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�لطاقة.�إلإنتاجية.20.�ألف.طن/كلنكر.يوميًا.با�ستخد�م.خطي.�إنتاج..	
طاقة.�لت�سليمات.�ليومية.لألأ�سمنت.ت�سل.�إىل.40.�ألف.طن.من.�إل�سمنت..	
حتت��وي.حماج��ر.��س��منت.�ليمام��ة.عل��ى.جمي��ع.�مل��و�د.�خل��ام.�لألزم��ة.وكذل��ك..	

حماج��ر.خارجي��ة.متتل��ك.�ل�س��ركة.رخ�س��ة.�متي��از.عليه��ا.
��س��تخد�م.وح��د�ت.�إنت��اج.عالي��ة.�لتقني��ة.و�لكفاءة.مث��ل.�لك�س��ار�ت.وطو�حني.�ملو�د..	

و�إل�سمنت..
�مل�سن��ع.م�سم��م.بطريق��ة.حديث��ة.تعط��ي.مرون��ة.يف.نق��ل.�مل��و�د.ب��ني.�لوح��د�ت..	

�ل�سناعي��ة.�ملختلف��ة.مم��ا.ي�سم��ن.��س��تمر�رية.�إلإنت��اج.دون.�نقط��اع.حت��ى.وق��ت.
�ل�سيان��ة..

�لكف��اءة..	 فائق��ة. با�س��تخد�م.حم��ركات. تولي��د.طاق��ة.كهربائي��ة. �إن�س��اء.حمط��ة.
باإلإ�ساف��ة.�إىل.�إن�س��اء.م�س��روع.�إل�س��تفادة.م��ن.�لغ��از�ت.�ملنبعث��ة.إلإن�س��اء.�ملحط��ة.

�لبخاري��ة.لتولي��د.�إ�س��ايف.م��ن.�لكهرب��اء..
��س��تخد�م.�أجه��زة.وبر�م��ج.حديث��ة.ومتط��ورة.و�أك��ر.دق��ة.م��ن.�س��ابقتها.ملر�قب��ة..	

و�سب��ط.عملي��ات.�جل��ودة.بامل��و�د.و�لكلنك��ر.و�إل�س��منت.بامل�سن��ع..
��س��تحد�ث.نظ��ام.�ملعلوم��ات.�ملركزي��ة.بامل�سن��ع.ل�س��هولة.مر�قبة.و�إ�س��د�ر.�لتقارير..	

�لفنية.�خلا�سة.بامل�سنع.
��س��تخد�م.حم��ركات.وحم��وإلت.كهربائي��ة.ذ�ت.ت�سميم.وتقني��ات.حديثة.ومتطورة..	

منخف�سة.�لطاقة.وعالية.�لكفاءة.�أدت.�إىل.��ستقر�ر.�لوحد�ت.و�ملعد�ت.�ل�سناعية.
ورفع.�عتماديتها.

��س��تخد�م.مول��د�ت.�سغ��ط.ه��و�ء.حديث��ة.عالي��ة.�لكف��اءة.ذ�ت.مو��سف��ات.عاملي��ة..	
وذ�ت.��س��تهألك.كهربائ��ي.منخف���ض..

��س��تخد�م.وح��د�ت.�إنت��اج.عالي��ة.�لتقني��ة.و�لكفاءة.مث��ل.�لك�س��ار�ت.وطو�حني.�ملو�د..	
و�إل�سمنت..

�أح��دث.ط��ر�ز.وبا�س��تهألك.كهربائ��ي..	 �لفألت��ر.�مل�س��تخدمة.جلم��ع.�لغب��ار.م��ن.
منخف���ض.وفائ��ق.�لكف��اءة.

�حل�س��ول.عل��ى.�س��هادة.�إلي��زو.�لعاملي��ة.45001.يف.نظ��ام.�إد�رة.�ل�س��ألمة.و�ل�سح��ة..	
�ملهنية...باإل�سافة.�إىل.�سهادة.�إليزو.14001.�خلا�سة.بنظام.�إد�رة.�لبيئة..

تنفي��ذ.خط��ة.تغطي��ة.�مل�سن��ع.بالغط��اء.�لنبات��ي.وذل��ك.�سمن.�إ�س��ر�تيجية.�ل�س��ركة..	
لتحقيق.روؤية.�ململكة.2030.يف.�جلزء.�ملتمثل.مب�س��روع.�ل�س��عودية.�خل�سر�ء.

�إن�ساء.حمطة.�إطفاء.حريق.جمهزة.باأحدث.�إلآليات.وتقنيات.�إلإطفاء.�ملتطورة...	
تغطية.كامل.مر�فق.�مل�سنع.باأنظمة.�إلإنذ�ر.�ملبكر.مزود.بتقنية.�إطفاء.�آيل..	

التصنيع

الكفاءة التشغيلية

البيئة

السالمة

مصنع اسمنت اليمامة الجديد
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سادة/ م�ساهمو �سركة ا�سمنت اليمامة املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�س������رين.�أن.�أقدم.لكم.�لتقرير.�ل�س������نوي.لعام.2022م.و�لذي.

ن�ستعر�ض.فيه.�أهم.�إلأعمال.و�إلأن�سطة.و�لنتائج.�ملالية.لل�سركة،.

مع.�لتقدم.�لذي.ن�سهده.يف.�ململكة.�لعربية.�ل�سعودية.و�لنه�سة.

غري.�مل�سبوقة.يف.كافة.�ملجاإلت،.ونحن.جزء.منه-.مما.�نعك�ض.

ذلك.على.نتائجها.خألل.�ل�سنة.�ملالية.2022م،.فقد.مت.خألل.

هذ�.�لعام.�لت�س������غيل.�لتجاري.للم�سنع.�جلديد.وهلل.�حلمد،.

و�سنو��سل.م�س������ريتنا.كما.عهدمت.يف.مقدمة.كربى.�ل�سركات.

�لوطنية..وباعتبارنا.من.�أو�ئل.�س������ركات.قطاع.�إل�سمنت.فقد.

�أخذنا.على.عاتقنا.م�س������وؤوليات.كبرية.وحتديات.كثرية،.ومنذ.

�أهمية.توفري.هذه.�ل�سلعة. �نطألقتها.��ست�س������عرت.�ل�س������ركة.

�حليوية.و�لتي.�أ�س������همت.وت�س������هم.يف.متكني.قطاع.�إلإن�ساء�ت.
و�لت�سييد.و�ملقاوإلت.�ملختلفة..

خألل.�لعام.2022م.��س������تمر.�لبناء.و�لعمل.�إلإيجابي.للم�سي.

قدمًا.يف.حتقيق.تطلعات.قيادتنا.�حلكيمة.وم�ساهمينا.�إلأعز�ء.

مبو�كبة.روؤية.�ململكة.2030.من.خألل.�مل�س������اركة.�لفاعلة.يف.

�لتنمية.بدعم.وتنمية.ر�أ�������ض.�ملال.�لب�سري.لنناف�ض.مبو�ردنا.

�لوطنية.مبا.ي�سمن.حتقي������ق.�إلأهد�ف.طويلة.وق�سرية.�ملدى.

ب�س������كل.فعال.وقدرة.�ل�س������ركة.على.تنفيذ.�إ�س������ر�تيجياتها،.

كما.�أننا.يف.��سمنت.�ليمامة.نر�س������م.خطى.و��سحة.مل�ستقبل.
�إل�ستد�مة.يف.�ل�سناعات.�لثقيلة،.ونعمل.على.تلبية.�حلاجة.

�ملحلية.لأل�س������منت،.لألإ�س������هام.يف.�إقامة.�ملزيد.من.�مل�ساريع.

�لتنموية.وحت�س������ني.�إلقت�ساد..�إذ.نوؤمن.يف.��س������منت.�ليمامة.

وم�س������اهمينا،. �قت�سادنا.وجمتمعنا. �لريادي.جت������اه. بدورنا.

ر�ئد.وم�ستقبل.و�عد.. �مل�س������تمر.حلا�سر. �لتطوير. و�سنو��سل.

و�س������تزد�د.بحول.�هلل.وقوته.م�س������اريعنا.�لتنموية.يف.�لقريب.

�لعاجل.بالعمل.�لدوؤوب.و�ل�س������عي.�حلثيث.نحو.م�س������روعات.

م�س������تقبلية.�أكر.منوً�.ومتيزً�.مبا.ير�سخ.مكانتها.كاإحدى.�أهم.
�سركات.�إل�سمنت.يف.�ململكة.�لعربية.�ل�سعودية.

وختامًا.�أتوجه.بال�س������كر.�إىل.مقام.خادم.�حلرمني.�ل�سريفني.

�مللك.�سلمان.بن.عبد�لعزيز،.و�سمو.ويل.عهده.�إلأمني.�ساحب.

�ل�س������مو.�مللكي.�إلأمري.حممد.بن.�س������لمان.حفظهما.�هلل.على.

�هتمامهما.ودعمهما.لكل.ما.يخ�ض.�س������وؤون.�لوطن.و�ملو�طن،.

و�ل�س������كر.مو�سول.لزمألئ������ي.�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.ولكل.

من�سوبي.�سركة.��س������منت.�ليمامة.�سائأًل.�هلل.عز.وجل.�أن.يعم.
�خلري.و�لنماء.يف.جميع.ربوع.وطننا.�لغايل.

األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة الرئيس التنفيذي
ال�سادة/ م�ساهمو �سركة ا�سمنت اليمامة املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نقدم.لكم.تقريرنا.�ل�سنوي.عن.�لعام.�ملن�سرم.2022م.حيث.

و��سلت.��س������منت.�ليمامة.عملها.وفق.�أ�س�ض.ومعايري.تناف�سية.

عاملية،.و�لتزمت.يف.مهمتها.باجلودة.�لتي.يتطلع.�إليها.�لعمألء.

و�مل�سوؤولية.�لتي.ين�س������دها.�ملجتمع.وتنا�سب.متطلبات.قطاعي.

�مل�س������اريع.و�إلأفر�د،.فجعلت.من.�لعملية.�إلإنتاجية.و�لرقابية.

�أعل������ى.معايري.�جلودة. خطني.متو�زي������ني.متكافئني.لتحقيق.

ملنتجاتنا.من.خألل.خرب�ت.وكفاء�ت.وطنية.من.�ملهند�س������ني.

و�لفنيني.مع.وجود.تقنيات.حديثة.ت�سمن.�إل�س������تد�مة.�لبيئية..

ويف.عام.2022.و��سلت.�ل�سركة.بلوغ.�أعلى.م�ستويات.�إلإنتاجية.

رغم.�لتحديات.�لتي.و�جهتها.حيث.منت.ح�ستها.�ل�س������وقية.

�إىل.14%.مقارنة.بالعام.�ملا�س������ي،.وذلك.باإنتاج.�أف�سل.�أنو�ع.

�إل�سمنت.ذ�ت.�جلودة.حتقيقًا.لتطلعات.و�حتياجات.عمألئنا..

ونتيجة.لعملنا.�لدوؤوب.على.زيادة.�إلإنتاج.ورفع.كفاءة.م�سنع.

��س������منت.�ليمامة.فاإننا.�سهدنا.منو.�أرباح. �ل�سركة.خألل.�لعام.
2022م.بن�سبة.131% مقارنة.بالعام.�ملا�سي.

وبعد.�نطألق.�لت�سغيل.�لتجاري.للم�سنع.�جلديد.خألل.�لعام.

2022م.و�إعألن.�ل�سركة.نقل.�خلط.�ل�سابع.من.�مل�سنع.�لقدمي.

�إىل.�مل�سنع.�جلديد،.فاإننا.نتطلع.�إىل.�مل�س������تقبل.بثقة.لتغطية.

�حتياج.�إل�سو�ق.باإنتاجية.عالية.تتجاوز.30.�ألف.طن.كلنكر/.
يوميًا،.مو�كبني.من.خأللها.روؤية.�ململكة.2030..

وتعزيزً�.ملبد�أ.�إل�ستد�مة...حتظى.�ل�سركة.يف.م�سنعها.�جلديد.

باأحدث.�لتقنيات.للو�سول.�إىل.�سناعة.�سديقة.للبيئة،.ونتطلع.

يف.��س������منت.�ليمامة.�إىل.مو��سلة.�جلهود.لتعزيز.تناف�س������ية.

�ململكة.و�إثر�ء.دوره������ا.�إلقت�سادي.و�لتنم������وي،.ولكي.تبقى.
�ل�سريك.�إلأف�سل.لعمألئها.ومورديها.وم�ستثمريها.

وإل.ي�س������عني.هنا.�إإل.�أن.�أتقدم.بو�فر.�ل�س������كر.وجزيل.�إلمتنان.

لقيادتنا.�لر�س������يدة.ولرئي�ض.و�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.و�إىل.

من�سوبي.ومن�س������وبات.�ل�سركة.ولكل.�س������ركائنا.من.�جلهات.

�حلكومية.و�خلا�سة.على.جهودهم.�مللمو�س������ة.�لتي.ت�سب.يف.
خدمة.�لوطن.و�ملو�طن..

األستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد

الرئيس التنفيذي 
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رؤيتنا
�أن.نكون.�ل�سركة.�لر�ئدة.يف.�سناعة.�إلأ�سمنت.مبعايري.�سديقة.للبيئة....

رسالتنا
تقدمي.منتجات.م�ستد�مة.وعالية.�جلودة.تعتمد.على.مقدر�تنا.�ملتنامية..

الشفافية والنزاهة: قيمنا

نلتزم.يف.جميع.تعامألتنا.بقيم.�ل�سدق.و�لنز�هة.و�ل�سفافية.و�لتو��سل.�إلإيجابي.

االبتكار والتميز:

مناخ.وبيئة.عمل.�س������ليمة.تع������زز.�إلبد�ع.وتنم������ي.�إلأفكار.وت�س������اعد.على.�إلبت������كار.وتقلل.
�لتكاليف..

القيمة:

منتجاتنا.وم�ساهماتنا.ذ�ت.جودة.عالية.ت�سكل.قيمة.م�سافة.للوطن.و�ملجتمع..

المشاركة:

نت�سارك.�ملفاهيم.ونعمل.كفريق.–.عائلة.و�حدة،.جمتمع.و�حد.

الركائز االستراتيجية:

البيئة: 

��ستخد�م.�لطاقة.�ملتجددة.	م�سنع.�سديق.للبيئة.	

االستدامة:

حت�سني.كفاءة.�إلنفاق.	تعظيم.�لعو�ئد.�إل�ستثمارية.	

الثروة البشرية

م�ساركة.وتدريب.موظفينا.و�ملجتمع.�لذي.نعمل.فيه.	

التشغيل:

حت�سني.كفاءة.�إلأ�سول.	خف�ض.�لتكاليف.	

تقنية المعلومات: 

�لتح�سينات.�لتقنية.	�لتحول.�لرقمي.	

التسويق:

�إلإرتقاء.بخدمة.�لعمألء.	زيادة.�حل�سة.�ل�سوقية.	
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نظرة عامة
تعّد.��س������منت.�ليمامة.�أول.�سركة.��سمنت.قامت.يف.�ملنطقة.�لو�سطى.و�لثالثة.من.نوعها.على.م�ستوى.�ململكة؛.�إذ.تاأ�س�ست.ك�سركة.
َل.�آنذ�ك.�مللك.في�سل.بن.عبد�لعزيز. م�ساهمة.عامة.مبدينة.�لريا�ض.عام.1956م.بهدف.�سناعة.�إل�سمنت.و�إلجّتار.به،.وقد.تَف�سَّ
)رحمه.�هلل(.بافتتاح.�مل�سنع،.وطو�ل.66.عامًا.�أ�س������همت.��س������منت.�ليمامة.يف.�لتنمية.�لعمر�نية.لعا�سمتنا.�حلبيبة.وللمنطقة.
�لو�س������طى،.وكان.��س������منتها.باأنو�عه.�ملختلفة.وما.يز�ل.هو.�إل�سمنت.�لرئي�سي.يف.معظم.�مل�س������اريع.�حلكومية.وغري.�حلكومية.

�ل�سخمة.وخيارً�.�أوإل.لدى.عمألئها،.وذلك.ب�سبب.�عتمادها.على.�أ�س�ض.�سلبة.يف.تطبيق.�أعلى.معايري.�جلودة.و�لكفاءة.و�لقوة.

»�سورة.جتمع.�مللك.في�سل.بن.عبد�لعزيز.�آل.�سعود.»رحمه.�هلل.».و�مللك.�سلمان.بن.عبد�لعزيز.�آل.�سعود.»حفظه.�هلل«.وموؤ�س�ض.�سركة.��سمنت.�ليمامة.�سمو.�إلأمري/.حممد.
بن.�سعود.�لكبري.»رحمه.�هلل«.وكبار.�مل�سوؤولني.و�لوزر�ء.يف.�فتتاح.م�سنع.�ل�سركة.عام.1966م.

أواًل: نشاط الشركة

تقوم.�ل�سركة.باإنتاج.عدة.�أنو�ع.من.�إل�سمنت.�لبورتألندي.)�لعادي،.�ملقاوم.لألأمألح،.��سمنت.�لت�سطيبات(.من.خألل.م�سنعها.
�لكائن.يف.منطقة.�لريا�ض،.و�إلجتار.به.وت�سويقه.د�خل.�ململكة.

