة
درجة البكالورٌوس  -مدٌر ادارة عالقات
فً تخصص العالقات المستثمرٌٌن فً شركة
االتصاالت السعودٌة
العامة من جامعة
 مسإول أول فً ادارة الخزٌنةالملك سعود
فً البنك السعودي المتحد (من
2931م حتى 1000م)

 مسإول تؤمٌن ائتمان لدىالصندوق السعودي للتنمٌة (من
 1000م الى 1001م)
 موظؾ فً قسم االئتمان لدىصندوق التنمٌة الصناعٌة
السعودي (من  2996حتى
1000م)
 عضو مجلس إدارة شركات فًمجاالت متنوعة وكذلك عضو فً
عدة لجان
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ج ـ وظائف أعضاء اللجان الحالٌة والسابقة ومإهالتهم وخبراتهم ( من خارج المجلس )

االسم

عبد العزٌز النوٌصر
( عضو لجنة المراجعة من
خارج مجلس اإلدارة )

يُتف السحيثاوي ػضُ
لجىح المساجؼح مه خازج
مجلس اإل ازج )

الوظائؾ
الحالٌة

زئيس ذىفير
شسةح ذح م
االترثمازيح

مديس إ ازج
المساجؼح
الداخليح في
شسةح
االترثمازاخ
السائدج

الوظائؾ السابقة

 وائة السئيس للشؤَن الماليحفي الشسةح الؼستيح ل دماخ
اإلورسود َاالذصاالخ
 وائة السئيس للشؤَن الماليحفي شسةح ػثدهللا الؼثيم لالترثماز
َالرطُيس الؼماز
 شسيك ذىفير ثم السئيس الرىفيرفي شسةح تيد االترشازاخ
الُطىي
 محاضس في لسم المحاتثحتجامؼح الملك تؼُ

المإهالت

 درجة الماجستٌرفً تخصص
المحاسبة
درجة البكالورٌوس
فً تخصص
المحاسبة

 مديس إ ازج المساجؼح الداخليح في  -ت الُزيس محاتثحجامؼح الملك تؼُ .
شسةح مالذ للرأميه.
 مديس م اطس ذشغيليح في شسةح  -ماجسريس ماليح مهجامؼح تُزذسمُز -
ميد لف.
 اترشاز ةثيس في شسةح ازوسد الممل ح المرحدجَيُو  -الممل ح الؼستيح السؼُ يح
َالممل ح المرحدج.

الخبرات

عضو مجلس إدارة وعضو لجنةمراجعة فً شركة التعاونٌة للتؤمٌن
عضو مجلس إدارة ورئٌس لجنةالمراجعة فً شركة الترفٌه للتطوٌر
واالستثمار
 عضو مجلس إدارة ورئٌس لجنةالمراجعة فً شركة مهارة للموارد
البشرٌة
عضو لجنة المراجعة فً الشركةالسعودٌة للخطوط الحدٌدٌة
عضو لجنة المراجعة فً شركة المٌاهالوطنٌة
عضو مجلس إدارة فً شركة بٌتاالستشارات الوطنً
عضو لجنة المراجعة فً شركةصناعات العٌسً
 عضو لجنة مراجعة فً شركة طٌرانأدٌل
ػضُ مجلس إ ازج شسةح األتمدجالؼستيح السؼُ يح تاف ُ)
ػضُ لجىح المساجؼح في شسةحزشا
ػضُ لجىح المساجؼح  -تاتك -شسةح اتمىد المديىح
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د  -وظائف اإلدارة التىفيذيت الحاليت والسابقت ومؤهالتهم وخبزاتهم

الوظائؾ
االسم

الوظائؾ السابقة

الحالٌة
المدٌر العام

 -درجة

نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة

البكالورٌوس فً

اسمنت القصٌم  -مدٌر مصنع شركة

الهندسة الكٌمائٌة

اسمنت القصٌم – مدٌر اإلنتاج فً

من جامعة الملك

شركة أسمنت القصٌم  -تدرج فً

فهد للبترول

شركة اسمنت القصٌم فً العدٌد من

والمعادن

المناصب التشؽٌلٌة والقٌادٌة

 -درجة

مدٌر مشروع فً شركة العبٌكان

البكالورٌوس فً

لصناعة الورق  -مدٌر مشروع فً

تخصصص علوم

شركة اسمنت الخلٌجٌة  -مدٌر

الهندسة

الصٌانة فً شركة اسمنت الرٌاض -

المٌكانٌكٌة من

مدٌر مشروع فً شركة اسمنت

جامعة الملك فهد

الخلٌجٌة  -مدٌر الصٌانة فً شركة

للبترول والمعادن

اسمنت الجنوبٌة

 -رئٌس الحسابات فً شركة أسمنت أم

 -درجة

تدرج فً الخبرات الوظٌفٌة ألكثر

القرى

البكالورٌوس فً

من  10عام فً الشركات الصناعٌة

المحاسبة من

كالحدٌد واألسمنت  ،وكذلك الخبرات

المكلؾ

مجموعة شركات سٌكم القابضة

جامعة حلوان

اإلدارٌة ،باإلضافة إلى الخبرات فً

لشركة

 -مدٌر مالً بشركة روٌال المنٌا

 -دورات تدرٌبٌة

المعاٌٌر الدولٌة  ،فقد تقلد منصب

لألسمنت

فً المعاٌٌر

المدٌر المالً فً إحدى أكبر شركات

 -مدٌر حسابات بشركة سٌكم القابضة

الدولٌة و التحلٌل

صناعة األعشاب الطبٌة واألدوٌة فً

 -رئٌس قسم التكالٌؾ بشركة المسابك

المالً و

الشرق األوسط وقارة إفرٌقٌا ،

الحدٌثة

المراجعة

وكذلك مدٌر مالً فً مصنع روٌال

فواز بن صالح

لشركة

المطٌري

أسمنت أم
القرى

نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة اسمنت
القصٌم  -مدٌر مصنع شركة اسمنت
القصٌم

 مدٌر المشارٌع فً شركة أسمنت أممدٌر المصنع القرى
والمشارٌع
شركة
محمد فضل كمال

أسمنت أم

الحاوي

القرى

 مدٌر مشروع فً شركة العبٌكانلصناعة الورق  -مدٌر مشروع فً شركة
اسمنت الخلٌجٌة  -مدٌر الصٌانة فً
شركة اسمنت الرٌاض  -مدٌر مشروع
فً شركة اسمنت الخلٌجٌة  -مدٌر
الصٌانة فً شركة اسمنت الجنوبٌة

عاطؾ محمد شلبً
الجوهري

المإهالت

الخبرات

المدٌر المالً  -مدٌر مالً شركة إٌزٌس إحدى

أسمنت أم
القرى

المنٌا لألسمنت بمصر
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هـ ـ جدول حضور إجتماعات مجلس اإلدارة لعام  1039م :
م

اسم العضو

رقم وتارٌخ االجتماع

اإلجتماع
رقم 14
الرٌاض
1039/03/11

اإلجتماع
رقم 15
الرٌاض
1039/01/15

اإلجتماع
رقم 16
الرٌاض
1039/04/10

اإلجتماع
رقم 12
الرٌاض
1039/0,/03

اإلجتماع
رقم 1,
الرٌاض
1039/33/05

 3عبد العزٌز بن عمران العمران
1

عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ

 1فواز حمد الفواز

ــــــ

 4صالح إبراهٌم الخلٌفً
 5سعود محمد السبهان
 6أحمد سعٌد العً

حاضر (

)

ؼائب ( ــــــ )

ثانٌال :لجان مجلس اإلدارة:
ٌتفرع من مجلس إدارة الشركة لجنتٌن اثنتٌن وهما :

.3

لجنة المراجعة :

