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 السادة/ مسامهي شركة أمسنت اجلوف 

 

  السالم عليكم ورمحة هللا  وبركاته ،،،
 

يسرين ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثانية 
  م. 31/12/2017ويطيب لنا تقدمي التقرير السنوي للعام املايل املنتهي يف  

حملافظة على أدائها بفاعلية  حيث وذ م2017حيث متكنت الشركة من تنفيذ اخلطط املستهدفة بشكل كبري لعام   لك بعد توفيق هللا 
ا  استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها اإلجيابية من حيث عمليات اإلنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عمليا

مج التحول الوطين 2030ومشاريعها القائمة يف ظل اسرتاتيجية الشركة املواكبة لرؤية اململكة  ، كما ان الشركة حافظت  2020 وبر
دة االنتاج لبعض شركات االمسنت اضافة اىل دخول  ت اليت واجهها قطاع االمسنت من ز لرغم من التحد على حصتها السوقية، 

لتشغيل التجاري هلا وحنن بدور نسعى جاهدين على التطور وفق املعطيات االقتصادية احلديثة وم ا تسعى خطوط انتاج جديدة والبدء 
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي حفظه هللا -اليه القيادة احلكيمة برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 

  األمري حممد بن سلمان حفظه هللا. 
لى ما أبدوه من حسن كما يسرين نيابة عن جملس اإلدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إىل مجيع مسامهي شركة امسنت اجلوف ع

جمللس وإىل مجيع منسويب الشركة ملا حتقق من إجناز وجناح للشركة   .الثقة 

 

  

كم   راجني من املوىل العزيز احلكيم أن يوفقنا وإ

  

  

  رئيس جملس اإلدارة                                                              

 حممد بن سعيد عطية                                                               
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 نشاط الشركة : -1

ذلك الغرض القيام وللشــــركة يف حتقيق ، ومتلك االراضــــيجتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات الشــــركة ومواد البناء يتمثل نشــــاط الشــــركة يف  

ســــيس شــــركات اخلدمات الصــــناعية، بغرض توفري الصــــيانة واخلدمات للمصــــانع داخل وخارج اململكة ب دارة وإتأســــيس أو االشــــرتاك يف 

متلك براءات االخرتاع واالســـــــتفادة منها يف حتقيق أغراضـــــــها و وغريها  والبوزوالينوتشـــــــغيل مصـــــــانع االمسنت البورتالندي العادي واملقاوم 

ســـيس الشـــركات اليت تكمل أو تتمم نشـــاط الشـــركة وإنشـــاء كذلك القيام باململكة ،  الصـــناعية داخل وخارج  تأســـيس أو االشـــرتاك يف 

 فس اجملال و الوكاالت التجارية .مصانع من مشتقات األمسنت مثل اخلرسانة اجلاهزة و مصانع البلوك و البالط وغري ذلك يف ن

  

  رسالة الشركة : -2

جودة يف االنتاج والرتكيز على التخطيط االسرتاتيجي الفعال الذي حيقق اخلطط االسرتاتيجية للشركة حتقيق توقعات املسامهني عن طريق 

مج التحول الوطين 2030ملكة ملواكبة رؤية امل   .وأداء عايل اجلودة يف مجيع املراحل االنتاجية واالدارية 2020 وبر

 
 اإلنتاج واملبيعات: -3

اية   م . 2010الربع األول من عام مت بدء إنتاج وبيع االمسنت 
 
  إنتاج الكلنكر: 3/1

خنفاض . م2016طن  لعام ) 1,631,262(مقابل  م.2017يف عام  طن) 1,416,311(بلغت كمية الكلنكر  املنتجة 
 % .13 هقدر 
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 إنتاج االمسنت : 3/2

 هقدر  خنفاض م2016لعام طن ) 1,974,553( مقابل م2017يف عام طن) 1,714,648(بلغت كمية االمسنت املنتجة 
13 %.  

  
  املبيعات :  3/3

م  2016لعام طن   )1,982,850( طن مقابل)  1,738,257( م2017بلغت كمية االمسنت املباعة خالل عام  -
 .%  12 قدره خنفاض

  
  

ل مقابل ) 265,894,894 ( . م2017خالل عام   املبيعاتبلغت قيمة  - ل لعام ) 319,890,019(ر م. 2016ر
  .% 17ه قدر  خنفاض

  

  
  :وتفاصيل مبيعات األمسنت كما يلي

6201   7201  
 البیـــــــان

 طن طن
 المنطقة الشمالیة 737,436 1,045,343

 المنطقة الوسطى  283,345 353,518

 منطقة المدینة المنورة  91,255 118,897

 المنطقة الغربیة  390,476 132,283

 الشرقیةالمنطقة   235,745 332,809

 اإلجمالي  1,738,257  1,982,850

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

مبیعات االسمنت



 

