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عمر بن حمد المشعل

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة لمس��اهمي شركة اسمنت المدينة
ع��ن الس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي 2018/12/31م
المرفوع الى الجمعية العامة العادية العاش��رة للش��ركة

السادة المساهمين الكرام
يس��ر مجلس إدارة الش��ركة أن يقدم لكم تقريره الس��نوي عن أداء ونتائج أعمال الش��ركة للعام المالي
2018م ،حيث اس��تطاعت الش��ركة أن تحقق أرباحًا في ظل المنافس��ة الحادة وتراجع الطلب على مادة
االس��منت .يأتي هذا األداء الجيد رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها الش��ركة خالل العام ،والتي يمكن
تلخيصها في عدة عوامل مؤثرة من أهمها ضعف الطلب وانخفاض متوس��ط س��عر البيع مع إزدياد حدة
المنافسة وتراجع اداء سوق البناء والتشييد وإرتفاع المخزون.
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تقرير مجلس اإلدارة
أو ًال :نشاط الشركة
تقوم الش��ركة بإنتاج االس��منت البورتالندي (العادي والمقاوم لألمالح) في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتقوم بتسويقه
س��ائبًا ومكيس��ًا داخل المملكة .تصل الطاقة اإلنتاجية السنوية للمصنع ألكثر من ( )3.65مليون طن اسمنت من خالل خطين
لإلنتاج بواقع ( )1.75مليون طن للخط األول ،و( )1.9مليون طن للخط الثاني سنوي ًا.

ثانياً :نتائج أعمال الشركة

1 .1مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خالل عام 2018م من االس��منت ( )2.3مليون طن مقابل ( )3.4مليون طن لعام  2017بإنخفاض قدره
( ،)%32.55وتعود أسباب االنخفاض لتراجع الطلب والمنافسة الحادة.
ه��ذا وقد بلغ��ت األرباح اإلجمالية في ع��ام 2018م ( )100.71مليون ري��ال مقابل ( )128.47مليون ري��ال في عام 2017م
بإنخف��اض ق��دره ( )%21.61نتيج��ة انخفاض الكمي��ات المباعة وأس��عار البيع ،كما بلغ��ت األرباح الصافية ف��ي عام 2018م
( )110.96مليون ريال مقابل ( )93.31مليون ريال في عام 2017م بإرتفاع قدره ( .)%18.93ويعود سبب االرتفاع إلى ارتفاع
بند اإليرادات األخرى نتيجة التسوية التي توصلت لها الشركة مع مقاولي إنشاء خط اإلنتاج الثاني حسب إعالنها المنشور في
تداول بتاريخ 2018/12/17م .
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صافي المبيعات وصافي األرباح من 2014م إلى 2018م (بماليين الرياالت)

2 .2اإلنتــــــاج
بل��غ إنت��اج المصنع خالل عام 2018م م��ن الكلنكر ( )3.00مليون طن مقابل ( )2.92ملي��ون طن خالل عام 2017م بإرتفاع
قدره ( )%2.74ويعود سبب االرتفاع نتيجة إلى رفع كفاءة التشغيل وتفادي أي توقفات غير مجدولة من خالل الصيانة الوقائية.
وقد بلغ إنتاج االسمنت في عام 2018م ( )2.3مليون طن مقابل ( )3.4مليون طن عام 2017م بإنخفاض قدره ()%32.35

إنتاج الكلينكر من 2014م إلى 2018م (بآالف طن)
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انتاج االسمنت من 2014م إلى 2018م (بآالف طن)
انتاج االسمنت

3 .3التوقعات المستقبلية :
في ظل انخفاض الطلب على االس��منت بش��كل عام في معظم مناطق المملكة فإنه من المتوقع اس��تمرار إنخفاض الطلب
خالل عام 2019م بنس��بة قد تصل إلى  %15مقارنة بعام 2018م ،وبناءاً على ذلك قامت الش��ركة بتاريخ 2017/10/09م
بإيقاف أحد خطي اإلنتاج إلرتفاع المخزون ،علماً بأن إدارة الش��ركة لن تدخر جهداً في الس��عي لتحقيق اهدافها وإيجاد فرص
بديلة لضمان أفضل العوائد لمساهميها.

4 .4التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:
معظم مبيعات الش��ركة كانت داخل المملكة العربية السعودية ،بإس��تثناء كميات قليلة قامت الشركة هذه السنة بتصديرها
للخارج ،علمًا أنه في منتصف عام 2018م تم إعفاء شركات االسمنت من رسوم التصدير.
(ماليين األطنان)
البيان

بيان بكميات المبيعات
في عام 2018م

بيان بكميات المبيعات
في عام 2017م

المبيعات المحلية

2.3

3.4

المبيعات الخارجية

0.03

0

ثالثاً :المشروعات والخطط المستقبلية
تقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن هذه المشاريع:

1 .1مشروع زيادة طاقة طحن االسمنت:
المشروع انتهى من التشغيل التجريبي ،ويتم حاليًا إجراء إختبارات اإلداء والكفاءة من حيث الطاقة التصميمية لإلنتاج تمهيداً
الستالمه وإعالن التشغيل التجاري في حينه.
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.2

2مشروع إستخدام الوقود البديل:

تعمل الشركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل
اإلعتم��اد عل��ى الوق��ود البترول��ي وخف��ض مع��دالت اإلنبعاثات
الكربونية والمحافظة على البيئة تماشيًا مع رؤية المملكة .2030

.3

3مشروع إنشاء خط اإلنتاج الثاني:

أعلن��ت الش��ركة ف��ي موق��ع ت��داول بأن��ه ت��م اإلتف��اق بتاري��خ
2018/12/17م على التس��وية النهائية مع المقاول الرئيسي شركة
س��ينوما العالمي��ة بخص��وص عقد إنش��اء خط االنت��اج الثان��ي ،وذلك
باستالم المشروع بالكامل مقابل خصم تأخير على شركة سينوما العالمية
ق��دره  %8من كامل قيمة العقد ،وتقدر قيم��ة الخصم بحوالي  43مليون ريال
سعودي ،علمًا بأن األثر المالي لهذا الخصم ظهر ضمن النتائج المالية للشركة خالل
الربع الرابع من عام 2018م .

