اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

املركزالرئيس :

شارع امللك سعود -الدمام
 – 3964امللك سعود-العمامرة
وحدة رقم 1
الدمام 7102-32415
)013( 8358000
هاتف

مصنع الهفوف

مصنع عين دار

مكـتب الرياض

البنـ ــوك

فاكس

)013( 8343091

بريد إلكتروني
املوقع اإللكتروني

saudicement@saudicement.com.sa
saudicement.com.sa

هاتف
فاكس

)013( 5332222
)013( 5331437

بريد إلكتروني

saudicement@saudicement.com.sa

هاتف

)013( 5660600

فاكس

)013( 5661992

بريد إلكتروني

saudicement@saudicement.com.sa

هاتف

)011( 4641454

فاكس

)011( 4644516

بريد إلكتروني

saudicement@saudicement.com.sa

بنــك الري ــاض
البنك األهـلي التجـاري
البنك األول
مجموعة سـامبا املالية
البنك السعودي الفرنس ي
مصرف الراجــحي
بنــك الجزيرة

مراقبو الحسابات

الدكتور محمد العمري وشركاه ()BDO
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املحتويات:
مجلس اإلدارة.

4

كلمة مجلس اإلدارة.

5

اإلنتاج :إنتاج الكلنكر – إنتاج اإلسمنت – املخزون – التشغيل والصيانة  -املبيعات – التصدير.

6

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.
 -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

7

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

12

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه.ً
 -اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه-وبخاصة غير التنفيذيين -علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

15

 اختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع .-الئحة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية.

16

-1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة-2 ،مكافآت أعضاء اللجان-3 ،مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام .2018

18

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. رأي لجنة املراجعة  -توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديدأتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،أسباب عدم األخذ بها - ،املســئوليــة االجتمــاعيــة.
 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. النشاط الرئيس ي -الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية -.املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة. أسماء الشركات الزميلة . سياسة توزيع األرباح. وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت اوأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب. وصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم شركة اإلسمنت السعودية - .وصف ألي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهمشركة اإلسمنت السعودية -.قروض الشركة.
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23

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت
خالل السنة املالية األخيرة  .عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
ً
 وصف ألي صفقة بين شركة اإلسمنت السعودية وطرف ذي عالقة ،واألعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أوالرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

24

 بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت – بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحدمساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح  -بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم
تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية  -برنامج االدخار للموظفين  -إقرارات مجلس اإلدارة -تقرير مراجع الحسابات – توصية مجلس اإلدارة بشأن مراجع
الحسابات –اإلفصاح عن اسهم الخزينة -اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية.

25

 -شهادة الجودة -توظيف الكوادر السعودية وتدريبها - .الصحة والسالمة املهنية  -جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار -خاتمة.

26
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الرئيس:
األستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجـحي
نائب الرئيس:
األستاذ محمد بن عبد الكريم الخريجي
األعضاء:

مجلس اإلدارة

الدكتور محمـد بن ســليمان بالغــنيم
األستاذ خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم
األستاذ فهــد بن عبـدهللا الصــالح
األستاذ أمين بن موس ى العفيفي
األستاذ حمد بن عـبداللـه العليــان
الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي
األستاذ محمـد بن علـي القرن ــي
األستاذ أحمد بن محــمد العمـ ـران
األستاذة هال بنت وليـد الجـفالـي
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كلمة مجلس اإلدارة:
حضرات املساهمين الكرام:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسـر مجلس إدارة اإلسمنت السعودية أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السـنوي عن نتائـج أعمال الشركة وإنجازاتها عن السنة املنتهية في
 31ديسمبر .2018
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اإلنتاج:
إنتاج الكلنكر:

ً
بلغت كمية الكلنكر التي أنتجتها شركتكم في العام  2018كمية  6,162,684طنا مقارنة مع كمية  4,823,057طن تم إنتاجها في العام  2017أي بزيادة
ً
مقدارها  1,339,627طن ويمثل ذلك ما نسبته  % 27.8تقريبا.

وفي املقابل فإن إنتاج شركات اإلسمنت في اململكة العربية السعودية من الكلنكر قد بلغ في العام  2018كمية  48.31مليون طن مقابل  49.85مليون طن
ً
للعام  2017أي بنقص مقداره ( )1.54مليون طن ويمثل ذلك ما نسبته ( )% 3.1تقريبا.

إنتاج اإلمسمن :
ً
بلغت كميات اإلسمنت التي أنتجتها شركتكم في العام  2018كمية  5,250,799طن مقارنة مع كمية  4,977,451طنا تم إنتاجها في العام السابق  2017أي
ً
بزيادة مقدارها  273,348طن ويمثل ذلك ما نسبته  %5.5تقريبا.

املخزون:

ً
بلغ مخزون الكلنكر كما في نهاية العام  2018كمية  5,659,283طنا مقارنة مع كمية  4,961,869طن كما في نهاية العام
ً
ً
 2017أي بزيادة مقدارها  697,414طنا ،ويمثل ذلك ما نسبته  %14.1تقريبا  .ومن ناحية أخرى فقد استمر ارتفاع مخزون الكلنكر لجميع شركات
اإلسمنت باململكة ملستويات قياسية بنهاية العام  2018حيث بلغ  42.34مليون طن أي بزيادة قدرها  6.71مليون طن وبنسبة  % 18.8مقارنة بنهاية العام
.2017
ً
وقد نتجت الزيادة في املخزون بسبب استمرار انخفاض الطلب املحلي لثالثة أعوام متتالية بدءا من العام  2016حتى العام .2018

التشغيل والصيانة:

ً
تقوم شركتكم بأعمال التشغيل والصيانة الوقائية املجدولة بكفاءة عالية ،كما استمرت في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض املصاريف مما أثر إيجابيا على
النتائج املالية.
لقد حافظت شركتكم على تفوقها في جودة اإلنتاج لكافة أنواع اإلسمنت املنتج ،كما أنها قادرة ولديها املرونة الكافية إلنتاج أنواع متعددة من اإلسمنت إذا
كان ذلك مجديا من الناحية االقتصادية.

املبيعات:
استمر انخفاض الطلب على اإلسمنت في أسواق اململكة خالل العام  2018وللعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى  40.9مليون طن مقارنة مع
ً
كمية  47.1مليون طن خالل العام  ،2017أي بنقص ( )6.2مليون طن تقريبا ويمثل ذلك انخفاض بنسبة (.)%13.2
وقد بلغ إجمالي املبيعات لشركات اإلسمنت داخل اململكة وخارجها كمية  45.3مليون طن خالل العام  ،2018وشكلت مبيعات التصدير ما نسبته % 9.5
تقريبا.
كما بلغت املبيعات املحلية لشركتكم من اإلسمنت عن العام  2018كمية قدرها  4.51مليون طن مقارنة بكمية قدرها  4.95مليون طن تم بيعها خالل
العام  2017أي بنقص مقداره ( )0.44مليون طن ويمثل ذلك انخفاض بنسبة ) (%8.9تقريبا ،بينما بلغت الكمية اإلجمالية ملبيعات شركتكم عن العام
2018من اإلسمنت في أسواق اململكة وفي الخارج كمية  5.19مليون طن مقارنة مع كمية  5.06مليون طن تم بيعها خالل العام  2017أي بإرتفاع مقداره
 0.13مليون طن أو ما نسبته .% 2.6

التصدير:
بلغ إجمالي ما صدرته شركتكم من االسمنت خالل العام  2018كمية قدرها  0.68مليون طن مقارنة مع كمية  0.11مليون طن تم تصديرها خالل العام
ً
 ،2017أي بزيادة مقدارها  0.57مليون طن ويمثل ذلك إرتفاع بنسبة  % 518.2تقريبا .كذلك بلغ إجمالي ما صدرته شركتكم من الكلنكر خالل العام
 2018كمية  0.63مليون طن علما بأنه لم يتم تصدير أية كمية خالل العام .2017
وقد كانت الزيادة في الكميات املصدرة بشكل أساس ي نتيجة لستئناف أعمال تصدير اإلسمنت والكلنكر بعد إلغاء فرض رسوم على صادرات اإلسمنت
والكنكر في نهاية شهر فبراير من العام .2018
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ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأمسباب ذلك:
سبق أن أعدت شركتكم الئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريـخ  22صـفر  17( 1430فبراير)2009وتطبق الشركة
جميع األحكام الواردة في الئحة الحوكمـة الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:
رقم املادة

أسـ ـ ــباب عدم التطبيق

نص املادة /الفقرة

املواد االمسترشادية غيراملطبقة:
املادة ( )20الفقرة (ج) البند  ،10املادة (، )28املادة ( ،)39املادة ( ،)41املادة ( )54الفقرة (ب) ،املادة
( ،)70املادة ( ، )71املادة ( ،)72املادة ( ، )76املادة ( ، )77املادة ( ، )78املادة ( ، )83املادة (، )85
املادة ( ، )87املادة ( ، )88املادة ( )89البند ( ،)3املادة (.)95

مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.

املواد اإللزامية التي لم تطبق:
ال يوجد

أمسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،أعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
أ -أعضاء مجلس اإلدارة:
م

االسـ ـ ـ ــم

1

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.

املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 بكالوريس في علوم التمويل – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن .1994 رئيس اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية. رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة شركات عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه. عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك البالد. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املخاطر ورئيس لجنة االستثمار في شركة والء للتأمين التعاوني. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املكافآت في شركة تكوين للصناعات املتطورة. عضو مجلس إدارة لدى شركة تنامي العربية. عضو مجلس إدارة – شركة دانة غاز (االمارات العربية املتحدة ) (.)2015-2005 عضو مجلس إدارة – الشركة السعودية لالتصاالت (.)2012-2006م
2

 عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية السعوديةللنقل البحري (.)2004-2002
 عضو مجلس إدارة – شركة ناس (البحرين) (.)2008-2006 اإلدارة املالية االستثمارات التعامالت والتحويالت النقدية االدارة العامة وتطوير األعمال الرئيس التنفيذي ملؤسسة الراجحي للتجارة (.)2005-1994 -بنك نيويورك العام  ،فرع لندن 1993 ،الى .1994

االسـ ـ ـ ــم
نائب رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
األستاذ  /محمد بن عبد الكريم الخريـجـي
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
ي
 عدد من الدورات في املعهد املصرفي السعودي والبنك املركز البحريني. بكالوريوس إدارة نظم املعلومات جامعة والية كاليفورنيا  ،الواليات املتحدة األمريكية .2003 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة املراجعة في شركة اإلسمنت السعودية.ْ
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني من عام  2003حتى تاريخه.
 مدير تنفيذي مجموعة الخريجي من عام  2006حتى تاريخه. عضو مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. مدير عام شركة الخريجي للتجارة واإللكترونيات من عام  2007حتى تاريخه. عضو اللجنة التنفيذية لدار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. مدير عام مؤسسة نظم الكهرباء املتقدمة والتجارة من عام  2010حتى تاريخه. مدير عالقات بالبنك السعودي الهولندي (تمويل الشركات) من مارس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق من عام  2012حتى تاريخه. 2004إلى مايو . 2006
 عضواللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من عام  2012حتى .2017 -رئيس اللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من  2018/1/1حتى تاريخه.

االسـ ـ ـ ــم
م
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
 3الدكتور /محمـد بن ســليمان بالغــنيم
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 دكتوراة علوم سياسية واقتصاد من جامعة جراتس بالنمسا عام .1973 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة اإلسمنت السعودية. -عضو لجنة املراجعة في شركة اإلسمنت السعودية لثالث دورات انتخابية.

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

 رئيس لجنة االدخار في شركة اإلسمنت السعودية. -مالك ومدير مؤسسة محمد سليمان بالغنيم للتجارة واملقاوالت.
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الوظائف الحالية

االسـ ـ ـ ــم
عضو مجلس اإلدارة في شركة اإلسمنت السعودية.
األستاذ /خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم
املؤهالت والخبرات والوظائف الحالية:
ً
 عضوا في مجلس إدارة شركة ميتسو بالنت العربية السعودية املتخصصة في صناعة بكالوريوس وماجستير في إدارة األعمال – الواليات املتحدة األمريكية.صمامات التحكم الصناعية .
 عضو اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية.ـدور
 عضو مجلس إدارة الـغـرفـة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية للـ ة  14و 15من عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة اإلسمنت السعودية. 2002الى .2009
 الرئيس التنفيذي لشركة العبد الكريم القابضة ورئيس مجموعة األنظمة عضو اللجنة الـوطـنـيـة لالعـتماد  -الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملـقايـيـس.الصناعية (صناعة) ورئيس شركة أنظمة النيزك الهندسية العاليمة (وهذه
 رئيس لجنة االتصاالت وتقنية املعلومات بغرفة الشرقية.الشركات تعمل في مجاالت عدة تشمل القطاع التجاري والصناعي واملقاوالت
 عضو املجلس املحلي لتنمية وتطوير محافظة الخبر حتى تاريخ .2014وتقديم الخدمات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والتحكم
ً
 عضوا في مجلس إدارة املؤسسة العامة للصناعات الحربية منذ  2007حتى 2011واالتصاالت وتقديم خدمات االستشارات الهندسية واإلنشائية ملعامل البترول
 نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية – مـجـلـس الغـرف الـتجـارية الـصناعـية السعودية .واملحطات الكهربائية والجامعات ومختبرات معاهد ومراكز البحوث).
ً
 نائب رئيس اللجنة التجارية – الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية عضوا في مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية من عام  2010حتى تاريخه.ً
 عضو باللجـنة العـقـاريـة – الغـرفة الـتـجاريـة الـصـنـاعية للمنطقة الشرقية عضوا في لجنة القطاعات االإستراتيجية بـغـرفة الشرقية.ً
ً
 عضوا في اللجنة اإلستشارية لكلية العلوم  -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. -عضوا في مجلس األعمال السعودي :األمريكي  -البريطاني – الصيني.

م

االسـ ـ ـ ــم
األستاذ /فهــد بن عبـدهللا الصــالح
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
) ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 بكالوريوس محاسبة – جامعة امللك سعود .1407 عضو اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت السعودية.ً
 تدرج في عدة وظائف باملؤسسة العامة للتقاعد من  1407حتى تاريخه وهو حاليا مستشارمعالي املحافظ للشؤون االدارية.
 مساعد املحافظ للخدمات املساندة واملعلومات اعتبارا من .1435/5/26ً
ً
ً
 عين متحدثا رسميا للمؤسسة العامة للتقاعد اعتبارا من .1434/04/07 -مساعد املحافظ للخدمات املساندة واملعلومات أربع سنوات من .1435

م

االسـ ـ ـ ــم
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
األستاذ /أمين بن موس ى العفيفي
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تكساس – الواليات املتحدة األمريكية عام .1984 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة اإلسمنت السعودية. الرئيس التنفيذي ملجموعة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه ،املركز الرئيس ي ،جدة مايو 2010حتى تاريخه.
 رئيس قطاع الشركات باململكة،البنك األهلي التجاري ،اإلدارة العامة ،جدة أبريل  2006إلىأبريل .2010
 املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية ،البنك السعودي الفرنس ي ،اإلدارة اإلقليمية ،مايو  2001إلىفبراير .2006
 املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية  ،البنك السعودي الهولندي ،اإلدارة اإلقليمية ،الخبر،ديسمبر  1994إلى مايو .2001

5

6

الوظائف الحالية

 كلف باإلشراف على برنامج صرف سريع وتصحيح امللفات. املشاركة في اللجنة املعنية بدراسة مطالب الجمعية الوطنية للمتقاعدين. عضو املجلس التوجيهي للمرصد الوطني.ً
 كلف باإلشراف على قطاع شؤون املتقاعدين ملدة سنة اعتبارا من.1425/2/18

الوظائف الحالية

 البنك السعودي األمريكي ،اإلدارة اإلقليمية ،جدة ،أغسطس  1985إلىديسمبر  1994بدأ في البنك كمتدرب ثم تدرج إلى عدة وظائف إدارية إلى
أن حصل على وظيفة مساعد مدير عام املجموعة املصرفية للشركات
باملنطقة الغربية.
 عضو حالي في معظم مجالس إدارات مجموعة شركات إبراهيم الجفاليوإخوانه.
 عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك األهلي التجاري. عضو (سابق) في لجنة االئتمان واملخاطر بالبنك السعودي الفرنس ي. -عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك السعودي الهولندي.

8-26

م

الوظائف الحالية

االسـ ـ ـ ــم

7

األستاذ /حمد بن عـبداللـه العليــان
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 بكالوريس إدارة أعمال – الواليات املتحدة األمريكية. رئيس لجنة املراجعة بشركة اإلسمنت السعودية. عضو مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة. مواقع إدارية مختلفة البنوك التجارية من عام  1989حتى .1995 مواقع إدارية مختلفة في شركة العليان املالية  1995حتى .2015 -عضو مجلس إدارة الشركة املتحدة لإلسمنت (البحرين).

م

االسـ ـ ـ ــم
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
الدكتور /عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
ل
 رئيس مجلس األمناء رئيس املجلس التنفيذي ،املسؤول األو عن كليات ماجستير ودكتوراة – الواليات املتحدة األمريكية.ومستشفى سليمان عبد العزيز الراجحي.
 بكالوريوس في املحاسبة – اململكة العربية السعودية. رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية (الشركة التعليمية املتطورة) الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم املعلومات.شركة مساهمة مقفلة.
 محاسب قانوني سابق. نائب املدير العام ومدير اإلدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية) - .رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية. عضو مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل. مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة. رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية ورئيس الرئيس التنفيذي املكلف للشركة التعليمية املتطورة.اللجنة التنفيذية.
 عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية (مساهمة مقفلة). عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي.مقفلة).
 عضو لجنة املحاسبين في غير مكاتب املحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عضو مجلس نظار أوقاف سليمان عبد العزيز الراجحي. رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم املعلومات. عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس لجنة املراجعة بمجموعة شركات دواجن  -زميل وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين (.)SOCPA عضو الجمعية السعودية للمحاسبين (.)SAAالوطنية – مصر.

8

م
9

عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
 شركة جروب العاملية لإلسمنت  -الكويت حتى تاريخ مايو .2016 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية (عناية) عام .2001 رئيس مجلس إدارة شركة باكستر املحدودة. عضو مجلس إدارة شركة شندلير السعودية عام .2011 -عضو مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الشمسية عام .2010

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

االسـ ـ ـ ــم
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
األستاذ /محمـد بن علـي القرنــي
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت املتحدة بالبحرين. بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة امللك سعود. رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة. متخصص ويعمل في قطاع اإلسمنت منذ ما يزيد عن  31عام. عضو مجلس إدارة  World Cement Associationمقرها في لندن. الرئيس التنفيذي في شركة اإلسمنت السعودية. نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العاملية لإلسمنت .GICC املدير العام في شركة اإلسمنت السعودية. ممثل عضوية شركة اإلسمنت السعودية لدى االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء. نائب املدير العام في شركة اإلسمنت السعودية. عضو اللجنة الوطنية لشركات اإلسمنت املنبثقة من مجلس الغرف السعودية. نائب املدير العام للشئون املالية في شركة اإلسمنت السعودية. -نائب مدير اإلدارة املالية في شركة اإلسمنت السعودية.
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م
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االسـ ـ ـ ــم