منتجات اسمنت اليمامة

�إل�سمنت.�لبورتألندي.�لعادي
ي�ستخدم.يف.جميع.�أعمال.�لبناء

��سمنت.�ملقاوم.لألأمألح
ي�ستخدم.يف.�إلأماكن.عالية.�مللوحة.و�إلآبار.وخز�نات.�ملياه

��سمنت.�لت�سطيب
ي�ستخدم.يف.�أعمال.�لليا�سة

.

.»�سورة.لزيارة.وزير.�ل�سناعة.و�لكهرباء.�لدكتور.غازي.�لق�سيبي.»رحمه.�هلل«.�إىل.م�سنع.��سمنت.�ليمامة
.مع.�سمو.�إلمري/.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري«.
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مجلس اإلدارة 

المهندس
 عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
فهد بن ثنيان الثنيان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
نزار  بن عبدالعزيز التويجري

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
فيصل بن سليمان الراجحي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
عبداهلل بن محمد الباحوث

عضو مجلس اإلدارة

األمير
 تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

رئيس مجلس اإلدارة 

األمير
 نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ
محمد بن إبراهيم القضيبي

أمين سر المجلس
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ملخص التنفيذي 

اسمنت اليمامة خالل العام 2022م في أرقام: 

إجمالي 
االستثمارات 

قصيرة األجل

240
مليون.ريال

 عدد الجهات
المدعومة

30
جهة

 رأس مال
 الشركة

18
مليون.ريال

 صافي
 األرباح

356
مليون.طن

إجمالي 
المبيعات

1,023
مليون.طن

إجمالي 
االستثمارات 
طويلة األجل

580
مليون.ريال

عدد المستفيدين من 
الجمعيات المدعومة 

من قبل اسمنت 
اليمامة

441
�ألف.م�ستفيد

نسبة ملكية 
اسمنت 
اليمامة

%33.33
من.ر�أ�سمال.�ل�سركة

المبيعات 
حتقيق.�أعلى.مبيعات.يف.تاريخ.�ل�سركة.
بت�سليمات.تبلغ.7.مليون.طن.��سمنت/.

�سنوي.

اعتماد منتجات اسمنت اليمامة 

يف.�مل�ساريع.�لكربى.يف.مدينة.�لريا�ض.
مثل..بو�بة.�لدرعية.و�لقدية.وحديقة.�مللك.
�سلمان.وم�سروع.SEVEN.�لرفيهي.وم�ساريع.

�إلإ�سكان.

األداء المالي

االستثمارات

المسؤولية االجتماعية

الشركات التابعة

�سركة.منتجات.�سناعة.
�إل�سمنت

المشاريع

�إعألن.جمل�ض.�إلإد�رة.عن.�لت�سغيل.�لتجاري.للم�سنع.�جلديد.. 1

�إعألن.جمل�ض.�إلإد�رة.عن.توقيع.�تفاقية.نقل.�خلط.�ل�سابع.من.�مل�سنع.�لقدمي.�إىل.. 2
�مل�سنع.�جلديد.
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�لنمو.�ملتوقع.للطلب.يف.عام.2023م.هو.4%.ويف.�إلأعو�م.2024-2026م..تعادل.%3...	
معامل.حتويل.)�لطلب(.من.��سمنت.�ىل.كلنكر.يعادل.).-.10%(.كمتو�سط.للقطاع..	
مت.زيادة.�إلنتاج.يف.عام.2025م.مبقد�ر.1.3.مليون.طن.�سنويًا.نتيجة.ت�سغيل.خط.�إلنتاج.�لثالث.ل�سركة.��سمنت.�ليمامة.و3.3.يف.عام.2026م..	
ن�سبة.�إلإنتاج.�لفعلية.لعام.2022م.�إىل.�لطاقة.�لت�سميمية.�ملرخ�سة.)�ملزودة.بالوقود(.إلإنتاج.�لكلينكر %94..	

العر�ض والطلب على اال�سمنت يف �سوق اململكة خالل الفرتة 2015 - 2026م )ما يعادل كلنكر(:
�لر�س��م.�لبياين.يو�سح.�لعر�ض.و�لطلب.و�إلإنتاج.و�ملخزون.ل�س��ركات.�إل�س��منت.باململكة.�لعربية.�ل�س��عودية.�س��املة.�ملتوقع.

للخم�ض.�سنو�ت.�لقادمة.

الطلب الت�سدير اإلإنتاج اإجمايل العر�ضاملخزون

املتوقع
مليون طن
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أداء المال واألعمال

01



أواًل: األداء المالي

اإلإي�ساحالفرق %2021م2022ماأرباح ال�سركة )باملليون ريال(

1,02373639�سايف.�ملبيعات

16)515()599(تكلفة.�ملبيعات

ب�سبب.�رتفاع.قيمة.�ملبيعات42322092�إلأرباح.�إلإجمالية.

)41()64()90(م�سروفات.ت�سغيلية.-.�أخرى

ب�سبب.�رتفاع.قيمة.�ملبيعات378172120�إلأرباح.�لت�سغيلية

356154131�إلأرباح.�ل�سافية
ب�سبب.�رتفاع.كمية.وقيمة.�ملبيعات.

و�إلإير�د�ت.�إلأخرى

ويو�سح الر�سم البياين التايل قيمة املبيعات و�سايف اإلأرباح خالل خم�ض �سنوات 

من عام 2018م اإلى عام 2022م )مباليني الرياإلت(:

2018 2019 2020 2021

1200

1000

800

600

400

200

-200

0
-52

406

956

صايف األرباحاملبيعات

736

154

2022

521

356

1,023

802

256

نعر�ض.فيما.يلي.ملخ�سًا.للنتائج.�ملالية.من.عام.2018م.�إىل.عام.2022م:
. . . . . قائمة.�إلأ�سول.و�خل�سوم.وحقوق.�مللكية.)قائمة.�ملركز.�ملايل(.

.
2018م 2019م)1( 2020م )2( 2021م )٣(2022م )٣(بيــان

 1,153,053 1,090,375 735,523  753,666530,246 �أ�سول.متد�ولة

 4,154,615 4,480,629 4,858,717 5,392,554 5,597,147 �أ�سول.غري.متد�ولة

 5,307,668 5,571,004 5,594,240 6,350,8135,922,800 جمموع.�إلأ�سول

 208,132 258,270 739,235350,955252,080خ�سوم.متد�ولة

 1,650,832 1,571,819 1,308,190 840,3331,178,190 قرو�ض.طويلة.�إلأجل

 79,606 100,424 106,650 119,980113,669 خ�سوم.غري.متد�ولة

 1,938,570 1,930,513 1,666,921 1,699,5491,642,813 جمموع.�خل�سوم

حقوق.�مل�ساهمني

 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,0002,025,000 ر�أ�ض.�ملال

 1,306,820 1,306,820 1,306,820 1,306,8201,306,820�حتياطيات

 )20,818( 11,681 )1,474( 207,187193,109�لتغري.�ملر�كم.يف.�لقيمة.�لعادلة

 58,096 296,989 596,973 1,112,257755,057�أرباح.مبقاة

 3,369,098 3,640,491 3,927,320 4,651,2654,279,986جمموع.حقوق.�مل�ساهمني

 5,307,668 5,571,004 5,594,240 6,350,8135,922,800حقوق.�مل�ساهمني.و�ملطلوبات

)1(.مت.تعديل.�لقو�ئم.�ملالية.�ملقارنة.للعام.2019م.وذلك.ح�سب.�إي�ساح.�ملحا�سب.�لقانوين.رقم.32.يف.�لقو�ئم.�ملالية.�ملنتهية.يف.31-12-2020م..
)2(.مت.تعديل.�لقو�ئم.�ملالية.�ملقارنة.للعام.2020.وذلك.ح�سب.�إي�ساح.�ملحا�سب.�لقانوين.رقم.32.يف.�لقو�ئم.�ملالية.�ملنتهية.يف.31-12-2021م.
)3(.مت.تعديل.�لقو�ئم.�ملالية.�ملقارنة.للعام.2021.وذلك.ح�سب.�إي�ساح.�ملحا�سب.�لقانوين.رقم.34.يف.�لقو�ئم.�ملالية.�ملنتهية.يف.31-12-2022م.

اإلأ�سول واخل�سوم وحقوق امل�ساهمني  خالل خم�ض �سنوات من عام 2018م اإلى عام 2022م )مباليني الرياإلت(:

1,667
1,931

2018 2019 2020 2021 2022
0

2,000

4,000

6,000

األصولاخلصوم حقوق املساهمني

3,369

1,939

5,308 5,594

1,643

4,280

5,923

1,700

4,651

6,351

5,571

3,640
3,927

)باإلآف.�لرياإلت(
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قائمة.�لدخل:
.

2018م 2019م 2020م )1( 2021م )2(2022مبيــان

1,022,664735,843956,000801,881521,216�سايف.�ملبيعات

) 487,128() 465,255 () 515,952() 515,432 ()599,465( تكلفة.�ملبيعات

423,199220,411440,048336,62634,088 جممل.�لربح

جمموع.�مل�ساريف.�إلإد�رية.و�لت�سويقية.
) 62,277 ()67,543() 68,921 () 63,562 ()90,069( و�لعامة

52,54715,31647,42217,25210,758�إير�د�ت.�أخرى

)34,410() 30,000 () 13,000 ()18,500 ()22,000( �لزكاة.�ل�سرعية

) 51,841 (153,665405,548256,335 355,799 �سايف.دخل.�ل�سنة

)0.14(1.650.771.831.33ربحية.�ل�سهم

)1(.مت.تعديل.�لقو�ئم.�ملالية.�ملقارنة.للعام.2020.وذلك.ح�سب.�إي�ساح.�ملحا�سب.�لقانوين.رقم.32.يف.�لقو�ئم.�ملالية.�ملنتهية.يف.31-12-2021م. 

)2(.مت.تعديل.�لقو�ئم.�ملالية.�ملقارنة.للعام.2022.وذلك.ح�سب.�إي�ساح.�ملحا�سب.�لقانوين.رقم.34.يف.�لقو�ئم.�ملالية.�ملنتهية.يف.31-12-2022م. 

ثانيًا: أداء اإلنتاج والمبيعات)باإلآف.�لرياإلت(
اإلإنتاج )باملليون طن(:. 1

التغري20222021

%6.34.443�إنتاج.�لكلينكر

%6.95.330�إنتاج.�إل�سمنت

مبيعات اإل�سمنت خالل العام 2022م )باملليون طن(:. 2

2022

2021

0  1  2  3  4  5  6  7  8

5.2

7

التوزيع اجلغرايف إلإيرادات ال�سركة:. 3

جميع.مبيعات.�ل�سركة.متت.يف.�ململكة.�لعربية.�ل�سعودية،.ومل.تقم.�ل�سركة.بت�سدير.�أي.جزء.من.منتجاتها.خارج.�ململكة.
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المشاريع واالستثمارات

02



أوالً : المشاريع:

أواًل: االستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة االسمنت 

متتلك.��س������منت.�ليمامة.ح�سة.يف.�ل�س������ركة.�ليمنية.�ل�سعودية.بن�س������بة.20.%.مببلغ.75.مليون.ريال.�سعودي.من.�أ�سل.ر�أ�ض.مال.

�ل�س������ركة.و�لبالغ.100.مليون.دوإلر.)375.مليون.ريال(.مت.متويلها.من.�لتدفقات.�لنقدية.لل�س������ركة،.ويقع.�مل�سنع.يف.حمافظة.

�أبني.بالقرب.من.مدينة.عدن.وتبلغ.�لطاقة.�لت�سميمية.للم�سنع.1.4.مليون.طن.��س������منت.�سنويًا،.حيث.مت.�لتوقف.عن.�مل�سروع.

يف.مر�حل.�لت�س������غيل.�لتجريبي.يف.�لعام.2011م.ونظرً�.للظروف.�ل�سيا�س������ية.�لتي.متر.بها.جمهورية.�ليمن.�ل�سقيقة،.فقد.تعذر.

�لت�س������غيل.�لتجريبي.حتى.تاريخه،.وعليه.قامت.�ل�سركة.بتكوين.خم�س�ض.لهبوط.�إل�س������تثمار�ت.وذلك.ملو�جهة.�أي.�نخفا�ض.

حمتمل.يف.قيمة.�إل�ستثمار.حيث.بلغ.ر�سيد.�ملخ�س�ض.يف.نهاية.�لعام.2017م.مبلغ.75.مليون.ريال.وهو.ما.يعادل.100.%.من.قيمة.

�إل�ستثمار،.وخألل.�لعام.2022.قامت.�ل�س������ركة.بتكوين.خم�س�ض.مل�ساريف.ورو�تب.�حلر��سة.مببلغ.مليون.ريال.وذلك.�جلزء.
�لذي.يخ�ض.�ل�سركة.

ثانيًا: مشروع إنشاء مصنع اسمنت اليمامة الجديد 

�أعلن.جمل�������ض.�إد�رة.�ل�س������ركة.خألل.�لعام.2022م.عن.بدء.�لت�سغيل.

�لتجاري.مل�س������روع.�مل�سنع.�جلديد.بتكلف������ة.�إجمالية.بحو�يل.4,700.

مليون.ريال.�س������عودي،.و�لتي.ت�سمل.خطوط.�إلإنتاج.وحمطة.�لكهرباء.

و�إمد�د�ت.�لوقود.و�إل�ست�س������ار�ت.و�لتكاليف.�إلإ�سافية،.فقد.و�جهت.

�ل�س������ركة.حتديات.متعددة.خارجة.عن.�إر�دته������ا.ومن.�أهمها.جائحة.

كورونا.و��ستمر�ر.تد�عياتها.وتعر.قدوم.�خلرب�ء.من.�خلارج.إلإكمال.

�مل�سروع.يف.�لوقت.�ملحدد،.وعمل.�لعديد.من.�لفحو�سات.�لفنية.�إىل.

�أن.مت.��ستألم.�مل�سروع.يف.�أكمل.جاهزية.للت�سغيل.�لتجاري،.فقد.قامت.

�ل�سركة.باإثبات.�ملتح�سألت.من.بيع.�لكميات.و�لتكاليف.لتلك.�لبنود.

�لتي.نتجت.يف.مرحلة.ما.قبل.�لت�س������غيل.�لتجاري.وت�سمينها.يف.�لربح.

و�خل�س������ارة.وفقًا.للمعايري.�ملنطبقة،.فقد.��ستثمرنا.يف.هذ�.�مل�سنع.

باختيار.�أ�سهر.�ل�سركات.�لعاملية.إلإن�س������اء.خطي.�إنتاج.كلنكر.بطاقة.

�إنتاجية.10,000.ط������ن./.كلنكر.لكل.خط.وذل������ك.باأف�سل.�لتقنيات.

على.م�ستوى.�لعامل.لتحقيق.ركائز.�ملناف�سة.�لعاملية.وهي.�إل�ستد�مة،.

و�ل�سمولية،.و�إلإنتاجية،.كما.�أن�س������اأنا.حمطة.كهرباء.ومدينة.�سكنية.

وحمطة.غاز.لتوفري.منظومة.�إنتاجي������ة.متكاملة.وذ�ت.جودة.عالية،.

وحر�سنا.على.تطبيق.كافة.معاي������ري.�لبيئة.عرب.ت�سميم.فألتر.تعمل.

على.تقلي������ل.�إلنبعاثات.�ل�سناعية.ول�سمان.حتقيق.�ملتطلبات.�لبيئية.

يف.�ململكة،كم������ا.حر�سنا.على.رفع.ج������ودة.�ملنتجات.من.خألل.توفري.

خمترب�ت.متقدمة.تعم������ل.على.�ختبار.�ملنتج������ات.ل�سمان.�ملوثوقية.

و�إل�س������تمر�رية..يتوفر.لدى.�ل�سركة.يف.حماجرها.جميع.�ملو�د.�خلام.

�لألزمة.وحتظ������ى.مبحاجر.خارجي������ة.مرخ�سة.ل�سالح.�ل�س������ركة.

وح�سلت.موؤخرً�.خألل.�لع������ام.2022م.على.ترخي�ض.من.قبل.وز�رة.
�لطاقة.و�لروة.�ملعدنية.على.��ستغألل.خام.�لطني.يف.حماجرها.

ثالثًا: نقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد 

�أعلن.جمل�������ض.�إد�رة.�ل�سركة.عن.توقيع.�تفاقية.فك.ونقل.وتركيب.�خلط.�ل�سابع.من.�مل�سنع.�لقدمي.�إىل.�مل�سنع.�جلديد.و�لذي.

تبلغ.طاقته.�إلإنتاجية.10.�إلآف.طن.كلنكر/يوميًا،.مع.�س������ركة.Sinoma.Overseas.Development.Co.)�سركة.�سينية(.بتكلفة.

�إجمالية.تقديرية.830.مليون.ريال،.ومن.�ملتوقع.يتم.�إلنتهاء.من.م�سروع.�إن�ساء.�خلط.يف.�لن�سف.�لثاين.من.�لعام.2025م،.حيث.