رابعاً :القروض
تق��ر الش��ركة بعدم وج��ود أي قروض قائم��ة عليها تجاه البن��وك أو أي جهات إقراض آخ��رى حت��ى  ،2018/12/31علماً بأن
الشركة لديها اتفاقية تسهيالت ائتمانية سارية مع بنك الرياض تخضع ألحكام وشروط التمويل اإلسالمي ،وتبلغ اجمالي هذه
التسهيالت  103،750مليون ريال وذلك مقابل سند ألمر.

خامساً  :الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة وإنما فرع للشركة مملوك بنسبة .%100
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

رأس المال

الدولة محل الرئيس
والتأسيس

نسبة ملكية

فرع شركة اسمنت المدينة للمقاوالت

مقاوالت فرعية
تخصصية

فرع

السعودية

%100

سادساً :المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
2018م
البيــــــــــــــــــــان

المسدد خالل العام

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

12,126,100

13,161,843

اشتراكات المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

3,258,863

245,300

رسوم استغالل محاجر

27,536,080

29,120,437

المجمـــوع

42,921,043

42,527,580

وصف موجز لها
تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل
في المملكة العربية السعودية ،ويتم
عمل مخصص للزكاة على أساس
االستحقاق.
تخضع الشركة لنظام التأمينات
االجتماعية ،ويتم تسجيل اشتراكات
التأمينات االجتماعية وفق ًا ألساس
االستحقاق
يتم سداد المقابل المالي إلستغالل
الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد
الخام
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سابعاً :المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع
 .أالتبرعات والمساهمات االجتماعية:

1 .1دعم مهرجان ربيع مرات1439هـ .
2 .2دعم اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة مرات .
3 .3المساهمة في تجهيز مبنى مركز شرطة مرات .
4 .4دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة مرات 1439هـ .
5 .5دعم احتفال اليوم الوطني التابع لمحافظة مرات 1439هـ .
6 .6دعم مهرجان ربيع مرات 1440هـ .
7 .7تمويل مشاريع اآلبار في محافظة مرات.
8 .8دعم نادي كميت بمرات واستكمال صالة النادي الرياضية.
9 .9دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة شقراء 1439هـ.
1010دعم احتفال اليوم الوطني التابع لمحافظة شقراء 1439هـ
1111دعم مهرجان ربيع بريدة 1439هـ .
1212دعم مهرجان ربيع بريدة 1440هـ .
1313رعاية مجلة مدن التابع لـلهيئة السعودية للمدن الصناعية.
1414المشاركة في مشروع الدليل المعماري التابع لـلجمعية السعودية لعلوم العمران (.)KSU

 .بالجودة والسالمة والصحة والبيئة
تؤكد الش��ركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حس��ب المعايير الس��عودية والعالمية للحفاظ على سالمة البيئة تحت اشراف
ومتابع��ة الهيئ��ة العامة لألرص��اد وحماية البيئة في المملكة العربية الس��عودية مع الحرص التام عل��ى المحافظة على جودة
منتجاتها .وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية ،منها:
عالمة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة
على أعلى مستويات الجودة
آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية BS OHSAS 18001:2007

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطـاقة EN ISO 50001:2011

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية
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جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البالتينية

جائزة العصر األخضر لالستدامة

ثامناً :الموارد البشرية
س��عيًا من الش��ركة لتحقيق أهدافها فيم��ا يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البش��رية فلقد إعتمدت برام��ج متخصصة الختيار
وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة.
كما تقوم الش��ركة بتش��جيع الموظفين على المش��اركة اإليجابية في تطوير الش��ركة وخلق بيئة عمل مالئمة تمكنهم من
العمل كفريق واحد ،مع اإلستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مستوى أدائهم .وقد قامت الشركة بتوطين العديد من
الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام حسب خطة إحالل ممنهجة.
كم��ا بادرت الش��ركة بالتعاون مع جهات محلي��ة وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني واإلداري والتس��ويقي،
مع اس��تمرار الشركة بعمل ورش��ات عمل داخلية باإلضافة الى النظر في إمكانية إبتعاث داخلي وخارجي للكوادر الوطنية في
مجال صناعة االسمنت.
وتجدر االشارة الى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق األخضر.