بتارٌخ 1023/06/11م وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تشكٌل لجنة المراجعة وتحدٌد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة
الجدٌدة التً تبدأ من تارٌخ 1023-7-1م ولمدة ثالث سنوات  ،وتتكوّ ن لجنة المراجعة من ثالثة ( )8أعضاء وهم :
 أعضاء اللجنة فً الفترة من 1039/3/3م حتى 1039/4/10م
( رئٌس اللجنة  -عضو مجلس اإلدارة ) .
 .2األستاذ /أحمد سعٌد العً
( عضو من خارج مجلس اإلدارة)
 .1األستاذ  /عبد العزٌز النوٌصر
 .8األستاذ /صالح بن عبد هللا بن صالح الٌحٌى ( عضو من خارج مجلس اإلدارة )  -تقدم باستقالته بتارٌخ 1029-1-80م
 أعضاء اللجنة فً الفترة من 1039/2/03م حتى 1039/31/13م
 .1األستاذ /أحمد سعٌد العً
 .2األستاذ /عبد العزٌز النوٌصر
 .3األستاذ ٌ /وسؾ محمد السحٌبانً

( رئٌس اللجنة  -عضو مجلس اإلدارة ).
( عضو من خارج مجلس اإلدارة )
( عضو من خارج مجلس اإلدارة) تم التعٌٌن فً 1029/07/02م

وقد أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن قرار مجلس إدارتها بتارٌخ  1029/07/02م بالتمرٌر بالموافقة على توصٌة لجنة الترشٌحات والمكافآت
بتعٌٌن األستاذٌ /وسؾ محمد السحٌبانً فً المقعد الشاؼر بلجنة المراجعة (عضو مستقل  -من خارج المجلس ) وذلك إعتباراً من تارٌخ
2110/20/13هـ الموافق  1029/07/02م  ،وحتى نهاٌة الدورة الحالٌة للجنة والتً تنتهً فً 1012/07/08م .
علما ً بؤن موافقة المجلس ال تعد نهائٌة وسوؾ ٌعرض هذا التعٌٌن على أول إجتماع للجمعٌة العامة إلقراره.
الجدٌر بالذكر أن األستاذٌ /وسؾ محمد السحٌبانً حاصل على بكالورٌوس المحاسبة من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستٌر فً اإلدارة المالٌة
من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة  ،باإلضافة إلى عضوٌته فً مجلس إدارة ولجان العدٌد من الشركات.
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مهام ومسإولٌات اللجنة :
إختصاصات اللجنة وصالحٌاتها ومسإولٌاتها
 -8تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارٌر والقوائم المالٌة وأنظمة الرقابة الداخلٌة فٌها،
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ٌلً :
أ -التقارٌر المالٌة :
 -1دراسة القوائم المالٌة األولوٌة والسنوٌة للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأٌها والتوصٌة فً شؤنها؛ لضمان نزاهتها
وعدالتها وشفافٌتها.
 -1إبداء الرأي الفنً -بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة -فٌما إذا كان تقرٌر مجلس اإلدارة والقوائم المالٌة للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
وتتضمن المعلومات التً تتٌح للمساهمٌن والمستثمرٌن تقٌٌم المركز المالً للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتٌجٌتها.
 -6دراسة أي مسائل مهمّة أو ؼٌر مؤلوفة تتضمنها التقارٌر المالٌة.
 -7البحث ب دقة فً أي مسائل ٌثٌرها المدٌر المالً للشركة أو من ٌتولى مهامه أو مسإول االلتزام فً الشركة أو مراجع الحسابات.
 -3التحقق من التقدٌرات المحاسبٌة فً المسائل الجوهرٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة.
 -9دراسة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً الشركة وإبداء الرأي والتوصٌة لمجلس اإلدارة فً شؤنها.
ب -المراجعة الداخلٌة:
 -20دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلٌة والمالٌة وإدارة المخاطر فً الشركة.
 -22دراسة تقارٌر المراجعة ومتابعة تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة للملحوظات الواردة فٌها.
 -21الرقابة واإلشراؾ على أداء وأنشطة المراجع الداخلً وإدارة المراجعة الداخلٌة فً الشركة -إن وجدت -للتحقق من توافر الموارد
الالزمة وفعالٌتها فً أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم ٌكن للشركة مراجع داخلً ،فعلى اللجنة تقدٌم توصٌتها إلى المجلس
بشؤن مدى الحاجة إلى تعٌٌنه.
ج -مراجع الحسابات :
 -28التوصٌة لمجلس اإلدارة بترشٌح مراجعً الحسابات وعزلهم وتحدٌد أتعابهم وتقٌٌم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق
عملهم وشروط التعاقد معهم.
 -21التحقق من استقالل مراجع الحسابات و موضوعٌته وعدالته ،ومدى فعالٌة أعمال المراجعة ،مع األخذ فً االعتبار القواعد والمعاٌٌر
ذات الصلة.
 -21مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها ،والتحقق من عدم تقدٌمه أعماالً فنٌة أو إدارٌة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،
وإبداء مرئٌاتها حٌال ذلك.
 -26اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 -27دراسة تقرٌر مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالٌة ومتابعة ما اتخذ بشؤنها.

د -ضمان االلتزام :
 -23مراجعة نتائج تقارٌر الجهات الرقابٌة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشؤنها.
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 -29التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسٌاسات والتعلٌمات ذات العالقة.
 -10مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجرٌها الشركة مع األطراؾ ذوي العالقة ،وتقدٌم مرئٌاتها
حٌال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
 -12رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشؤنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصٌاتها باإلجراءات التً ٌتعٌن اتخاذها.

صالحٌات لجنة المراجعة :
للجنة المراجعة فً سبٌل أداء مهامها:
 -11حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
 -18أن تطلب أي إٌضاح أو بٌان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفٌذٌة.
 -42أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعٌة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو
خسائر جسٌمة.
جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة لعام 1039م
م
2
1

8
1

رقم وتارٌخ
االجتماع
اسم العضو
األستاذ /أحمد سعٌد
العً
( رئٌس اللجنة)
األستاذ  /عبد العزٌز
النوٌصر
األستاذ /صالح بن
عبد هللا بن صالح
الٌحٌى *()2

األستاذ ٌ /وسؾ
محمد السحٌبانً
*()1

حاضر (

)

طبٌعة
العضوٌة
رئٌس اللجنة
 عضومجلس اإلدارة
عضو من
خارج مجلس
اإلدارة
عضو من
خارج مجلس
اإلدارة
عضو من
خارج مجلس
اإلدارة

()16
1039-01-14

()12
1039-04-19

___

___

()1,
1039-02-19

___

()19
1039-33-04

___

___

ؼائب ( ــــــ )

* ( )2عضو اللجنة حتى 1029/01/80م
* ( )1عضو اللجنة ابتداء من 1029/07/02م

11

.2

لجنة الترشٌحات والمكافآت :

بتارٌخ  ، 1023-6-11وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تحدٌث الئحة لجنة الترشٌحات والمكافآت  ،وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ٌعٌنهم
مجلس اإلدارة :
 أعضاء اللجنة:
 .1األستاذ /سعود السبهان (رئٌس اللجنة).
 .2المهندس /عبد العزٌز بن عمران العمران
 .2األستاذ  /صالح إبراهٌم الخلٌفً .
 مهام ومسإولٌات اللجنة :
 وتشمل مهام لجنة الترشٌحات والمكافآت ومسإولٌاتها ما ٌلً :
 .2التوصٌة لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة المجلس وفقا ً للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشٌح أي شخص سبق
إدانته بجرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة.
 . 1المراجعة السنوٌة لالحتٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة مجلس اإلدارة وإعداد وصؾ للقدرات والمإهالت المطلوبة
لعضوٌة مجلس اإلدارة ،بما فً ذلك تحدٌد الوقت الذي ٌلزم أن ٌخصصه العضو ألعمال مجلس االدارة.
 .8مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع التوصٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها.
 .1تحدٌد جوانب الضعؾ والقوة فً مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما ٌتفق مع مصلحة الشركة.
 .1التؤكد بشكل سنوي من استقاللٌة األعضاء المستقلٌن ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو ٌشؽل عضوٌة مجلس إدارة
شركة أخرى.
 . 6وضع سٌاسات واضحة لتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن ،وٌراعى عند وضع تلك السٌاسات استخدام
معاٌٌر ترتبط باألداء.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشٌحات والمكافآت لعام 1039م
م