جاء.هذ��لقر�ر.متا�سيًا.مع.روؤية.�ململكة.2030.يف.تعزيز.�إلإنتاج.�ملحلي.وإلأجل.مو�كبة.م�ساريع.�لتنمية،.لت�سبح.�لطاقة.�إلنتاجية.
لل�سركة.عند.�كتمال.�مل�سروع.30.�ألف.طن.كلنكر/يوميًا..
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رابعًا: أرض اسمنت اليمامة )موقع المصنع القديم(

تبلغ.م�س������احة.�ر�ض.�مل�سنع.�حلالية.4،710،234.مر.مربع.و�ململوكة.لل�سركة.ب�سك.)�إلكروين(،.تود.�إد�رة.�ل�سركة.�أن.ت�سري.

باأنها.ملتزمة.مبا.تن�ض.عليه.�ملعايري.�ملحا�سبية.�ل�سعودية.وقر�ر.هيئة.�ل�سوق.�ملالية.�لتي.تن�ض.على.��ستخد�م.�لقيمة.�لدفرية.

لكون.�لغر�ض.�حلايل.لها.هو.�إل�س������تخد�م،.ويوؤكد.جمل�ض.�إلإد�رة.باأنه.�سيناق�ض.كافة.�خليار�ت.�ملطروحة.إل�ستغألل.�إلأر�ض.يف.
�لوقت.�ملنا�سب.

ومتا�سيًا.مع.خطة.�ل�سركة.لألنتقال.�إىل.�ملوقع.�جلديد.مت.�إلإعألن.يف.موقع.تد�ول.على.�لتايل:
مت.�إلإع��ألن.بتاري��خ.29.�س��بتمرب.2019م،.ع��ن.ني��ة.�ل�س��ركة.بالب��دء.يف.تفكي��ك.وبي��ع.خطوط.�إلإنتاج.�لقدمية.م��ن.1.�إىل.5.و�لتي..	

تبلغ.طاقتها.�إلإنتاجية.5,600.طن.كلينكر.يوميًا،.علمًا.�أنه.مت.��ستهألك.هذه.�خلطوط.بالكامل.دفريًا،.ولن.يكون.لهذ�.�لقر�ر.

�أي.تاأثري.على.وفاء.�ل�سركة.بالتز�ماتها.جتاه.�لغري،فقد.مت.بيع.�خلطوط.�لقدمية.خألل.�لعام.2022م.ب�سايف.ربح.34.مليون.
ريال...وفيما.يتعلق.مبخزون.�لكلينكر.يف.�مل�سنع.�لقدمي،.�سيتم.نقله.�إىل.�مل�سنع.�جلديد.

مت.�إلإع��ألن.بتاري��خ.18.يناي��ر.2022م،.ع��ن.ني��ة.�ل�س��ركة.بي��ع.خط.�إلإنتاج.�ل�ساد���ض.بامل�سنع.�حلايل.بكام��ل.ملحقاته.�لتي.تبلغ..	
طاقت��ه.�إلإنتاجي��ة.3.�آإلف.طن/كلنك��ر.يومي��ًا،.علم��ًا.�أن��ه.مت.��س��تهألك.ه��ذ�.�خل��ط.بالكام��ل.دفري��ًا..ولن.يكون.له��ذ�.�لقر�ر.�أي.

تاأثري.على.وفاء.�ل�س��ركة.بالتز�ماتها.جتاه.�لغري..
قامت.�ل�س��ركة.بدر��س��ة.�س��املة.فيما.يخ�ض.�ملخزون.وقطع.�لغيار.لألآإلت.و�ملعد�ت.و�إلأفر�ن..وبناًء.عليه.مت.زيادة.خم�س�ض..	

تقادم.قطع.�لغيار.كما.هو.مو�سح.يف.�لقو�ئم.�ملالية.عن.�لعام.2022م.�إي�ساح.رقم.5.تز�منًا.مع.�لنقل.�إىل.�مل�سنع.�جلديد.
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ثانيًا: االستثمارات
ت�ستثمر.�سركة.��سمنت.�ليمامة.يف.بع�ض.�ل�سركات.و�ل�سناديق.و�ل�سكوك.وهي.كالتايل:.

 قيمة اإل�ستثمار يفح�سة اليمامة )%(ا�سم ال�سركة
31-12-2022م )باإلآف الرياإلت(

 489,375 3.92 �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة )م م(. 1

33.3346,434 �سركة منتجات �سناعة اإل�سمنت »بجدة« )ذ ذ م(1 . 2

200ال�سركة اليمنية ال�سعودية لال�سمنت )�سايف( )م م(2،1 . 3

 535,808 �إجمايل.�إل�ستثمار�ت.يف.�ل�سركات

ا�ستثمارات يف �سكوك و�سناديق خمتلفة

43,725 �سناديق عقارية . 4

225,000 مرابحات اإ�سالمية. 5

15,000�سكوك. 6

 819,534 �إجمايل.�إل�ستثمار�ت

)1(.مت.حتديد.قيمة.�إل�ستثمار.طبقًا.للقيمة.�لدفرية.
)2(.مت.تكوين.خم�س�ض.هبوط.��ستثمار.مببلغ.�إجمايل.75.مليون.ريال.ومبا.ميثل.%100.من.حجم.�إل�ستثمار.

ثالثًا: الشركات التابعة
ال�سركات التابعة:اأأ 

الن�ساط ا�سم ال�سركة
الرئي�سي

راأ�ض مال 
ن�سبة اليمامةحمل العملياتالدولة حمل التاأ�سي�ضال�سركة

�سركة.منتجات.�سناعة.
�إل�سمنت.بجدة

�سناعة.
�إلأكيا�ض.
�لورقية

�لريا�ض.–.جدة�ل�سعودية18.مليون.ريال
.%.33.33
من.ر�أ�ض.مال.
�ل�سركة

تفا�سيل اإلأ�سهم واأدوات الدين ال�سادرة لل�سركة التابعة:                                                             )مليون ريال(	أ 

ا�سم 
ال�سركة 
التابعة

مدة اجلهة املانحة للقر�ض
القر�ض

اأ�سل 
القر�ض 
املمنوح

ر�سيد 
القر�ض يف 
بداية العام

امل�ستلم من 
القر�ض خالل 

العام

امل�سدد 
خالل 
العام

ر�سيد 
القر�ض يف 
نهاية العام

املبلغ املتبقي 
من القر�ض

�سركة.
منتجات.
�سناعة.
�إل�سمنت

6.بنك.�جلزيرة* 
500390390�سهور

6.بنك.�لريا�ض*
5803030�سهور

9.بنك.�إلإمناء**
63564610460�سنو�ت

6.�ل�سندوق.�ل�سناعي*
303012910�سهور

*..قرو�ض.ق�سرية.�إلأجل.
**.قرو�ض.طويلة.�إلأجل.
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القروض والمدفوعات 
النظامية

03



أواًل: القـروض 
حظيت.��سمنت.�ليمامة.من.�أجل.تنفيذ.م�ساريعها.�إلإ�سر�تيجية.بتمويل.متاح.ومتنوع.وتناف�سي.مع.�ل�سركاء.�مل�سرفيني.�ملحليني.

�سو�ء.يف.�لقطاع.�حلكومي.�أو.�خلا�ض.وهي.على.�لنحو.�لتايل:
�سندوق.�لتنمية.�ل�سناعية.�ل�سعودي:.بتاريخ.20.دي�سمرب.2016م،.ح�سلت.�ل�سركة.على.متويل.طويل.�إلأجل.متو�فق.مع.�ل�سو�بط.
�ل�سرعية.بقيمة.900.مليون.ريال.�سعودي.من.�سندوق.�لتنمية.�ل�سناعية.�ل�سعودي.بغر�ض.متويل.�إن�ساء.م�سنع.��سمنت.�ليمامة.
�جلديد.يف.منطقة.�حلألل.�ل�س������مالية.مبحافظة.�خل������رج.�لتابعة.إلإمارة.منطقة.�لريا�ض.وذل������ك.ب�سمان.رهن.�أ�سول.�مل�سنع.
�جلديد.باإلإ�سافة.�إىل.�س������ند�ت.إلأمر.على.�أن.يتم.�سد�د.�لقر�ض.على.12.دفعة.ن�سف.�سنوية.�عتبارً�.من.عام.2020م..مت.�سد�د.
مبلغ.قدره.155.مليون.ريال.�س������عودي.خألل.عام.2020م.و.130.مليون.ريال.�سعودي.خألل.عام.2021م.و75.مليون.ريال.�سعودي.

�سد�د.مبكر.جلزء.من.�ق�ساط.قرو�سها.�مل�ستحقة.يف.عام.2023م.و�لتي.مت.�سد�دها.خألل.عام.2022م.
�لبنوك.�لتجارية:.بتاريخ.31.مار�������ض.2022م،.وقعت.�ل�سركة.�تفاقية.مر�بحة.�إ�سألمية.مع.�لبنك.�إلهلي.�ل�سعودي.متو�فقة.مع.
�ل�سريعة.�إلإ�سألمية.حت�سل.�ل�سركة.مبوجبها.على.ت�سهيألت.بنكية.جزئية.مببلغ.1,842.5.مليون.ريال.�سعودي.مل.ي�ستخدم.منها.
�سوى.مبلغ.563.مليون.ريال.�سعودي.بغر�ض.�سد�د.قر�ض.م�سرف.�لر�جحي.و�لذي.مت.�سد�ده.بالكامل.يوم.3.�أبريل.2022م.

اجلدول التايل يو�سح القرو�ض القائمة على ال�سركة مع اجلهات التمويلية :                                                       )مليون.ريال(

اجلهة املانحة 
للقر�ض

مدة 
القر�ض

اأ�سل 
القر�ض 
املمنوح

ر�سيد القر�ض 
يف بداية العام

امل�ستلم من 
القر�ض خالل 

العام
امل�سدد 

خالل العام
ر�سيد القر�ض 
يف نهاية العام

املبلغ املتبقي 
 من القر�ض 
)مل ي�ستلم(

�سندوق.�لتنمية.
�ل�سناعية.
�ل�سعودي

99006150755400

5635635635635630 5�لبنوك.�لتجارية

1,4631,1785636381,1030�إلإجمايل

يوج��د.ج��زء.مت��د�ول.م��ن.قرو���ض.طويل��ة.�إلأج��ل.لع��ام.2023م.مببل��غ.187.6.ملي��ون.ري��ال.ل�سال��ح.�لبن��ك.�إلهل��ي.�ل�س��عودي.و.مبل��غ.75.مليون.ري��ال.ل�سالح.�سن��دوق.�لتنمية..	
�ل�سناعية.�ل�س��عودي.خ��ألل.�لعام.2023م.

�تفاقية.�ملر�بحة.�إلإ�سألمية.مع.�لبنك.�إلأهلي.�ل�سعودي.م�سمونة.ب�سند�ت.إلأمر.على.�أن.يتم.�سد�د.�لقر�ض.على.6.دفعات.ن�سف.�سنوية.�عتبار�.من.مار�ض.2023م..	
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ثانيًا: المدفوعات النظامية

وهي.�ملدفوعات.�مل�ستحقة.للجهات.�حلكومية،.وتتوزع.على.�لنحو.�إلآتي.

الرسوم الجمركية:

تخ�سع.�ل�سركة.إلأنظمة.هيئة.�لزكاة.و�ل�سريبة.و�جلمارك.فيما.يتعلق.بر�سوم.�جلمارك.للقطع.
و�ملو�د.�مل�ستوردة.من.�خلارج.

الزكاة:

تخ�سع.�ل�س������ركة.إلأنظمة.هيئة.�لزكاة.و�ل�سريبة.و�جلمارك.يف.�ململكة.�لعربية.�ل�سعودية،.وقد.
قامت.�ل�سركة.ب�سد�د.�لزكاة.�مل�ستحقة.عن.�لعام.2021م.

ضريبة القيمة المضافة:

تخ�سع.�ل�سركة.لنظام.�سريبة.�لقيمة.�مل�سافة.�ل�سادر.مبوجب.قر�ر.جمل�ض.�لوزر�ء.رقم.654.

وتاريخ.1-11-1438ه�،.حيث.تقوم.�ل�س������ركة.باإعد�د.�إلإقر�ر�ت.�ل�س������هرية.من.بد�ية.تطبيق.
�لقر�ر،.و�سد�دها.�سهريًا.خألل.�ملدة.�لنظامية.على.�أ�سا�ض.�مل�ستحق.من.�ل�سهر.�ل�سابق.

اشتراكات التأمينات االجتماعية:

تخ�سع.�ل�س������ركة.إلأنظم������ة.وز�رة.�ملو�رد.�لب�س������رية.و�لتنمية.�إلجتماعية.)نظ������ام.�لتاأمينات.
�إلجتماعية(،.حيث.يتم.�سد�د.ر�سوم.�إل�سر�ك.�سهريًا.

رسوم تأشيرات:

تخ�سع.�ل�سركة.لنظام.وز�رة.�ملو�رد.�لب�سرية.و�لتنمية.�إلجتماعية.فيما.يتعلق.بر�سوم.�لتاأ�سري�ت.
ملوظفيها.غري.�ل�سعوديني.

رسوم استغالل محاجر:

تخ�سع.�ل�سركة.لنظام.�إل�ستثمار.�لتعديني.وهي.ر�سوم.�سنوية،.تدفع.لوز�رة.�ل�سناعة.و�لروة.
�ملعدنية.

إيجارات سكة الحديد:

قيمة.�إيجار.�أر�ض.جماورة.مل�سنع.�ل�س������ركة.من.�ل�سركة.�ل�سعودية.للخطوط.�حلديدية.)�سار(.
على.�أ�سا�ض.�سنوي.

.)باإلآف.�لرياإلت(
2021م2022مالبيان

1,2982,042�لر�سوم.�جلمركية

6,41413,686�لزكاة.)1(

94,68768,729�سريبة.�لقيمة.�مل�سافة

15,81015,051��سر�كات.�لتاأمينات.�إلجتماعية

363337ر�سوم.تاأ�سري�ت.وجو�ز�ت.)2(

8,47834,777ر�سوم.��ستغألل.حماجر.ومو�د

1,6608,121�إيجار�ت.�سكة.�حلديد

128,710142,743�ملجموع

)1(.قامت.�ل�س������ركة.بتقدمي.�إقر�ر�تها�لزكوية.عن.�إلأعو�م.�ل�سابقة.حتى.2021م.ومت.�سد�د.�لزكاة.�مل�ستحقة.مبوجب.هذه.�إلإقر�ر�ت.ح�سلت.�ل�سركة.على.�لربط.�لنهائي.من.

�لهيئة.�لعامة.للزكاة.و�لدخل.حتى.عام.2012م.كما.ح�سلت.�ل�سركة.على.�سهادة.زكاة.مقيدة.عن.�إلأعو�م.2013.وحتى.2021م..علمًا.�ن.هناك.�عر��سات.قائمة.مع.هيئة.�لزكاة.
و�لدخل.و�جلمارك.ومت.تكوين.خم�س�سات.مقابل.هذه.�إلعر��سات.حتى.2022م.

)2(.ت�سمل.تاأ�سري�ت.�خلروج.و�لعودة.وتاأ�سري�ت.�لعمل.وجتديد.�إلإقامة.
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السالمة 
والصحة والبيئة

04



السالمة والصحة والبيئة: 
تويل.��س������منت.�ليمامة.�إلإن�س������ان.و�لبيئة.�أهمية.كبرية.وتعتربها.من.�أولوياتها؛.لذ�.حر�ست.على.تطبيق.�أعلى.�ملعايري.�لعاملية.
و�ملحلية.للحفاظ.على.�إلإن�س������ان.و�لبيئة،.فعلى.�سعيد.�لبيئة.تلتزم.�ل�سركة.باملحافظة.على.�لبيئة.من.خألل.تطبيقها.ملتطلبات.
ومقايي�������ض.�ملركز.�لوطني.للرقابة.على.�إللتز�م.�لبيئي.وتر�عي.هذه.�ملقايي�ض.و�ملتطلبات.�سمن.�ملبادئ.�إلأ�سا�سية.�لتي.تتبناها.
يف.�سيا�س������تها.�لت�س������غيلية.يف.م�سانعها،.وحتر�ض.وتر�قب.بانتظام.�أعمال.�ل�سيانة.�لدورية.للفألت������ر.�لتي.تقوم.بتنقية.�لهو�ء.
�ملنبع������ث.من.خطوط.�إلإنتاج.يف.كل.مر�فق.�مل�سنع.بكفاءة.تامة.تتو�فق.مع.�ملتطلبات.�ملحددة.من.قبل.�ملركز،.وتقوم.�ل�س������ركة.
بعمل.�سجألت.بيئية.م�س������تمرة.من.قبل.مركز.متخ�س�ض.ومعتمد.لدى.�ملركز.�لوطني.للرقابة.على.�إللتز�م.�لبيئي،.وعلى.ذلك.
فقد.ح�سلت.�ل�سركة.على.�لت�سريح.�لبيئي.من.�ملركز.�لوطني.للرقابة.على.�إللتز�م.�لبيئي.كاإحدى.�ل�سركات.�إلأو�ئل.�حلا�سلني.
.SGS.من.�سركة.ISO14001.عليها.يف.جمال.�سناعة.�إل�س������منت،.كما.ح�سلت.�ل�سركة.على.�سهادة.مطابقة.نظام.�إلإد�رة.�لبيئية

�لعاملية..)وتعترب.�ل�سركة.من.�ل�سركات.�إلأو�ئل.�لتي.ح�سلت.على.هذه.�ل�سهادة.يف.�ململكة(.
وعلى.�سعيد.�إلإن�سان،.تعترب.��سمنت.�ليمامة.�سألمة.و�سحة.�إلإن�سان.ركيزة.�أ�سا�سية.لقيام.وبناء.�حلياة.وعليه.فاإن.�ل�سركة.تلتزم.
يف.خطوط.�إنتاجها.وجميع.مر�فقها.بتحقيق.معايري.�ل�س������ألمة.و�ل�سحة.�ملهنية.�لعاملية.)لو�ئح.�إد�رة.�ل�سألمة.و�ل�سحة.�ملهنية.
�إلأمريكية(.OSHA.و�ملحلية.)لو�ئح.�لدفاع.�ملدين.�ل�س������عودي،.إلئحة.�ل�س������ألمة.يف.وز�رة.�ملو�رد.�لب�سرية.و�لتنمية.�إلجتماعية.
SOSH(.وتعترب.ذلك.مبدً�.�أ�سا�سيًا.يف.�سيا�ستها.�لت�سغيلية.من.خألل.توفري.ظروف.�لعمل.�إلآمنة.وتدريب.وتوعية.موظفيها.وخلق.