األستاذ /أحمد بن محــمد العمـ ـران
)ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 درجة املاجستير في علوم الحاسب اللي من معهد فلوريدا للتقنية ،الواليات املتحدة األمريكية ديسمبر.2000
 درجة البكالوريس في نظم املعلومات من جامعة امللك سعود ،الرياض عام .1996 مدير عام البنية األساسية باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()2011-2001 مساعد املحافظ لتقنية املعلومات ،رئيس لجنة التعامالت الحكومية اإللكترونية باملؤسسة– 2011( .حتى الن)
 إطالق عدد من املشاريع وتنفيذ الحلول التقنية للمؤسسة بما يتوافق مع الخطط االستراتيجية ورؤيةاملؤسسة منها:
• إعادة هيكلة قطاع تقنية املعلومات بمايتوافق مع أفضل املعايير ومايدعم التركيز على خدمة
العمالء ومواكبة وفهم وتعزيز احتياجات قطاع األعمال باملؤسسة
• تعزيز دور الهيكلية التقنية والتخطيط ،وتوسيع دائرة الحوكمة وأمن املعلومات لتشمل دراسة
املخاطر وعمليات املراجعة باإلضافة الى إيجاد وحدة لتوحيد اإلجراءات وقياس األداء ودعم موارد
تقنية املعلومات
• ضمان التوافق بين أهداف قطاع األعمال باملؤسسة وأهداف تقنية املعلومات والهيكلية التقنية
والعمل على ايجاد رؤية موحدة عن طريق تطوير خارطة طريق تدعم الوصول ألهداف املؤسسة
املستقبلية
• ادارة ومتابعة الخطة االستراتيجية التقنية وخطة التشغيل التقنية السنوية
• متابعة محفظة املشاريع والتأكد من تنفيذ املشاريع وفقا للمعايير املعتمدة ،واتخاذ الحلول الالزمة
للتحسين من حيث املوارد وامليزانية واملخاطر واملشاكل.
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.

م
11

الوظائف الحالية

االسـ ـ ـ ــم

•
•
•

•
•

•

•
•

ضمان بناء عالقات مستمرة مع جميع قطاعات املؤسسة بهدف
ابتكار حلول تسهم في دعم استراتيجية املؤسسة.
متابعة االلتزام بمستوى الخدمة املتفق عليها والتطوير والتحسين
املستمر واالبداع من خالل تحليل البيانات املختلفة.
التأكد من توفير التحسينات املستمرة للخدمات املقدمة،
واالستناد لتحليالت إجراءات العمل وتجارب املستخدمين لتحسين
وتطوير الحلول والخدمات.
إدارة ومتابعة توثيق إجراءات وخدمات املؤسسة وتحديد فرص
التحسين بصورة مستمرة بها من خالل تطبيق منهجيات معتمدة.
إدارة ومتابعة تصميم وتحسين اإلجراءات الخاصة بتقنية
املعلومات وقياس األداء والرفع بالتقارير الدورية عن مستويات
الخدمات والخدمات التقنية واإلنجازات.
عضو اللجنة املشرفة على إعداد وتنفيذ نظام املؤسسة اللي
ً
ً
" "SIMISوالذي يعتبر نظاما داعما لجميع تطبيقات الحكومة
اإللكترونية.
مسؤول عن مشروع تطوير أنظمة "ذكاء األعمال" باملؤسسة.
املشاركة في العديد من املؤتمرات والندوات التقنية وغير التقنية
داخل اململكة وخارجها.

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.

األستاذة هال بنت وليـد الجـفالـي
املؤهالت والخبرات والوظائف السابقة:
 بكالوريوس إدارة األعمال تخصص األعمال الدولية الجامعة األمريكية العاملية لندن. املدير في مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه. املدير في مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه بالواليات املتحدة األمريكية ،وأوروبا،والشرق األوسط ،والشرق األقص ى والصين.
 الشريك التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة بشركة وليد أحمد الجفالي. عضو مجلس اإلدارة الشركة الصينية السيوية للتجارة واالستثمار. -عضو مجلس اإلدارة شركة الطاقة واملرافق األساسية املحدودة.

 عضو مجلس اإلدارة شركة هيتاش ي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة. املشاركة في العديد من املشروعات التي نفذتها مؤسسة وليد الخيرية والتي أسسهاالدكتور وليد الجفالي بغرض مساندة الجمعيات الخيرية في التطوير وإيجاد مصادر
دخل ثابتة من خالل تبني أفكار ريادة األعمال.
 عضو مجلس إدارة مؤسسة سعاد إبراهيم الجفالي الخيرية. عملت بوظيفة محلل أعمال بدوام جزئي في شركة  Wلالستثمار املحدودة بلندن. -العمل بشركة  Wلالستثمار املحدودة فرع الصين.

ب -أعضاء اللجان:
 -1لجنة الترشيحات واملكافآت:
االسـ ـ ـ ــم
م
 1د .محمد بن سليمان بالغنيم
 2خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
 3أمين بن موس ى العفيفي

املؤهالت

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

دكتوراة علوم سياسية واقتصاد من جامعة جراتس بالنمسا عام .1973

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

بكالوريوس وماجستير في إدارة األعمال – أمريكا.

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تكساس – الواليات املتحدة األمريكية عام .1984
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 -2لجنة املراجعة:

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

1

حمد بن عبدهللا العليان

رئيس لجنة املراجعة

رئيس لجنة املراجعة

بكالوريس إدارة أعمال – أمريكا.

2

محمد بن عبدالكريم الخريجي

عضو لجنة املراجعة

عضو لجنة املراجعة

بكالوريوس إدارة نظم املعلومات جامعة والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية عام .2003

3

د .أحمد بن عبدهللا املغامس
(من خارج املجلس)

عضو لجنة املراجعة

عضو لجنة املراجعة

دكتوراة إدارة األعمال في تخصص املحاسبة عام  ،1997جامعة والية املسيسبي ،الواليات املتحدة األمريكية.

م

االسـ ـ ـ ــم

املؤهالت

خبرات د .أحمد بن عبدهللا املغامس.
 عضو مجلس األمناء بهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.من عام 1430ه حتى .1435
 عضو مجلس إدارة شركة ينساب من عام  1435حتى االن. نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية املحاسبية التابعة لدى االتحاد الدولي للمحاسبينمن عام  1427حتى .1430
 عضو لجنة املراجعة في بنك البالد من عام  1431حتى الن. عضو لجنة املراجعة بشركة اإلسمنت السعودية من عام 1429حتى الن رئيس لجنة املراجعة بشركة البالد املالية من .1438 عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وزارة التعليم العالي من  1434حتىعام .1424
ي
 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحر من  1425حتى عام .1423 عضو لجنة املراجعة بشركـة االتصاالت السعودية من  1433حتى عام .1427 عضو لجنة مراجعة بشركة اإلنماء طوكيو ما ريت من عام  1439حتى الن. -3اللجنة التنفيذية:
م
االسـ ـ ـ ــم

 عضو لجنة مراجعة بالخطوط السعودية من عام  1439حتى الن. رئيس وعضو في لجنة املراجعة بالشركـة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام1423حتى .1431
 أستاذ مساعد ـ جامعة امللك سعود من عام  1417حتى .1427 محاضر ـ جامعة امللك سعود من عام 1409حتى .1416 رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة من عام  1423حتى عام .1424 عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف األموال من عام  1423حتى .1427 عضو لجنة الدراسات العليا ،جامعة امللك سعود من عام  1418حتى عام .1419 عضوية الهيئات واملنظمات والجمعيات املهنية والعلمية: عضو أساس ي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام .1419 عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة منذ عام .1417 -عضو في منظمة الطلبة املتميزين في تخصصات إدارة األعمال منذ عام .1415

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

1

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة التنفيذية

بكالوريس في علوم التمويل – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام .1994

2

خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

بكالوريوس وماجستير في إدارة األعمال – أمريكا.

3

فهد بن عبدهللا الصالح

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

بكالوريوس محاسبة – جامعة امللك سعود .1407

ج .اإلدارة التنفيذية:
م
1

م
2

االسـ ـ ـ ــم
محمد علي عبد هللا القرني
املؤهالت والخبرات:
 بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة امللك سعود. متخصص ويعمل في قطاع اإلسمنت منذ ما يزيد عن  31عام. عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية. رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت املتحدة بالبحرين. رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة.االسـ ـ ـ ــم

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي

 عضو مجلس إدارة  World Cement Associationمقرها في لندن. نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العاملية لإلسمنت .GICC ممثل عضوية شركة اإلسمنت السعودية لدى االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء. -عضو اللجنة الوطنية لشركات اإلسمنت املنبثقة من مجلس الغرف السعودية.

الوظائف الحالية
مدير التشغيل والصيانة

محمدين البركة
املؤهالت والخبرات:
 بكالوريس الهندسة الكهروميكانيكية.الوظائف السابقة بشركة اإلسمنت هولسيم ( :مدير كهرباء  -مدير صيانة  -مدير
محطة طحن ).

الوظائف السابقة
مدير التشغيل والصيانة

ً
  7.5عاما في شركة اإلسمنت السعوديةً
 14 -عاما في شركة اإلسمنت هولسيم السويسرية.

11-26

االسـ ـ ـ ــم

م
3

الوظائف الحالية
املدير املالي

إيفان أشرف أباظة
املؤهالت والخبرات:
 بكالوريوس محاسبة – الجامعة األردنية  /األردن. شهادة زمالة املحاسبين القانونيين األمريكية . CPA املدير املالي ملجموعة الرشيد لالستثمارات البترولية من فبراير  2007إلى فبراير 2017في الخبر ،وعضو اللجنة التنفيذية لعدد من الشركات من ضمن املجموعة.

م
4

م
5

االسـ ـ ـ ــم

االسـ ـ ـ ــم
يوسف أحمد املزيني
املؤهالت والخبرات:
 ماجستير إدارة أعمال. -بكالوريوس هندسة كهربائية.