6 
 

  

  ومبيعات االمسنت إنتاج    

 2017 201620152014 2013العام

 1,714,648 1,974,5531,748,8081,359,830 1,334,580كمیة االنتاج

 1,738,257 1,982,8501,728,4221,344,197 1,326,197 كمیة المبیعات

  

  
ا املستقبلية -4   :خطط الشركة وتوقعا

  ترتكز خطط الشركة يف التايل: 4/1
  والصحة والبيئة السالمة االمن و 

 يف حتقيق ذلك الىت تساهم العمل ضمن اعلى املعايري مع تطوير انظمة العمل 
 اجلودة 

 استمرار الشركة يف احلفاظ على جودة املنتج كما عهد عنها خالل الفرتة املاضية 
 التسويق 

 استمرار بذل اجلهد يف حتقيق اهداف الشركة وتوسيع رقعة العمالء
  الكفاءة الداخلية 

 االستمرار يف خلق روح االنتماء بني املنسوبني مع استقطاب ذوي اخلربات واالداء املتميز
 املوارد املالية 

 االستمرار يف رفع الكفاءة املالية للشركة لتليب االحتياجات التشغيلية والتمويلية

    
2017 2016
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  املستقبلية : التوقعات 4/2

تتوقع الشركة ان يكون هناك اخنفاض على الطلب نظرا ملا يواجهه قطاع االمسنت ومواد البناء خالل الفرتة احلالية من ركود، 

اال ان م، والناتج عن اخنفاض النمو يف قطاع االنشاءات وتقلص عدد املشاريع اجلديدة  2018على االمسنت خالل عام 

  تدخر جهدا يف حتقيق اهدافها من ربح وسيولة نقدية.الشركة لن 

  

  : التصدير 4/3

 رخصة التصدير . حصول الشركة على 
  للفعلي لالمسنتبدءها للتصدير على جتديد الرخصة وايضا على م  2018اعلنت الشركة خالل الفرتة االوىل من عام 
 ا من االسواق اخلارجية  متتاز الشركة مبوقعها التنافسي  لقر
  دة عدد العمالء يف  االسواق اخلارجيةتسعى الشركة لز

  
  

 ملخص النتائج املالية : -5

ل)                                                                                               :املوحدة قائمة الدخل  1 /5   (الف ر

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيــان
  293,680  269,234 336,287 319,890  265,895 النشاطإيرادات 

 (196,652) (166,566)(214,268)(211,659) (186,425)  تكاليف النشاط
  97,028  102,668 122,019 108,231  79,470  جممل ربح النشاط

 (34,478) (31,162) (33,237) (29,535) (24,795)  مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
 (9,603) (9,398) (11,021) (11,630) (16,115)  مصاريف متويل وخمصصات

  1,274 (991)  1,576  7,002  4,250  ايفص -اإليرادات  األخرى
 (114) (572) (3,000) (2,000) (1,700)  الزكاة

  54,107  60,545  76,337  72,068  41,110 إيرادات النشاط
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قائمة املركز  وفيما يلي  5/2
ل)          املوحدة املايل   (الف ر

  م2013  م2014  م2015  م2016  م2017 ــانالبيـــــــــــــــــــــــــ
 314,990 325,229 359,250 464,621 437,461  موجودات متداولة

 132,970 176,625 183,108 125,478  52,404 األصول األخرى طويلة األجل

 1,907,756 1,978,140 1,983,251 1,923,097 1,928,365 األصول الثابتة

 2,355,716 2,525,6092,479,994 2,513,196 2,418,230 إمجايل املوجودات

ت متداولة  179,992 341,778 229,900 348,045 286,990 مطلو

ت غري متداولة  4,478 4,327 5,201 27,181  17,145 مطلو

 791,714 691,075 771,442 545,954 482,365 قروض طويلة األجل

ت  976,184 1,037,180 1,006,543 921,180 786,500 إمجايل املطلو

 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,430,000 رأس املال املدفوع

ح املدورة  79,528 140,073 216,411 289,480 200,590 االحتياطيات واألر

 1,379,532 1,442,814 1,519,066 1,592,016 1,631,730 املسامهنيحقوق 

ت وحقوق املسامهني  2,355,716 2,479,994 2,525,609 2,513,196 2,418,230 إمجايل املطلو

  
  
ا التابعة : 3 /5   وفيما يلي تفصيل ألمجاىل إيرادات الشركة وشركا
  

  اجملموع  االردن  السعودية  نوع االيراد  الشركة السنة

2017  

 265,894,894 - 265,894,894  االمسنت امسنت اجلوف

 - - -  استثمار استثمارات اجلوف

 - - -  استرياد وتصدير اجلوف االردن امسنت

2016 

 319,890,019 - 319,890,019  االمسنت امسنت اجلوف

 1,551,019 - 1,551,019  استثمار استثمارات اجلوف

 - - -  استرياد وتصدير اجلوف االردن امسنت
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  :الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية -6
 