�لوعي.وروح.�إللتز�م.جتاه.�ل�س������ألمة.و�ل�سحة.�ملهنية،.وعلى.ذلك.ح�سلت.�ل�س������ركة.على.�سهادة.مطابقة.نظام.�إد�رة.�ل�سألمة.
و�ل�سحة.�ملهنية.ISO45001.من.�سركة.SGS.�لعاملية.

كما.�أن�ساأت.�ل�سركة.مركزً�.�سحيًا.متكامأًل.يتم.ت�س������غيله.عن.طريق.�إحدى.�مل�ست�سفيات.�ملرخ�سة.وذلك.ل�سمان.توفري.�لعناية.

�لطبية.�لكاملة.ملوظفيها،.وحفاظًا.على.�أ�سولها.�لب�س������رية.ومعد�تها.ومن�س������اآتها.مت.�إن�ساء.حمطة.�إطفاء.حريق.جمهزة.باأحدث.
�آليات.وتقنيات.�إلإطفاء.�ملتطورة،.كما.مت.تغطية.كامل.مر�فق.�مل�سنع.باأنظمة.�إلإنذ�ر.�ملبكر.مزود.بتقنية.�إطفاء.�آيل.

 

تلتزم.��سمنت.�ليمامة.باإلمتثال.لكافة.�لقو�نني.و�لقو�عد.�لتنظيمية.و�إللتز�مات.�ملطّبقة.يف.جمال.
�ل�سألمة.و�ل�سحة.و�لبيئة.

نعمل.يف.�إد�رة.�ل�س������ألمة.و�ل�سحة.و�لبيئة.على.�حتو�ء.�ملخاطر.�ملرتبطة.باأن�سطة.��سمنت.�ليمامة.

للو�سول.�إىل.�أد�ء.عاملي.�مل�ستوى،.يحقق.�إلمتثال.للقو�عد.�لتنظيمية.وميتد.لي�سمل.�حلد.من.�حلو�دث.

�ملت�سلة.بالبيئة.و�ل�سحة.و�ل�سألمة،.و�سمان.�سألمة.و�سحة.�لعاملني،.و�حلفاظ.على.�ملو�رد.وكفاءة.
�لطاقة،.وتقليل.�لنفايات.و�إلنبعاثات.

نعمل.على.متكني.وتطبيق.�أمناط.�حلياة.و�ل�سلوكيات.�ل�سحية.�لتي.تر�عي.�لبيئة.و�ل�سحة.و�ل�سألمة.
�سو�ء.د�خل.مكان.�لعمل.�أو.خارجه.

نحر�ض.على.تطبيق.�إلأنظمة.وتوفري.�لبنية.�إل�سا�س������ية.�لكفيلة.بوقاية.�إلأفر�د.و�لبيئة.من.�خلطر،.
وذلك.لتحقيق.�أ�سا�سيات.�ل�سحة.و�ل�سألمة.و�إلأمن.و�مل�سوؤولية.�لبيئية.يف.مكان.�لعمل.

نعمل.على.�لتكامل.بني.�إلإد�رة.�ل�سليمة.للبيئة.و�ل�سحة.و�ل�سألمة.خألل.دورة.�حلياة.�لكاملة.إلأ�سولنا.
ومنتجاتنا،.و�لتي.ت�سمل.�سل�سلة.�لقيمة.�لكاملة.يف.��سمنت.�ليمامة.بجميع.مر�حلها.

نتفاعل.ونت�س������ارك.مع.�أ�سحاب.�مل�سلحة.لدينا،.مبا.فيهم.موظفينا.وم�ستثمرينا،.و�جلهات.�ملعنية.

ب�سأل�سل.�لتوريد،.و�ملجتمعات.�ملحلية.و�لعمألء.للتاأكد.من.فهم.متطلباتهم.و�لتجاوب.مع.خماوفهم.
فيما.يتعلق.بالبيئة.و�ل�سحة.و�ل�سألمة.

ملتزمون.بتقدمي.�أف�سل.�أنو�ع.�لتدريب.ملوظفينا.لتعزيز.قدر�تهم.وكفاءتهم.ورفاهيتهم.يف.من�ساآتنا.
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الموارد البشرية 
تعمل.�إد�رة.�ملو�رد.�لب�س������رية.بد�ية.كل.عام.مع.بقية.�إلإد�ر�ت.لتحقيق.�خلطط.�ل�س������نوية.�ملعتمدة.حيث.كان.عام.2022م..مليئًا.

باإلإجناز�ت.و�لتي.جاءت.كالتايل.:.

�سمن.خطة.�لتوطني.متو�سطة.�ملدى.فقد.مت.حتقيق.ن�سبة.توطني.بلغت.70.%.تكلل.من.خأللها.ح�سور.معار�ض.
توظيف.يف.مناطق.خمتلفة.باململكة.

�نطألقًا.من.ركيزة.حت�سني.�لبيئة.�لد�خلية.يف.��سمنت.�ليمامة.فقد��ستهدفنا.رفع.كفاءة.جميع.�خلدمات.على.
م�ستوى.�ل�سركة.و�لذي.كان.�سببًا.رئي�سا.يف.حتقيق.ر�سا.�لعميل.�لد�خلي.�إىل.ن�سبة.92.%.

�حلر�ض.على.منهجية.�لتنوع.يف.�لتعليم.ونقل.�خلرب�ت؛.كما.هي.على.�لنحو.�لتايل.:
تنفيذ.�إلحتياجات.�لتدريبة.بن�سبة.88.%.لعام.2022.وباإجمايل.16.�ألف.�ساعة.تدريبية..	
تفعي��ل.»برنام��ج.خ��ربة«.�خلا���ض.بنق��ل.�خل��رب�ت.م��ن.�إلأكر.خ��ربة.و�إلأقدر.عل��ى.نقل.�ملعلوم��ة.�إىل.�ملوظفني..	

�إلأق��ل.خ��ربه.به��دف.رف��ع.�لكف��اءة.و�إلإنتاجي��ة.ورف��ع.ن�س��بة.�لتوطني.حي��ث.مت.حتقيق.م�س��تهدف.�لربنامج.من.
حي��ث.تاأهي��ل.�ملدرب��ني.وتدريب.355.متدربًا.بتنفيذ.1,420.�س��اعة.تدريبية.د�خليًا.

مل.يقت�س������ر.هدفنا.على.تطوير.�للغة.�إلإجنليزية.�سمن.دور�ت.تدريبية.�أو.بر�مج.ق�سرية؛.بل.مت.��س������تهد�ف.

جميع.مه������ار�ت.�للغة.�إلإجنليزية.�لألزمة.لرف������ع.كفاءة.و�إنتاجية.�ملوظف.على.مد�ر.12�س������هرً�.بالتعاون.مع.

�س������ركة.EF.�لتعليمية.�لعاملية؛.حيث.مت.حتقيق.ن�س������بة.5.%.من.�إجمايل.�ملوظفني.�مل�س������تفيدين.من.�لربنامج.
بال�سركة.

تاأ�سي�ض.نظام.متكامل.إلإد�رة.�إلأد�ء.مبني.على.�إلأد�ء.�لفردي.و�ملوؤ�س�سي.

��ستمر�ر�.يف.دعم.ركيزة.حت�سني.�لبيئة.�لد�خلية.و��ستقر�ر.�ملوظف.و��ستقطاب.�لكفاء�ت.من.خألل.�لتايل:
دعم.�لقرو�ض.�ل�سكنية.من.خألل.م�ساركة.�ل�سركة.بتحمل.ن�سبة.من.�لفو�ئد..	
منح.�ملوظفني.قرو�ض.�سخ�سية.)منخف�سة(.ق�سري.�ملدة.دون.فو�ئد.)قر�ض.�لزمالة(..	
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المسؤولية االجتماعية وبرامج الدعم 
ت�سعى.��سمنت.�ليمامة.�إىل.خلق.�أكرب.�أثر.�جتماعي.�إيجابي.وتعزيز.دورها.�لريادي.يف.خدمة.�ملجتمع.من.خألل.بر�مج.�مل�سوؤولية.
�إلجتماعية.�لتي.تقدمها.للمجتمع.مبا.يو�كب.�أف�سل.�ملمار�س������ات.يف.جمال.�أعمال.�مل�س������وؤولية.�إلجتماعية.وذلك.بهدف.متكني.

�ل�سركة.من.�مل�ساهمة.�لفعالة.و�إلإيجابية.يف.حميطها.�ملجتمعي.�سمن.��سر�تيجيتها.ومبا.يتو�كب.مع.روؤية.�ململكة.2030.
توؤمن.�ل�س������ركة.باأن.بناء.عألقات.وطيدة.مع.�ملجتمع.�ملحلي.�سرورية.لبلوغ.ر�سالتها.ولتحقيق.�أهد�فها.وتطلعاتها.وحتقيق.�لنمو.
�مل�س������تد�م.إلأعمالها.على.�ملدى.�لطويل،.حيث.يتم.تطوير.وتنفيذ.بر�مج.�مل�س������وؤولية.�إلجتماعية.ل�سمان.�مل�س������اهمة.�لفعالة.يف.
ا.حقيقية.للمجتمع.�ملحلي.يف.مناطق.عمليات.�ل�سركة.و�ململكة.وب�سكل.عام،.حيث.بلغ.عدد. �إلقت�ساد.�لوطني.و�لذي.يجلب.فر�سً

�مل�ستفيدين.من.�جلمعيات.�ملدعومة.من.قبل.��سمنت.�ليمامة.�إىل.441.�ألف.م�ستفيد.خألل.2022م.
وتغطي.�سيا�س������ة.�مل�سوؤولية.�إلجتماعية.عدة.جماإلت،.ومنها.حماية.�لبيئة.و�ل�س������ألمة،.و�لتعليم،.و�جلمعيات.�خلريية.و�إلأهلية.

و�ملهنية،.و�ل�سحة..وفيما.يلي.�سركاء.�ليمامة.يف.�لعطاء:

خيرية

�جلمعية.�خلريية.لرعاية.�إليتام.).�إن��سان.(.مبنطقة.�لريا�ض..	
جمعية.�لرب.بالريا�ض.).حي.�لفي�سلية.(..	
جمعية.�لعناية.بامل�ساجد.وخدماتها.-.ماآذن..	
جمعية.تدوير.�لفائ�ض.وحفظ.�لنعمة..	
جمعية.�لرب.�خلريية.بالريا�ض.فرع.معكال.و�ل�سمي�سي..	
جمعية.�إلأطفال.�ملعاقني..	
جمعية.وفاء.�خلريية..	
جمعية.قطوف.�خلريية.�لن�سائية..	
جمعية.جذ�.باخلرج..	
وقف.�إرفاد.�آيات..	
�جلمعية.�خلريية.لتحفيظ.�لقر�ن.�لكرمي.يف.جألجل..	
جمعية.عون.لرعاية.�سحايا.�جلرمية..	
جمعية.تي�سري.مل�ساعدة.ذوي.�إلعاقة.على.�لزو�ج..	

اجتماعية

جمعية.تي�سري.مل�ساعدة.ذوي.�إلعاقة.على.�لزو�ج..	
�جلمعية.�خلريية.لرعاية.�إل�سر.�ل�سعودية.يف.�خلارج.�و��سر..	
جمعية.كيان.لرعاية.�إليتام.بحي.�لفألح..	

صحية

�جلمعية.�خلريية.ملتألزمة.د�ون.).د�سكا.(..	
�جلمعية.�ل�سعودية.�خلرييه.ملر�ض.�لزهامير..	
�جلمعية.�خلريية.�ل�سحية.لرعاية.�ملر�سى.).عناية.(..	
جمعية.عيوين.�ل�سحيه..	
جمعية.�إلعاقة.�حلركية.للكبار.)حركية.(..	
جمعية.رحماء.�ل�سحية..	
�جلمعية.�خلريية.لرعاية.مر�سى.�لروماتيزم..	
جمعية.رعاية.مبتوري.�إلأطر�ف..	
�جلمعية.�ل�سعودية.�خلريية.ملكافحة.�ل�سرطان..	
�جلمعية.�ل�سعودية.لألأعاقة.�ل�سمعية..	
�جلمعية.�لوطنية.للخدمات.�ملجتمعية.-.�جو�د..	
جمعية.ب�سمة.تفاوؤل.ملر�سى.�ل�سرطان.-.�سرطان.�إلطفال..	

بيئية

	..GEO.جمعية.�لطاقة.�خل�سر�ء

رعاية صحية

جامعة.�مللك.�سعود.كلية.�لطب..	

ريـــــــاضــية

نادي.�سدير.بجألجل..	
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حوكمة اسمنت اليمامة 
تت�سمن.إلئحة.حوكمة.��س������منت.�ليمامة.�لقو�عد.و�ل�سيا�سات.و�ملعايري.�حلوكمية.�لتي.تنظم.�لعألقة.بني.جمل�ض.�إد�رة.�ل�سركة.
و�جلهاز.�لتنفيذي.و�أ�سحاب.�مل�سلحة.وتبني.�إلإجر�ء�ت.�لتي.ت�س������هل.�آلية.�تخاذ.�لقر�ر�ت.مبا.يعزز.حماية.حقوق.�مل�س������اهمني.
و�أ�سحاب.�مل�سالح؛.لذ�.فقد.مت.�عتماد.�لعديد.من.�ل�سيا�سات.عرب.�جلمعية.�لعامة.للم�ساهمني.وجمل�ض.�إد�رة.�ل�سركة.ومنها:

قواعد السلوك المهني:

�سيا�س������ة.تهدف.�إىل.تعزيز.�لقيم.و�ملبادئ.�ل�سلوكية.و�ملهنية.وحتقيق.�أعلى.معايري.�لنز�هة.و�ل�سفافية.إلإجناز.

�أعمال.�ل�سركة،.و�لتي.ت�س������توجب.�لتز�م.جميع.�لعاملني.يف.�ل�سركة.باحلد.�إلأدنى.من.�ملبادئ.و�لقيم.�لنبيلة.

لتاأدية.مهامه������م.وو�جباتهم.�لوظيفية.وخلق.بيئة.عمل.تقوم.على.�لقي������م.�إلأخألقية.وعدم.�لتمييز.و�إلمتثال.
و�لتو�فق.مع.�لقيم.�إلأ�سا�سية.لل�سركة.

سياسة االفصاح والشفافية:

�إن.��س������منت.�ليمامة.ملتزمة.بتوفري.بيئة.تقوم.على.�إلإف�ساح.و�ل�سفافية.و�إلمتثال.بالقو�عد.و�للو�ئح.�ملتعلقة.

بذلك.�إميانا.منها.بحق.�مل�ساهمني.و�أ�سحاب.�مل�سلحة.يف.�إلطألع.على.�ملعلومات.�ملالية.وغري.�ملالية.�ملتعلقة.
بال�سركة.ب�سكل.و��سح.و�سحيح.وغري.م�سلل.دون.متييز.بني.�مل�ساهمني.و�مل�ستثمرين.

سياسة تعارض المصالح: 

تهتم.��سمنت.�ليمامة.بتطبيق.�أعلى.م�ستويات.�حلوكمة.�لفعالة.مع.مر�عاة.�إلأمانة.و�لنز�هة.وجتنب.�أي.حاإلت.

تعار�ض.م�سالح.قد.تقع.بني.�ل�س������ركة.و�أع�ساء.جمل�������ض.�إد�رتها.�أو.�أحد.م�س������وؤوليها.�أ.و.موظفيها.�أو.�ساحب.