تاسعاً :المخاطر
تولي الش��ركة اهتمامًا عاليًا بالمخاطر المحتملة من جراء المنافس��ة المتوقعة محلي ًا مع إس��تمرار تراجع الطلب على االسمنت
بس��بب تأجيل بعض المش��اريع ،ولذا فإن الش��ركة تقوم بمراجعة دورية له��ذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناس��بة للتعامل
معها .تجدر اإلشارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه ال تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ,بل إنه من
الممكن وجود مخاطر إضافية ليس��ت معلومة للش��ركة في الوقت الحالي ,أو قد تعدها الش��ركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات
تأثير طفيف:
المخاطر التش��غيلية والتس��ويقية :تولي الش��ركة اهتماماًبالمخاطر المحتملة من جراء المنافس��ة المتوقعة محليًا
نتيجة ارتفاع المخزون لش��ركات االسمنت في الس��وق المحلية ،وتقوم الشركة بالمراقبة والمراجعة دوريًا لهذه المخاطر
ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.
المخاط��ر االقتصادي��ة :إن الوض��ع االقتص��ادي المحل��ي والعالمي قد يك��ون له تأثير مباش��ر على أعمال الش��ركة
المستقبلية ،ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات ،ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل ،والركود الصناعي،
والمنافس��ة م��ن الدول والش��ركات الصناعية الخارجية ،والتطور التقني ،وأس��عار الوقود والمدخ�لات والمنتجات النهائية
للش��ركة ،والتضخم ،واألحداث السياس��ية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أس��واق الش��ركات ،وتقلب أس��عار الصرف
وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
المخاط��ر المتعلقة باألنظمة والقوانين :وذلك ألن إدارة أعمال الش��ركة تخضع ألنظم��ة وقوانين متعددة وأي تغير
فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال
الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العمالء :تغطي منتجات الش��ركة ش��ريحة واس��عة م��ن العمالء وهلل الحمد،
كما تتعامل الش��ركة م��ع عدد من الموزعين لتوزيع منتجاتها ،وفي حال تكبد أي عمي��ل أو مجموعة من هؤالء العمالء أو
الموزعين ألي خس��ائر أو انس��حابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الش��ركة فسيكون لذلك تأثير على
أعمال وعوائد الشركة.
المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية :حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد،
وإن ص��دور أي توجيه��ات تقضي بوقف أعمال الش��ركة في ه��ذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعي��ة فيه كالفيضانات أو
الزالزل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.
المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين :حيث يعتبر التعدين جزءاً أساسياً من نشاط الشركة ،وحق التعدين هذا ممنوح
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للش��ركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة الس��عودية وفي حال تم الغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة او فرض
أي قيود على هذه الحقوق ،فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس سلب ًا وبدرجة كبيرة على
الوضع المالي ونتائج العمليات.
المخاط��ر المتعلقة بإمدادات الطاقة :حيث يعتمد إنتاج االس��منت على إس��تغالل الطاقة والت��ي تمثل جز ًء كبيراً من
تكاليف اإلنتاج وبنا ًء على ذلك ،أي قرار برفع أس��عار الوقود س��يكون له تأثير س��لبي على عمل الش��ركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها .كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني س��وف يس��تمر بالتأثير ايضًا وبش��كل
سلبي وجوهري على الشركة.

عاشراً :حوكمة الشركة
| |تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء
الواردة أدناه :
رقم
المادة

نص المادة  /الفقرة

ُطبق
جزئياً

سبب عدم التطبيق

لم يطبق

المواد االسترشادية غير المطبقة
الم��ادة ( )20الفقرة (ج) البند  ،10المادة (،)38
المادة ( ،)39الم��ادة ( ،)41المادة ( ،)70المادة
( ،)71الم��ادة ( ،)72الم��ادة ( ،)76المادة (،)77
المادة ( ،)78الم��ادة ( ،)83المادة ( ،)85المادة
( ،)88المادة ( )89البند ( ،)3المادة ()95

المادة
)(87

تض��ع الجمعي��ة العام��ة العادي��ة – بن��اء على
اقت��راح م��ن مجل��س اإلدارة – سياس��ة تكفل
إقام��ة الت��وازن بي��ن أهدافها واأله��داف التي
يصب��و المجتمع إلى تحقيقه��ا؛ بغرض تطوير
األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع

√

√

م��واد استرش��ادية س��يتم تطبيقه��ا
عندما تصبح إلزامية
المادة استرش��ادية إال أنه يتم إعتماد
مس��اهمات الش��ركة االجتماعي��ة من
قب��ل مجل��س اإلدارة وس��يتم العمل
عل��ى إع��داد السياس��ة المطلوب��ة
واعتمادها في الجمعية العامة الحقاً

الحادي عشر :إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشر  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية،
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
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رقم

االسم

المنصب بالشركة

1

صاح��ب الس��مو الملك��ي
االمي��ر /عبدالعزي��ز ب��ن
مش��عل بن عبدالعزيز آل
سعود

رئيس مجلس إدارة
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المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
بكالوريس في إدارة األعمال
رئيس مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة
رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع
رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية
الرئيس العام لشركة خدمات التقنية
الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات
مدير عام اإلنشاءات األولى للمباني-مؤسسة خاصة
اإلش��راف العام على عدة فروع لمؤسساته الخاصة وبمختلف
المجاالت التجارية والخدمات والمقاوالت
وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوربية وأسيوية

نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب ورئيس
اللجنة التنفيذية

2

بدر بن عمر العبداللطيف

3

صال��ح ب��ن ابراهي��م بن الرئي��س التنفيذي و
عضو مجلس اإلدارة
محمد الشبنان

4

عبدالرحم��ن ب��ن س��عد
القرني

عضو مجلس
إدارة

شهادة الثانوية العامة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعض��و المنتدب ورئيس اللجنة
التنفيذية في شركة اسمنت المدينة.
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبداللطيف القابضة.
نائب المدير العام في شركة مفروشات العبداللطيف
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة
(سابقاً).
عض��و مجل��س إدارة ف��ي ش��ركة العبداللطي��ف لالس��تثمار
الصناعي (سابقاً).
رئيس لجنة الترش��يحات والمكافآت في ش��ركة العبداللطيف
لالستثمار الصناعي (سابقاً).
رئي��س لجن��ة المراجعة في ش��ركة العبداللطيف لالس��تثمار
الصناعي (سابقاً).
مساعد المدير العام في مفروشات العبداللطيف (سابقًا)
مديراً للش��ئون اإلدارية ومس��ئو ً
ال عن جميع الفروع بالمملكة
(سابقاً)
مدير العالقات الحكومية في مفروشات العبداللطيف (سابقا)ً
بكالوريس في اإلدارة الصناعية
عض��و مجل��س إدارة والرئيس التنفيذي في ش��ركة اس��منت
المدينة
رئيس مجلس إدارة جمعية سالسل اإلمداد والمشتريات
الرئي��س التنفي��ذي لمرك��ز َّ
حف��از لالستش��ارات والدراس��ات
وتطوير المشاريع
نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات االسمنت
عضو لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودية
رئي��س لجن��ة جائ��زة اإلتح��اد الخليج��ي للبتروكيماوي��ات
والكيماويات
عضو في المجلس االستشاري لمجموعة المجدوعي بالدمام
نائب الرئيس لمركز اإلمتياز لسالس��ل اإلم��دادات العالمية –
سابك (سابقًا)
عضو مجلس إدارة لوجي كيم االوربية (سابقًا)
رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل لخدمات وتحزين المنتجات
الكيماوية( .سابقاً)
نائ��ب رئيس لجنة سالس��ل اإلم��دادات في اإلتح��اد الخليجي
للكيماويات والبتروكيماويات (جيبكا) -دبي (سابق ًا)
رئيس مجلس إدارة شركة ساب تانك بالجبيل وينبع (سابقا)ً
قيادة مشروع سالسل اإلمداد (إمداد) – سابك (سابق ًا)
عضو مجل��س إدارة في الش��ركة الوطنية لنق��ل الكيماويات
(سابقاً)
نائب الرئيس للبوليس��تر والميالمي��ن ومدير عام الكيماويات
 سابك (سابق ًا)مدير إدارة مناولة المنتجات ،مدير عام تس��ويق البي في سي
والبولي ستايرين  -سابك (سابقًا)
بكالوريس علوم أمنية.
دبلوم عالي قيادة إدارية.
ماجستير إدارة عامة.
عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
مدير عام مؤسسة روضة اإلعمار للمقاوالت
مدير القوة لقصر الحكم (سابق ًا)
مدير الظبط الجنائي بشرطة الرياض (سابق ًا)
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5

عمر بن حمد بن
ابراهيم المشعل

عضو مجلس
إدارة ورئيس لجنة
الترشيحات

دبلوم عالي في دراس��ة االنظم��ة  -بكلوريس في التربية -
ماجستير في الشريعة باحث درجة الدكتوراة في القانون
عض��و مجلس إدارة ورئيس لجنة الترش��يحات والمكافآت في
شركة اسمنت المدينة
الرئيس التنفيذي لشركة باسقة القابضة
عضو مجلس إدارة لشركة رخاء القابضة والرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب
المدير العام لشركة ابيات العربية السعودية
مستشار قانوني في ديوان مجلس الوزراء (سابق ًا)

6

ماجد بن عبد الرحمن
بن ناصر العسيالن

الرئيس التنفيذي
المساعد وعضو
مجلس إدارة

ماجستير في العلوم اإلدارية
برنامج تأهيلي متقدم في العلوم المصرفية
بكلوريس في المحاسبة
عدد م��ن الدورات الفني��ة المتخصصة في صناعة االس��منت
عالميًا
عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي المس��اعد في ش��ركة
اسمنت المدينة
عضو مجلس إدارة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
عضو لجنة المراجعة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة
عضو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي
عضو اللجنة التنفيذية شركة توزيع الغاز الطبيعي
عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط (سابقًا)
رئيس الش��ؤون المالي��ة واإلدارية وتقنية المعلومات ش��ركة
اسمنت المدينة (سابق ًا)
رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقا)ً
إدارة مصرفيات الشركات بنك الرياض (سابقًا)
إدارة اإلئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابق ًا)
إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقًا)

7

محم��د ب��ن حكم��ت بن
سعد الدين الزعيم

عضو مجلس
إدارة ورئيس لجنة
المراجعة

بكالوريس هندسة كهربائية.
حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة .
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت
المدينة
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في الش��ركة الدولية
لألعمال التجارية والمقاوالت المحدودة
عض��و مجل��س إدارة وعضو اللجن��ة التنفيذي��ة و عضو لجنة
الترشيحات والتعيينات والمكافآت في شركة مجموعة كابالت
الرياض
رئي��س مجلس ادارة الش��ركة الس��عودية الحديث��ة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة
رئيس مجلس ادارة في شركة كابالت الرياض
عضو مجلس ادارة في الش��ركة الس��عودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك
عضو مجلس ادارة في الش��ركة الس��عودية الحديثة لصناعة
الكابالت الهاتفية
عض��و مجل��س ادارة ف��ي ش��ركة المس��تقبل للس��يراميك
والبورسالن
عضو مجلس المديرين في شركة آفاق الحكمة
عضو مجلس المديرين في شركة اآلفاق للتنمية
شركة مجموعة كابالت الرياض  -المدير التنفيذي (سابق ًا)
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8

يوسف محمد السحيباني

عضو لجنة
المراجعة

ماجستير في اإلدارة المالية  -المملكة المتحدة
عضو لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة
مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الرائدة لالستثمار
عضو مجلس إدارة شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة األسمدة العربية
السعودية (سافكو)
عضو لجنة المراجعة في شركة رزا
مدير المخاطر التشغيلية -ميدغلف (سابق ًا)
استشاري كبير  -ارنست ويونغ المملكة المتحدة (سابقا)ً
استش��اري كبير  -ارنس��ت ويونغ المملكة العربية السعودية
(سابقًا)
مدير إدارة المراجعة  -الداخلية مالذ للتأمين (سابق ًا)

9

خالد ب��ن عبدالمحس��ن
الخيال

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافآت

ماجستير في إدارة األعمال
عضو مجلس إدارة في شركة كابالت البحر االحمر
عض��و مجل��س إدارة ف��ي ش��ركة عاي��د عبدالرحم��ن العايد
للمقاوالت
رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل لالستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الكثيري القابضة
عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة (سابقًا)
عضو مجلس إدارة ش��ركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
(سابقًا)
عض��و لجن��ة المراجعة في ش��ركة العبداللطيف لالس��تثمار
الصناعي (سابق ًا)
مدير عام شركة اصول الوساطة للخدمات التجارية (سابقا)ً
مدي��ر الش��ؤون اإلدارية في ش��ركة العبداللطيف لالس��تثمار
الصناعي (سابقًا)
مدير ش��ؤون الموظفين في ش��ركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي (سابقًا)

| |لجان مجلس اإلدارة:
1 .1لجنة المراجعة
تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة ،وتشمل مسئوليتها إستعراض
ومناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة .كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة والجمعية العامة بتعيين
المحاسب القانوني للشركة.