  ألسبابا  نسبة التغري  التغري  2016  2017  البيــــــــان

  %16.88- )53,995,125( 319,890,019 265,894,894 املبيعات/ االيرادات

يعود االخنفاض يف الربح 
خالل الفرتة التشغيلي 

احلالية مقارنة مع الفرتة 
املماثلة من العام السابق 
إىل اخنفاض  املبيعات  
نتيجة اخنفاض الطلب 
وشدة املنافسة، على 
الرغم من اخنفاض 
املصاريف العمومية 

  واالدارية

  %11.92-  )25,233,886(  211,658,642  186,424,756  تكلفة املبيعات/ االيرادات

  %26.57-  )28,761,239(  108,231,377  79,470,138  جممل الربح

املصاريف العمومية واالدارية 
  والتسويقية

24,794,727  29,535,907  )4,741,180(  -16.05%  

        0  0  ايرادات تشغيلية اخرى

        0  0  مصروفات تشغيلية اخرى

  %30.52-  )24,020,059(  78,695,470  54,675,411  الربح التشغيلي

  
  
  
  
 الشركات التابعة : -7

  التالية : متلك الشركة الشركات

نسبة   اسم الشركة
 املسامهة

املدفوع  من  العملة رأس املال
 رأس املال

 مقر الشركة

%100  )1(شركة استثمارات  اجلوف ل سعودي 1,000,000  %100 ر ض   لسعوديةا -الر

شركة امسنت اجلوف " 

%100 )2(األردن" ل سعودي 525,000  %50 ر  ردناأل -عمان 
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سيس شركة استثمارات اجلوف ذات مسئولية حمدودة  - 1 ض  1010298795ومسجلة مبوجب السجل التجاري رقم مت  مبدينة الر

ســــيس الشــــركة فإن  15/12/2010بتاريخ  ســــم الشــــركة وحصــــة 99م ووفقاً لعقد  % من حصــــص رأس مال الشــــركة مســــجلة 

سم رئيس جمل1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نه ميتلك هذه  ،س اإلدارة% املتبقية مسجلة  كيد خطي من رئيس اجمللس  وقد حصلت الشركة على 

ل إىل  230م  مت ختفيض رأس مال الشـــــــركة من  12/10/2011احلصـــــــة نيابة عن الشـــــــركة  وبتاريخ  ل و  1مليون ر مت مليون ر

جتارة اجلملة يف نشــــــاط الشــــــركة  مثل،ويت2012يف عام  ســــــتكمال اإلجراءات النظامية  لتعديل عقد التأســــــيس والســــــجل التجاريا

األراضــي  شــراءومشــتقاته ومصــانع البلوك والبالط و  اجلاهزة ومصــانع االمسنتوإقامة مصــانع اخلرســانة  والتجزئة يف االمسنت ومشــتقاته

والتعهدات التجارية،  ، أعمال الصـــرافة والعقارإلقامة املباين عليها واســـتغالل العقارات واســـتثمارها لصـــاحل الشـــركة والســـمســـرة يف غري

 .ركة يف اململكة العربية السعوديةاحملل الرئيسي لعمليات الشو  ،لتسويق للغري والوكاالت التجاريةخدمات االسترياد والتصدير واو 

 
ســـــــيس شـــــــركة امسنت اجلوف األردن ذات مســـــــئولية   - 2 ململكة مت  ملنطقة احلرة  مســـــــجلة مبوجب الســـــــجل  األردنية اهلامشيةحمدودة 

م ويتمثل النشـــــاط املصـــــرح به للشـــــركة يف اســـــترياد وتصـــــدير  1/11/2010الصـــــادر من مدينة عمان بتاريخ  1688رقم التجاري 

 االردنيه اهلامشيه.لشركة  اململكة واحملل الرئيسىي لعمليات ا، منتجات شركة امسنت اجلوف ومواد البناء يفوجتارة اجلملة والتجزئة 

  

 االستثمارات:  -8

 االستثمارات املتاحه للبيع –أ /8

 م2016 م2017 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر  ـــانـــــالبيــــــ

%10 مسامهة سعودية مقفلة السعودية الصناعية الشرقية شركة  46,000,000 46,000,000 

  (5,000,000)       خمصص هبوط استثمارات

 12,557,615 11,404,232 الينطبقصندوق استثماري عقاري السعودية صندوق مدينة كسب العقاري