اسم العضو

3

األستاذ /سعود السبهان (رئٌس اللجنة)

1

المهندس /عبد العزٌز بن عمران العمران

1

األستاذ  /صالح إبراهٌم الخلٌفً

اإلجتماع رقم ( )31الرٌاض
1039/06/14

اإلجتماع رقم ( )31الرٌاض
1039/33/05

ــــــــ
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ثالثال :ملكٌة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن من أسهم الشركة :
ٌتكون مجلس إدارة اسمنت أم القرى من ستة أعضاء  ،وفٌما ٌلً بٌان بإجمالً ما ٌملكه رئٌس المجلس واألعضاء من أسهم الشركة
 -3ملكٌة أعضاء مجلس األدارة
اسم العضو

الوظٌفة

م/عبد العزٌز بن عمران العمران

رئٌس المجلس

مالحظات

شركة عبد العزٌز
عمران العمران
وشركاه

عدد أسهم الشركة
عدد األسهم التً له
مصلحة فٌها

بداٌة السنة
المالٌة
عدد األسهم

نهاٌة السنة
المالٌة
عدد األسهم

522,422

232,416

صافً التغٌر

)(197,921

نسبة التغٌر

%-16

896,806

271,371

)(118,181

%-16

أ /عبد هللا عبد العزٌز العبد
اللطٌؾ
أ/صالح إبراهٌم الخلٌفى
أ /سعود محمد السبهان
أ /فواز حمد الفواز

نائب رئٌس المجلس

أسهمه

870,000

870,000

0

%0

عضو
عضو
عضو

أسهمه
أسهمه
أسهمه

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000

0
0
0

%0
%0
%0

أسهمه

111,169

111,169

0

%0

120,000

120,000

)(100,000

%-19

أ /أحمد سعٌد العً

عضو

عدد أسهم الشركة
شركة عوالم
السعودٌة
للصناعة

عدد األسهم التى له
مصلحة فٌها

813,000

263,000

)(260,000

%-19

هـام  :ال توجد أدوات دٌن ألعضاء مجلس اإلدارة .
-1

ملكٌة زوجات األعضاء وأوالدهم القصر
ال توجد أي ملكٌة لزوجات األعضاء وأوالدهم القصر

-1

ملكٌة كبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم القصر :
ال توجد أي ملكٌة لكبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم القصر.

رابعا ل  :المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن :
بتةةارٌخ 1023-6-11م وافقةةت الجمعٌةةة العامةةة العادٌةةة علةةى سٌاسةةة مكافةةآت أعضةةاء مجلةةس اإلدارة واللجةةان المنبثقةةة عةةن المجلةةس واإلدارة
التنفٌذٌة  ،ودفعت الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مكافآت وبدالت حضور جلسات فً إطار ما نص علٌه النظام والسٌاسة المعتمدة .
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أ -معاٌٌر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:
تإخذ المعاٌٌر التالٌة باإلعتبار عند اقرار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:
 -2أن تكون المكافآت عادلةة ومتناسةبة مةع إختصاصةات العضةو واألعمةال والمسةإولٌات التةً ٌقةوم بهةا وٌتحملهةا أعضةاء مجلةس اإلدارة،
باإلضافة إلى األهداؾ المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقٌقها خالل السنة المالٌة.
 -1أن تكون المكافآت مبنٌة على توصٌة لجنة المكافآت.
 -8أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.
 -1األخذ بعٌن اإلعتبار القطاع الذي تعمل فً الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.
 -1أن تكون المكافؤة كافٌة بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفٌزهم واإلبقاء علٌهم.
 -6انسجامها مع استراتٌجٌة الشركة وأهدافها.
 -7أن تقدَّم المكافآت بؽرض حث أعضةاء مجلةس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌةة علةى إنجةاح الشةركة وتنمٌتهةا علةى المةدى الطوٌةل ،كةؤن تةربط
الجزء المتؽٌر من المكافآت باألداء على المدى الطوٌل.
 -3أن تح ةدَّد المكافةةآت بنةةا ًء علةةى مسةةتوى الوظٌفةةة ،والمهةةام والمسةةإولٌات المنوطةةة بشةةاؼلها ،والمةةإهالت العلمٌةةة ،والخبةةرات العملٌةةة،
والمهارات ،ومستوى األداء.
 -9انسجامها مع حجم وطبٌعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
 -20األخذ فً االعتبار ممارسات الشركات األخرى فةً تحدٌةد المكافةآت ،مةع تفةادي مةا قةد ٌنشةؤ عةن ذلةك مةن ارتفةاع ؼٌةر مبةرر للمكافةآت
والتعوٌضات.
 -22أن تستهدؾ استقطاب الكفاءات المهنٌة والمحافظة علٌها وتحفٌزها ،مع عدم المبالؽة فٌها.
 -21أن تعد بالتنسٌق مع لجنة الترشٌحات عند التعٌنات الجدٌدة.

ب -ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:
تطبق الضوابط التالٌة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:
أ -فً جمٌع األحوال؛ الٌتجاوز مجموع ما ٌحصل علٌه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزاٌا مالٌة أو عٌنٌةة مبلةػ خمسةمائة ألةؾ لاير
سنوٌاً ،وفق الضوابط التً تضعها الجهة المختصة.
ب" -إذا تجاوز مكافؤة العضو ؼٌر التنفٌذي أو المستقل مبلػ مائتٌن وخمسٌن ألؾ ( )110,000لاير ،وجب إرفاق تقرٌر من لجنة المكافةآت
عن أسباب ذلك ،ومدى عالقته بؤداء الشركة وأداء العضو".
جٌ -تم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلً للعضو .

جٌ -ستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة المكافآت التالٌة:
أٌ -ستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلػ وقدرة  100,000لاير (مائتان ألؾ لاير ) مكافؤة سنوٌة ،وفق ضوابط الشركة لصرؾ المكافآت.
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ب ٌ -سةةتحق أعضةةاء لجنةةة المراجعةةة مبلةةػ وقةةدره  10,000لاير ( خمسةةون ألةةؾ لاير ) مكافةةؤة سةةنوٌة  ،وفةةق ضةةوابط الشةةركة لصةةرؾ
المكافآت .
جٌ -ستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلػ وقدرة  1,000لاير ( أربعة آالؾ لاير ) عن كل جلسة للمجلس .
دٌ -ستح ق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (لجنة الترشٌحات والمكافآت ,لجنة المراجعة  ،وأي مةن اللجةان األخةرى المنبثقةة
من المجلس ) مبلػ وقدرة 1000لاير ( ألفان لاير) بدل حضور عن كل اجتماع فً كل لجنة على حده.
هـ ٌ -صرؾ مبلػ معٌن قدره  20,000لاير ( عشرة آالؾ لاير ) بشكل ربع سنوي بما الٌزٌد عن  10,000لاير سنوٌا ً لنائب رئٌس مجلس
اإلدارة مقابل إنابته عن رئٌس مجلس اإلدارة .
وٌ -حدد مجلس اإلدارة بناء على توصٌة لجنة الترشٌحات والمكافآت  ،مكافآت كبار التنفٌذٌٌن فً الشركة فً حال وجودها.