| |أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2016/06/19م
1

2

3

4

()2018/02/18

()2018/05/06

()2018/07/30

()2018/10/29

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

-2األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

 -4األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

االسم
 -1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

المنصب

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة أربعة إجتماعات خالل عام 2018م .كما وافقت الجمعية العامة على تعيين األستاذ
 /يوسف السحيباني بد ً
ال من األستاذ /الوليد بن خالد الخيال بتاريخ2018/05/03 :م.
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2 .2لجنة الترشيحات والمكافئات
تتول��ى لجنة الترش��يحات والمكافئات مراجعة هي��كل مجلس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه ،ورفع التوصيات في ش��أن التغيرات
الت��ي يمك��ن إجراؤها ،وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من اس��تقاللية وعدم وجود تع��ارض مصالح للعضو ،والتوصية
لترش��يح العضو وفق االحتياجات المطلوبة ،ومراجعة المكافئات والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب اإلدارة
العليا ونسب السعودة.

| |أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة والتي بدأت في
2016/06/19م:
1

2

3

4

()2018/03/05

()2018/03/07

()2018/03/15

()2018/06/07

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ  /خالد بن عبدالمحسن الخيال

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

االسم
األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

المنصب

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة أربعة إجتماعات خالل عام 2018م.

3 .3اللجنة التنفيذية:
تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط اإلستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ودراسة عروض األسعار
وتوقيع العقود واالتفاقيات ورفع التوصيات الى مجلس االدارة.

| |أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الرابعة لمجــــلس اإلدارة والتي بدأت من 2016/06/19م
وهم:
1

2

2018/03/04

2018/12/13

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

رئيس اللجنة

حضر

حضر

االستاذ  /صالح بن ابراهيم الشبنان

عضو لجنة

حضر

حضر

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو لجنة

حضر

حضر

االسم

المنصب

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة اجتماعين خالل عام 2018م.
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| |مكافآت أعضاء اللجان :
م

المكافآت الثابتة

االسم

بدل الحضور

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
 1األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

---

6,000

0

 2األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

---

6,000

0

 3األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

---

6,000

0

أعضاء لجنة المراجعة
1 1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

---

12,000

0

 2األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

---

12,000

0

50,000

12,000

0

 3األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 1األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

---

12,000

0

 2األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني

---

12,000

0

 3األستاذ  /خالد بن عبدالمحسن الخيال

50,000

12,000

0

| |مجلس اإلدارة:
1 .1أعضاء المجلس
تم في يونيو عام 2016م إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الرابعة ،وكانت إجتماعات المجلس في دورته الرابعة خالل
العام 2018م كاآلتي

| |أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خالل عام 2018م كاآلتي:
االسم

المنصب

التصنيف

المكافئات
السنوية

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن مشعل آل سعود

الرواتب
بدل حضور
والتعويضات
جلسات
والبدالت

رئيس مجلس
االدارة

مستقل

200,000

6,000

0

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

نائب رئيس
مجلس االدارة
والعضو المنتدب

تنفيذي

200,000

9,000

0

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

عضو مجلس
ادارة

تنفيذي

200,000

9,000

0

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

عضو مجلس
ادارة

تنفيذي

200,000

9,000

0

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني

عضو مجلس
ادارة

مستقل

200,000

9,000

0

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

عضو مجلس
ادارة

مستقل

200,000

9,000

0

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس
ادارة

مستقل

200,000

6,000

0
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بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس اإلدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على
اعتم��اد صرف مكافآت س��نوية ألعضاء مجل��س االدارة بإجمالي مبلغ قدره ( )1,400,000ريال بواق��ع ( )200,000ريال لكل
عضو ،حسب المده التي قضاها العضو خالل فترة استحقاق المكافآة
وقد تم تحديد المكافآة أعاله بما يتوافق مع سياس��ة المكافآت التي تم إعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م
وذلك لتالفي أي انحراف جوهري.

2 .2حضور أعض��اء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس خالل عام 2018م وبيان عضويتهم في
مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى:
| |بلغت إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الرابعة خالل عام 2018م كاآلتي:
1

عدد االجتماعات
2

3

2018/03/08

2018/03/28

2018/05/24

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن مشعل آل سعود

حضر

اعتذر

حضر

األستاذ /بدر بن عمر العبداللطيف

حضر

حضر

حضر

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

حضر

حضر

حضر

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

حضر

حضر

حضر

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

اعتذر

حضر

حضر

االسم

الشركات المساهمة
التي يشارك في عضويتها
•شركة اسمنت المدينة
•شركة اسمنت ينبع
•شركة الجوف الزراعية
ش��ركة مجموع��ة العبداللطي��ف
القابضة
•شركة اسمنت المدينة
•شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي
•ش��ركة مكام��ن الس��عودية
القابضة (مساهمة مغلقة)
•شركة توزيع الغاز الطبيعي

•شركة اسمنت المدينة
•شركة المس��تقبل للسيراميك
والبورسالن (مساهمة مقفلة)
•مجموع��ة كاب�لات الري��اض
(مساهمة مقفلة)

3 .3بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمس��اهمين المنعقدة خالل الس��نة المالية األخيرة وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
االسم
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الجمعية العامة غير العادية الحادية
عشر 2018/05/03م

1

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

اعتذر

2

األستاذ /بدر بن عمر العبداللطيف

حضر

3

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

حضر

4

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

حضر

5

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني

حضر

6

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

حضر

7

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

حضر
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4 .4اإلج��راءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائ��ة – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ أعضاء مجلس اإلدارة -وبخاصة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
حيال الشركة وأدائها.