 58,557,615 52,404,232 اجملمــــــــوع

ن الصندوق مت  10اكتتبت الشركة يف مليون وحدة بقيمة امسية   ل سعودي لكل وحدة علما  جمموعة كسب املالية ( بواسطة  إنشائهر
 صندوق عام مغلق متوسط األجل .مساهم رئيسي يف امسنت اجلوف ) وهو 
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 شركة زميله: يفاالستثمارات  –ب /8

 م2016 م2017 نسبة امللكية الشكل القانوين املقر  البيــــــــــــــان

للتجارة  شركة عرب اجلسور
  واملقاوالت

 14,239,516 -  %40  ذات مسئولية حمدودة  السعودية

  
بعة ) بتاريخ قرر جملس املديرين لشركة استثمارات اجلوف (  م االستثمار يف  2012أكتوبر  10هـ املوافق  1433ذو القعدة  24شركة 

ة  ، شركة  عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت ،واليت  تتمثل أنشطتها يف  األعمال البحرية وإقامة  مستودعات التخزين والنقل و أعمال اخلرسان
 ية السعودية .واحملل الرئيسي لعمليات الشركة  يف اململكة العرب

بعة) يف قامت شـــــركة اســـــتثمارات اجلوف  للنقل واملقاوالت اىل يف شـــــركة عرب اجلســـــور  % 40حصـــــتها ببيع م  2017اكتوبر  10(شـــــركة 
ل  15.6مؤسسة نور البلقان للتجارة مببلغ    سعوديمليون ر

  
  
  
  
  املوارد البشرية : -9

سيس  ا أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث أخذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ ان مت  الشركة أمهية املوارد البشرية كو

 عن الكفاءات اجليدة القادرة على األداء والعطاء املتميز .ولذلك اهتمت إدارة املوارد البشرية جبعل العاملني لديها قادرين على حتقيق

 أهداف بشرية يف نفس الوقت على حتقيقبشكل عام. وتعمل املوارد الأهداف املوارد البشرية بشكل خاص وحتقيق أهداف الشركة 

م اىل األداء املتميز من خالل حسن االختيار وتنمية وتطوير املهارات، ورفع الكفاءة والفعالية  العاملني اخلاصة املشروعة والوصول 

ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة اىل العدالة يف  واالستقرار وكذلك حتقيق االنتماء والوالء من خالل فرص العمل املتوفرة وخلق

األجور واملعامالت اإلدارية وتقدمي خدمات ورعاية اجتماعية وصحية . مما يساعد على توظيف واستثمار املوارد البشرية كمدخل فعال 

حىت انة عالية تتناسب وحجم اجلهد املبذول إلدارة املـوارد األخـرى واحلفاظ عليها.وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل هللا ملك

، هذا وتعمل %36) موظفا سعود بنسبة قدرها 124) موظف منهم (346( حبدود الـ م2017عام   بنهايةأصبح عدد العاملني

 الشركة االن اىل رفع تلك النسبة خالل الفرتات القادمة من خالل عدة خطط مت وضعها لتحقيق هذا اهلدف
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   : تقنية املعلومات -10

لشركة للنهوض مبستوى الشركة تقنيا مبا خيدم ادارت الشركة الداخلية وكل اجلهات  عمدت ادارة امسنت اجلوف عرب ادارة تقنية املعلومات 

لشركة من عمالء ومسامهني وموردين بتطبيق احدث انظمة تكنولوجيا املعلومات ويعد ذلك استكماال ملا بدأته من  ذات العالقة 

عيا ملواكبة احدث التقنيات مبا خيدم الشركة والنهوض مبستواها بني الشركات العاملية واحمللية فقامت بتطبيق مشروع املراقبة التطبيقات س

وجاري العمل على إضافة كامريات أخرى  (IPs Cameraعرب الكامريات مبواقع املصنع (  (Security Systemاالمنية  (

الضافة اىل التحديثات اليت متت يف تصميم صفحات املوقع االلكرتوين والذي مت االنتهاء  وإضافة اإلمكانية للوصول اليها من اي مكان 

وبه اجلديد ، كما سوف يتم االنتهاء من املرحلة الثانية قريبا ، حيث سيتيح املوقع ثمن املرحلة األوىل منه ونشره على الشبكة العنكبوتية ب

الشركة. ومؤخرًا مت ربط موقع الشركة مع موقع ارقام وتدشني الصفحات لمتقدمني ونشر أخبار اجلديد القدرة على رفع السري الذاتية ل

لشركة من ضمن اتفاقية ارقامكما عمل   الرابطة على موقع الشركة. وذلك ليتسىن للمسامهني االطالع على وضع سهم   ،تطبيق خاص 

وتسعى امسنت اجلوف دوما اىل تطبيق كل ما خيدم العمالء واملسامهني بتطبيق احدث التقنيات  الشركة بسهولة ويسر من موقعنا الرئيسي.