د -العالقة بٌن المكافآت الممنوحة وسٌاسة المكافآت المعمول بها  ،وبٌان أي انحراف جوهري عن السٌاسة :
تدرس لحنة الترشٌحات والمكافآت العالقة بٌن المكافآت الممنوحة وسٌاسة المكافةآت المعمةول بهةا  ،وتةدرس أٌضةا ً االنحرافةات عةن السٌاسةة
ولم ٌتبٌن وجود أي انحراؾ عن السٌاسة .فٌما عدا مبلػ  10,000لاير ( عشرون ألؾ لاير سةعودي ) صةرفت لنائةب رئةٌس مجلةس اإلدارة
مقابل إنابته عن رئٌس مجلس اإلدارة  ،والمبلػ كان مستحق عن فترات سابقة .
هـ  -وفٌما ٌلً بٌانا ل بإجمالً مكافآت الشركة الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن (بما فٌهم الرئٌس التنفٌذي ومدٌر الشإون
المالٌة ومدٌر المصنع والمشارٌع ) خالل الفترة من ٌ 3ناٌر 1039م حتى  13دٌسمبر  1039م :

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت المتغٌرة

المكافآت الثابتة

مبلغ معٌن

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات
اللجان

مزاٌا عٌنٌة

بٌان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملٌن
أو إدارٌٌن أو ما قبضوه نظٌر أعمال فنٌة أو
إدارٌة أو استشارات

مكافؤة رئٌس المجلس أو العضو المنتدب أو أمٌن
السر إن كان من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورٌة *

األسهم الممنوحة (ٌتم ادخال
القٌمة)

خطط تحفٌز طوٌلة اآلجل

خطط تحفٌز قصٌرة اآلجل

22,222

-

-

-

-

22,222

-

122,222

-

-

-

122,222

-

122,222

-

المجموع

62,222

24,222

-

-

-

-

24,222

-

122,222

-

-

-

122,222

-

124,222

-

مكافؤة
نهاٌة
الخدمة

المجموع
الكلً

بدل
المصروفات

أوالً  :األعضاء المستقليه
2

عبد هللا عبد العزٌز
العبد اللطٌؾ

1

فواز حمد الفواز

-

8

صالح إبراهٌم
الخلٌفً

-

24,222

2,222

-

-

-

26,222

-

122,222

-

-

-

122,222

-

126,222

-

1

سعود محمد السبهان

-

24,222

4,222

-

-

-

22,222

-

122,222

-

-

-

122,222

-

122,222

-

1

أحمد سعٌد العً

-

24,222

12,222

-

34,222

-

152,222

المجمىع

46,666

334,666

34,66
6

-

392,66
6

-

-

-

-

-

3368666

-

-

152,222

-

-

3368666

-

124,222

-

722,666

-

-

ثاوياً  :األعضاء غيز التىفيذييه
2

عبد العزٌز بن عمران
العمران
المجمىع

-

24,222

4,222

-

-

-

22,222

-

122,222

-

-

-

122,222

-

122,222

-

-

22,666

28666

-

-

-

2,,666

-

3668666

-

-

-

3668666

-

32,,666

-
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** ونشةةةةةةٌر إلةةةةةةى أنةةةةةةه تةةةةةةم االتفةةةةةةاق علةةةةةةى تنةةةةةةازل أعضةةةةةةاء مجلةةةةةةس اإلدارة عةةةةةةن  %10مةةةةةةن
قٌمةةةةةةة مكافةةةةةةآت أعضةةةةةةاء مجلةةةةةةس اإلدارة المسةةةةةةتحقة عةةةةةةن السةةةةةةنة األولةةةةةةى مةةةةةةن الةةةةةةدورة الحالٌةةةةةةة
والتً تنتهً بتارٌخ 1029-7-8م .

مكافآت كبار التنفٌذٌٌن
المكافآت المتؽٌرة

المكافآت الثابتة

رواتب

بدالت

مزاٌا عٌنٌة

المجموع

مكافآت دورٌة

أرباح

خطط تحفٌز
قصٌرة ارجل

خطط تحفٌز طوٌلة
ارجل

األسهم الممنوحة
(ٌتم ادخال
القٌمة)

المجموع

مكافؤة
نهاٌة
الخدمة

مجموع
مكافؤة
التنفٌذٌٌن
عن
المجلس
إن وجدت

المجموع
الكلً

مكافآت كبار
التنفٌذٌٌن ومن
ضمنهم
الرئٌس التنفٌذي
والمدٌر المالً

9597051 070,37111

-

,79,07051

057111

-

-

-

-

057111

-

,7,,,7051 07111

المجموع

9597051 070,37111

-

,79,07051

057111

-

-

-

-

057111

-

,7,,,7051 07111

مكافآث أعضاء اللجان
المكافآث الثابتت ( عدا بدل
حضىر الجلساث)

بدل حضىر الجلساث

المجمىع
الكلي

أوالً  :أعضاء لجىت المزاجعت
2
1
8
1

أحمد سعٌد العً
عبد العزٌز النوٌصر
صالح عبد هللا صالح الٌحٌى
ٌوسؾ محمد السحٌبانً
المجمىع

10,000

20,000

60,000

10,000
12,188
-

20,000
1,000
1,000

60,000
11,188
1,000

323,211

2,,666

349,211

ثاوياً  :أعضاء لجىت التزشيحاث والمكافآث
2
1
8

سعود محمد السبهان
عبد العزٌز بن عمران العمران
صالح إبراهٌم الخلٌفً

-

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

المجمىع

-

36,666

36,666
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خامسا ل  :بٌان بتوارٌخ الجمعٌات العامة للمساهمٌن المنعقدة خالل السنة المالٌة األخٌرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرٌن لهذه
الجمعٌات

الجمعٌة العامة العادٌة المنعقدة فً
م

1029-01-26

االسم

2

عبد العزٌز بن عمران العمران ( رئٌس مجلس اإلدارة )



1

عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ ( نائب مجلس اإلدارة )



8

فواز الفواز ( عضو مجلس اإلدارة )



1

صالح الخلٌفً ( عضو مجلس اإلدارة )



1

سعود السبهان ( عضو مجلس اإلدارة )



6

أحمد سعٌد العً ( عضو مجلس اإلدارة )



سادسا ل  :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمٌن وتوارٌخ تلك الطلبات وأسبابها
عدد طلبات الشركة لسجل
المساهمٌن

أسباب الطلب
تارٌخ الطلب

2

1029-01-13

إجراءات الشركة

1

1029-08-13

الجمعٌة العامة

8

1029-09-08

ملؾ أرباح

1

1029-22-12

إجراءات الشركة

سابعا ل  :اإلجراءات التً اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاءه علما ل – وبخاصة غٌر التنفٌذٌٌن – بمقترحات المساهمٌن وملحوظاتهم حٌال
الشركة وآدائها .
ٌبلػ رئٌس مجلس اإلدارة فً أول اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة – وبخاصة ؼٌر التنفٌذٌٌن – علما ً بمقترحات المساهمٌن وملحوظاتهم حٌال
الشركة وآدائها .
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ثامنا ل  :إقرار مجلس اإلدارة :

ٌقر مجلس إدارة اسمنت أم القرى  ،ووفقا ً للمعلومات المتو ّفرة لدٌه وبنا ًء على تقرٌر مراجع حسابات الشركة ومعطٌات السوق الحالٌة وكذلك
المإشرات المستقبلٌة بما ٌلً:
.1

ت ّم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح.
أن وظا السلاتح الداخليح أُػد ػلى أتس تليمح َوُفر تفاػليح.

.3

أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر ٌعٌق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

.4

ال توجد أٌة عقوبات أو جزاءات أو قٌود احتٌاطٌة مفروضة على الشركة من أٌةة جهةة إشةرافٌة أو تنظٌمٌةة أو قضةائٌة أخةرى ( فٌمةا
عدا ما تم ذكره فً البند تاسعا ً )
أعدت القوائم المالٌةة للشةركة وفقةا ً للمعةاٌٌر الدولٌةة للتقرٌةر المةالً المعتمةدة فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة  ،والمعةاٌر واالصةدارات
األخرى الصادرة من الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن .

.6

ال توجد اٌة مصلحة ألسهم ذات أحقٌة فً التصوٌت ( عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن ) تعود ألشخاص قاموا بإبالغ
الشركة بتلك الحقوق وأى تؽٌٌر فً تلك الحقوق خالل عام 1029م.

.7

ال توجد أي مصلحة أو حقوق خٌار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبةار التنفٌةذٌٌن وأزواجهةم وأوالدهةم القصةر فةً
أسهم الشركة أو أدوات دٌن للشركة أو شركتها التابعة.