5 .5اإلفص��اح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه
في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات :
فيما يلي نص سياس��ة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والتي تم إعتمادها
من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م: .

الهدف :
ته��دف هذه السياس��ة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجل��س اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات
نظام الش��ركات وأنظمة ولوائح هيئة الس��وق المالية ،كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة
والموهب��ة م��ن أج��ل العمل في مجل��س اإلدارة واللج��ان واإلدارة التنفيذية من خ�لال تبني خطط وبرامج ّ
محف��زة للمكافآت
ومرتبطة باألداء ،مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت :
تختص لجنة المكافآت والترش��يحات بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
بالشركة ،وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :
.1

1أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات الالزمة إلدارتها ومتوافقة مع حجم
وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

.2

2تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت ،مع تفادي
ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

.3

3تحدَّد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة ،والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ،والمؤهالت العلمية ،والخبرات
العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.

.4

4أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

.5

5تحدي��د مكاف��آت أعضاء مجل��س اإلدارة بحيث تعكس مدى خب��رة العضو واختصاصاته والمه��ام المنوطة به وعدد
الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

.6

6يتم إيقاف صرف المكافأة واس��تردادها إذا تبين أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وذلك لمنع استغالل المركز الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة :
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات
أو مزاي��ا عيني��ة ويج��وز الجمع بين اثنين أو أكث��ر من هذه المزايا وبم��ا ال يتجاوز ما نص عليه نظام الش��ركات ولوائحه وفقًا
للجدول الموضح ادناه
بدل حضور الجلسة الواحدة
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر االجتماع (الرياض)
مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد

 3,000ريال
حسب المصروف الفعلي
تحدد سنوي ًا بما ال يتجاوز  200ألف ريال
وفق ًا لنظام الشركة األساسي

التعديل وآليات الصرف :
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المشار اليه أعاله من فترة إلى أخرى بنا ًء على
توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة
للمساهمين على ذلك.
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.1

 1يج��وز أن تك��ون هذه المكاف��أة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياس��ة تصدرها لجنة المكافآت والترش��يحات وتقرها
الجمعية العامة للشركة.

.2

 2يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة
المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يش��تمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس
بوصفه��م عاملي��ن أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استش��ارات (أن وجدت) وأن يش��تمل كذلك على بيان
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

.3

3يج��وز للمجل��س تحديد مكافأة خاصة لرئي��س المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفق��ًا للفقرة رقم ( )2من
المادة رقم ( )21من نظام الشركة االساسي.

مكافأة أعضاء اللجان :
.1

1يح��دد ويعتم��د مجلس اإلدارة مكافآت عضوي��ة لجانه المنبثقة منه – بإس��تثناء لجنة المراجع��ة – وبدالت الحضور
وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

.2

2يصرف بدل حضور االجتماعات وغيرها من االس��تحقاقات كما هو موضح في هذه السياس��ة وفق ًا للجدول الموضح
أدناه :

بدل حضور الجلسة الواحدة  /يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر االجتماع (الرياض)
مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس( .حسب ما تعتمده لجنة المكافآت
والترشيحات بناء على المهام الموكلة إليه)

 3,000ريال
حسب المصروف الفعلي
مبلغ بما ال يتجاوز  50ألف ريال سنويًا

التعديل وآليات الصرف :
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة (من خارج المجلس) المشار إليها أعاله من فترة إلى أخرى بنا ًء
على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات
المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
.3

3أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة او بدل حضور االجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بنا ًء
على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.

رواتب ومزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية:
.1

1يت��م إعتم��اد روات��ب ومزاي��ا ومكاف��آت اإلدارة التنفيذية بقرار م��ن مجل��س اإلدارة بتوصية من لجنة الترش��يحات
والمكافآت ،وتشمل على مايلي:
أ		 .راتب أساسي (يتم دفعه في كل نهاية شهر ميالدي وبصفة شهرية) وبدالت تشتمل على سبيل المثال ال الحصر:
بدل سكن ،بدل مواصالت ،وبدل هاتف،وبدل تعليم لألبناء ،مزايا تأمين طبي له ولعائلته ،إجازة سنوية ،وتذاكر
سفر سنوية ،ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
ب		 .مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

.2

2يت��م إعتم��اد المكافآة الس��نوية لجمي��ع الموظفين وكب��ار التنفيذيين بقرار م��ن مجل��س اإلدارة بتوصية من لجنة
الترشيحآت والمكافآت بنا ًء على اقتراح اإلدارة التنفيذية.

أحكام ختامية ( مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):
يعم��ل بما جاء في هذه السياس��ة ويتم االلتزام بها من قبل الش��ركة إعتباراً من  2017/01/01وعل��ى أن يتم اعتمادها من
قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب
المصالح من االطالع عليها ،ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات ،ويتم
عرض أي تعديالت مقترحة من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة ،الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت المقترحة ويوصي بها
للجمعية العمومية للمساهمين إلعتمادها.
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6 .6مصلح��ة وحقوق أعض��اء مجلس اإلدارة الحالي ف��ي دورته الرابعة وكب��ار التنفيذيين في
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:
األسهم بنهاية عام
2017م

األسهم بنهاية عام
2018م

عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

النسبة

957,727

0.506

957,727

0.506

ال يوجد

األستاذ /بدر بن عمر العبداللطيف
عضو مجلس االدارة

2,000

%0.001

2,000

%0.001

ال يوجد

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان
عضو مجلس االدارة – الرئيس
التنفيذي