م�سلحة.وذلك.بو�سع.�سيا�س������ة.حتدد.�ل�سو�بط.�ملنظمة.بهذ�.�خل�سو�ض.وفق.�للو�ئح.�ملعتمدة.من.هيئة.�سوق.
�ملال.و�جلهات.�لت�سريعية.�إلأخرى.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات: 

ت�سجع.�سيا�سة.�إلإبألغ.عن.�ملخالفات.موظفي.�ل�سركة.على.�إلإبألغ.عن.�أي.خماوف.تنتابهم.ب�ساأن.�أي.ت�سرف.

غري.�أخألقي.�أو.غري.قانوين.فيما.يتعلق.باأعمال.�ل�سركة،.وتلتزم.�ل�سركة.ب�سمان.�ل�سرية.وحماية.�ملبلغني.عن.
�ملخالفات.حتى.لو.كانت.بألغاتهم.غري.�سحيحة.ب�سرط.توفر.ح�سن.�لنية.

سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح:

تكفل.هذه.�ل�سيا�س������ة.حماية.حقوق.�أ�سحاب.�مل�سالح.وتعزيز.�سلة.�ل�سركة.بهم،.عرب.تلقي.وت�سوية.�ل�سكاوى.
و�خلألفات.�لتي.قد.تن�ساأ.مع.�ل�سركة.وتعوي�سهم.عند.�إلإخألل.بحقوقهم.

سياسة اإلفصاح والشفافية: 

قامت.�ل�س������ركة.باعتماد.�سيا�سة.خا�سة.لألإف�ساح.و�ل�سفافية.عن.�لبيانات.و�ملعلومات.وفقًا.ملتطلبات.هيئة.�ل�سوق.�ملالية.لتطبق.

�أعلى.معايري.�إلإف�ساح.و�ل�س������فافية.و�لذي.يكفل.حماية.حقوق.�مل�ساهمني.و�أ�سحاب.�مل�سالح،.وميكنهم.من.ممار�سة.حقوقهم.
على.�أكمل.وجه.

حيث.�إن.�ل�س������فافية.و�لتوقيت.�ملنا�سب.لألإف�ساح.عن.�ملعلومات.من.�أ�س�ض.�حلوكمة.يف.�ل�سركة،.لذ�.عمل.جمل�ض.�إد�رة.�ل�سركة.

على.خلق.ممار�س������ات.فعاله.وذ�ت.م�سد�قية.لأللتز�م.بها.من.�أجل.تعزيز.�سلة.�ل�س������ركة.بامل�ستثمرين.و�مل�ساهمني.و�أ�سحاب.
�مل�سالح.
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اواًل: الوضع الحالي لحوكمة الشركة
قامت.��س������منت.�ليمامة.بتطبيق.جميع.�ملو�د.�إلإلز�مية.�لو�ردة.يف.إلئحة.حوكمة.�ل�س������ركة.�ل�سادرة.من.هيئة.�ل�س������وق.�ملالية.

با�ستثناء.�لتايل:

اأ�سبا	 عدم التطبيقن�ض املادة / الفقرةرقم املادة

�ملادة.�لتا�س������عة.و�لثألثون:.
�لتدريب

2(.و�سع.�إلليات.�لألزمة.حل�سول.كل.من.�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.

و�إلإد�رة.�لتنفيذية.على.بر�مج.ودور�ت.تدريبية.ب�س������كل.م�س������تمر،.

بغر�ض.تنمية.مهار�تهم.ومعارفهم.يف.�ملجاإلت.ذ�ت.�لعألفة.باأن�سطة.
�ل�سركة.

�ملادة.��سر�سادية

و�إلأربعون:. �حلادية. �ملادة.
�لتقييم

�أ(.ي�سع.جمل�������ض.�إلإد�رة.–.بناء.على.�قر�ح.جلنة.�لر�س������يحات.–.

�إلآليات.�لألزمة.لتقييم.�أد�ء.�ملجل�������ض.و�أع�سائ������ه.وجلانه.و�إلإد�رة.

�لتنفيذية.�س������نويًا،.وذلك.من.خألل.موؤ�س������ر�ت.قيا�ض.�أد�ء.منا�سبة.

ترتبط.مبدى.حتقيق.�إلأهد�ف.�إلإ�س������ر�تيجية.لل�سركة.وجودة.�إد�رة.

�ملخاط������ر.وكفاية.�أنظمة.�لرقابة.�لد�خلي������ة.وغريها،.على.�أن.حتدد.

جو�نب.�لق������وة.و�ل�سعف.و�قر�ح.معاجلتها.مب������ا.يتفق.مع.م�سلحة.
�ل�سركة.

�ملادة.��سر�سادية

و�لثمانون:. �خلام�سة. �ملادة.
حتفيز.�لعاملني

2(.بر�مج.منح.�لعاملني.�أ�س������همًا.يف.�ل�س������ركة.�أو.ن�سيبًا.من.�إلأرباح.

�لتي.حتققها.وبر�مج.�لتقاعد،.وتاأ�سي�������ض.�سندوق.م�ستقل.لألإنفاق.
على.تلك.�لرب�مج.

�ملادة.��سر�سادية

و�لثمانون:. �خلام�سة. �ملادة.
�ملادة.��سر�سادية3(.�إن�ساء.موؤ�س�سات.�جتماعية.للعاملني.يف.�ل�سركة.حتفيز.�لعاملني

�لثامن������ة.و�لثمانون:. �ملادة.
مبادر�ت.�لعمل.�إلجتماعي

1(.و�سع.موؤ�سر�ت.قيا�ض.تربط.�أد�ء.�ل�سركة.مبا.تقدمه.من.مبادر�ت.

يف.�لعمل.�إلجتماعي،.ومقارنة.ذلك.بال�سركات.�إلأخرى.ذ�ت.�لن�ساط.
�مل�سابه.

�ملادة.��سر�سادية

�لثامن������ة.و�لثمانون:. �ملادة.
مبادر�ت.�لعمل.�إلجتماعي

4(.و�سع.بر�م������ج.توعية.للمجتمع.للتعريف.بامل�س������وؤولية.�إلجتماعية.

�ملادة.��سر�ساديةلل�سركة.

ثانيًا: مجلس اإلدارة

1.  إجتماعات مجلس االدارة

. عقد.جمل�������ض.�إلإد�رة.)4(.�جتماعات.خألل.عام.2022م،.و�جلدول.�لتايل.يو�سح.ح�سور.�أع�ساء.�ملجل�ض.وبيان.ع�سويتهم.�أ.
يف.جمل�ض.�إد�ر�ت.�سركات.م�ساهمة.�أخرى:

الت�سنيفاإل�ســـــم

اجتماعات جمل�ض اإلإدارة

ال�سركات امل�ساهمة التي ي�سارك 
يف ع�سويتها داخل وخارج 

اململكة

1234

15 
فرباير

18 
اآبريل

17 
اأكتوبر 

 12
دي�سمرب

�إلأمري/.تركي.بن.حممد.بن.عبد.�لعزيز.بن.
تركي

رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة
غري.
√X√√تنفيذي

شركة الثامرة الدولية 	
شركة الطائف لالستثمار  	

والسياحة
شركة املكتان احملدودة 	

�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.
�لكبري

نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة
غري.
√√√√تنفيذي

شركة املراعي 	
شركة زين السعودية 	
شركة الدرع العربي للتأمني  	

التعاوني

غري.�إلأ�ستاذ/.فهد.بن.ثنيان.�لثنيان
√√√√تنفيذي

شركة اجلبس االهلية 	
الشركة الوطنية للبناء  	

والتسويق

غري.�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي
√√√√تنفيذي

شركة االرجان 	
شركة األجيال القابضة 	

√√√√م�ستقل�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان
شركة العبيكان لالستثمار  	
شركة الدرع العربي للتأمني  	

التعاوني

شركة الرياض للتعمير 	√√√√م�ستقل�إلأ�ستاذ./.عبد�هلل.بن.حممد.�لباحوث

X√X√م�ستقل�إل�ستاذ/.نز�ر.عبد�لعزيز.�لتويجري

-.حم�سر.مترير..رقم.1.يف.25.يوليو.2022م.

�إلإجر�ء�ت.�لتي.�تخذها.جمل�ض.�إلإد�رة.إلإحاطة.�أع�سائه-.وبخا�سة.غري.�لتنفيذيني-.علمًا.مبقرحات.�مل�ساهمني.وملحوظاتهم.حيال.�ل�سركة.و�أد�ئها:.	

يت��م.خ��ألل.�إلجتم��اع.�خلا���ض.باأع�س��اء.جمل���ض.�إلإد�رة.�ل��دوري.�إحاط��ة.جمي��ع.�إلأع�س��اء.وخا�س��ة.غري.�لتنفيذي��ني.باأي.مقرحات.�أوملحوظات.من.�مل�س��اهمني.حيال.�ل�س��ركة.
و�أد�ئها.وو�سع.�آلية.للتعامل.معها.ح�س��ب.�إلإجر�ء�ت.�لنظامية.
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. جدول.ح�سور.�أع�ساء.جمل�ض.�إلإد�رة.)عن.بعد(.يف.�جلمعيات.�لعامة.خألل.�لعام.2022م.ب.

اإل�سمم
اجلمعية العامة العادية الرابعة واخلم�سون

28 مار�ض 2022م

.�إلأمري/.تركي.بن.حممد.بن.عبد.�لعزيز.بن.تركي1
√)رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة(

.�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري2
√)نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة(

√�إلأ�ستاذ/.فهد.بن.ثنيان.�لثنيان3

√�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي4

√�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان5

√�إلأ�ستاذ/.عبد.�هلل.بن.حممد.�لباحوث.6

√�إل�ستاذ/.نز�ر.عبد�لعزيز.�لتويجري7

2 .  تكوين ووظائف مجلس اإلدارة:

أواًل: لجنة المراجعة:

تقوم.جلنة.�ملر�جعة.باإلإ�س������ر�ف.على.�إد�رة.�ملر�جعة.�لد�خلية.يف.�ل�س������ركة.من.�أجل.�لتحقق.م������ن.مدى.فاعلية.نظام.�لرقابة.

�لد�خلية.على.�س������تى.جو�نب.�أعمال.�ل�س������ركة،.وتقوم.�للجنة.باعتماد.خطة.�ملر�جعة.للعام.�ملايل.�جلديد.وبدر��س������ة.�لتقارير.

�خلا�سة.بنظام.�لرقابة.�لد�خلية.وتقارير.�ملر�جعة.�ل�س������نوية.ومتابعة.تنفيذ.�إلإجر�ء�ت.�لت�سحيحية.�لو�ردة.فيها،.ودر��س������ة.

�لتقارير.و�لقو�ئم.�ملالية.�إلأولية،.وربع.�س������نوية،.و�خلتامية،.و�لرفع.بالتو�سية.للمجل�������ض.لألعتماد.وذلك.يف.�إلأوقات.�لنظامية.

�ملحددة..كما.تقوم.�للجنة.بالتو�سية.ملجل�������ض.�إلإد�رة.بر�سيح.�ملحا�سب.�لقانوين.لل�س������ركة،.وتًطلع.�للجنة.على.خطة.�ملر�جعة.
للمحا�سب.�لقانوين.�إ�سافة.لدر��سة.مألحظات.�ملحا�سب.�لقانوين.على.�لقو�ئم.�ملالية.ومتابعة.ما.مت.يف.�ساأنها.

هذ�.وقد.بل�غ.عدد.�جتماعات.جلنة.�ملر�جعة.خألل.عام.2022م.)6(.�جتماعات.وتتكون.�للجنة.من:.

اإل�ســـــم
123456

 14
فرباير

 15 
مار�ض

 17 
اأبريل

25 
يوليو

16 
اأكتوبر

 11
دي�سمرب

�إلأ�ستاذ/.ر�ئد.بن.علي.�ل�سيف
رئي�ض.�للجنة

√√√√√√من.خارج.�ملجل�ض

√√√√√√ع�سو�إلأ�ستاذ./.عبد�هلل.بن.حممد.�لباحوث

�إلأ�ستاذ/.لطفي.�سحاده
ع�سو.

√√√√√√من.خارج.�ملجل�ض

نتائج املراجعة ال�سنوية لفعاليات واإجراءات نظام الرقابة الداخلية. 1

عقدت.جلنة.�ملر�جعة.يف.�لعام.�ملايل.2022م.)6(.�جتماعات،.ومت.��ستعر��ض.�لتقارير.�خلا�سة.بفاعلية.نظام.�لرقابة.�لد�خلية.

وتقارير.�ملر�جعة.�لد�خلية.ن�سف.�لن�سف.�سنوي.و�لنهائي.و�أعطت.توجيهاتها.حول.�ملألحظات.�لو�ردة.يف.�لتقارير.للعمل.على.

�إغألقها.ومتابعة.تنفيذ.�إلإجر�ء�ت.�لت�سحيحية.�لو�ردة.فيها،.كما.قامت.�للجنة.بامل�سادقة.على.�لقو�ئم.�ملالية.�لربع.�س������نوية.
و�خلتامية.للعام.2021م.و�أو�ست.باعتمادها.من.قبل.جمل�ض.�إلإد�رة.

ومل.تظهر.تقارير.عمليات.�ملر�جعة.�مل�سار.�إليها.�سعفًا.جوهريًا.يف.نظام.�ل�سبط.�لد�خلي.لل�سركة،.وكانت.ُجل.�ملألحظات.ت�سب.

ب�سكل.رئي�سي.يف.جماإلت.حت�س������ني.�إلأد�ء.وتفعيل.�لدو�ئر.�لت�سغيلية.ورفع.كفاءتها.وتن�سيق.عألقات.تكاملية.بني.هذه.�إلأجهزة،.

و��س������تكمال.توثيق.�إجر�ء�تها.وذلك.بهدف.�إ�سفاء.مزيد.من.�لقوة.على.نظام.�ل�سبط.�لد�خلي.يف.�ل�س������ركة.و��ستغألل.�ملو�رد.

�ملتاحة.�أف�سل.��ستغألل،.كما.يقوم.مر�قب.�حل�سابات.�خلارجي.بعملية.تقومي.لهذ�.�لنظام.�سمن.مهمة.مر�جعته.للبيانات.�ملالية.

�خلتامية.لل�س������ركة.ومتكينه.من.�إلطألع.على.كافة.حما�سر.جلنة.�ملر�جعة.وتقارير.�إد�رة.�ملر�جعة.�لد�خلية.للفرة.�ملالية.حمل.
�لفح�ض.

تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن مدى احلاجة اإلى تعيني مراجع داخلي يف ال�سركة يف حال عدم وجوده:. 2

يوجد.مدير.إلإد�رة.�ملر�جعة.�لد�خلية.يف.�ل�سركة.
تو�سيات جلنة املراجعة التي يوجد تعار�ض بينها وبني قرارات جمل�ــــــض اإلإدارة، اأو التي رف�ض املجل�ض اإلأخذ بها ب�ساأن . 3

تعيني مراجع ح�سابات ال�سركة وعزله وحتديد اأتعابه وتقييم اأدائه اأو تعيني رئي�ض ق�سم املراجعة الداخلية، وم�سوغات 
تلك التو�سيات، واأ�سبا	 عدم اإلأخذ بها:
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إل.يوجد.تو�سيات.من.جلنة.�ملر�جعة.تت�سمن.تعار�ض.بينها.وبني.قر�ر�ت.جمل�ض.�إلإد�رة،.�أو.�لتي.رف�ض.�ملجل�ض.�إلأخذ.بها.ب�ساأن.
تعيني.مر�جع.ح�سابات.�ل�سركة.وعزله.وحتديد.�أتعابه.وتقييم.�أد�ئه.�أو.تعيني.�ملر�جع.�لد�خلي.

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتوىل.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.مر�جعة.هيكل.جمل�������ض.�إلإد�رة.وفعالية.و�أد�ء.�أع�سائه،.ورفع.�لتو�سيات.يف.�ساأن.�لتغيري�ت.

�لتي.ميكن.�إجر�وؤها،.وحتديد.جو�نب.�ل�سعف.و�لقوة.و�لتاأكد.من.��س������تقأللية.وعدم.وجود.تعار�ض.م�سالح.للع�سو،.و�لتو�سية.
لر�سيح.�لع�سو.وفق.�إلحتياجات.�ملطلوبة،.ومر�جعة.�ملكافاآت.و�لتعوي�سات.للجان.�ملجل�ض.ورو�تب.�إلإد�رة.�لعليا.ون�سب.�لتوطني.

هذ�.وقد.بل�غ.عدد.�جتماعات.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.خألل.عام.2022م.عدد.)2(.�جتماع،.وتتكون.�للجنة.من:

اإل�ســـــم
12

21 دي�سمرب17 يناير

√√رئي�ض.�للجنة�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان

√√ع�سو�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري

√√ع�سو�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي

3.  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

تتكون.مكافاأة.�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.يف.�س������ركة.��س������منت.�ليمامة.من.مبلغ.معني.�أو.بدل.ح�سور.عن.�جلل�سات.�أو.بدل.. 1
م�سروفات.�أو.مز�يا.عينية.�أو.ن�سبة.من.�إلأرباح،.ويجوز.�جلمع.بني.�ثنتني.�أو.�أكر.من.هذه.�ملز�يا.ومبا.إل.يتجاوز.جمموع.ما.
يح�سل.عليه.ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�لو�حد.من.مكافاآت.ومز�يا.مالية.وعينية.يف.جميع.�إلأحو�ل.مبلغ.)500,000(.خم�سمائة.