لبدئ يف تنفيذ مشرو  ع وما توصل اليه العلم احلديث استشعارا حبجم املسئولية وتقديرا واستثمارا حلق املساهم والعميل.كما قامت الشركة 

ستخدام برامج احلاسب اآليل ملا هلذا املشروع  )ERP(تنظيم وختطيط املوارد  من امهية يف تنظيم معامالت الشركة وخفض التكلفة 

  م.2018املناسبة ومن املتوقع االنتهاء من التنفيذ بنهاية الربع الرابع من عام 

  

 املسؤولية االجتماعية للشركة:   -11

ألعمال اخلريية واالجتماعية واإلنســـانية إىل جانب دورها االقتصـــادي والتنموي ، كما حترص الشـــركة على  توىل الشـــركة اهتماما خاصـــا 
ملكة الشـــــركة يف عدد من األنشـــــطة االجتماعية واخلريية على مســـــتوى امل تســـــاهمبناء ثقافة املســـــئولية االجتماعية لدى املوظفني، حيث 

  لتحديد ة بشكل عام واملنطق
 

  :والشبايب اجملتمعي الوعي وخدمة التنمية برامج
 (نرباس) املشاركة يف احلملة االجتماعية اخلاصة مبكافحة املخدرات 
 للدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات التربع للمكتب التعاوين 
  جلنادرية)ا( الثقافة لرتاث الوطين لهرجان املدعم جناح امارة احلدود الشمالية يف.  
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 احملافظة على البيئة واحلد من التلوث :   -12

ستمرار حنو حتسينها حبيث  ن احملافظة على البيئة والصحة والسالمة جزء ال يتجزأ من أعماهلا ومن ثقافتها ، وتسعى  تؤمن الشركة 

وحرصت من البداية اهتماما كبريا يف العمل على محاية البيئة واحملافظة عليها، شركة الأولت وقد  تضمن متاشيها مع القوانني والتشريعات

, وقد رصدت الشركة ميزانيات سنوية لتحسني الوضع على حتقيق أعلى معايري البيئية بقصد احملافظة على البيئة يف احمليط اجملاور للمصنع

  الشركات املتخصصة يف هذا اجملال،البيئي يف املصنع وذلك بشراء وتركيب افضل انواع الفالتر من 

  

 الزكاة الشرعية : -13

ل عن الزكاة املســــتحقة عن عام مليون  6.7قامت الشــــركة بتكوين خمصــــص للزكاة الشــــرعية مببلغ  م وحصــــلت على شــــهادة 2017ر
الزكاة عن شـــهادة على حصـــول لل، وجاري العمل م 30/4/2018تنتهي يف  2016عن عام  الزكاة من قبل مصـــلحة الزكاة والدخل

  م . 2017عام 
  

 القروض : -14

 صندوق التنمية الصناعية السعودي:  - 1
ريخ  483,500,000حصلت الشركة على قرض مببلغ  ل يف  قساط نصف  7م  يسدد خالل 2010فرباير  27ر سنوات 

امة  أو  الىت ستقام قاملم وهذا القرض مضمون برهن كافة املباين  2017نوفمرب  15سنوية  وإن آخر قسط هلذا القرض يستحق يف 

كليو مرت مع كامل املصنع   22,6مبنطقة االمتياز املنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف واملقام عليها املصنع ومساحتها 

لنقل  ا ومعداته وآالته وأدواته وتوابعه وملحقاته الىت مت احلصول عليها أو سيتم احلصول عليها من أجل املشروع مبا يف ذلك وسائل

ث املكتيب   .والسيارات واال

ل سعودي):2017 عامحركة القرض خالل      (ر

  أصل القرض
 يف الرصيد

01/01/2017 
ت خالل  املسحو

 السنة
املسدد خالل 

 السنة
 الرصيد

31/12/2017يف
483,500,000 185,500,000 - 15,000,067  985,499,118  
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 البنك السعودي الربيطاين(ساب):  - 2
م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من البنك السعودي الربيطاين 2012يناير 11هـ املوافق 1433صفر  17بتاريخ 

ل سعودي مبوجب اتفاقية التسهيالت املصرفية االسالمية املربمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي هلذه  350مببلغ  مليون ر

ل سعودي. 365األتفاقية   مليون ر

امش ربح يقدر وفقاً لسعر اإلقرتاض الداخلي بني البنوك السعودية مت احلصول  على هذا القرض يف صورة متويل مراحبة " تورق" 

إلضافة إىل هامش الربح 2+ . يسدد التمويل على أقساط نصف سنوية  القرض مضمون بسند المر صادر من  .% سنو

  قبل اجملموعة.