 املراقب املالي لشركة موف ون نورث أمريكان في نيوجيرس ي ،الواليات املتحدةاألمريكية ،من مارس  1999إلى ديسمبر  ،2006حيث تم التدرج بعدة وظائف.
 محاسب مشروع لدى االتحاد الدولي لنقابات العمال ) (ICFTUفي األردن ،من يونيو 1997إلى أكتوبر 1998

الوظائف الحالية
مدير املوارد البشرية

صالح محمد حكيم
املؤهالت والخبرات:
 ماجستير إدارة أعمال جامعة امللك فهد للبترول واملعادن. -بكالوريوس إدارة صناعية جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

الوظائف السابقة
املدير املالي

الوظائف السابقة
مدير املوارد البشرية

 مدير التنظيم الوطني للتدريب املشترك باملنطقة الشرقية. مجموعة من الوظائف التدريبية واإلشرافية واإلدارية في املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي.الوظائف الحالية

مدير إدارة املبيعات

الوظائف السابقة
مدير إدارة املبيعات

 -مدير إقليمي للمنطقة الشرقية  -الشركة الكيميائية السعودية من عام  2006حتى .2015

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

خالد بن
عبدالرحمن
الراجـحي

محمد بن
عبدالكريم
الخريجي

محمـد بن
ســليمان
بالغــنيم
خالد بن
عبدالرحـمن
العبدالكريم

فهــد بن
عبـدهللا
الصــالح

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة).../

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير
مدرجة /ذات مسؤولية
محدودة).../

شركة اإلسمنت السعودية
بنــك البــالد
الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني "والء"
شركة تكوين املتطورة للصناعات

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مدرجة

شركة تنامي العربية

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مدرجة

شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه املحدودة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مدرجة

شركة االتصاالت السعودية
مجمع مدارس السالم الخاصة
مستشفى فخري والراجحي
مستشفى الرعاية الصحية (بروكير)
شركة دانة غاز
(اإلمارات العربية املتحدة)
شركة ناس (مملكة البحرين)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

خارج اململكة

شركة مساهمة مدرجة

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

ْ
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

الشركة العربية لصناعة الورق (ورق)

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

مدير تنفيذي مجموعة الخريجي  2006حتى تاريخه

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

مدير عام شركة الخريجي للتجارة واإللكترونيات

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

مدير عام مؤسسة محمد سليمان بالغنيم للتجارة
واملقاوالت

داخل اململكة

مؤسسة خاصة

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

الرئيس التنفيذي لشركة العبدالكريم القابضة
شركة ميتسو بالنت العربية السعودية

داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

رئيس شركة أنظمة النيزك الهندسية العاليمة

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

مدير عالقات بالبنك السعودي
الهولندي (تمويل الشركات) من
مارس  2004إلى مايو 2006

عضو مجلس إدارة بشركة إتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة
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اسم العضو

أمين بن
موس ى
العفيفي

حمد بن
عبدهللا
العليان

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة).../

شركة اإلسمنت السعودية
الشركة العربية الكيماوية ( التكس )
الشركة العربية الكيميائية للعوازل ش م ح
الشركة العربية لتكييف الهواء
الشركة السعودية لخدمة كارير
شركة فلور العربية املحدودة
الشركة الوطنية لصناعة السيارات
شركة الجفالي بولي ون لألصبغة
شركة سنيك للتأمين ش م ب مقفلة
الشركة السعودية لصناعة املكيفات املحدودة
الشركة السعودية للمباني الحديدية
شركة أريكسون السعودية لإلتصاالت
شركة ليبهر السعودية
شركة املنتجات الفوالذية املحدودة

داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة
ذات مسئولية محدودة

شركة بروميننت جفالي (ش م ح)

خارج اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها
البنك األهلي التجاري
البنك السعودي الفرنس ي

داخل
اململكة/خارج
اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير
مدرجة /ذات مسؤولية
محدودة).../
شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مدرجة

ش م ح (ذات مسئولية محدودة)

ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
شركة مساهمة بحرينية مقفلة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة مختلطة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
شركة منطقة حرة ذات
مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
شركة مساهمة مدرجة
ذات مسئولية محدودة

الشركة العربية الكيماوية ( بوليستارين )
شركة الوطنية للتأمين
شركة مصاعد أوتيس العربية السعودية املحدودة
شركة الجفالي يونيفار الكيماوية العربية السعودية
املحدودة
شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه لإلطارات
شركة هيدلبرج الشرق األوسط ش م ح
شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للتكييف وامليكانيك
والكهرباء
شركة صيانة التكييف والتبريد املحدودة (ماركو)
شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للمعدات الفنية

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

داخل اململكة
خارج اململكة

ذات مسئولية محدودة
ش م ح (ذات مسئولية محدودة)

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

شركة شيندلر العليان للمصاعد املحدودة 2011

داخل اململكة

شركة ذات مسؤولية محدودة

خارج اململكة

شركة مساهمة كويتية
مقفلة

 شركة جروب العاملية لإلسمنت-الكويت حتى تاريخ مايو 2016
 عضو مجلس إدارة الشركة العربيةلتصنيع املنتجات الطبية (عناية)عام
2001

داخل اململكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

شركه العليان السعودية القابضة

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

 -شركة باكستر املحدودة

داخل اململكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

شركه الخليج لألعمال الحديدية

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

 الشركة العربية للطاقة الشمسيةعام 2010

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

الشركة املتحدة لإلسمنت بالبحرين

خارج اململكة

شركة مساهمة بحرينية مقفلة
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اسم العضو

عبدالرحمن
بن سليمان
الراجحي

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة).../

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

شركة مجموعة الراجحي إخوان

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

شركة سيوب العربية

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة للشركة
الوطنية لنظم املعلومات
رئيس مجلس األمناء رئيس مجلس إدارة كليات
سليمان الراجحي واملسئول األول عن مشروع مدينة
سليمان الراجحي الجامعية
رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبد العزيز
الراجحي الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية
رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز
الراجحي للتعليم والتنمية
رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبد العزيز
الراجحي للتمويل التنموي ورئيس اللجنة التنفيذية
عضو املكتب التنفيذي ورئيس لجنة املراجعة
بمجموعة شركات دواجن الوطنية  -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية للتفريخ  -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس لجنة
املراجعة الشركة الوطنية لبداري التسمين  -مصر

عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية للمجازر  -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية لألعالف  -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس لجنة
املراجعة الشركة الوطنية لجدود الدواجن  -مصر

عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية للنقل -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية لألدوية  -مصر
عضو مجلس إدارة وعضو املكتب التنفيذي ورئيس
لجنة املراجعة الشركة الوطنية القابضة  -مصر

محمد بن
علي القرني

شركة اإلسمنت السعودية

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها
السابقة أو من مديريها
نائب املدير العام ومدير اإلدارة الفنية
بشركة سليمان عبد العزيز الراجحي
(دواجن الوطنية)
مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة
سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة
رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة
التنفيذية (الشركة التعليمية املتطورة)

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير
مدرجة /ذات مسؤولية
محدودة).../

داخل اململكة

شركة مساهمة سعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة سعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

داخل اململكة
داخل اململكة

مؤسسة خيرية

داخل اململكة

شركة ذات مسئولية محدودة

داخل اململكة

مؤسسة خيرية

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

شركة مساهمة مقفلة

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

الشركة املتحدة لإلسمنت  -البحرين

خارج اململكة

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة اإلسمنت
املحدودة.

داخل اململكة

شركة ذات مسئولية محدودة

أحمد بن
محمد
العمران

شركة اإلسمنت السعودية
مجموعة سامبا املالية
شركة تكامل القابضة
شركة االتصاالت السعودية

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل املمكلة

شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مدرجة
شركة ذات مسئولية محدودة
شركة مساهمة مدرجة

هال بنت وليد
الجفالي

شركة اإلسمنت السعودية

داخل اململكة

شركة مساهمة مدرجة

شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه

داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة

املدير في مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه
بالواليات املتحدة األمريكية ،وأوروبا ،والشرق
األوسط ،والشرق األقص ى والصين

خارج اململكة

ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة مؤمسسة مسعاد إبراهيم الجفالي الخيرية

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس اإلدارة الشركة الصينية السيوية
للتجارة واالستثمار

خارج اململكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة هيتاش ي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة

داخل اململكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة جروب العاملية لإلسمنت -
الكويت حتى تاريخ مايو 2016

 عضو مجلس إدارة املجموعة السعوديةلالستثمار الصناعي خالل الفترة من
يوليو 2012وحتى أكتوبر 2013

خارج اململكة

داخل اململكة

شركة مساهمة كويتية
مقفلة

شركة مساهمة مدرجة
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
ً
يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشرعضوا تصنيفهم لعام  2018كالتالي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اسم العضو
خالد بن عبدالرحمن الراجـحي
محمد بن عبدالكريم الخريـجـي
محمـد بن ســليمان بالغــنيم
خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم
فهــد بن عبـدهللا الصــالح

تصنيف العضوية
(تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
غير تنفيذي

(ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)

غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
تنفيذي

أمين بن موس ى العفيفي
حمد بن عـبداللـه العليــان
عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي
محمـد بن علـي القرنــي
أحمد بن محــمد العمـ ـران

غير تنفيذي

(ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

مستقل

هال بنت وليـد الجـفالـي

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي انعقدت بتاريخ  13ربيع األول  21 ( 1440نوفمبر  )2018قد انتخبت مجلس إدارة للدورة الجديدة التي
تبدأ في تاريخ  01يناير 2019وتنتهي في  31ديسمبر 2021ويتكون املجلس من التالية أسماؤهم :خالد بن عبد الرحمن الراجحي  ،د .محمد بن سليمان بالغنيم  ،خالد بن
عبد الرحمن العبد الكريم  ،أمين موس ى العفيفي  ،حمد بن عبد هللا العليان  ،د .عبد الرحمن بن سليمان الراجحي  ،مبارك بن جابر املحيميد ( ممثل املؤسسة العامة
للتقاعد) ،محمد بن علي القرني  ،أحمد بن محمد العمران (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)  ،محمد بن عبدالكريم الخريجي  ،هال بنت وليد الجفالي .هذا
باإلضافة إلى املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة والتي تتكون من التالية أسماؤهم :حمد بن عبد هللا العليان ،محمد عبد الكريم الخريجي و د .أحمد بن عبد هللا املغامس.
وعليه ،فإن مجلس اإلدارة يشكر من غادر املجلس ويرحب بمن انضم له ويتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -وبخاصة غيرالتنفيذيين  -علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
يستعرض املجلس في اجتماعاته مالحظات املساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت ،وذلك من خالل قسم شؤون املساهمين بالشركة وكذلك من خالل أسئلة
املساهمين في الجمعيات العامة ،وال توجد أي مقترحات أو مالحظات حيال الشركة وأدائها خالل العام .2018
وصف مختصرالختصاصات اللجان ومهامها ورؤمسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع:
لجنــة املراجع ــة:
تتـكون لجنة املراجعة من عضوين من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضو من خارج املجلس وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل خمسة اجتماعات عقدت
خالل العام  2018وتفاصيلها كالتي:
م