�ألف.ري�ال.�سعودي.�سنويًا.
يجوز.�أن.تكون.�ملكافاأة.متفاوتة.�ملقد�ر.ويف.�سوء.�سيا�سة.ت�سدرها.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت،.وتقرها.�جلمعية،.ويجب.. 2

�أن.ي�س������تمل.تقرير.جمل�ض.�إلإد�رة.�ل�سنوي.�إىل.�جلمعية.�لعامة.للم�س������اهمني.على.بيان.�سامل.لكل.ما.ح�سل.عليه.�أع�ساء.

جمل�������ض.�إلإد�رة.خألل.�ل�س������نة.�ملالية.من.مكافاأة.وبدل.م�سروفات.وغري.ذلك.من.�ملز�يا،.و�أن.ي�ستمل.كذلك.على.بيان.ما.

قب�سه.�أع�ساء.�ملجل�������ض.بو�سفهم.عاملني.�أو.�إد�ريني.�أو.نظري.�أعمال.فنية.�أو.�إد�رية.�و.��ست�سار�ت.)�إن.وجدت(.و�أن.ي�سمل.
كذلك.على.بيان.بعدد.جل�سات.�ملجل�ض.وعدد.�جلل�سات.�لتي.ح�سرها.كل.ع�سو.من.تاريخ.�خر.�جتماع.للجمعية.�لعامة.

4.  مكافأة أعضاء اللجان:

يحدد.ويعتمد.جمل�������ض.�إلإد�رة.مكافاآت.ع�سوية.جلانه.�ملنبثقة.منه..-..با�ستثناء.جلنة.�ملر�جعة-.وبدإلت.�حل�سور.وغريها.. 1
من.��ستحقاقات.بناء.على.تو�سية.من.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.

ي�سرف.بدل.ح�سور.�إلجتماعات.وغريها.من.�إل�س������تحقاقات.كما.هو.مو�سح.يف.هذه.�ل�سيا�سة.وفقا.للجدول.�مل�سمن.بها.. 2
وتبلغ.3000.ريال.للجل�سة.�لو�حدة.

�أما.مكافاأة.ع�سوية.�للجان.�ملنبثقة.من.جمل�������ض.�إلإد�رة،.وير�عى.عدد.�للجان.�لتي.ميكن.لع�سو.�ملجل�ض.�أن.ي�سغلها،.بحيث.. 3
إل.يتجاوز.�إجمايل.ما.يتقا�ساه.�لع�سو.من.مكافاآت.عن.ع�سويته.يف.�ملجل�ض.و�للجان.�حلد.�إلأعلى.�ملن�سو�ض.عليه.يف.نظام.

�ل�سركات.

5.  مكافأة اإلدارة التنفيذية:

تق��وم.جلن��ة.�لر�س��يحات.و�ملكاف��اآت.مبر�جع��ة.�س��لم.�لرو�ت��ب.�ملح��دد.جلمي��ع.�ملوظف��ني.وكب��ار.�لتنفيذي��ني.وبرنام��ج..	
وخط��ط.�حلو�ف��ز.ب�س��كل.م�س��تمر.و�عتماده��ا.وذل��ك.بن��اء.عل��ى.تو�سي��ة.م��ن.�إلإد�رة.�لتنفيذي��ة.وت�س��تمل.مكاف��اآت.�إلإد�رة.

�لتنفيذي��ة.عل��ى.م��ا.يل��ي:
ر�تب.�أ�سا�سي.)يتم.دفعه.يف.نهاية.كل.�س������هر.ميألدي.وب�سفة.�سهرية(.وبدإلت.ت�ستمل،.على.�سبيل.�ملثال.إل.�حل�سر،.بدل.. 1

�سكن،.بدل.مو��سألت،.وبدل.تعليم.لألأبناء،.وبدل.هاتف،.مز�يا.تاأمني.طبي.له.ولعائلته.
مكافاأة.�سنوية.مرتبطة.مبوؤ�سر�ت.�إلأد�ء.وفقا.للتقييم.�ل�سنوي.�لذي.يتم.بهذ�.�خل�سو�ض.. 2
مز�يا.�أخرى.ت�سمل.على.�سبيل.�ملثل.إل.�حل�سر،.�إجازة.�سنوية.)مدفوعة.�لر�تب(،.مكافاأة.نهاية.خدمة.ح�سب.نظام.�لعمل.. 3

و�سيا�سة.�ملو�رد.�لب�سرية.�ملعتمدة.من.قبل.�ل�سركة.
يتم.�عتماد.�خلطط.و�لرب�مج.ملكافاآت.كبار.�لتنفيذيني.من.قبل.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.. 4
يقوم.�لرئي�ض.�لتنفيذي.بتنفيذ.�سيا�سة.�ملكافاآت.للموظفني.وكبار.�لتنفيذيني.يف.�سوء.�خلطط.و�لرب�مج.و�لتوجهات.�لعامة.. 5

�لتي.تقرها.�للجنة.
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6.   بيان المكافآت وبدل الحضور المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2022م:

�سفة الع�سويةاأع�ساء جمل�ض اإلإدارة

بدل ح�سور اجتماع
مكافاأة اأع�ساء 
جمل�ض اإلإدارة جمل�ض 

اإلإدارة
جلنة 

الرت�سيحات 
واملكافاآت

جلنة 
املراجعة

9,000200,000غري.تنفيذي�إلأمري.تركي.بن.حممد.بن.عبد.�لعزيز.بن.تركي

12,0006,000200,000غري.تنفيذي�إلأمري.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري

12,000200,000غري.تنفيذي�إلأ�ستاذ/.فهد.بن.ثنيان.�لثنيان

12,0006,000200,000غري.تنفيذي�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي

12,0006,000200,000م�ستقل�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان

12,00018,000200,000م�ستقل�إلأ�ستاذ/.عبد.�هلل.بن.حممد.�لباحوث

6,000200,000م�ستقل�إل�ستاذ/.نز�ر.بن.عبد�لعزيز.�لتويجري

.رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة�إلأ�ستاذ/.ر�ئد.بن.علي.�ل�سيف
18,000م�ستقل.من.خارج.�ملجل�ض

ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.�إلأ�ستاذ/.لطفي.�سحاده
18,000م�ستقل.من.خارج.�ملجل�ض

75,00018,00054,0001,400,000�ملجموع

�سفة الع�سويةاأع�ساء جمل�ض اإلإدارة

مكافاآة ع�سوية اللجان ال�سنوية

جلنة 
الرت�سيحات 

واملكافاآت
جلنة املراجعة

50,000غري.تنفيذي�إلأمري.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري

50,000غري.تنفيذي�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي

50,000م�ستقل�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان

100,000م�ستقل�إلأ�ستاذ/.عبد.�هلل.بن.حممد.�لباحوث

رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.�إلأ�ستاذ/.ر�ئد.بن.علي.�ل�سيف
100,000م�ستقل.من.خارج.�ملجل�ض

ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.�إلأ�ستاذ/.لطفي.�سحاده
100,000م�ستقل.من.خارج.�ملجل�ض

150,000300,000�ملجموع

7.    بيــان الرواتــب والمكافــآت المدفوعــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة لكبــار التنفيذييــن خــالل عــام 
2022م )باأللــف ريــال(:

كبار التنفيذيني

املكافاآت املكافاآت الثابتة
املتغرية

املجموع الكلي

مزايا بدإلترواتب
اأرباحعينيه

6.من.كبار.�لتنفيذيني.ومن.بينهم.�لرئي�ض.�لتنفيذي.ونائب.
7,2052,091009,296�لرئي�ض.�لتنفيذي.للمالية

*�إجمايل.تر�سيد.نهاية.�خلدمة.لكبار.�لتنفيذيني.خألل.عام.2022.مبلغ.740.�لف.ريال.
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8.  وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 

اخلرباتاملوؤهالتالوظائف ال�سابقةالوظائف احلاليةاإل�سمم

1
�إلأمري/.تركي.بن.حممد.بن.عبد.�لعزيز.بن.تركي

رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.��سمنت.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.��سمنت.�ليمامة..	

�ليمامة
بكالوريو�ض.علم.�ل�سيا�سة.

و�إلجتماع

عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1991م حتى تاريخه 	
رئيس مجلس إدارة مجموعة الثامرة الدولية 	
رئيس مجلس إدارة شركة املكتان  	
رئيس مجلس إدارة الطائف لالستثمار 	

2

�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري
نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة.	
ع�سو.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.	

نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.��سمنت.�ليمامة..	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�ملر�عي..	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�إلت�ساإلت.�ملتنقلة.�ل�سعودية.)زين(..	
نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�لفار�بي.للبروكيماويات.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.تر�بط.لأل�ستثمار.و�لتنمية.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�مل�سنع.�ملثايل.للحلويات.و�ملعجنات.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�أ�سماك.�لنافورة.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�لنافورة.للتموين.�لغذ�ئي.	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.مذ�ق.�لدبلومات.للحلويات.	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.م�سنع.�لدبلوما�سي.للحلويات.و�ملعجنات.	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.د�ر.�ل�سألل.	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سبعني.�ملالية.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.تيجوري.	
رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�سلطان.�لقاب�سة.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�لنافورة.و�ملثايل.�ملتحدة..	

بكالوريو�ض.علوم.�إد�رية
رئيس مجلس إدارة شركة املراعي. 	
رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(. 	
رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمني التعاوني. 	

عضو مجلس إدارة والعضو املنتدب شركة اجلبس االهلية 	بكالوريو�ض.�إد�رة.�عمالع�سو.جمل�ض.�إد�رة.��سمنت.�ليمامة.	�إلأ�ستاذ/.فهد.بن.ثنيان.�لثنيان3
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق 	

4
�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي

ع�سو.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.	

ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.��سمنت.�ليمامة..	
رئي�ض.�سركة.��سيل.�لقاب�سة..	
ع�سو.جمل�ض.�د�رة.�سركة.�ل�سويدي.للكابألت..	
ع�سو.جمل�ض.�د�رة.�سركة.�إلأرجان..	
ع�سو.جمل�ض.�د�رة.�سركة.�إلجيال.�لقاب�سة...	

�لرئي�ض.�لتنفيذي.ملجموعة.�لر�جحي.
�لقاب�سة

بكالوريو�ض.هند�سة.نظم
ماج�ستري.�إد�رة.�عمال

مدير عام مصنع دملزة للمأكوالت اخلفيفة بالرياض. 	
عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة. 	
الرئيس التنفيذي لشركة االجيال القابضة. 	

5
�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان.

رئي�ض.جلنة.�لر�سيحات.و�ملكافاآت.	

ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.بنك.�لتنمية.�إلإجتماعية.	
نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة.ل�سركة.�ملياة.�لوطنية.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�لعبيكان.للزجاج.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.مدن.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�ملركز.�لوطني.للتنمية.�ل�سناعية.	
نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.د�سر.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.موؤ�س�سة.�سليمان.�لر�جحي.�خلريية.	

هند�سة.كهربائية

الرئيس التنفيذي ملجموعة العبيكان لالستثمار. 	
عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستثمار . 	
عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمني التعاوني. 	
عضو مجلس إدارة شركة املياه الوطنية. 	
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6
�إلأ�ستاذ./.عبد.�هلل.بن.حممد.�لباحوث

ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.��سمنت.�ليمامة.	
مدير.عام.�إلإد�رة.�لعامة.لتميز.�لتاأميني..	

مدير.عام.�إلإد�رة.�لعامة.للعلميات
بكالوريو�ض.بحوث.�لعمليات
ماج�ستري.�إح�ساء.تطبيقي

العضو املنتدب لشركة الرياض للتعمير. 	
عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك. 	
عضو مجلس إيوان العاملية لإلسكان. 	
عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير. 	
مدير عام اإلدارة العامة لشؤون املشتركني. 	

�إلأ�ستاذ/.نز�ر.بن.عبد�لعزيز.�لتويجري7
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.��سمنت.�ليمامة..	
	..STC.Pay�لرئي�ض.�لتنفيذي.ل�
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�ملياه.�لوطنية..	

نائب.�لع�سو.�ملنتدب.يف.�لبنك.�لعربي.
بكالوريو�ض.نظم.�ملعلومات
ماج�ستري.�إد�رة.عامة

قائد فريق إقليم املنطقة الوسطى للخدمات املصرفية. 	
مدير إقليمي للمنطقة الوسطى للخدمات املصرفية. 	
نائب رئيس اخلدمات املصرفية للشركات. 	
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات. 	
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات – البنك العربي الوطني. 	

9. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس، الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

اخلرباتاملوؤهالتالوظائف ال�سابقةالوظائف احلاليةاإل�سمم

1
�إلأ�ستاذ/.ر�ئد.بن.علي.�ل�سيف

رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.	

رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�لبنك.�لعربي.لألإ�ستثمار.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.زين.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�مل�سنع.�ملثال.للحلويات.و�ملعجنات.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�لنافورة.للتموين.�لغذ�ئي.	
.ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.�لنافورة.لألأ�سماك.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.ذوق.�لدبلوما�سيني.للحلويات.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.م�سنع.�لدبلوما�سي.للحلويات.و�ملعجنات.	
ع�سو.جمل�ض.�إد�رة.د�ر.�ل�سألل.	
�لرئي�ض.�لتنفيذي.ل�سركة.�سلطان.�لقاب�سة.	

مدير.عألقات.�لبنك.�ل�سعودي.�لفرن�سي..	
رئي���ض.فري��ق.عم��ل.�إد�رة.متوي��ل.�ل�س��ركات..	

يف.�لبن��ك.�لعرب��ي.�لوطن��ي
بكالوريو�ض.حما�سبة

عضو مجلس إدارة شركة IBC لبنان بيروت. 	
عضو مجلس إدارة شركة زين. 	
رئيس مجلس إدارة العربي لإلستثمار. 	

2
�إلأ�ستاذ/.لطفي.�سحاده

ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.	

رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.يف.مألذ.كابيتال.	
رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.يف.�ساكو.	
ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.يف.�خلليج.للتدريب.	
رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.يف.�أر��سكو.	
رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.يف.جمموعة.�خلريف.	
رئي�ض.جلنة.�ملر�جعة.يف.�سركة.م�سكاتي.	
ع�سو.جلنة.�ملر�جعة.يف.جمموعة.�سركات.�لعبيكان.	

�ملر�جع��ة.يف..	 ورئي���ض.جلن��ة. �إد�رة. ع�س��و.جمل���ض.
بكالوريو�ض.حما�سبةجمموع��ة.�لعج��و

عضو مجلس إدارة شركة اخلريف. 	
عضو مجلس إدارة شركة ساكو. 	
عضو مجلس إدارة اخلليج للتدريب . 	
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10.   أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في 
مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها. 