ل بضمان توقيع  350ل مراحبة اسالمي مع البنك السعودي الربيطاين بقيمة م مت توقيع عقد متوي 2015 يونية 30يف  مليون ر

دف متديد فرتة التمويل السابق   .سند المر 

  
  

ل سعودي)                                                                           :2017 عامحركة القرض خالل    (ر

  أصل القرض
يفالرصيد

01/01/2017 
ت خالل املسحو

املسدد خالل السنة السنة
 الرصيد

31/12/2017يف
365,000,000 317,942,308 - 63,588,449 254,353,859 

 
  مصرف االمناء . -3

وقعت شركة امسنت اجلوف اتفاقية تسهيالت بنكية للحصول على قرض  م)2015ديسمرب  9(املوافق  هـــــــ 1437صفر  27بتاريخ 
ل ســـــــعودي، مت احلصـــــــول على هذا  450االمناء ويبلغ الســـــــقف التمويلي هلذه االتفاقية مبلغ  األجل من بنكطويل  مليون ر

امش ربح يقدر وفقا لســـعر االقرتاض الداخلي بني البنوك الســـعودية مضـــافاً اليه  ٪ ســـنو 2القرض يف صـــورة متويل بيع أجل 
  تزامات املستحقة القائمة على شركة امسنت اجلوف لدى مصرف الراجحي .سنوات. مت منح التمويل لغرض سداد االل 7ملدة 

ل سعودي)                                                                           :2017 عامحركة القرض خالل    (ر
  أصل القرض

  
 يف الرصيد

01/01/2017 
ت خالل  املسحو

 السنة
املسدد خالل 

 السنة
 الرصيد

31/12/2017يف
 350,000,000 ـ ـ 350,000,000 450,000,000
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  ملخص للقروض:

م
اسم اجلهه املاحنة 

  مبلغ اصل القرض  للقرض
مدة القرض 

  (سنة)

املبالغ املدفوعه 
سدادا للقرض خالل 

 السنة

املبلغ املتبقي من 
  القرض

املديونية االمجالية 
ا  للشركة وشركا

  التابعة

1
صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

483,500 7 67,000 118,500 118,500 

 254,354 254,354 63,588 7 365,000 بنك ساب2
 350,000 350,000 - 7 450,000 مصرف االمناء3
 722,854 722,854 130,588   1,298,500 االمجايل 

  
  

  
  أو كبار التنفيذيني أو أية جهة أخرى . اإلدارةجملس أعضاء  و التوجد أية قروض للشركة على 

  
 شهادة اجلودة (األيزو) : -15

) ISO 9001-2008) االملانية شهادة األيزو العاملية للجودة الشاملة (T U Vحصلت شركة امسنت اجلوف عن إعتماد شركة ( 
وذلك ملا  م  2018 /09 /14حيث متتلك الشركة االن شهادة تنتهي يف  لتدقيق، جتدد سنو م  24/09/2012 بتاريخللمصنع 

نواعه   .متتع به مصنع امسنت اجلوف يف تطبيق املقاييس العاملية يف صناعة االمسنت 
  
  -املخاطر : -16

ملخاطر احملتملة حملياً   من جراء املنافسة املتوقعة حملياً نتيجة دخول شركات امسنت جديدة والتوسعات للطاقة وخارجياً  تويل الشركة اهتماما 

خر فإن نشاط الشركة آوكما هو يف أي نشاط  حيث يتضمن نشاط الشركة تصنيع االمسنت وتسويقه حملياً اإلنتاجية يف الشركات األخرى 

مداد الوقود والذي يتم احلصول عليه حصر من شركة ارامكو السعودية  مما وبيئية، ومنها خماطر متعلقة  مالية ملخاطر  تشغيلية   معرض

دة عدد املنافسني ودخول شركات جديدة  يؤدي إىل حمدودية الطاقة اإلنتاجية  وبدوره حيد من منو املبيعات وفقد فرص تسويقية  وخماطر ز

  .وتوسعة مصانع خطوطها اإلنتاجية  وخماطر وقف التصدير
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داء خطار على األجراءات الالزمة للحد من انعكاسات تلك األخطار اليت قد تتعرض هلا ومن مث اختاذ اإلكة مبراجعة كافة األوتقوم الشر 

ا واألإ والتغلب عليها، وحتقق الشركة ذلك من خالل ا وجلا دوات الرقابية متمثلة يف جلنة املراجعة والتقارير الدورية للجوانب املالية دار

  األداء. ومقارنة مؤشرات والتشغيلية 

  أما املخاطر  الواردة يف إيضاحات القوائم املالية املرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك املخاطر وهي كالتايل : 

 : خماطر معدالت العمولة  

ا النقدية ، ليس لدى الشركة هي خماطر متعددة تتعلق بتأثري التغريات يف معدالت العمولة يف السوق على املركز املايل  للشركة وتدفقا

ت جوهرية حتمل معدالت عمولة عائمة ، وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بني التدفق النقدي  موجودات أو مطلو

  احملصل والتدفق النقدي املستخدم .