االمس ـ ـ ــم

طبيعة
العضوية

1

حمد بن عبدهللا العليان
محمد بن عبدالكريم الخريجي
د .أحمد بن عبدهللا املغامس (من خارج املجلس)

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

2
3

عدد االجتماعات ()5
االجتماع األول
 25يناير 2018

االجتماع الثالث
 19يوليو 2018

االجتماع الرابع
 21أكتوبر2018

االجتماع الخامس
 30أكتوبر2018

االجتماع الثاني
 22أبريل 2018































هذا وتختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتتلخص أهم تلك املهام
واملسؤوليات في :دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة العتمادها  ،والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم
وتحديد أتعابهم ،ومتابعة أعمال املحاسبين القانونيين املعينين بما في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم املالية ومتابعة تنفيذها ( إن وجدت)  ،ودراسة نظام
الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة ،واإلشراف على وحدة املراجعة الداخلية في
الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية (إن وجدت) ومراجعة العقود والتعامالت املقترح أن
تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة (إن وجدت) والتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات وبدأت اللجنة عملها في تاريخ  2016/01/01وتنتهي في
 .2018/12/31وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ  13ربيع األول  21( 1440نوفمبر  )2018على تشكيل لجنة املراجعة والتي تتكون من نفس
األعضاء املذكورين أعاله وستزاول اللجنة عملها اعتبارا من تاريخ  01يناير  2019حتى تاريخ  31ديسمبر .2021
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لجنة الترشيحات واملكافآت:
تتـكون لجنة الترشيحات واملكافآت من كل من األعضاء املذكورين أدناه وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل اجتماعين عقدتهما خالل العام حسب البيان
التالي:
م

االمس ـ ــم

د .محمد بن سليمان بالغنيم
خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
أمين بن موس ى العفيفي

1
2
3

طبيعة العضوية

عدد االجتماعات ()2
االجتماع األول
االجتماع الثاني
 19مسبتمبر2018
 07فبراير2018

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة









وتتلخص أهم تلك املهام واملسؤوليات في :التوصية ملجلس اإلدارة بالترشح لعضوية املجلس ،مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ،املراجعة السنوية لقدرات ومؤهالت
األعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة  ،وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك كبار التنفيذيين
على أساس معايير مرتبطة باألداء وبحيث تضمن أن تكـون تلك املكـافـآت كافية لالحتفــاظ باألشــخاص ذوي الكفاءة وكـذلـك الســتقطاب أشــخاص مؤهليـن وبشكل
ً
يتماش ى مع مستوى ومكونات املكافآت املنافسة في السوق  ،وكذلك التأكد سنويا من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى .
اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من كل من األعضاء املذكورين أدناه وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في :ممارسة الصالحيات املالية والصالحيات األخرى املمنوحة لها
من قبل املجلس والقيام بما يوكله املجلس إليها من مهام وكذلك تبلغ اللجنة املجلس بصورة دورية بما تتخذه من قرارات أو توصيات حيال األمور التي أسندها لها
املجلس .وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خالل أربعة اجتماعات ُع ِقدت خالل العام .2018
االمسم

م

1
2
3

طبيعة
العضوية

خالد بن عبد الرحمن الراجحي

رئيس اللجنة

خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

عضو اللجنة

فهد بن عبد هللا الصالح

عضو اللجنة

اجتماع األول
 07فبراير2018





عدد االجتماعات ()4
اجتماع الثالث
اجتماع الثاني
 28مايو2018
15أبريل 2018





اجتماع الربع
 21نوفمبر2018









الومسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قام بالتقييم وعالقاتها بالشركة ،إن وجدت:
ال يوجد
الئحة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية:
ً
وفقا للنظام األساس ي لشركة اإلسمنت السعودية والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية فقد تم إعداد هذه الوثيقة واملسماة "الئحة مكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية " وقد وافقت جمعيتكم التاسعة والخمسين على اعتماد تعديلها بتاريخ  29رجب  15( 1439أبريل
 )2018وتتضمن الالئحة األحكام التالية:
ً
أوال :أحكام عامة:
 .1تعريفات:
أ-

الشركة :شركة اإلسمنت السعودية.

ب -املجلس/مجلس اإلدارة :مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية.
ت -اللجنة/اللجان :اللجان املشكلة بشكل دائم بناء على متطلبات ألزمت بها األنظمة واللوائح الحكومية أو متطلبات العمل داخل الشركة.
ث -عضو مجلس اإلدارة/عضو املجلس/العضو :يقصد به عضو مجلس اإلدارة املعين بموجب ترشيح الجمعية العامة أو بتعيين مجلس اإلدارة
له كعضو بديل في مركز شاغر.
ج -العضو الخارجي :عضو اللجنة الذي ال يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة.
ح -اإلدارة التنفيذية/كبار التنفيذيين :األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية ،واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس
التنفيذي واملناصب التي ترتبط بالرئيس التنفيذي بما فيهم املدير املالي.
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 -2تحدد هذه الالئحة املكافآت والتعويضات التي تدفع ألعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويتهم في مجلس إدارة الشركة أو اللجان مع مراعاة ما ورد
في الفقرة ( )3أدناه.
 -3تحدد هذه الالئحة مكافأة أعضاء لجنة املراجعة وتعرض املكافأة على مجلس اإلدارة للموافقة عليها بشكل سنوي.
 -4تحدد هذه الالئحة مكافأة رئيس مجلس اإلدارة نظير أعماله كرئيس ملجلس اإلدارة التي قررتها األنظمة الحكومية ونظام الشركة األساس.
 -5تحدد هذه الالئحة قواعد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة.
 -6ال يجوز أن يشارك عضو مجلس اإلدارة في أكثر من لجنتين من لجان املجلس.
 -7يجوز تعيين أعضاء في لجان مجلس اإلدارة من خارج املجلس وتتم مكافأتهم وفق ما تقرره هذه الالئحة.
ُ
 -8تدفع املكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة بما يتناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها عضو املجلس.
ُ
 -9تدفع املكافأة السنوية ألعضاء اللجان بما يتناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.
ً
ثانيا :املكافآت لرئيس وأعضاء وأمين مسرمجلس اإلدارة:
تتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرمجلس اإلدارة بحسب الجدول ادناه:
جدول املكافآت والتعويضات والبدالت:
املنصب

م

مقداراملكاف ة
السنوية (ريال)

1

رئيس مجلس اإلدارة

200,000

2

عضو مجلس اإلدارة

460,000

3

4

5
6

7

عضو مجلس اإلدارة
(ممثل الشركة في مجلس إدارة
شركة تابعة أو شقيقة).
عضو مجلس اإلدارة
مكافأة عضويته في كل لجنة من
لجان املجلس التالية:
• لجنة ترشيحات واملكافآت.
• اللجنة التنفيذية.

-

20,000

عضو لجنة املراجعة

100,000

العضو الخارجي في لجنة املراجعة

100,000

أمين مجلس اإلدارة

50,000

البدالت
ومصاريف السفر
ً
ً
 -1قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا وإيابا ملن
هم من خارج املنطقة.
 -2بدل إقامة  1,000ريال ملن هم من خارج املنطقة.
ً
ً
 -1قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا وإيابا ملن
هم من خارج املنطقة.
 -2بدل إقامة  1,000ريال ملن هم من خارج املنطقة .
ً
ً
 -1قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا وإيابا ملن
هم من خارج املنطقة .
 -2بدل إقامة  1,000ريال ملن هم من خارج املنطقة.

ً
ً
 -1قيمة تذاكر سفر بالدرجة األولى ذهابا وإيابا ملن
هم من خارج املنطقة .
 -2بدل إقامة  1,000ريال ملن هم من خارج املنطقة.

مالحظات
نظير أعماله كرئيس ملجلس اإلدارة التي قررتها األنظمة الحكومية ونظام
الشركة األساس.
تدفع املكافأة السنوية بما يتناسب وعدد االجتماعات التي يحضرها
العضو وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على املكافأة.
يخضع ألنظمة الشركة التابعة والشقيقة فيما يخص املكافأة السنوية.

ُ
تدفع املكافأة بما يتناسب وعدد االجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة.

ُ
تدفع املكافأة بما يتناسب وعدد االجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة.

-

ً
ثالثا :املكافآت لكبارالتنفيذيين:
يتحمل شاغلو املناصب القيادية في الشركة عبئا إضافيا من حيث املسؤولية وااللتزام ،وتتميز أعمالهم وقراراتهم بالتأثير الكبير في أداء الشركة ونتائجها السنوية ،ويمنحون
مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع ذلك .وقد وضعت الشركة في هذه الالئحة قواعد للمكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين بما يحقق تشجعيهم وتحفيزهم
لإلبقاء واملحافظة عليهم ضمن الفريق التنفيذي في الشركة.
ُويراعى عند تحديد املكافآت لكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ما يلي:
أ-

أن تكون املكافأة متناسبة مع الجهد املبذول.