.8

ال توجد أدوات دٌن قابلة للتحوٌل إلى أسهم أو أي أوراق مالٌة تعاقدٌة أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصةدرتها أو منحتهةا
الشركة خالل السنة المنتهٌة فً 1029/21/82م.

.2

.5

 .9ذم االذفاق تيه الشسةح َشسةح ػثد الؼصيص ته ػمسان الؼمسان َشسةاي ك َالري لسئيس مجلس اإل ازج األتراذ ػثد الؼصيص ته ػمسان
الؼمسان مصلحح يس مثاشسج فيٍا طسف ذ ػاللح) ك ػلى تيغ اإلتمىد لشسةح ػثد الؼصيص ته ػمسان الؼمسان َال ذُجد شسَط
خا ح ػلى ٌرا الىُع مه الؼمُ ك مغ الؼلم تأوً ذمد المُافمح في الجمؼيح الؼامح الؼا يح ترازيخ  16اتسيل  2211ك ػلى تيغ األتمىد
لشسةح ػثدالؼصيص ته ػمسان الؼمسان َالرى لسئيس مجلس اإل ازج مصلحح يس مثاشسج فيٍا َل ه لم ذرم أ ػمليح تيغ خالل ػا
. 2211
.11

ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئٌس التنفٌذي أو المدٌر المةالً ،عةدا مةا ذكةر فةً فقةرة
رقم " "9أعاله

.11

ال توجد أي حقوق تحوٌل أو اكتتاب بموجب أدوات دٌن قابلة للتحوٌل الى أسهم أو أي أوراق مالٌةة تعاقدٌةة أو مةذكرات حةق إكتتةاب
أوحقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

.12

الٌوجد أي استرداد أو شراء أو الؽاء من جانب الشركة ألي أدوات دٌن قابلة لالسترداد.

.13

ال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمٌن عن أي حقوق فً األرباح.

.14

ال توجد أي استثمارات أو احتٌاطٌات أخرى تم إنشاإها لمصلحة موظفً الشركة.

.15

ال توجد أسهم أو أدوات دٌن صادرة لشركة تابعة  ،إذ أن الشركة التملك شركة تابعة

.16

ال ٌوجد لدى الشركة أسهم خزٌنة محتفظ بها .
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تاسعا ل  :أي عقوبة أو جزاء أو تدبٌر احترازي أو قٌد احتٌاطً مفروض على الشركة من الهٌئة أو من أي جهة إشرافٌة أو تنظٌمٌة أو
قضائٌة ،مع بٌان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها فً المستقبل.
ال توجةد أي عقوبةة أو جةزاء أو تةدبٌر احتةرازي أو قٌةد احتٌةاطً مفةروض علةى شةركة أسةمنت أم القةرى مةن الهٌئةة أو مةن أي جهةة إشةرافٌة
أوتنظٌمٌة أو قضائٌة فٌما عدا الموضح أدناه :
الجهة الموقعة للمخالفة

م
2

أسبابها

تارٌخ وقوعها

وكالة الوزارة للثروة المعدنٌة التؤخر فً سداد المسةتحقات المالٌةة لرخصةة 1029/03/02م
حضن 2الخاصة باالسمنت األبٌض

سبل عالجها وتفادي
وقوعها فً المستقبل
االلتةةةزام بةةةدفع المسةةةتحقات
فً تارٌخها

الفصل الثانً :
 -3العقود الرئٌسٌة :
أ -إتفاقٌة تشغٌل محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة مع شركة وارتسٌال لمقاوالت الطاقة المحدودة
أبرمت شركة أسمنت أم القرى إتفاقٌة تشؽٌل محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة مع شركة وارتسٌال لمقاوالت الطاقة المحدودة
بمصنع
(لٌس طرؾ ذا عالقة) بتـارٌخ 2186/22/8هـ الموافق 1021/3/23م  ،لتشؽٌل محطة تولٌد الطاقة الكهربـائٌة الخـاصة
أسمنت أم القرى  ،وتم تجدٌد العقد لمدة سنتٌن إضافٌتٌن بعد انتهائه فً 1023/22/21م .
أ-

إتفاقٌة تشغٌل خط اإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شركة CNBM

توجد إتفاقٌة تشؽٌل لخط إنتاج األسمنت البورتالندي مع شركة ( CNBM International Engineering Co. Ltdلٌس
طرؾ ذا عالقة) وقد أبرمت االتفاقٌة بتارٌخ  1021/3/17م  ،وانتهت بتارٌخ  1027/21/82م  ،وتم تجدٌد العقد فً
1023/2/2م لمدة سنتٌن بموافقة الطرفٌن  ،ثم تم تجدٌد العقد لمدة ثالث سنوات تنتهً فً 1011/21/82م .
ج -إتفاقٌة تشغٌل محجر الحجر الجٌري مع فرع مإسسة الهٌثم للمقاوالت العامة
توجد إتفاقٌة تشؽٌل محجر الحجر الجٌري مع فرع مإسسة الهٌثم للمقاوالت العامة (لٌس طرؾ ذا عالقة) وقد أبرمت االتفاقٌة بتارٌخ
2186/07/21هـ الموافق  1026/1/12م  ،ومدة العقد سبع سنوات .

 -2نتائج المراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة :
ٌقوم قسم المراجعة الداخلٌة بالشركة بجمٌع عملٌات المراجعة سواء مالٌة أو إدارٌة للتحقق من فعالٌة نظام وإجراءات الرقابة الداخلٌة فً حماٌة
أصول الشركة وتقوٌم مخاطر العمل وقٌاس مدى كفاءة األداء ،ورفع تقارٌرها إلى لجنة المراجعة ولم تظهر عملٌات المراجعة المشار إلٌها
ضعفا ً جوهرٌا ً فً نظام الضبط الداخلً لدى الشركة ،ووجدت إجراءات الرقابة الداخلٌة تعمل بفعالٌة  ،ومن ناحٌة أخرى ٌقوم المراجع الخارجً
بتقوٌم نظام اإلجراءات الداخلٌة المتعلقة بإصدار القوائم المالٌة  ،وأٌضا ً االطالع على تقارٌر المراجعة الداخلٌة وأٌضا ً محاضر لجنة المراجعة ،
ولم تظهر كل عملٌات المراجعة أي مالحظات جوهرٌة على إجراءات الرقابة الداخلٌة.
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الفصل الثالث  :البٌئة والصحة والسالمة
تولً أسمنت أم القرى كل ما ٌتعلق بموضوع البٌئة اهتماما كبٌرا وتضعه دائما فً قائمة اولوٌاتها ,وتعتبر اسمنت أم القرى جهودها البٌئٌة هدفا
استراتٌجٌا طوٌل االمد ،وقد قامت باسناد مهمة درراسة تقٌٌم األثر البٌئً إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة لألرصاد وحماٌة البٌئة .
الفصل الرابع  :الموارد البشرٌة :
تولً شركة أسمنت أم القرى االهتمام والعناٌة بمواردها البشرٌة  ،وتعنى كثٌراً بالتوطٌن كؤحد أهم المهام والرسائل التً تحملها الشركة تجاه
الوطن والمجتمع .
وقد استطاعت الشركة أن تحقق نسبة توطٌن بلؽت  ، %66.21وهً تعمل على بناء خطط تدرٌب وتطوٌر لموظفٌها  ،حٌث استهدفت الشركة
توظٌؾ حدٌثً التخرج فً مجاالت عدة لتوظٌفهم وتدرٌبهم على رأس العمل لٌكونو فعالٌن فً فرق العمل .
وكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودٌة وعملت على تطوٌرها وتؤهٌلها لمناصب قٌادٌة  ،حٌث تبلػ نسبة التوطٌن فً مدٌري إدارات
الشركة . %18
ومن ناحٌة أخرى فإن الشركة تعمل على تطوٌر إجراءات وأنظمة الموارد البشرٌة لرفع الكفاءة وتحسٌن بٌئة العمل .
الفصل الخامس  :تقنٌة المعلومات
نظراً ألهمٌة تقنٌة المعلومات فً تحسٌن كفاءة العمل وتطوٌر مخرجاته فقد تم تصمٌم خطوط اإلنتاج لتحتوي على نظام أتوماتٌكً ٌتم تشؽٌله من
خالل ؼرؾ تحكم مركزٌة متطورة  ،ونظام مراقبة جودة وتحكم أتوماتٌكً ألخذ العٌنات على مدار الساعة  .هذا وقد عملت شركة أسمنت أم
القرى على تطبٌق أحدث أنظمة تقنٌة المعلومات وأكثرها كفاءة من حٌث االستمرارٌة والتكلفة  ،وكذلك نجحت الشركة فً تطبٌق نظام ERP
ٌعد األكفؤ عالمٌا ً وذلك بالتطبٌق الكامل ألنظمة المالٌة  ،المبٌعات  ،المشترٌات والموارد البشرٌة  ،اإلنتاج والصٌانة .
الفصل السادس  :الحوكمة :
ً
حماٌة لحقوق المساهمٌن وأصحاب المصالح ،وقد اعتمد مجلس اإلدارة فً اجتماعه الخامس
تلتزم أسمنت أم القرى بالئحة حوكمة الشركات
والعشرون الئحة حوكمة أسمنت أم القرى معتمداً على الئحة حوكمة الشركات  ،وفٌما ٌلً جدول ٌوضح موقؾ الشركة من تطبٌق الئحة
الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق المالٌة :
المادة