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�ض اإلإدارة ا�سم الع�سو
داخل اململكة/ خارج اململكةع�سواً يف جمال�ض اداراتها احلالية او من مديريها

الكيان القانوين )م�ساهمة مدرجة/ 
م�ساهمة غري مدرجة/ ذات م�سوؤولية 

حمدودة/...(

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو 
جمل�ض اإلإدارة ع�سواً يف جمال�ض 
اداراتها ال�سابقة او من مديريها

داخل اململكة/ 
خارج اململكة

الكيان القانوين )م�ساهمة 
مدرجة/ م�ساهمة غري مدرجة/ 

ذات م�سوؤولية حمدودة/...(

�إلأمري/.تركي.بن.حممد.بن.عبد.
�لعزيز.بن.تركي.�آل.�سعود

�سريكدجمموعة.�لثامرة.�لدولية
�سريكد�سركة.�ملكتان.�ملحدودة

�سريكد�سركة.�لطائف.لأل�ستثمار.و�ل�سياحة

�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.
�سعود.�لكبري.�آل.�سعود

م�ساهمة.مدرجةد�سركة.�ملر�عي
م�ساهمة.مدرجةد�سركة.زين.�ل�سعودية.لألت�ساإلت
م�ساهمة.مدرجةد�سركة.�لدرع.�لعربي.للتاأمني.�لتعاوين

ذ.م.مد�سركة.�سلطان.�لقاب�سة
�سريكد�سركة.�لفار�بي.للبر.كيماويات
�سريكد�سركة.جتوري.�ملحدوده

�سريكد�سركة.تر�بط.لأل�ستثمار.و�لتنمية

)GCI(.م�ساهمة.غري.مدرجةد�ل�سركة.�لعاملية.لل�سناعات.�لكيماوية

�سريكد�سركة.�سبعني.�ملالية
�سريكد�سركة.فن.�لدبلومات.للحلويات.و�ملعجنات

�سريكد�سركة.م�سنع.د�ر.�ل�سألل

73 التقرير السنوي 722022



اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�ض اإلإدارة ا�سم الع�سو
داخل اململكة/ خارج اململكةع�سواً يف جمال�ض اداراتها احلالية او من مديريها

الكيان القانوين )م�ساهمة مدرجة/ 
م�ساهمة غري مدرجة/ ذات م�سوؤولية 

حمدودة/...(

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو 
جمل�ض اإلإدارة ع�سواً يف جمال�ض 
اداراتها ال�سابقة او من مديريها

داخل اململكة/ 
خارج اململكة

الكيان القانوين )م�ساهمة 
مدرجة/ م�ساهمة غري مدرجة/ 

ذات م�سوؤولية حمدودة/...(

�إلأ�ستاذ/.فهد.بن.ثنيان.�لثنيان

�سركة.مناير.جند.للتجارة.و�للو�زم.�سريكد�ل�سركة.�ملتخ�س�سة.إلإنتاج.�لبأل�ستيك
�سريكد�لطبية

�سريكد�سركة.�ملا�سة.�ل�سرقية�سريكدموؤ�س�سة.فات.للتجارة
م�ساهمة.مدرجةد�سركة.نادك�سريكد�سركة.�حلار�ض.�إلأول.للحر��سة.�إلأمنية

�سريكد�ملدنية.�خلا�سة
�سريكد�سركة.حنو�ض.�ل�سعودية

م�ساهمة.مدرجةد�ل�سركة.�لوطنية.للبناء.و�لت�سويق
م�ساهمة.مدرجةد�سركة.�جلب�ض.�إلهلية

م�ساهمة.غري.مدرجةد�ل�سركة.�لكيميائية.�ل�سعودية

ذ.م.مدموؤ�س�سة.�جلزيرة.لل�سحافة.و�لطباعة.و�لن�سر
�سريكد�سركة.مكني.كابيتال

�سريكد�سركة.فهد.ثنيان.�لثنيان.للمنتجات.�لكيميائية
�سريكد�سركة.جودت.للمقاوإلت

�سريكد�سركة.فهد.ثنيان.�لثنيان.لأل�ستثمار.�ل�سناعي
�سريكد�سركة.ميز.�خلليج

�سريكد�ل�سركة.�لفنية.للبأل�ستيك

�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي
�سريكددملزة.للماأكوإلت.�خلفيفة�سريكدجمموعة.�لر�جحي.�لقاب�سة
�سريكدجمموعة.�لر�جحي.لأل�ستثمار�سريكد�سركة.�إلأجيال.�لقاب�سة

عبد�لرحمن. ب������ن. عب������د�هلل. �ملهند�������ض/.
�لعبيكان

م�ساهمة.غري.مدرجةد�سركة.�لعبيكان.لأل�ستثمار
م�ساهمة.مدرجةد�سركة.�لدرع.�لعربي.للتاأمني.�لتعاوين

م�ساهمة.غري.مدرجةد�سركة.�ملياة.�لوطنية

�إلأ�ستاذ./.عبد.�هلل.بن.حممد.�لباحوث
�سركة.م�ساهمة.مقفلةد�سركة.�يو�ن.�لعاملية.لأل�سكانم�ساهمة.مدرجةد�سركة.�لريا�ض.للتعمري

�سركة.م�ساهمة.مقفلةد�سركة.د�ر.�لتمليك

�إل�ستاذ/.نز�ر.بن.عبد�لعزيز.�لتويجري
�سركة.�لعربي.لتاأجري.�ملعد�ت.�لثقيلة

STC.Pay�لرئي�ض.�لتنفيذي.ل�
م�ساهمة.غري.مدرجةد
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11.   مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة 
أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

اإل�ســـــم

التغري خالل العاماإلأ�سهم يف نهاية العاماإلأ�سهم يف بداية العام

عدد 
عدد الن�سبةاإلأ�سهم

الن�سبةعدد اإلأ�سهمالن�سبةاإلأ�سهم

0.017000.%0.017034,500.%34,500�إلأمري/.تركي.بن.حممد.بن.عبد.�لعزيز.بن.تركي

�إلأمري/.نايف.بن.�س���لطان.بن.حممد.بن.�سعود.
0.000500%0.00051,000%1,000�لك�بري

0.000700.%0.00071,500.%1,500�إلأ�ستاذ/.فه���د.بن.ثني���ان.�لثني���ان

0.0826 %0.0830167,266%0.0005168,266%1,000�ملهند�ض/.في�سل.بن.�س�ليمان.�لر�جح���ي

�إلأ�ستاذ/.جهاد.بن.عبد.�لعزيز.�لر�سيد
)�لرئي�ض.�لتنفيذي(

100,000%0.0494100,000%0.049400

*.إل.توجد.�أدو�ت.دين.إلأع�ساء.جمل�ض.�إلإد�رة.

12.  وظائف اإلدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

اخلرباتاملوؤهالتالوظائف ال�سابقةالوظائف احلاليةاإل�سمم

1
جهاد.بن.عبد.
�لعزيز.�لر�سيد

عدة.منا�سب.قيادية..يف.�لرئي�ض.�لتنفيذي
بكالوريو�ض.ريا�سيات�سركة.�سابك

 29 سنة يف شركة سابك. 	
 الرئيس التنفيذي السمنت اليمامة  	

من عام 2008 وحتى تاريخه.

2
خالد.بن.�إبر�هيم.

بن.جفال
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.

للمالية.وتقنية.�ملعلومات
مدير.�خلزينة.و�لتخطيط.
يف.�سركة.��سمنت.�ليمامة

بكالوريوس محاسبة 	
ماجستير إدارة مالية 	
الزمالة السعودية  	

للمحاسبني القانونيني 
SOCPA

 19 سنة يف شركة اسمنت اليمامة. 	
 عضو الهيئة السعودية  	

SOCPA .للمحاسبيني القانونيني

3
عبد�هلل.بن.

�إبر�هيم.�ل�سويلم
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.

للعمليات
مدير.�إد�رة.�إلإنتاج..يف.
 28 سنة يف شركة اسمنت  	بكالوريو�ض.هند�سة.�سناعية�سركة.��سمنت.�ليمامة

اليمامة.

4
عبد.�هلل.بن.حممد.

�لنوي�سر
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.

للم�ساريع
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.
 21 سنة يف شركة اسمنت اليمامة. 	بكالوريو�ض.هند�سة.�سناعيةلل�سوؤون.�لتجارية

5
حممد.بن.�سعيد.

�ملالكي
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.
لل�سوؤون.�لتجارية

مدير.�إد�رة.�سل�سلة.�إلمد�د.
 13 سنة يف شركة اسمنت اليمامة. 	بكالوريو�ض.هند�سة.ميكانيكيةيف.�سركة.��سمنت.�ليمامة

 3 سنوات يف شركة األومير. 	

6
عثمان.بن.علي.

�حلمد
نائب.�لرئي�ض.�لتنفيذي.
للمو�رد.�لب�سرية

مدير.تطوير.�ملو�رد.
�لب�سرية.يف.�سركة.��سمنت.

�ليمامة
 25 سنة يف شركة اسمنت  	بكالوريو�ض.علم.�جتماع

اليمامة.
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)باإلآف.�لرياإلت( ثالثًا: األطراف ذوو العالقة

طبيعة املعاملةطرف ذو عالقةاإلأطراف ذات العالقة
مدة 
العقد

الر�سيد يف 31 دي�سمربقيمة املعاملة

2022202120222021

�سركة.منتجات.�سناعة.�إلأ�سمنت.)ذ�ت.م�سئولية.حمدودة(

متتلك.�ليمامة.33.33 %.من.ر�أ�ض.�ملال
�لرئي�ض.�لتنفيذي.�إل�ستاذ/.جهاد.بن.عبد�لعزيز.�لر�سيد،.و�لذي.ي�سغل.من�سب.ع�سوية.

)1,602(33,59116,3020مفتوح�سر�ء.�أكيا�ض.�لورقجمل�ض.�إد�رتها.

�ل�سركة.�ل�سعودية.�ليمنية.)م�ساهمة.مينية.مقفلة(.

متتلك.�ليمامة.20.%.من.ر�أ�ض.�ملال

نائب.رئي�ض.جمل�ض.�إلإد�رة.�سمو.�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري،.�بن.
ل�سمو.�إلأمري/.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري،.حيث.ميتلك.ما.ن�سبته.16 %.يف.�ل�سركة.

�ليمنية
1992520891مفتوحم�ساريف.�إد�رية

.�سركة.�لدرع.�لعربي.للتاأمني.�لتعاوين
)�سركة.م�ساهمة.�سعودية()1(

ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�سمو.�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري.و�لذي.ي�سغل.
من�سب.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�لدرع.�لعربي.

16,29913,54500�سنويبولي�سة.تاأمني

ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان.و�لذي.ي�سغل.ع�سوية.
جمل�ض.�إد�رة.�سركة.�لدرع.�لعربي.

ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�سمو.�إلأمري/.نايف.بن.�سلطان.بن.حممد.بن.�سعود.�لكبري.و�لذي.ي�سغل.�سركة.�إلت�ساإلت.�ملتنقلة.�ل�سعودية.)زين(.)2(
2,2881,54300�سنويخدمات.�ت�ساإلتمن�سب.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.�سركة.زين.�ل�سعودية.

ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�ملهند�ض/.في�سل.بن.�سليمان.�لر�جحي.�سقيق.رئي�ض.جمل�ض.�إد�رة.م�سرف.�لر�جحي
515,000015,0000.�سنو�ت��ستثمار.يف.�سكوكم�سرف.�لر�جحي.�إلأ�ستاذ/.عبد�هلل.بن.�سليمان.�لر�جحي

�لعبيكان.للحلول.�لرقمية.)�سامل(
ع�سو.جمل�ض.�إلإد�رة.�ملهند�ض/.عبد�هلل.بن.عبد�لرحمن.�لعبيكان.و�لذي.ي�سغل.منصب.

رئاسة.مجالس.إدارتها

تطوير.خدمات.
74807480�سنوي�ل�سر�ء

تطوير.�خلدمات.�سركة.�سهل.�ملد�ر.�لتجارية
0)302(1،0850�سنوي�للوج�ستية

1-....مت.�إجر�ء.مناف�سة.بني.بع�ض.�سركات.�لتاأمني.وبعد.مفا�سلة.عرو�سهم.�لفنية.و�ملالية.مت.�ختيار.�سركة.�لدرع.�لعربي.للتاأمني.�لتعاوين.للتاأمني.�لطبي.وتاأمني.�ملمتلكات.

2-.مت.�إجر�ء.مناف�سة.بني.بع�ض.�سركات.�إلت�ساإلت.وبعد.مفا�سلة.عرو�سهم.�لفنية.و�ملالية.مت.�ختيار.�سركة.زين.�ل�سعودية.
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المساهمون
08



المساهمون
عملت.�ل�سركة.على.حتقيق.تطلعات.�مل�ساهمني.وتنمية.حقوقهم.وت�سهيل.ح�سولهم.على.�ملعلومات،.وتويل.تعزيز.جودة.�إلإف�ساح.
عن.�لنتائج.�ملالية.و�لتط������ور�ت.�ملهمة.و�لتغري�ت.�جلوهري������ة.�هتمامًا.بالغًا،.مركزة.على.عامل.�لتوقي������ت.وطريقة.�إي�سالها.

للم�ساهمني،.ملتزمة.ب�سيا�سة.�إلإف�ساح.و�ل�سفافية.لديها.و�لتي.تو�فق.تعليمات.هيئة.�ل�سوق.�ملالية.
يقوم.ق�سم.عألقات.�مل�ستثمرين.بن�سر.�ملعلومات.�ملالية.و�لتقارير.�ملعنية.بامل�ستثمرين.يف.موقع.�ل�سركة.�إلإلكروين.كما.يتم.�أي�سًا.

ن�سر.�لقو�ئم.�ملالية.�لربعية.و�ل�سنوية.لل�سركة.وحما�سر.�جتماعات.�جلمعية.�لعامة..

طلبات.�ل�سركة.ل�سجل.�مل�ساهمني.خألل.�لعام.2022م

�سبب الطلبتاريخ الطلب�سبب الطلبتاريخ الطلب

�إجر�ء�ت.�سركات08.مار�ض�إجر�ء�ت.�سركات02.يناير

�إجر�ء�ت.�جلمعية27.مار�ض�إجر�ء�ت.�سركات20.مار�ض

�إجر�ء�ت.�سركات25.�سبتمرب�إجر�ء�ت.�سركات15.�سبتمرب

�إجر�ء�ت.�سركات25.دي�سمرب�إجر�ء�ت.�سركات17.نوفمرب

ميكن.للمهتمني.و�أطر�ف.ذ�ت.�لعألقة.�لتو��سل.مع.ق�سم.عألقات.�مل�ستثمرين.يف.��سمنت.�ليمامة.عرب.�لربيد.�إلإلكروين.�لتايل:
 ir@yamamacement.com.

www.yamamacement.com.:وملزيد.من.�ملعلومات،.ُيرجى.زيارة.�ملوقع.�إلإلكروين
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المخاطر
09



المخاطر 
تعت������رب.�إد�رة.�ملخاطر.�أحد.�أهم.خطوط.�لدفاع.وجزءً�.إل.يتجز�أ.
من.نظام.�لرقابة.�لد�خلية.و��س������ر�تيجية.�ل�س������ركة.لتحقيق.
�إلأهد�ف.طويلة.وق�سرية.�ملدى.مع.�سمان.قدرة.�ل�س������ركة.على.
تنفيذ.�إ�سر�تيجياتها.وحتقيق.�أهد�فها.ب�سكل.فعال.لذلك.تلتزم.
�سركة.��س������منت.�ليمامة.على.�أن.يكون.تقييم.خماطر.�لعمليات.
و�إلأن�س������طة.عملية.منهجي������ة.منظمة.تتم.بطرق.علمية.تت�س������م.

بال�سفافية..
�إن.جمل�������ض.�إلإد�رة.كجزء.من.دوره.يف.توفري.�لرقابة.و�لتوجيه.
و�إلإ�س������ر�ف.على.�ل�س������ركة.,.هو.�مل�س������وؤول.عن.حماية.م�سالح.
�مل�ستثمرين.عن.طريق.�حلفاظ.على.نظام.فعال.إلإد�رة.�ملخاطر.
تعمل.�إد�رة.�ملخاطر.على.تر�س������يخ.ثقاف������ة.�إد�رة.�ملخاطر.عرب.
معاي������ري.ر�ئدة.من.خألل.�إد�رة.�ملخاطر.لذلك.قامت.�ل�س������ركة.
باإعد�د.�إط������ار.عمل.و��س������ع.إلإد�رة.�ملخاطر.مبا.يتما�س������ى.مع.
�ملمار�س������ات.�لر�ئدة.و�ط������ألع.جمل�������ض.�إلإد�رة.على.�ملخاطر.

�إل�سر�تيجية.لل�سركة..

اأبرز املهام التي متت خالل العام املايل 2022م إلإدارة املخاطر 
هي اعتماد جمل�ض اإلإدارة ما يلي:

�لروؤية.و�لر�سالة.و�لقيم.لل�سركة.. 1
�إطار.عمل.�إد�رة.�ملخاطر.. 2
بيان.�سيا�سة.�سهية.�ملخاطر.. 3

�أنو�ع.�ملخاطر.�لتي.تو�جه.�ل�سركة.وطرق.�لتعامل.معها:

مخاطر مالية

مخاطر االئتمان:

تتمثل.خماطر.�إلئتمان.يف.عدم.مقدرة.طرف.على.�لوفاء.بالتز�ماته.مما.يوؤدي.�إىل.تكبد.�لطرف.

�إلآخر.خل�س������ارة.مالية.ومن.هذ�.�ملفهوم.فاإن.�ل�س������ركة.إل.يوجد.لديها.خماطر.�ئتمانية.جوهرية.

حيث.تتعامل.�ل�س������ركة.ب�سورة.رئي�سية.مع.عمألء.بال�سوق.�ملحلي.يتميزون.مب�سد�قية.يف.�لتعامل.

مع.وجود.�ل�سمانات.�لكافية.لدى.�ل�سركة.مما.يقلل.من.�ملخاطر.�ملرتبطة.باإلئتمان.�إىل.�حلدود.
�لدنيا.كما.�أنها.تثبت.�ملديونيات.�مل�ستحقة.على.�لعمألء.بالقيمة.�لقابلة.للتحقق.

مخاطر السوق:

تتمثل.خماطر.�ل�س������وق.يف.تعر�ض.�لقيمة.�لعادلة.�أو.�لتدفقات.�لنقدية.�مل�ستقبلية.لألأدو�ت.�ملالية.

للتذبذب.نتيجة.للتغري.يف.�أ�سعار.�ل�سوق.وتت�سمن.خماطر.�ل�سوق.ثألث.�أنو�ع.من.�ملخاطر:.خماطر.
�أ�سعار.�لعمولة.–.خماطر.�لعمألت.–.خماطر.�إلأ�سعار.�إلأخرى.

مخاطر العمالت األجنبية:

تتمثل.يف.�ملخاطر.�ملرتبطة.بالتغري.يف.قيمة.�إلأدو�ت.�ملالية.ب�سبب.�لتغري.يف.�أ�سعار.�لعمألت.�لتي.

ت�ستخدمها.�ل�س������ركة.يف.تعامألتها.�ملالية.وتركز.معامألت.�ل�سركة.ب�سورة.�أ�سا�سية.يف.�لتعامل.