 : خماطر تغري أسعار الصرف  

لية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية تراقب االدارة تقلبات أسعار صرف هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املا

ل  العمالت األجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة ملخاطر تغري أسعار الصرف بدرجة كبرية نظراً ألن العملة الرمسية للشركة هي الر

ا الشركة وسعر  امش بسيط مقابل الدوالر األمريكي .السعودي وهو العملة األساسية اليت تتعامل  بت حالياً و   ه 

 : خماطر االئتمان  

ا جتاه الشركة مما يؤدي إىل تكبد الشركة خلسارة مالية ، تتكون األدوات       لتزاما هي خماطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء 

يداع  ت املدينني ، تقوم الشركة  املالية اليت قد تعرض الشركة ملخاطر تركز املديونية بشكل رئيسي من األرصدة النقدية وحسا

ا الن ا املودعة يف كل أرصد قدية يف عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصد

  مؤسسة مالية ، وال تعتقد الشركة بوجود خماطر عدم كفاءة كبرية يف هذه املؤسسات املالية .

 : خماطر السيولة  

ت يف احلصول         ألدوات املالية تدار السيولة عن طريق هي خماطر تعرض الشركة لصعو على األموال ملقابلة االلتزامات املرتبطة 

ا عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة  التأكد بشكل دوري من توفرها مبقادير كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية وال تعتقد الشركة أ

 لسيولة .
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 الداخلية للشركة :فاعلية إجراءات الرقابة نتائج املراجعة السنوية ل -17

 تعمل جلنة   املراجعة  على  تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناًء على خطة املراجعة السنوية املعتمدة على املخاطر واليت

عمليات املراجعة  دف إىل تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن

دف إىل التحقق بدرجة معقولة من التأكد من حتقيق أهداف الشركة وامل ا بصفة مستمرة واليت  تمثلة التشغيلية واإلدارية واملالية اليت تقوم 

ألنظمة والسياسات اليت تتبناها اإلدارة لتحق يق أهداف الشركة يف محاية أصول الشركة ودقة السجالت احملاسبية واكتماهلا، والتقيد 

ا إدارة املراجعة الداخلية واملراجعون اخلارجيون لف ستمرار من قبل جلنة املراجعة، ومل ُتظهر عمليات املراجعة اليت تقوم  اعلية وتراقب 

ثل بشكل وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفًا جوهر يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة،  وكانت معظم املالحظات تتم

دف تقوية نظام الضبط الداخلي  ا  رئيسي يف جماالت حتسني األداء  وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفائتها واستكمال وتوثيق إجراءا

ا تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظا ا جلنة املراجعة فإ م للشركة ، وبناًء على تلك الدراسات اليت قامت 

  الرقابة الداخلية.

  

  حوكمة الشركة :  -18

فضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب  تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايري نظام احلوكمة وذلك من أجل االلتزام 

ته تطبيق ما ورد يف املصاحل، وحرصاً من الشركة على حقوق مسامهيها وكذلك أصحاب املصاحل املتعاملني معها وضع جملس  اإلدارة من أولو

م حيث تقوم الشركة بتطبيق  13/7/2017هـ املوافق 16/5/1438الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية،  بتاريخ 

ستتثناء ما يلي :   مجيع املواد  اإللزامية الواردة يف الئحة حوكمة الشركات املشار اليها اعاله 

  

  الســـــــــــــــــبب  نص املادة/ الفقرة  لفقرةاملادة/ا

 (20 )المادة
 عوارض
  االستقالل

 منفصلة أو متصلة سنوات تسع على یزید ما أمضى قد یكون أن االستقالل ) عوارض10
  .الشركة إدارة مجلس عضویة في

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

  )39المادة (
  التدریب

 على التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل لحصول الالزمة اآللیات ) وضع2
 ةالعالق ذات المجاالت في ومعارفھم مھاراتھم تنمیة بغرض مستمر؛ ودورات بشكل برامج

  .الشركة بأنشطة

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

) 41المادة (
  التقییم

 المجلس أداء لتقییم الالزمة اآللیات الترشیحات لجنة اقتراح على بناءً  اإلدارة مجلس یضع  )أ
 مناسبة أداء قیاس مؤشرات خالل من وذلك سنویاً؛ التنفیذیة واإلدارة ولجانھ وأعضائھ

 أنظمة وكفایة المخاطر إدارة أداء وجودة للشركة األھداف االستراتیجیة تحقیق بمدى ترتبط