172,000

%0.09

172,000

%0.09

ال يوجد

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني
عضو مجلس االدارة

1,040

%0.0005

1,040

%0.0005

ال يوجد

األستاذ /عمر بن حمد المشعل
عضو مجلس االدارة

969,000

0.512

969,000

0.512

ال يوجد

األستاذ /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن
عضو مجلس إدارة  -الرئيس التنفيذي
المساعد

10,000

%0.005

30,000

%0.015

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم
عضو مجلس إدارة

280,000

%0.15

280,000

%0.15

االسم

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن مشعل آل سعود
رئيس مجلس االدارة

التغير خالل العام
عدد األسهم

20.000

النسبة

0.010

ال يوجد

7 .7مكافئات وتعويضات كبار التنفيذيين:
بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالش��ركة وهم (العضو المنتدب ،الرئيس التنفيذي ،الرئيس التنفيذي المس��اعد،
المدير المالي ،مدير المبيعات)

اإلجمالي

رواتب

البدالت

المكافئات

3,443,509

1,514,968

977,250

الثالث عشر :إقرارات الشركة
انطالقًا من دور مجلس االدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس اإلدارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة
لديه ،وبناءاً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:
.1

1أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

.2

2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

.3

3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

.4

4ال توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (االدخار – القروض – أسهم الموظفين ....إلخ).

.5

5ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية.

.6

6ال يوج��د أي ترتيب��ات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المص��در أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب
أو تعويض.

.7

7ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
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.8

8تم طلب سجل المساهمين ثالث مرات لألسباب التالية:
الرقم

تاريخ طلب الملف

الغرض من الطلب

1

2018/02/08م

إعداد تقرير مجلس اإلدارة

2

2018/05/02م

عقد الجمعية العامة

3

2018/05/02م

توزيع أرباح عن عام 2017م

الرابع عشر :توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة،
أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها.
اليوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها بش��أن
تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

الخامس عشر :المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
أظه��رت نتائ��ج المراجعة الس��نوية لفاعلية إج��راءات الرقابة الداخلية لع��ام 2018م عدم وجود أي مالحظ��ات جوهرية تؤثر
على نش��اط الشركة ،وتقوم ش��ركة ايرنس��ت آند يونغ بأعمال التدقيق الداخلي بالش��ركة وتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة
للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الش��ركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية
للجن��ة المراجع��ة والتي بدوره��ا تقوم بمراجعة وتدقي��ق تلك التقارير والتوجيه بش��أنها ،ولم يتبين للجن��ة المراجعة وجود
ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الش��ركة .وتوصي اللجنة اإلدارة التنفيذية لش��ركة اسمنت المدينة
باالس��تمرار في تحس��ين كف��اءة وفعالية السياس��ات واإلجراءات الرقابية المعم��ول بها وتحديثها بما يتالئم مع حجم نش��اط
الشركة وطبيعة أعمالها.

السادس عشر :النتائج المالية
نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 2014م إلى 2018م

1 .1قائمة المركز المالي:
بيان

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م عام 2015م

عام 2014م

األصول
أصول متداولة

577,290

676,488

533,348

462,160

429,997

أصول غير متداولة

1,647,331

1,593,535

1,746,394 1,706,162

1,685,827

مجموع األصول

2,224,622

2,270,023

2,208,554 2,239,510

2,115,824

المطلوبات وحقوق المساهمين
خصوم متداولة

73,670

154,496

171,879

خصوم غير متداولة

11,725

10,062

8,188

مجموع الخصوم

85,395

164,558

180,067

163,296
6,942
170,238

123,201
5,772
128,973

حقوق المساهمين
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رأس المال

1,892,000

1,892,000

1,892,000 1,892,000

1,892,000

احتياطي نظامي

134,411

123,314

113,983

92,493

68,307

أرباح مبقاة

112,814

90,151

53,460

53,823

26,544

مجموع حقوق المساهمين

2,139,226

2,105,465

2,038,316 2,059,443

1,986,851

حقوق المساهمين والمطلوبات

2,224,622

2,270,023

2,208,554 2,239,510

2,115,824
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•في عام 2009م تمت زيادة رأس مال الشركة من ( )550مليون ريال الى ( )704مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم
بمعدل ( )%28من رأس المال.
•في عام 2010م تمت زيادة رأس مال الشركة من ( )704مليون ريال الى ( )880مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم
بمعدل ( )%25من رأس المال.
•ف��ي عام 2011م تمت الموافقة على زي��ادة رأس المال من ( )880مليون ريال الى ( )1,760مليون ريال يكون المدفوع
منها ( )%50على أن تطرح الـ( )%50المتبقية لالكتتاب العام.
•ف��ي الرب��ع األول من عام 2012م تمت زيادة رأس مال الش��ركة المدفوع والتي تمثل ( )%50من رأس مال الش��ركة من
( )880مليون ريال الى ( )946مليون ريال وذلك عن طريق منح أس��هم بمعدل ( )%7.5من رأس المال وتم تعديل عدد
األسهم الـ( )%50المتبقية التي ستطرح لالكتتاب العام بنفس النسبة.
•في الربع الثالث من عام 2012م تم طرح الـ( )%50المتبقية من رأس مال الشركة لالكتتاب العام.
الرسم البياني التالي يوضح تطور األصول وحقوق الملكية خالل خمس سنوات من عام 2014م إلى 2018م

األصول وحقوق المساهمين من 2014م الى 2018م (بماليين الرياالت)
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2 .2قائمة الدخل
بيان

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م عام 2015م

عام 2014م

صافي المبيعات

344.896

535,393

601,888

560,522

454,849

تكلفة المبيعات

()244.813

()406,918

()345,813

()282,250

()200,382

مجمل الربح

100.713

128,475

256,075

278,272

254,467

مجموع المصاريف اإلدارية
والتسويقية والعامة

()29.400

()27,082

()25,319

()24,102

()21,525

إيرادات أخرى

52.653

4,082

()153

251

()104

الزكاة الشرعية

13.000

()12,169

()14,700

()12,305

()11,086

صافي دخل السنة

110.966

93,306

216,307

241,865

221,752

ربحية السهم

0.59

0,49

1.28

1,14

1.17

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خالل خمس سنوات من عام 2014م إلى 2018م