ب -أن تكون املكافأة متناسبة مع مدى االلتزام بتحقيق أهداف الشركة.
ت -أن تكون املكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.
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ً
رابعا :أحكام عامة:
 -1يوص ي الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات واملكافآت باملكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين  -ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه . -
ً
 -2تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات واملكافآت مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في ( )1أعاله وتوافق على ما تراه مناسبا.
 -3تناقش لجنة الترشيحات واملكافآت املكافأة التشجيعية والتحفيزية للرئيس التنفيذي وتوافق عليها وترفعها لرئيس مجلس اإلدارة للمصادقة.
ً
خامسا :تعديل الالئحة:
ملجلس اإلدارة بناء على اقتراح من لجنة الترشيحات واملكافآت تعديل أحكام هذه الالئحة وفق ما يستجد من متطلبات عملية أو قرارات أو تعليمات تصدر من الجهات
الحكومية املختصة على أن يعرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبارالتنفيذيين:
 -1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
عدد
جلسات
الحضور

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
أوال :األعضاء غير التنفيذيين:
خالد بن عبدالرحمن الراجحي
فهد بن عبدهللا الصالح
أمين بن موس ى العفيفي
حمد بن عبدهللا العليان
أحمد بن محمد العمران
ً
ثانيا :األعضاء املستقلين:
محمـد بن عبدالكريم الخريجـي
محمد بن سليمان بالغنيم
خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
هال بنت وليد الجفالي
ً
ثالثا :األعضاء التنفيذيين:
محمد بن علي القرني
املجموع

املكاف ة
السنوية
لألعضاء

4
4
3
4
4

460,000
460,000
345,000
460,000
460,000

4
4
4
4
3
4

البدالت األخرى
بدل تنقل

بدل إقامة

مكاف ة رئيس املجلس السنوية /
أمين مجلس اإلدارة
200,000

6,840
12,390

4,000
3,000

6,840

4,000

460,000
460,000
460,000
460,000
345,000

6,840

4,000

6,840
12,390

4,000
3,000

460,000
4,830,000

52,140

املجموع
(ريال)

660,000
470,840
360,390
460,000
470,840
460,000
470,840
460,000
470,840
360,390

50,000
250,000

22,000

510,000
5,154,140

 -2مكافآت أعضاء اللجان:
(ريال)

(ريال)

االسـ ــم
أعضاء لجنة املراجعة:

املكافآت

املجموع

االسـ ــم
أعضاء اللجنة التنفيذية:

املكافآت

املجموع

 -1حمد بن عبدهللا العليان
 -2محمد بن عبدالكريم الخريجي
 -3د .أحمد بن عبدهللا املغامس (من خارج املجلس)
املجموع

100,000
100,000
104,000
304,000

100,000
100,000
104,000
304,000
(ريال)

 -1خالد بن عبدالرحمن الراجحي
 -2خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
 -3فهد بن عبدهللا الصالح
املجموع

20,000
20,000
20,000
60,000

20,000
20,000
20,000
60,000

االسـ ــم
أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات:

املكافآت

املجموع

 -1د .محمد بن سليمان بالغنيم
 -2خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
 -3أمين بن موس ى العفيفي
املجموع

20,000
20,000
10,000
50,000

20,000
20,000
10,000
50,000

 -3مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبارالتنفيذيين خالل العام :2018
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
املبلغ بآالف الرياالت

الرواتب والتعويضات السنوية

البدالت السنوية

املكافآت التشجيعية السنوية

املكافآت التحفيزية السنوية

3,480

2,887

3,556

4,346

جميع ما ذكر في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية هو حسب الئحة مكافآت مجلس اإلدارة املعتمدة وال يوجد أي انحراف عنها.
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أي عقوبة أو جزاء أو تدبيراحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:
ال توجد
نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
تنفذ إدارة املراجعـة الداخـلية بالشـركة عمليات مراجعـة تشـغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام وإجراءات الرقابـة الداخـلية في حمايـة أصول الشـركة وتقويم مخاطـر
ً
ً
العمل وقياس مدى كفاءة األداء ،ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ،ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل
بفاعلية .ومن ناحية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات املالية الختامية للشركة حيث تقوم الشركة
بتمكينه من االطالع على كافة محــاضر لجن ــة املراجعـ ــة ،وتق ـ ــارير إدارة املراجعة الداخلية للفترة  /السنة املالية محل الفحص.
رأي لجنة املراجعة:
ً
بناء على خطة املراجعة السنوية املعتمدة ،تقوم إدارة املراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري لإلدارات املختلفة بما في ذلك نظم الرقابة
الداخلية في الشركة .واستنادا إلى نتائج عمليات املراجعة والفحص خالل عام  2018والسنوات السابقة ،فإن تقييم لجنة املراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية
واملالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها ،كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية باستثناء بعض املالحظات غير الجوهرية في تنفيذ
ً
بعض اإلجراءات والتي تم اإلبالغ عنها في تقارير املراجعة املختلفة ،وتم االتفاق مع اإلدارات املعنية لتصحيحها وهو ما تم فعال.
ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم املالية السنوية للشركة وتقوم الشركة
بتمكينه من االطالع على كافة املستندات والنظم والسياسات واإلجراءات ومحــاضر اجتماعات لجن ــة املراجعـ ــة وتق ـ ــارير إدارة املراجعة الداخلية للفترة  /السنة املالية
محل الفحص.
توصية لجنة املراجعة بش ن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
يوجد وحدة للمراجعة الداخلية.
توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بش ن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد
أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،أمسباب عدم األخذ بها:
ال يوجد.
تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة:

املســئوليــة االجتمــاعيــة:
إن شركتكم مستمرة في مجال دعم مؤسسات املجتمع املحلي ،ويأتي ذلك في إطار التزامها املتواصل بخدمة املجتمع واملساهمة في تطويره وارتقائه ،إذ تحث الثقافة
التنظيمية للشركة على العطاء وتقديم العون للمحتاجين ،كما يتطوع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه املبادرات.
وخالل عام  2018قدمت شركتكم الدعم املباشر للجمعيات التالية:

 -1الجمعيات الخيرية االجتماعية وهي:
جمعية البر الخيرية باملنطقة الشرقية ،جمعية البر الخيرية بمحافظة اإلحساء ،الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة الشرقية ،الجمعية
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة اإلحساء ،جمعية العمران الخيرية ،جمعية فتاة اإلحساء الخيرية ،جمعية العيون الخيرية ،جمعية الحليلة
الخيرية ،جمعية املواساة الخيرية ،جمعية الفضول الخيرية ،جمعية املنصورة الخيرية ،الجمعية النسائية الخيرية للخدمات االجتماعية (جود) ،جمعية
قافلة الخير للخدمات االجتماعية بالدمام ،جمعية البر الخيرية بالكالبية ،جمعية البطالية الخيريــة ،جمعية املراح الخيرية ،جمعية الطرف الخيرية ،جمعية
الجشة الخيرية ،وجمعية الجفر الخيريـة.

 -2الجمعيات الخيرية املتخصصة وهـي:
مجمع األمير سلطان لتأهيل املعاقين باملنطقة الشرقية ،جمعية الرحمة الطبية الخيرية ،الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرض ى السرطان ،الجمعية
الخيرية للمتعافين من املخدرات واملؤثرات العقلية ،الجمعية الخيرية السعودية للسكر والغدد الصماء ،الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين بالدمام،
الجمعية الخيرية ملكافحة التدخين باألحساء ،الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل املعاقين باإلحساء والجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة باألحساء،
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم باملنطقة الشرقية(تراحم) ،جمعية مكافحة السرطان الخيرية في األحساء.

 -3مركزالحوادث واإلصابات بمستشفى الحرس الوطني باألحساء:

ً
انطالقا من املسؤولية االجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه املجتمع ،ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ )2010/5/18( 1431/6/4على
توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ  50مليون ريال (فقط خمسون مليون ريال) من االحتياطي االتفاقي إلنشاء مركز لإلصابات والحوادث في مستشفى
امللك عبدالعزيز بمحافظة األحساء التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني ،وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ املشروع ،وبعد زيارة املشروع
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من قبل بعض املسئولين بشركتكم فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتوقيع عقد تبرع إنشاء مركز اإلصابات والحوادث في مستشفى امللك عبدالعزيز باألحساء
في  ، 2014/06/23وقد تم سداد ثالث دفعات بمجموع مبلغ  30مليون ريال (فقط ثالثون مليون ريال ) حتى نهاية عام  2018وسوف يتم سداد املبلغ املتبقي
بحسب املنجز من املشروع.
 -4رعاية عدة مناسبات واحتفاالت في املنطقة الشرقية.
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأمسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
م

االس ـ ـ ـ ــم

1
محمد بن عبدالكريم الخريـجـي
2
محمـد بن ســليمان بالغــنيم
3
خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم
4
فهــد بن عبـدهللا الصــالح
5
أمين بن موس ى العفيفي
6
حمد بن عـبداللـه العليــان
7
عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي
8
محمـد بن علـي القرن ــي
9
 10أحمد بن محــمد العمـ ـران
 11هال بنت وليـد الجـفالـي
 حضور ×غياب
خالد بن عبدالرحمن الراجـحي