ُط ّبق

لم ٌط ّبق

األسباب والتفاصٌل

الباب الثانً :حقوق المساهمٌن
الفصل األول :الحقوق العامة
المادة الرابعة :المعاملة العادلة للمساهمٌن
المادة الخامسة :الحقوق المرتبطة باألسهم
المادة السادسة :حصول المساهم على المعلومات
المادة السابعة :التواصل مع المساهمٌن

√
√
√
√

المادة الثامنة :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
المادة التاسعة :الحصول عل أرباح

√
√

الفصل الثانً :الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعٌة العامة
المادة الحادٌة عشرة :اختصاصات الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة
المادة الثانٌة عشرة :اختصاصات الجمعٌة العامة العادٌة
المادة الثالثة عشرة :جمعٌة المساهمٌن

√
√
√

المادة الرابعة عشرة :جدول أعمال الجمعٌة العامة
المادة الخامسة عشرة :إدارة جمعٌة المساهمٌن

√
√
الباب الثالث :مجلس اإلدارة

الفصل األول :تشكٌل مجلس اإلدارة
المادة السادسة عشرة :تكوٌن مجلس اإلدارة

√
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المادة السابعة عشرة :تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة
المادة الثامنة عشرة :شروط عضوٌة مجلس اإلدارة

√
√

المادة التاسعة عشرة :انتهاء عضوٌة مجلس اإلدارة
المادة العشرون :عوارض االستقالل
الفصل الثانً :مسإولٌات مجلس اإلدارة واختصاصاته
المادة الحادٌة والعشرون :مسإولٌة مجلس اإلدارة
المادة الثانٌة والعشرون :الوظائؾ األساسٌة لمجلس اإلدارة

√
√

المادة الثالثة والعشرون :توزٌع االختصاصات والمهام
المادة الرابعة والعشرون :الفصل بٌن المناصب
المادة الخامسة والعشرون :اإلشراؾ على اإلدارة التنفٌذٌة
المادة السادسة والعشرون :اختصاصات اإلدارة التنفٌذٌة
ومهامها
الفصل الثالث :اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة السابعة والعشرون :اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة
ومهامه
المادة الثامنة والعشرون :تعٌٌن الرئٌس التٌفٌذي بعد انتهاء
خدماته رئٌسا ً لمجلس اإلدارة
المادة التاسعة والعشرون :مبادئ الصدق واألمانة والوالء
المادة الثالثون :مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم
المادة الحادٌة والثالثون :مهام العضو المستقل
الفصل الرابع :إجراءات عمل مجلس اإلدارة
المادة الثانٌة والثالثون :اجتماعات مجلس اإلدارة
المادة الثالثة والثالثون :ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
المادة الرابعة والثالثون :تنظٌم حضور اجتماعات مجلس
اإلدارة
المادة الخامسة والثالثون :جدول أعمال مجلس اإلدارة
المادة السادسة والثالثون :ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة
المادة السابعة والثالثون :أمٌن سر مجلس اإلدارة
المادة الثامنة والثالثون :شروط أمٌن السر
الفصل الخامس :التدرٌب والدعم والتقٌٌم
المادة التاسعة والثالثون :التدرٌب
المادة األربعون :تزوٌد األعضاء بالمعلومات
المادة الحادٌة واألربعون :التقٌٌم
الفصل السادس :تعارض المصالح
المادة الثانٌة واألربعون :التعامل مع تعارض المصالح
وصفقات األطراؾ ذوي العالقة
المادة الثالثة واألربعون :سٌاسة تعارض المصالح
المادة الرابعة واألربعون :تجنب تعارض المصالح
المادة الخامسة واألربعون :إفصاح المرشح عن تعارض
المصالح
المادة السادسة واألربعون :منافسة الشركة
المادة السابعة واألربعون :مفهوم أعمال المنافسة
المادة الثامنة واألربعون :رفض تجدٌد الترخٌص
المادة التاسعة واألربعون :قبول الهداٌا

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ما زالت المادة استرشادٌة

√
√

ما زالت المادة استرشادٌة

√
√
√
√
√
√
√
√
الباب الرابع :لجان الشركة

الفصل األول :أحكام عامة
المادة الخمسون :تشكٌل اللجان
المادة الحادٌة والخمسون :عضوٌة اللجان
المادة الثانٌة والخمسون :دراسة الموضوعات

√
√
√
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المادة الثالثة والخمسون :اجتماعات اللجان
الفصل الثانً :لجنة المراجعة
المادة الرابعة والخمسون :تكوٌن لجنة المراجعة
المادة الخامسة والخمسون :اختصاصات اللجنة وصالحٌاتها
ومسإولٌاتها
المادة السادسة والخمسون :حدوث تعارض بٌن لجنة المراجعة
ومجلس اإلدارة
المادة السابعة والخمسون :اجتماعات لجٌة المراجعة
المادة الثامنة والخمسون :ترتٌبات تقدٌم الملحوظات
المادة التاسعة والخمسون :صالحٌات لجنة المراجعة
الفصل الثالث :لجنة المكافآت
المادة الستون :تشكٌل لجنة المكافآت
المادة الحادٌة والستون :اختصاصات لجنة المكافآت
المادة الثانٌة والستون :سٌاسة المكافآت
المادة الثالثة والستون :اجتماعات لجنة المكافآت
الفصل الرابع :لجنة الترشٌحات
المادة الرابعة والستون :تشكٌل لجنة الترشٌحات
المادة الخامسة والستون :اختصاصات لجنة الترشٌحات
المادة السادسة والستون :إجراءات الترشٌح
المادة السابعة والستون :اجتماعات لجنة الترشٌحات
المادة الثامنة والستون :نشر إعالن الترشح
المادة التاسعة والستون :حق المساهم فً الترشح
الفصل الخامس :لجنة إدارة المخاطر
المادة السبعون :تشكٌل لجنة إدارة المخاطر
المادة الحادٌة والسبعون :اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
المادة الثانٌة والسبعون :اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
المادة الثالثة والسبعون :نظام الرقابة الداخلٌة
المادة الرابعة والسبعون :تؤسٌس وحدات أو إدارات مستقلة
بالشركة
المادة الخامسة والسبعون :مهام وحدة أو إدارة المراجعة
الداخلٌة
المادة السادسة والسبعون :تكوٌن وحدة أو إدارة المراجعة
الداخلٌة
المادة السابعة والسبعون :خطة المراجعة الداخلٌة
المادة الثامنة والسبعون :تقرٌر المراجعة الداخلٌة
المادة التاسعة والسبعون :حفظ تقارٌر المراجعة الداخلٌة
المادة الثمانون :إسناد مهمة مراجعة الحسابات
المادة الحادٌة والثمانون :تعٌٌن مراجع الحسابات
المادة الثانٌة والثمانون :واجبات مراجع الحسابات
المادة الثالثة والثمانون :تنظٌم العالقة مع أصحاب المصالح
المادة الرابعة والثمانون :اإلبالغ عن الممارسات المخالفة
المادة الخامسة والثمانون :تحفٌز العاملٌن
المادة السادسة والثمانون :سٌاسة السلوك المهنً
المادة السابعة والثمانون :المسإولٌة االجتماعٌة
المادة الثامنة والثمانون :مبادرات العمل االجتماعً