3 .3ملخص قائمة التدفق النقدي:
2018
آالف الرياالت

2017
آالف الرياالت

صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل

49,631

197,936

صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

43,853

()76,455

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

75,680

()45,884

صافي التغير في النقد والنقد المماثل

17,804

75,597

النقد وما في حكمه – بداية السنة

290,501

214,905

النقد وما في حكمه – نهاية السنة

308,306

290,502

بيان

عناصر التكلفة الى المبيعات:
يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:
بيان

القيمة بماليين الرياالت السعودية
2018

المبيعات

345

المبيعات

2017

المبيعات

535

تكلفة المواد الخام

57

%16.6

156

%29.16

تكلفة التصنيع

106

%30.8

133

%24.86

االستهالك

81

%23.5

117

%21.87

التكاليف العامة اإلدارية

24

%7

22

%4.11

تكاليف التسويق

5

%1.5

5

%0.93

اإليرادات األخرى

52

%15.1

3.75

%0.70
%2.27

12.17
%3.8
13
الزكاة
تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م جزءاً ال يتجزأ من هذا التقرير.
•	
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السابع عشر :األرباح

1 .1سياسة الشركة في توزيع األرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام األساسي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة
للوفاء بسداد االستثمارات والمشروعات االستراتيجية للشركة ،حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي:
.1

1يجن��ب ( )%10م��ن األرباح الصافية لتكوين احتياطياً نظاميًا .ويجوز للجمعيـة العامة العادية وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

.2

2يح��ق للجمعي��ة العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نس��بة معينة م��ن األرباح الصافية لتكوين
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

.3

3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%1خمسة بالمائة على األقل من رأس المال المدفوع

.4

4يخص��ص بعد ما تقدم نس��بة ال تزيد عن ( )%10عش��ره في المائة من الباقي لمكافئات مجل��س اإلدارة مع مراعاة
األنظم��ة والتعليم��ات الصادرة من وزارة التجارة واإلس��تثمار بهذا الش��أن ويوزع الباقي بعد ذلك على المس��اهمين
كحصة إضافية في األرباح

2 .2توزيعات األرباح خالل عام 2018م
ق��ام المجلس ف��ي إجتماعه رقم ( )4/ 2018 -2المنعقد ي��وم اإلربعاء بتــاريخ1439/02/11:ه��ـ الموافق 2018/03/28م
برف��ع توصية بتوزيع أرباح نقدية عن الس��نة المالي��ة المنتهية 2017/12/31م بقيمة اجمالي��ة بلغت ( )75,680,000ريال
س��عودي بواق��ع ( )40هللة للس��هم الواحد  ،وقد تم إعتماد التوصي��ة عن طريق الجمعية العمومية ف��ي اجتماعها المؤرخ في
1439/08/17هـ الموافق 2018/05/03م

الثامن عشر :مراقبة الحسابات لعام 2018م

1 .1تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2018م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم األحد 1439/08/17هـ الموافق 2018/05/03م،
على تعيين (الدار لتدقيق الحسابات – عبداهلل البصري وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م
بما في ذلك القوائم الربع سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

2 .2تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2018م
ت��م إع��داد القوائم المالي��ة وفقًا لمعايير المحاس��بة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة الس��عودية للمحاس��بين
القانونيين .وال توجد أية اختالفات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.
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التاسع عشر :توصيات مجلس االدارة:
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.1

1الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م

.2

2الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م

.3

3المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31م

.4

4إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م

.5

5الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والس��نوي من العام المالي2019م والربع األول لعام
2020م وتحديد أتعابه.

.6

6الموافق��ة عل��ى صرف مبل��غ ( 1,400,000ريال) مليون وأربعمائ��ة ألف ريال كمكافأة ألعض��اء مجلس اإلدارة في
دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع ( )200,000ريال لكل عضو .

.7

7الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بش��كل نصف س��نوي أو ربع س��نوي عن العام المالي
2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

.8

8الموافقة بتوزيع أرباح نقدية على المس��اهمين عن الس��نة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع  0.40ريال
للس��هم الواحد وبنسبة  %4من رأس مال الش��ركة وبإجمالي مبلغ وقدرة  75,680,000ريال على أن تكون أحقية
األرباح لمالكي األس��هم بنهاية يوم انعقاد الجمعية القادمة للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية
بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها.
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شكر وتقدير
وفي الختام يسر مجلس اإلدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين
الش��ريفين المل��ك س��لمان بن عب��د العزيز آل س��عود حفظه اهلل ورع��اه ،وإلى ولي عه��ده األمين صاحب
الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
ولحكومتنا الرشيدة .كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء الى اهلل العلي القدير أن يحفظ لهذه البالد قادتها
وأن يوفق حكومتنا الرش��يدة الى ما فيه خير لهذا الوط��ن والمواطنين ،وأن يحفظ هذه البالد ويجنبها كل
مكروه وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والسالم.
كم��ا يتقدم المجلس بالش��كر والعرفان لمقام وزارة الطاق��ة والصناعة والثروة المعدني��ة ووزارة التجارة
واالس��تثمار وهيئة الس��وق المالية والهيئ��ة العامة لألرصاد وحماي��ة البيئة وكافة الجه��ات الحكومية ذات
العالق��ة على تعاونهم ومس��اندتهم ودعمهم المتواصل ,وإلى المس��اهمين العمالء الك��رام على دعمهم
وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.
واهلل ولي التوفيق
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مجلس االدارة
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ش��ـركة اس��منت المدينـ��ة
ش��ـركة مس��اهمة سعودية
الري��اض  -المملك��ة العربي��ة الس��عودية
القوائم المالية
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