سجل الحضور
اجتماع الجمعية األول
اجتماع الجمعية الثاني
 21نوفمبر 2018
 15أبريل 2018
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وصف ألنواع النشاط الرئيس ي للشركة وشركاتها التابعة:
النشاط الرئيس ي:
يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الكلنكر واإلسمنت وتوابعه ومشتقاته واالتجار به وال تقوم شركتكم بأي نشاط آخر ،كما أنها ال
تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى ،وال توجد شركات تابعة.
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة ،أو تومسعة أعمالها ،أو وقف عملياتها) والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:
الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية:
ً
ال يوجد خطط توسعية على املدى القصير واملتوسط في شركتكم نظرا لكفاية الطاقات اإلنتاجية الحالية في مقابلة مستوى الطلب على املدى القصير واملتوسط في
أسواق اململكة .أما فيما يخص املشاريع املرتبطة بتحسين كفاءة التشغيل واإلنتاج و ً
بناء على املوافقة املسبقة ملجلس اإلدارة على مشروع نظام االستفادة من الحرارة
املفقودة في محطة توليد الطاقة الكهربائية فقد تم تعيين االستشاري الذي سيقوم باإلشراف على املشروع واملساعدة في اختيار املقاول املنفذ.
املعلومات املتعلقة ب ي مخاطرتواجهها الشركة (مسواء أكان مخاطرتشغيلية أم مخاطرتمويلية ،أم مخاطر السوق) ومسيامسة إدارة هذه املخاطرومراقبتها:
املخاطر التي تواجهها الشركة:
تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار املواد الخام ومهمات التصنيع والطاقة واملحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل ،وكذلك تواجه شركتكم
أسوة بالشركات العاملة باململكة مخاطر السوق وتقلبات االقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تراجع الطلب املحلي لإلسمنت بسبب انخفاض وتيرة اإلنفاق الحكومي
املتعلق باملشاريع اإلنشائية ،كما تواجه شركتكم مخاطر تمويلية تتمثل في تأثير ارتفاع أسعار املرابحة على هامش ربح قروض التورق اإلسالمي القائمة ضمن التزاماتها
باإلضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي على التزاماتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت األجنبية ( إن وجدت) .
أما سياسة الشركة في إدارة املخاطر التشغيلية فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية املكثفة التي تخضع لها األصول التشغيلية للشركة إال أن الشركة قد تواجه
مخاطر التوقف املفاجئ غير املجدول لخطوط اإلنتاج .كذلك سياسة الشركة في إدارة املخاطر التمويلية تتمثل في حرص الشركة على توفر قدر كاف من التمويل
اإلسالمي البنكي باإلضافة إلى السيولة النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء بالتزاماتها عند حلولها .وتعتمد سياسة الشركة في إدارة مخاطر السوق على حصر البيع
الجل لعمالء ذوي مالءة ائتمانية عالية ومقابل ضمانات بنكية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.
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أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة:
 -1مقارنة نتائج األعمال:
(آالف الرياالت)

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اإليرادات
تكاليف اإليرادات
مجمل الربح
صافي الربــح
ً
 -2مقارنة األصول والخصوم:

2018

2017

الس ــنوات
2016

2015

1,119,564
)(581,572
537,992
400,510

1,184,531
()615,733
568,798
453,449

1,778,139
()747,557
1,030,582
900,974

1,932,393
)(796,371
1,136,022
940,192

2018
1,257,888
2,669,301
3,927,189
1,065,431
74,615
1,140,046

2017
1,136,122
2,799,646
3,935,768
978,982
78,919
1,057,901

الســنوات
2016
1,206,460
2,954,771
4,161,231
884,203
87,451
971,654

2015
1,416,231
3,097,358
4,513,589
1,166,451
91,316
1,257,767

2014
2,024,587
()795,530
1,229,057
1,074,084
(آالف الرياالت)

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
األصـول املتداولة
األصـول غير متداولة
إجمالي األصـول
الخصوم املتداولة
الخصوم غير املتداولة
إجمالي الخصوم

2014
1,246,899
3,260,353
4,507,252
1,106,556
241,366
1,347,922

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة لعام :2018
(آالف الرياالت)
الس ــنة
2018

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
السوق الخارجي
السوق املحلي
187,389
932,175

املجموع
1,119,564

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:
2018
1,119,564
)(581,572
537,992
()121,189
416,803

البيـ ـ ـ ــان
املبيعــات/اإليرادات
تكلفة املبيعـات/اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات تشغيلية -أخرى
الربح (الخسارة) التشغيلي

2017
1,184,531
()615,733
568,798
()95,279
473,519

التغيرات ( )+أو()-
)(64,967
)(34,161
))30,806
25,910
))56,716

(آالف الرياالت)
نسبة التغير
))5.48
))5.55
))5.42
27.19
))11.98

إيضاح ألي اختالف عن معاييراملحامسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحامسبين القانونيين:
ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
امسم كل شركة تابعة  /زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل ت مسيسها:
تمتلك شركتكم حصص في الشركات الزميلة التالية:
اسم الشركة

رأس املال

نسبة
امللكية

)شركة مساهمة مقفلة مسجلة في البحرين(
عدد األسهم الصادرة مليون سهم قيمة السهم اإلسمية دينار بحريني واحد
وال توجد أدوات دين صادرة.

مليون دينار
بحريني

%36

مناولة ونقل اإلسمنت
في البحرين

البحرين

 18مليون ريال
سعودي

%33.33

تصنيع وبيع أكياس
الورق لتعبئة اإلسمنت

السعودية

.1الشركة املتحدة للمسمن :

. 2شركة منتجات صناعة اإلمسمن املحدودة:
) شركة سعودية ذات مسئولية محدودة( عدد األسهم الصادرة 18ألف
سهم قيمة السهم اإلسمية ألف ريال سعودي.

الدولة
محل التأسيس

النشاط الرئيس

املحل الرئيس
لعمليات الشركة

البحرين

السعودية
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تفاصيل األمسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
ال يوجد
مسيامسة توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ،بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ومخصص الزكاة الشرعية ،على الوجه التالي:
 .1يجنب ) (%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة  ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )% 30من رأس
املال املدفوع.
 .2للجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) (%5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ملا تقرره الجمعية.
 .3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.
ً
وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) (%5من رأسمال الشركة املدفوع.
 .5مع مراعاة األحكام املقررة في املادة (التاسعة عشر) من النظام األساس للشركة واملادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد خصم ما تقدم نسبة
ً
( )%10من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 .6يجوز توزيع الباقي من األرباح )أو جزء منه( بعد ذلك كحصة إضافية على املساهمين أو ترحيله أوأي جزء منه ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة التالية وعلى
النحو الذي تقرره الجمعية العادية.
ً
 .7يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وذلك بن ًاء على
تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
(مليون ريال)
األرباح املقترح توزيعها عن
النصف الثاني من العام 2018
ً
مسيحدد الحقا
%17.5
267.75

األرباح التي تم توزيعها عن
النصف األول من العام 2018
 2يوليو2018
تاريخ الصرف
%15
النسبة
229.50
اإلجمالي

إجمالي
األرباح
%32.5
497.25

وصف ألي مصلحة في فئة األمسهم ذات األحقية في التصوي تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبارالتنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك
الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل أو اإلدراج ،وأي تغييرفي تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة:
ال يوجد
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين وأقربائهم في أمسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من
شركاتها التابعة ،وأي تغييرفي تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة:
ال توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف ألي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أمسهم شركة اإلمسمن السعودية:
االسـ ـ ـ ـ ــم

التغــير

عدد األسهم
بداية العام

نهاية العام

سهم

نسبة التغير٪

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

12,324,500

12,324,500

-

-

محمد بن عبدالكريم الخريجي

1,056,937

1,056,937

-

-

محمد بن سليمان بالغنيم

202,684

202,684

-

-

خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

17,137

17,137

-

-

فهد بن عبدهللا الصالح

1,500

1,500

-

-

أمين بن موس ى العفيفي

2,718

2,718

-

-

حمد بن عبدهللا العليان

1,500

1,500

-

-

عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

1,000

1,000

-

-

محمد بن علي القرني

1,500

1,500

-

-

أحمد بن محمد العمران

غير مالك

غير مالك

-

-

هال بنت وليد الجفالي

1,000

1,000

-

-
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وصف ألي مصلحة وحقوق كبارالتنفيذيين وأقربائهم في أمسهم شركة اإلمسمن السعودية:
عدد األسهم
نهاية العام
بداية العام

االسـ ـ ـ ـ ــم

التغــير
نسبة التغير%

سهم

محمدين البركة (مدير التشغيل والصيانة)

غير مالك

غير مالك

-

-

إيفان أشرف أباظة (املدير املالي)

غير مالك

غير مالك

-

-

صالح محمد حكيم (مدير املوارد البشرية)

غير مالك

غير مالك

-

-

يوسف بن أحمد املزيني (مدير إدارة املبيعات)

غير مالك

غير مالك

-

-

ً
املعلومات املتعلقة ب ي قروض على الشركة وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة مسدادا لقروض خالل السنة
ومبلغ أصل القرض وامسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:
م
1

مبلغ أصل القرض

امسم الجهة املانحة للقرض
البنك السعودي األمريكي

ال ينطبق

(سامبا)

(قصيرة األجل قابلة للتجديد)

2

بنك الرياض

3

البنك السعودي الفرنس ي

4

مصرف الراجحي

ال ينطبق
(قصيرة األجل قابلة للتجديد)
ال ينطبق
(قصيرة األجل قابلة للتجديد)
ال ينطبق
(قصيرة األجل قابلة للتجديد)

مدة

رصيد القرض في

املبالغ املستخدمة

املبالغ املسددة

(بماليين الرياالت)
املديونية اإلجمالية للشركة كما في

القرض

 01يناير2018

خالل السنة

خالل السنة

 31ديسمبر2018

دوار

0

500

350

150

دوار

0

200

30

170

دوار

550

0

400

150

دوار

0

150

0

150

550

850

780

620

املجموع

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة
املالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه الشركة مقابل ذلك:
ال يوجد
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها
الشركة:
ال يوجد
وصف ألي امسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالمسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع التمييزبين األوراق املالية املدرجة التي
اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:
ال يوجد
ً
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،تواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أمسماء الحاضرين:
اسم العضو
خالد بن عبدالرحمن الراجـحي
محمد بن عبدالكريم الخريـجـي
محمـد بن ســليمان بالغــنيم
خالد بن عبدالرحـمن العبد الكريم
فهــد بن عبـدهللا الصــالح
أمين بن موس ى العفيفي
حمد بن عـبداللـه العليــان
عبدالرحمن بن سليمان الراجـحي
محمـد بن علـي القرن ــي
أحمد بن محــمد العمـ ـران
هال بنت وليـد الجـفالـي
 حضور ×غياب

االجتماع األول
 07فبراير 2018












عدد االجتماعات ()4
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
 28مايو 2018
 15أبريل 2018






