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
ما زالت المادة استرشادٌة
الباب الخامس :الرقابة الداخلٌة
√
√
√
√
√
√
√
الباب السادس :مراجع حسابات الشركة
√
√
√
الباب السابع :أصحاب المصالح
√
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
الباب الثامن :المعاٌٌر المهنٌة واألخالقٌة
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
الباب التاسع :اإلفصاح والشفافٌة
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المادة التاسعة والثمانون :سٌاسات اإلفصاح وإجراءاتها
المادة التسعون :تقرٌر مجلس اإلدارة
المادة الحادٌة والتسعون :تقرٌر لجنة المراجعة

√
√
√

المادة الثانٌة والتسعون :إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة
المادة الثالثة والتسعون :اإلفصاح عن المكافآت

√
√

المادة الرابعة والتسعون :تطبٌق الحوكمة الفعالة
المادة الخامسة والتسعون :تشكٌل لجنة حوكمة الشركات
المادة السادسة والتسعون :االحتفاظ بالوثائق

الباب العاشر :تطبٌق حوكمة الشركات
√
ما زالت المادة استرشادٌة
√
الباب الحادي عشر :االحتفاظ بالوثائق
√

الفصل السابع  :األداء المالً
 - 3تعٌٌن مراقب حسابات للشركة للعام  1039م
وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة فً إجتماعها المنعقد فً ٌوم االثنٌن 2110/03/22هـ الموافق  1029/1/26م على تعٌٌن مكتب
المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونٌون(  ) RSMلمراجعة القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  1029/21/82م بما فً ذلك القوائم
الربع سنوٌة  ،باإلضافة إلى الربع األول من عام 1010م  ،وذلك ابتداء من الربع الثانً من عام  1029م  ،وقد تم تحدٌد أتعابه .
 - 1تقرٌر المحاسب القانونً والقوائم المالٌة لعام 1039م وإٌضاحاتها .
لقد تمت مراجعة القوائم المالٌة للشركة كمةا فةً  82دٌسةمبر 1029م واإلٌضةاحات المتعلقةة بهةا مةن قبةل مكتةب المحاسةبون المتحةدون محاسةبون
ومراجعون قانونٌون(  ، ) RSMوقد تم إعداد القوائم المالٌة وفقةا ً لمعةاٌٌر المحاسةبة الدولٌةة المعتمةدة فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة  ،وتصةدر
الشركة قوائمها المالٌة باللاير السعودي .
-1

ال ٌتضمن تقرٌر مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالٌة السنوٌة للفترة المنتهٌة فً  1039-31-13م .

-4

ال ٌوجد توصٌة من مجلس اإلدارة بتغٌٌر مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعٌن من أجلها .

-5

إٌضاح حول تطبٌق الشركة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

 تم اعداد القوائم المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً المعتمدة فً المملكة العربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واالصدارات االخرى المعتمدة منالهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.
 اعتبارا من ٌ 2ناٌر  1029طبقت الشركة معٌار محاسبً جدٌد وهو :المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  – 26عقود اإلٌجار  ،لكل الفترات التً تبدأ فً أو بعد ٌ 2ناٌر 1029م  ،حٌث قامت الشةركة بتطبٌةق المعٌةار
الدولً للتقرٌر المالً رقم  26باستخدام األثر التراكمً للتطبٌق األولً لهذا المعٌار على أنه تعدٌل للرصٌد االفتتاحً ألرباح الشركة المبقاه .
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 -6القوائم المالٌة
باسةةتعراض القةةوائم المالٌةةة للشةةركة للسةةنة المنتهٌةةة فةةً 1029/21/82م ،والتةةً جةةرى مراجعتهةةا وتةةدقٌقها مةةن قبةةل السةةادة المحاسةةبون المتحةةدون
محاسبون ومراجعون حسابات قانونٌون )ٌ ، (RSMتضح ما ٌلً:
أ -قائمة المركز المالً خالل خمس سنوات  ( :ألف لاير )

البٌان

1039

103,

1032

1036

1035

الموجودات
الموجودات ؼٌر المتداولة

981,088

931,110

2,027,639

2,010,108

993,183

الموجودات المتداولة

881,133

117,898

128,198

207,010

66,619

إجمالً الموجودات

2,166,612

2,119,318

2,180,931

2,217,118

2,061,097

حقوق المساهمٌن
رأس المال
إحتٌاطً نظامً
أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)
إجمالً حقوق المساهمٌن

110,000
9,303
78,710
688,113

110,000

110,000

2,316
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110,000

110,000

26,112

7,270

( ) 17,171

( ) 17,218

163,067

117,938

191,111

101,317

المطلوبات
المطلوبات ؼٌرالمتداولة
المطلوبات المتداولة

193,180
281,668

إجمالً المطلوبات

688,098

إجمالً المطلوبات وحقوق
المساهمٌن

2,166,612

111,811

199,861

173,119

891,380

209,111

78,681

236,113

269,120

662,776

671,999

661,323

161,110

2,119,318

2,180,931

2,217,118

2,061,097
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ب  -قائمة الدخل خالل خمس سنوات ( ألف لاير )
البٌان

1039

صافً المبٌعات

111,987

261,183

تكلفة المبٌعات

)(286,386

()221,328

()212,866

مجمل الربح

229,202

13,611

72,371

22,910

مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة

)(1,306

()1,213

()8,116

-

-

مصارٌؾ إدارٌة وعمومٌة

)(9,118

()9,211

()3,889

() 21,887

() 22,019

ربح (خسارة ) التشغٌل

206,711

81,888

60,820

()8,711

() 22,019

تكالٌؾ تموٌل

)(12,819

()10,711

()29,179

()1,601

()21

خسائر (مكاسب فروق عملة)

)(86

280

()192

()817

()6,370

إٌرادات ومصروفات أخرى

2,026

170

13,187

-

-

صافً ربح (خسارة) السنة قبل
الزكاة والضرٌبة

36,108

21,279

63,677

( ) 9,813

()27,921

مصروؾ الزكاة الشرعٌة

)(6,130

()1,012

()1,971

( ) 2,038

()2,182

صافً ربح (خسارة ) السنة

79,318

20,213

61,701

() 20,182

( )29,211

بنود الدخل الشامل اآلخر :
بنود لن ٌتم إعادة تصنٌفها
الحقا ل ضمن الربح أو الخسارة :
(خسائر) إكتوارٌة من إعادة
قٌاس التزام مكافآت نهاٌة الخدمة
للموظفٌن

103,

1032

1036

1035

298,110

10,011

-

()13,201

-

)(181

()11

()211

إجمالً الدخل الشامل للسنة

79,192

20,031

61,113

() 20,182

( ) 29,211

ربح ( خسارة ) السهم

2.11

0.23

2,29

( ) 0,29

( ) 0,81
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ج  -النتائج التشغٌلٌة للعام 1039م مقارنة مع العام 103,م
بند

1039

2212

المبٌعات/اإلٌرادات

111,986,330

164,437,655

اجمالً الربح (الخسارة)

229,202,802

42,624,734

الربح (الخسارة) التشؽٌلً

206,711,211

35,333,324

صافً الربح (الخسارة) بعد الزكاة
والضرٌبة

79,318,271

اجمالً الدخل الشامل

79,192,233

إجمالً حقوق المساهمٌن (بعد استبعاد
حقوق األقلٌة)