بالريال.�ل�س������عودي.و�لدوإلر.�إلأمريكي.و�ليورو.وحيث.�إن.�سعر.�سرف.�لريال.مثبت.مقابل.�لدوإلر.
�إلأمريكي.فاإنه.لي�ست.هناك.خماطر.جوهرية.

مخاطر السيولة:

هي.�ملخاطر.�ملتمثلة.يف.تعر�ض.�ل�س������ركة.ل�سعوبات.يف.توفري.�إلأمو�ل.للوفاء.باإللتز�مات.�ملتعلقة.

باإلأدو�ت.�ملالية..قد.تن�س������اأ.خماطر.�ل�س������يولة.نتيجة.عدم.�لقدرة.على.بيع.�أ�سل.مايل.ما.ب�سرعة.

وبقيمة.تقارب.قيمته.�لعادلة..تد�ر.خماطر.�ل�س������يولة.من.خألل.�ملر�قبة.�ملنتظمة.للتاأكد.من.توفر.

�ل�سيولة.�لكافية.من.خألل.�لتدفقات.�لنقدية.و�حللول.�ل�سريعة.مثل.�لت�سهيألت.�إلئتمانية.لتلبية.
�أي.�لتز�مات.م�ستقبلية.

مخاطر أسعار العمولة:

تتمث������ل.يف.�ملخاطر.�ملرتبطة.بالتغري.يف.قيمة.�إلأدو�ت.�ملالية.ب�س������بب.�لتغري.يف.�أ�س������عار.�لعمولة.

وتتعر�ض.�ل�س������ركة.ملخاطر.�أ�سعار.�لعمولة.وتدير.�ل�سركة.هذه.�ملخاطر.باملر�قبة.�مل�ستمرة.حلركة.
�أ�سعار.�لعموإلت..
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مخاطر أنظمة المعلومات:

تعمل.�ل�س������ركة.د�ئمًا.على.زيادة.�إلأمن.�ملعلوماتي.و�لتقني.ب�سكل.م�ستمر.ومتجدد.وتهتم.باإجر�ء.

حتديثات.م�ستمرة.لألأنظمة.حلماية.بيانات.�ل�سركة.من.�جلر�ئم.�لتقنية.�لتي.إل.تتوقف.عن.تطوير.

�أ�ساليبها،.وتقوم.�ل�س������ركة.ب�سفة.م�س������تمرة.مبر�جعة.�أنظمة.�إلأمن.�لتقني.مبا.يف.ذلك.تقنيات.

�حلماي������ة.�ملتعارف.عليها.وفق������اآ.للمعايري.�لعاملية.ل�سمان.وجود.ق������در.كاٍف.من.�حلماية.و�إلأمن.
�ملعلوماتي.

مخاطر توفر موارد التشغيل:

تعمل.�ل�سركة.د�ئمًا.ل�سمان.توفر.مو�د.�خلام.�لألزمة.وم�سادر.�لطاقة.�ل�سرورية.لتحقيق.�لنتائج.
�لت�سغيلية.ح�سب.�خلطط.�ملو�سوعة.

المخاطر المتعلقة بأسعار وإمداد منتجات الطاقة:

ي�ستهلك.ت�سنيع.�إل�سمنت.كميات.كبرية.من.منتجات.�لطاقة.و�لتي.متثل.جزءً�.كبريً�.من.تكاليف.

�إلإنتاج،.وبناء.على.ذلك.فاإن.�أي.�رتفاع.حمتمل.يف.�إلأ�س������عار.�سيكون.له.�أثر.جوهري.على.�لنتائج.
�لت�سغيلية،.علمًا.باأنه.يتم.�حل�سول.على.�لوقود.من.م�سدر.و�حد.فقط.وهو.�سركة.�أر�مكو.

مخاطر زيادة المعروض:

هناك.خماطر.حمتملة.من.جر�ء.�ملناف�سة.بني.�سركات.�إل�سمنت.نتيجة.لتو�سعات.�لطاقة.�إلإنتاجية.

لبع�ض.�س������ركات.�إل�س������منت.ولتباطوؤ.�لنمو.�إلقت�سادي.مما.ينتج.عنه.زيادة.�ملعرو�ض.و�رتفاع.يف.
�ملخزون.

مخاطر تشغيلية:

مت.و�سع.بر�مج.لل�سيانة.�لوقائية.�ملكثفة.وتعظيم.كفاءة.�إلإنتاج.�لتي.تخ�سع.لها.�إلأ�سول.�لت�سغيلية.
لل�سركة.�إإل.�أن.�ل�سركة.قد.تو�جه.خماطر.�لتوقف.�ملفاجئ.غري.�ملجدول.خلطوط.�إلإنتاج.

مخاطر لوجستية:

تتمثل.يف.�ملخاطر.�ملتعلقة.بنقل.�خلط.�ل�س������ابع.من.�مل�سنع.�لق������دمي.�إىل.�مل�سنع.�جلديد.و�لذي.
ي�سمل.�لفك.و�لنقل.و�لركيب.

نظام الرقابة الداخلية 

تبنت.�ل�س������ركة.إلئحة.حوكمة.وم�سفوفة.�سألحيات.ومو�ثيق.جلان.و�سيا�سات.عامة.و�د�ر�ت.رقابية.�سمن.م�سوؤوليتها.يف.�إن�ساء.
وتفعيل.وتعزيز.منظومة.�لرقابة.�لد�خلية.يف.�ل�سركة.

إدارة المراجعة الداخلية

.�عتمدة.�ل�س������ركة.�إد�رة.للمر�جعة.م�س������تقلة.عن.�إلإد�رة.�لتنفيذية.وتتبع.مبا�س������رة.جلنة.�ملر�جعة.يف.�ل�سركة..تتمثل.�إلأهد�ف.

�لرئي�س������ية.إلإد�رة.�ملر�جعة.يف.�لتحقق.وتقدمي.�مل�سورة.ب�ساأن.مدى.كفاية.بيئة.�لرقابة.�لد�خلية.وعمليات.�إد�رة.�ملخاطر.،.وذلك.
من.خألل.تنفيذ.خطة.مر�جعة.�سنوية.قائمة.على.�ملخاطر.

إدارة المخاطر والحوكمة والمسؤولية االجتماعية

�سكلت.�إد�رة.�ل�س������ركة.�إد�رة.�ملخاطر.و�حلوكمة.و�مل�س������وؤولية.�إلجتماعية..وتتمثل.�إلأهد�ف.�لرئي�سية.لهذه.�إلإد�رة.يف.مر�قبة.

تطبيق.�إلنظمة.و�ملتطلبات.�حلكومية.وتطوير.�سيا�س������ات.�حلوكمة.وتقييم.وبناء.�سجألت.خماطر.�لعمليات.و�إلأن�سطة.وتفعيل.
مبادر�ت.�مل�سوؤولية.�إلجتماعية..
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اإلقرارات

تقر إدارة الشركة باآلتي: 

�أن.�سجألت.�حل�سابات.�أُعدت.بال�سكل.�ل�سحيح..0101

�أن.نظام.�لرقابة.�لد�خلية.�أُعد.على.�أ�س�ض.�سليمة.وُنَفذ.بفعالية..0202

�أنه.إل.يوجد.�أي.�سك.يذكر.يف.قدرة.�ل�سركة.على.مو��سلة.ن�ساطها..0303

إل.يوج������د.�أي.عقد.فيه.م�سلحة.جوهري������ة.إلأحد.�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.�أو.�إلإد�رة.�لتنفيذية.غري.�لعقود.0404
�ملذكورة.يف.�إلأطر�ف.ذ�ت.�لعألقة..

إل.توجد.�أية.��س������تثمار�ت.�أو.�حتياطيات.مت.�إن�ساوؤها.ل�سالح.�ملوظفني.مثال.)�إلدخار.-.�أ�سهم.�ملوظفني......0505
�إلخ(..

�أعدت.�لقو�ئم.�ملالية.لل�س������ركة.وفقًا.للمعايري.�ملحا�س������بية.�ل�سادرة.عن.�لهيئة.�ل�س������عودية.للمحا�سبني.0606
�لقانونيني.

ي�سغل.�لرئي�ض.�لتنفيذي.لل�س������ركة.�إلأ�ستاذ/.جهاد.بن.عبد�لعزيز.�لر�سيد.ع�سوية.جمل�ض.�إد�رة.يف.�سركة.0707
منتجات.�سناعة.�إل�سمنت.

إل.توجد.�أي.م�سلحة.يف.فئة.�إلأ�س������هم.ذ�ت.�إلأحقية.يف.�لت�سويت.تعود.إلأ�س������خا�ض.)عد�.�أع�ساء.جمل�������ض.0808
�إلإد�رة.وكبار.�لتنفيذيني.و�أقربائهم(.

إل.توجد.�أي.م�سلحة.و�أور�ق.مالية.تعاقدية.وحقوق.�كتتاب.تعود.إلأع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.وكبار.�لتنفيذيني.0909
و�أقربائهم،.يف.�أ�سهم.�أو.�أدو�ت.دين.�ل�سركة،.�سوى.ما.ورد.يف.�جلدول.�خلا�ض.باإلأطر�ف.ذ�ت.�لعألقة.

إل.توجد.�أدو�ت.دين.قابلة.للتحويل.�أو.�أي.�أور�ق.مالية.تعاقدية.�أو.مذكر�ت.حق.�كتتاب.�أو.حقوق.م�س������ابهة،.1010
�أ�سدرتها.�أو.منحتها.�ل�سركة.خألل.�ل�سنة.�ملالية.2022م.

1111
إل.توجد.�أعمال.�أو.عقود.تكون.�ل�س������ركة.طرفًا.فيها.�أو.كان.فيها.م�سلحة.إلأحد.�أع�ساء.جمل�������ض.�إلإد�رة.�أو.
�لرئي�������ض.�لتنفيذي.�أو.نائب.�لرئي�������ض.للمالية.وتقنية.�ملعلومات.�أو.إلأي.�سخ�ض.ذي.عألقة.باأي.منها،.�سوى.

ما.ورد.يف.جزئية.�حلوكمة.)ثالثًا(.�أعأله.

إل.توجد.�أي.حقوق.حتويل.�أو.�كتتاب.مبوج������ب.�أدو�ت.دين.قابلة.للتحويل.و�أور�ق.مالية.تعاقدية.�أو.مذكر�ت.1212
حق.�كتتاب،.�أو.حقوق.م�سابهة.�أ�سدرتها.�أو.منحتها.�ل�سركة.

إل.يوجد.�أي.��سرد�د.�أو.�سر�ء.�أو.�إلغاء.من.جانب.�ل�سركة.إلأي.�أدو�ت.دين.قابلة.لأل�سرد�د.1313

إل.توجد.�أية.ترتيبات.�أو.�تفاق.تنازل.مبوجبه.�أحد.�أع�ساء.جمل�ض.�إلإد�رة.�أو.�أحد.كبار.�لتنفيذيني.يف.�ل�سركة.1414
عن.�أي.ر�تب.�أو.مكافاأة.

إل.توجد.�أية.ترتيبات.�أو.�تفاق.تنازل.مبوجبه.�أحد.�مل�ساهمني.عن.�أي.حقوق.يف.�إلأرباح.1515

إل.توجد.�أ�سهم.�أو.�أدو�ت.دين.�سادرة.ل�سركة.تابعة.1616

إل.توجد.لدى.�ل�سركة.�أ�سهم.خزينة.حمتفظ.بها.1717

العقوبات والقيود

اجلهة املوقعة اأ�سبا	 املخالفةالعقوبة
�سبل عالجها وتفادي وقوعها يف امل�ستقبلللمخالفة

غر�مة.مالية.10.مليون.
ريال

ح�سب.�دعاء.�ملدعي:
جتاوز�ت.يف.نظام.�ملناف�سة

�لهيئة.�لعامة.
للمناف�سة

توؤكد.��سمنت.�ليمامة.�لتز�مها.�لتام.باأنظمة.و�سروط.�لهيئة.
�لعامة.للمناف�سة
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سياسة توزيع األرباح
تعتمد.�سيا�سة.�ل�سركة.يف.توزيع.�أرباحها.�ل�سافية.�ل�سنوية.على.ما.ورد.بالنظام.�إلأ�سا�سي.لل�سركة.ومدى.توفر.�ل�سيولة.�لألزمة.

للوفاء.ب�سد�د.�إل�ستثمار�ت.و�مل�سروعات.�إلإ�سر�تيجية.لل�سركة،.حيث.يتم.توزيع.�إلأرباح.على.�لنحو.�لتايل:
يجن��ب.ع�س��رة.يف.�ملائ��ة.)10.%(.م��ن.�إلأرب��اح.�ل�سافي��ة.لتكوي��ن.�حتياط��ي.نظام��ي.ويج��وز.للجمعي��ة.�لعام��ة.�لعادي��ة.وق��ف.هذ�..	

�خل�س��م.مت��ى.بل��غ.�إلحتياط��ي.�ملذك��ر.)30.%(.م��ن.ر�أ���ض.�ملال.�ملدفوع،.ويجوز.جتنيب.ن�س��بة.معينة.من.�س��ايف.�إلأرباح.لتكوين.

�حتياط��ي.�تفاق��ي.)�إ�س��ايف(.يخ�س���ض.إلأغر����ض.حم��ددة.منه��ا.وعل��ى.�س��بيل.�ملثال.إل.�حل�س��ر.مقابلة.�أي.�نخفا���ض.�أو.هبوط.

يف.قيم��ة.)�إلأ�س��ول.�لثابت��ة.و�ملع��د�ت.–.خم��زون.قط��ع.�لغي��ار.–.خم��زون.�مل��و�د.حت��ت.�لت�س��غيل.�أو.�مل��و�د.�خل��ام-.�إل�س��تثمار.–.
�أخ��رى(.�أو.�أي.غر���ض.�آخ��ر.ح�س��ب.ما.تق��رره.�جلمعية.�لعامة.�لعادية.للم�س��اهمني.

ي��وزع.م��ن.�لباق��ي.بع��د.ذل��ك.ح�س��ة.�أوىل.م��ن.�إلأرب��اح.للم�س��اهمني.مقد�رها.خم�س��ة.باملائة.)5.%(.من.ر�أ���ض.�مل��ال.�ملدفوع،.�إذ�..	
مل.ت�س��مح.�أرباح.�س��نة.من.�ل�س��نو�ت.بتوزيع.هذه.�حل�سة،.فأل.يجوز.�ملطالبة.بها.من.�أرباح.�ل�س��نو�ت.�لقادمة.

يجنب.ع�سرة.يف.�ملائة.)10.%(.من.�لباقي.كمكافاأة.إلأع�ساء.جمل�ض.�إلإد�رة،.مبا.إل.يتجاوز.500,000.ريال.لكل.ع�سو..	
يوزع.من.�لباقي.بعد.ذلك.ح�سة.�إ�سافية.من.�إلأرباح.على.�مل�ساهمني..	
يجوز.للجمعية.�لعامة.بناء.على.�قر�ح.جمل�ض.�إلإد�رة،.�أن.تقرر.تكوين.�حتياطيات.�أخرى..	
تق��رر.�جلمعي��ة.�لعام��ة.بن��اء.عل��ى.�قر�ح.جمل���ض.�إلإد�رة.كيفية.�لت�سرف.فيم��ا.تبقى.بعد.ذلك.من.�إلأرباح.مبا.يحقق.م�سلحة..	

�ل�سركة.
ي�س��تخدم.�إلحتياط��ي.�لنظام��ي.يف.تغطي��ة.خ�س��ائر.�ل�س��ركة،.�أو.زي��ادة.ر�أ���ض.�مل��ال،.و�إذ�.ج��اوز.ه��ذ�.�إلحتياط��ي.)30.%(.م��ن..	

ر�أ���ض.�مل��ال.�ملدف��وع،.ج��از.للجمعي��ة.�لعام��ة.�أن.تق��رر.توزي��ع.�لزي��ادة.عل��ى.�مل�س��اهمني.يف.�ل�س��نو�ت.�لت��ي.إل.حتق��ق.فيها.�ل�س��ركة.
�أرباح��ًا.�سافي��ة.تكف��ي.لتوزي��ع.�لن�سي��ب.�ملق��رر.لهم.يف.نظام.�ل�س��ركة.�إلأ�سا�س��ي.

تق��رر.�جلمعي��ة.�لعام��ة.بن��اء.عل��ى.�قر�ح.جمل���ض.�إلإد�رة.كيفية.�لت�سرف.فيم��ا.تبقى.بعد.ذلك.من.�إلأرباح.مبا.يحقق.م�سلحة..	
�ل�س��ركة..يج��وز.لل�س��ركة.توزي��ع.�أرب��اح.مرحلي��ة.عل��ى.م�س��اهميها.ب�س��كل.�س��نوي.�أو.ن�س��ف.�س��نوي.�أو.رب��ع.�س��نوي.وفق��ا.لل�سو�ب��ط.
�ل�س��ادرة.ع��ن.هيئ��ة.�ل�س��وق.�ملالي��ة،.وذل��ك.بن��اء.عل��ى.تفوي���ض.�س��ادر.م��ن.قب��ل.�جلمعي��ة.�لعام��ة.ملجل���ض.�إلإد�رة.بتوزي��ع.�أرب��اح.
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