×

االجتماع الربع
 21نوفمبر 2018

اإلجمالي
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عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأمسبابها:
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تاريخ الطلب
19/03/2018
12/04/2018
15/04/2018
17/04/2018
07/06/2018
30/09/2018
21/11/2018
30/11/2018
31/12/2018

أسباب الطلب
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
الجمعية العامة
ملف أرباح
ملف أرباح
إجراءات الشركات
الجمعية العامة
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات

ً
وصف ألي صفقة بين شركة اإلمسمن السعودية وطرف ذي عالقة ،واألعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها مصلحة ألحد أعضاء
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املديراملالي أو ألي شخص ذي عالقة ب ي منهم:
 .1تعاقدت شركتكم على خدمات التأمين باستثناء التأمين الطبي عن العام  2018مع الشركة الوطنية للتأمين من خالل طرح منافسة فازت بها الشركة الوطنية
للتأمين وهي طرف ذي عالقة باألستاذ أمين بن موس ى العفيفي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين وال يوجد شروط تفضيلية في العقد.
 .2تعاقدت شركتكم مع شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) لشراء أكياس اإلسمنت من خالل طرح منافسة فازت
بها شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة وهي طرف ذي عالقة باألستاذ محمد بن علي القرني حيث أنه ممثل عن شركة اإلسمنت السعودية في مجلس إدارة
شركة منتجات صناعة اإلسمنت املح ـدودة وال يوجد شروط تفضيلية في العقد.
 .3تعاقدت شركتكم مع الشركة املتحدة لإلسمنت (شركة مساهمة مقفلة) في البحرين ،لبيع اإلسمنت من خالل تقديم عرض سعر فازت به شركتكم وهي طرف
ذي عالقة باألستاذ محمد بن علي القرني واألستاذ حمد بن عبدهللا العليان حيث أنهما يمثالن شركة اإلسمنت السعودية في مجلس إدارة الشركة املتحدة
لإلسمنت في البحرين وال يوجد شروط تفضيلية في العقد.
الطرف ذو العالقة
األستاذ أمين بن موس ى العفيفي
األستاذ محمد بن علي القرني
األستاذ حمد بن عبدهللا العليان

نوع عالقته بالشركة
عضو مجلس إدارة  -الشركة الوطنية للتأمين
عضو مجلس إدارة -شركة منتجات صناعة اإلسمنت املحدودة
عضو مجلس إدارة  -الشركة املتحدة لإلسمنت البحرين
عضو مجلس إدارة  -الشركة املتحدة لإلسمنت البحرين

نوع الصفقة
تامين أصول الشركة
شراء أكياس اإلسمنت

مدة العقد
سنة
سنة

قيمة العقد
 6.2مليون ريال
 22.1مليون ريال

بيع اإلسمنت

خمس سنوات

 43مليون ريال

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبارالتنفيذيين عن أي مكافآت:
ال يوجد
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
ال يوجد
بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رمسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية.
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

املسدد

2018
املستحق حتى نهاية الفترة
املالية السنوية ولم يسدد

وصف موجزلها
تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية ،ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس االستحقاق
ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح املعدل أيهما أكبر.

ال ــزكـ ــاة

21,310

ضريبة القيمة املضافة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

356 24,606
0 10,033

تخضع الشركة ألنظمة ضريبة القيمة املضافة التي بدأ تطبيقها في اململكة العربية السعودية من بداية العام .2018
ً
تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ،ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقا ألساس االستحقاق.

رسوم استخراج املواد الخام

32,373 34,249

ً
يتم سداد املقابل املالي الستغالل الخامات للرخص الخاصة بمحجر املواد الخام وفقا للمواد 71و73و 74من الالئحة
التنفيذية لنظام االستثمار التعديني الصادر باملرسوم امللكي رقم م 47/وتاريخ .1425/8/20

يحدد الحقا
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بيان بقيمة أي امستثمارات أو احتياطات أنشئ ملصحلة موظفي الشركة  -برنامج االدخارللموظفين:
ً
لدى شركتكم برنامج ادخار ملصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية (آنذاك) بتاريخ  )1993/10/27( 1414/05/11تحفيزا لهؤالء
املوظفين لبذل املزيد من االجتهاد ورفع إحساسهم باالنتماء ،وفيما يلي بيـان بحركة مساهمة الشركة في برنامج االدخار خالل عام :2018
البيـ ـ ــان

املبلغ بالريال

الرصيد كما في بداية العام

7,510,025

املضاف خالل عام 2018

1,078,649

املستبعد خالل عام 2018

852,237

الرصيد نهاية العام

7,736,437

إقرارات مجلس اإلدارة:
يقرمجلس اإلدارة بما يلي:
ُ
أ  -أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
ب -أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون ّفذ بفاعلية.
ج -أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية ،يجب أن يوضح تقريرمجلس اإلدارة تلك التحفظات وأمسبابها وأي معلومات
متعلقة بها:
ال يوجد
في حالة توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقريرعلى ذلك ،مع بيان أمسباب التوصية بالتغيير:
ال يوجد
اإلفصاح عن تفاصيل أمسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن امستخدامات هذه األمسهم:
ال يوجد
اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية:
قام مجلس اإلدارة باعتماد القوائم املالية األولية والسنوية خالل العام املالي .2018

أمور أخرى متعلقة بالشركة:
شهادات الجودة:
لقد نجحت شركتكم في تحديث نظام شهادة  ISOالخاصة بها إلى معايير الجـودة العاملية الجديدة  ،ISO 9001:2015وحافـظت على الشهادات التي استحقتها في هذا
املجال من الشركة األملانية املتخصصة واملعتمدة في هذا املجال ( )TUV NORDمؤكدة استمرارها في التطبيق الشامل لهذه األنظمة في جميع العمليات اإلدارية
واإلنتاجية لديها لتحقيق املستوى املطلوب من الكفاءة واإلنجاز والتحسين املستمر في كافة قطاعات شركتكم املختلفة.
واستمرت شركتكم بتطبيق املواصفات املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة  ،SASOوكذلك املتطلبات اإلضافية التي تعتمدها بعض
دول الخليج ،كما استمرت شركتكم في استحقاقها لشهادة املطابقة األوروبية  (CE) European Conformityنتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول األوروبية على
منتجاتها من مصنع الهفوف.
توظيف الكوادرالسعودية وتدريبها:
ً
استمرارا في تطوير الشركة ملوظفيها للمساهمة في رفع كفاءتهم ،تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنيـة واإلداريـة املتخصصة ملوظفي الشركة خالل عام .2018
ولشركتكم دور فعال في تدريب شباب الوطن وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية باململكة (الجامعات والكليات واملعاهد) ،حيث تم تأهيل مجموعة من طالب
ً
الجامعات والكليات واملعاهد ضمن برنامج التدريب التعاوني في عدة تخصصات فنية وإدارية ،إضافة إلى تدريب عدد من الطلبة ضمن برنامج التدريب الصيفي.
وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى  %55.95مع نهاية عام  .2018ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودة كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.
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الصحة والسالمة املهنية:
ً
ً
تمنح شركتكم أولوية مطلقة وكبيرة لجانب الصحة والسالمة املهنية في أعمالها ،وتهدف شركتكم أن تحافظ على بيئة عمل مميزة ،كما تلتزم الشركة التزاما حقيقيا
بصحة وسالمة العاملين.
وفي هذا اإلطار فقد عملت شركتكم على تهيئة البيئة املالئمة لذلك وتحسين ثقافة العمل في جميع أنحاء الشركة وقد ظهر أثر هذا واضحا من خالل التحسن في
مؤشرات قياس أداء السالمة.
وقد تمكنت شركتكم من تجديد حصولها على شهادة الجودة للسالمة  OSHAS 18001:2007والصـادرة من الشركة العامة للمراقبة  Générale Sociétéمما يعكس
مدى التطبيق وااللتزام بأعلى املعايير املرتبطة بالصحة والسالمة.
جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار:
ان شركتكم تكرس جهودها لحماية البيئة والحد من انبعاثات الغبار واالتربة ليس فقط داخل املصنع بل وللمناطق املحيطة أيضا.
وفى هذا اإلطار فقد اتخدت الشركة مجموعة من اإلجراءات والخطوات والتي كان منها:


تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال انبعاثات الغبار في كل املشاريع التي تقوم بها الشركة بما فيها التوسعة األخيرة ملصنع الهفوف .2008



استبدال الفالتر القديمة (اإللكتروستاتيكية) لخط اإلنتاج رقم  6بأحدث أنواع التقنية لكبح انبعاثات الغبار.
تحسين كفاءة الفالتر وإضافة فالتر جديدة.



تطبيق الصيانة الوقائية واإلصالحات الجوهرية للفالتر لضمان املحافظة على كفاءتها التصميمية وتقييم الحالة الفنية للفالتر بشكل دوري من خالل زيارات
لخبراء من شركات عاملية.
مراقبة االنبعاثات بشكل مستمرعبر استخدام أحدث األجهزة وكذلك بشكل دوري من خالل شركات متخصصة في قياس االنبعاثات.





حيث مكنت تلك الخطوات الشركة من الحفاظ على مستوى االنبعاثات تحت الحد املنصوص عليه من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،ولقد حصلت شركتكم
على شهادة البيئة (األيزو )  14001-2015مما يعكس االلتزام بتطبيق معايير املحافظة على البيئة في جميع ممارسات الشركة.
خاتمة:
إن مجـلس اإلدارة إذ يخـتتم تقريـره عن أعمال الشركة لعام  ،2018فإنـه يتقدم لكم بجـزيل الشـكر على الثقـة التـي أوليتموهـا إيـاه ويدعو هللا عز وجل أن يزيد هـذه
البالد من نعمـه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي عهده األمين ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ويقدم املجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر واملؤسسات
الحكومية واألهلية والبنوك ،وكافة عمالء الشـركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصـادق وتشجيعهم الدائم ،كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم املخلصة
للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .
راجين من هللا التوفيق ملا فيه الخير والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مجلس اإلدارة
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