688,167,198

ربحٌة (خسارة) السهم

2.11

التغٌر%

12,122,157
12,223,235
562,267,121
2.12

مالحظات ٌ :عود السبب فً اإلرتفاع فً صافً الربح خالل الفترة الحالٌة للعام 1039م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى :
 -2إرتفاع كمٌة وقٌمة المبٌعات وتحسن متوسط سعر البٌع خالل العام الحالً مقارنة بالعام السابق
 -1إنخفاض المصارٌؾ البٌعٌة والتسوٌقٌة خالل العام الحالً مقارنة بالعام السابق.
 -8ارتفاع اإلٌرادات األخرى خالل العام الحالً مقارنة بالعام السابق ،بالرؼم من إرتفاع تكالٌؾ التموٌل وارتفاع المصارٌؾ العمومٌة
واإلدارٌة خالل العام الحالً مقارنة بالعام السابق و إرتفاع مصروؾ الزكاة وإرتفاع الخسائر االكتوارٌة من إعادة قٌاس التزام خطة
منافع الموظفٌن خالل العام الحالً مقارنة بالعام السابق.
هذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالٌة السنوٌة للشركة للعام  1029م  ،وكذلك اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالٌة السنوٌة للعام 1029
م.
د  -المدفوعات النظامٌة المستحقة:
-

رسوم المحاجر:
تخضع الشركة لنظام االستثمار التعدٌنً الصادر بموجب المرسوم الملكً الكرٌم رقم م 17/وتارٌخ 2111/3/10هـ.،

-

الزكاة:
تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة حٌث ٌتم تسجٌل مبلػ الزكاة وفقا ً ألساس االستحقاق.

-

التؤمٌنات االجتماعٌة:
تخضةع الشةةركة لنظةام التؤمٌنةةات االجتماعٌةة وٌةةتم تسةجٌل اشةةتراكات التؤمٌنةات االجتماعٌةةة وفقةا ً ألسةةاس االسةتحقاق ،حٌةةث ٌةةتم
سدادها شهرٌا ً على أساس المستحق من الشهر السابق.
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والجدول التالً ٌبٌّن مبالػ المدفوعات النظامٌة المسددة خالل عام 1029م والمستحقة كما فً نهاٌة عام 1029م ( لاير سعودي )

البٌان

المسدد خالل
1029م

المستحق فً نهاٌة
1029م

رسوم التعدٌن وإٌجار محاجر

15,322,311

7,808,678

الزكاة والضرٌبة

22,111,099

7,782,297

المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

2,011,118

33,161

إجمالً المدفوعات النظامٌة المستحقة

17,316,718

21,218,181

الفصل الثامن :
 -2توزٌع األرباح
بتارٌخ  1029-1-26م  ،وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تفوٌض مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح مرحلٌة بشكل نصؾ سنوي أو ربع سنوي على
المساهمٌن عن العام المالً 1029م  ،وتحدٌد تارٌخ االستحقاق والتوزٌع وبحسب الضوابط واإلجراءات التنظٌمٌة الصادرة تنفٌذاً لنظام الشركات
 ،وذلك بما ٌتناسب مع وضع الشركة المالً وتدفقاتها النقدٌة وخططها التوسعٌة واالستثمارٌة .
وقد أعلنت شركة أسمنت ام القرى عن توزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن عن النصؾ األول من عام 1029م على النحو التالى:
تارٌخ قرار مجلس إدارة الشركة

2110-22-19 :الموافق 1029/03/02م

اجمالً المبلػ الموزع

 28,710,000 :لاير

عدد األسهم المستحقة لألرباح

 11 :ملٌون سهم

حصة السهم من التوزٌع

 11 :هلله

نسبة التوزٌع إلى قٌمة السهم االسمٌة % 1.1 :
تارٌخ التوزٌع

 26 :سبتمبر 1029م

 -1أوصً مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتارٌخ 1010-1-11م  ،للجمعٌة العمومٌة القادمة والتً سٌحدد تارٌخ انعقادها الحقا ً بتوزٌع أرباح
عن عام 1029م بواقع  11هلله للسهم الواحد والتً تمثل  %1,1من القٌمة االسمٌة للسهم وبمبلػ  28,710,000لاير سعودي  ،وذلك إضافة
لما وزعته الشركة من أرباح عن النصؾ األول من عام 1029م ومقداره  11هلله لكل سهم  ،بحٌث ٌصبح إجمالً التوزٌعات عن عام 1029م
(  10هلله للسهم الواحد ) بإجمالً مبلػ  17,100,000لاير سعودي .

35

 -1سٌاسة توزٌع األرباح
أوالً  :توزٌع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافٌة السنوٌة على الوجه ارتً:
 ٌجنةب ( )٪ 20مةةن صةةافً األربةةاح لتكةةوٌن االحتٌةةاطً النظةةامً للشةةركة وٌجةةوز أن تقةرر الجمعٌةةة العامةةة العادٌةةة وقةةؾ هةةذا التجنٌةةب متةةى بلةةػاالحتٌاطً المذكور ( )٪80من رأس المال المدفوع.
 للجمعٌة العامة العادٌة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافً األرباح لتكوٌن احتٌاطً اتفاقً ٌخصص لؽرض أو أؼةراضمعٌنة.
 للجمعٌة العامة العادٌة أن تقرر ت كوٌن احتٌاطات أخرى ،وذلك بالقدر الذي ٌحقق مصلحة الشركة أو ٌكفل توزٌع أرباح ثابتة قةدر اإلمكةان علةىالمساهمٌن .وللجمعٌة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافً األرباح مبالػ إلنشاء مإسسات اجتماعٌة لعاملً الشركة أو لمعاونة ما ٌكةون قائمةا ً مةن
هذه المإسسات.
 ٌوزع من الباقً بعد ذلك على المساهمٌن نسبة تمثل ( )% 1من رأسمال الشركة المدفوع. مع مراعاة األحكام المقررة فً المادة (العشرون) من النظام األساسً للشركة  ،والمادة السادسة والسبعٌن من نظام الشةركات ٌخصةص بعةد مةاتقدم بنسبة ( )% 20من الباقً لمكافؤة مجلس اإلدارة ،على أن ٌكون استحقاق هذه المكافؤة متناسبا ً مع عدد الجلسات التً ٌحضرها العضو .
 ٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح. ٌجوز للشركة بعد استٌفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزٌع أرباح نصؾ سنوٌة وربع سنوٌة.ثانٌا ً  :استحقاق األرباح
 ٌستحق المساهم حصته فً األرباح وفقا ً لقرار الجمعٌة العامةة الصةادر فةً هةذا الشةؤن وٌبةٌن القةرار تةارٌخ االسةتحقاق وتةارٌخ التوزٌةع وتكةونأحقٌة األرباح لمالكً األسهم المسجلٌن فً سجالت المساهمٌن فً نهاٌة الٌوم المحدد لالستحقاق.
ثالثا ً  :توزٌع األرباح لألسهم الممتازة
 إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالٌة ،فإنه ال ٌجوز توزٌع أرباح عن السنوات التالٌة إال بعد دفع النسبة المحددة وفقا ً لحكم المادة (الرابعة عشرةبعد المائة) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
 إذا فشلت الشركة فً دفع النسبة المحددة وفقا ً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من األرباح مةدة ثةالث سةنوات متتالٌةة،فإنه ٌجوز للجمعٌة الخاصة ألصحاب هذه األسهم ،المنعقدة طبقا ً ألحكام المةادة (التاسةعة والثمةانٌن) مةن نظةام الشةركات ،أن تقةرر إمةا حضةورهم
اجتماعات الجمعٌة العامة للشةركة والمشةاركة فةً التصةوٌت ،أو تعٌةٌن ممثلةٌن عةنهم فةً مجلةس اإلدارة بمةا ٌتناسةب مةع قٌمةة أسةهمهم فةً رأس
المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوٌة المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
تم بحمد هللا ،،،
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