المادة استرشادیة وسیتم 
تطبیقھا عند  االلتزام بھا ویتم 
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  جملس اإلدارة : -19
  م : 2017تكوين  وتصنيف جملس  اإلادرة وحضور اجللسات لعام   19/1

م أنتخاب أعضاء جملس اإلادرة للدورة الرابعة الىت تبدأ من 18/7/2017غري  العادية املنعقدة بتاريخ مت مبوجب موافقة اجلمعية العامة  
م ثالثة 2017) أعضاء، ، وقد بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة الىت عقدت خالل العام 7م من (  5/8/2020م اىل 6/8/2017
املدرجة يف جدول أعمال تلك االجتماعات واجلدول التايل يبني أهم املعلومات   ) اجتماعات، أختذت خالهلا حزمة من القرارات والتوصيات3(

  عن أعضاء جملس اإلدارة:

  
  

 یتفق بما معالجتھا واقتراح والضعف القوة یحدد جوانب أن على وغیرھا، الداخلیة الرقابة
  .الشركة مصلحة مع

وضع  بدون التقییم حالیا
  أداء قیاس مؤشرات

ھـ) یتخذ  دائھأل مختصة خارجیة جھة تقییم على للحصول الالزمة الترتیبات اإلدارة مجلس   
 .سنوات ثالث كل

المادةاسترشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

  )54المادة (
تكوین لجنة 

  المراجعة

المادة استرشادیة وسیتم   مستقال.  عضواً المراجعة لجنة رئیس یكون أن یجب  )ب
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا.

  )85المادة (

 الشركة في العاملین آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكیل )1
  . المھمة القرارات محل المسائل والموضوعات في ومناقشتھم

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

 التقاعد، امجوبر تحققھا التي األرباح من اً  نصیب أو الشركة في اً  أسھم العاملین منح )برامج2
   البرامج تلك على لإلنفاق مستقل وتأسیس صندوق

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

المادة استرشادیة وسیتم   ) إنشاء مؤسسات اجتماعیة للعاملین للشركة .3
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا 

  )87المادة (
المسئولیة 
  اإلجتماعیة

 بین توازنال إقامة تكفل سیاسات اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادیة العامة الجمعیة تضع
 ةاالجتماعی األوضاع تطویر بغرض تحقیقھا، إلى المجتمع یصبو التي واألھداف أھدافھا

  للمجتمع. واالقتصادیة

یتم العمل علیھا و المادة 
استرشادیة وسیتم تطبیقھا عند  

  االلتزام بھا 

  )88المادة ( 
مبادرات العمل 

  اإلجتماعي

ماعي وضع مؤشرات قیاس تربط أداء الشركة بما تقدمھ من مبادرات في العمل اإلجت  )1
  ، ومقارنة ذلك مع الشركات األخرى ذات النشاط المشابھ .

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا

استرشادیة وسیتم المادة   ) وضع برامج توعیة للمجتمع للتعریف بالمسئولیة  اإلجتماعیة للشركة4
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا

  )95المادة (
تشكیل لجنة 

حوكمة 
  الشركات

إلیھا  یفوض أن الشركات فعلیھ بحوكمة مختصة لجیة اإلدارة مجل تشكیل حال في
 جیةالل ھذه وعل الالئحة، ھذه من والتسعین الرابعة المادة بموجب المقررة االختصاصات

 األقل، عل سنویا اإلدارة، وتزوید مجلس الحوكمة، تطبیقات بشأن موضوعات متابعة أي
  .إلیھا تتوصل التي بالتقاریر والتوصیات

المادة استرشادیة وسیتم 
  تطبیقھا عند  االلتزام بھا
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  التصنيف  االسم  م
الشركات املسامهة   2017اجتماعات جملس اإلدارة لعام 

اليت يشارك يف 
   عضويتها

1  2  3  

15-1  28-3  17-10 

  )1(  محمد سعید عطیة  /المھندس  1
  رئیس المجلس 

  غیر تنفیذي
√  √  √  

-  

  )1( عبداإللھ صالح كعكي /األستاذ  2
  نائب رئیس المجلس 

 غیر تنفیذي
شركة رئیس مجلس   √  √√

  للتامین مارش 
3  

 غیر تنفیذي  )1( سعد صنیتان ھدیب /األستاذ
  شركة كسب المالیة‐  √  √√

شركة األعمال  -
  التطویریة الغذائیة

4  
 تنفیذي/ غیر تنفیذي  3) ،1( العشريعشري سعد  /األستاذ  

√√  X  ‐شركة كسب المالیة  
ركة األعمال ش -

  التطویریة الغذائیة
  -  √  --غیر تنفیذي  )2األستاذ/ فیصل حمزة الخولي (  5
  -  √  -  -  مستقل  )2األستاذ/ إبراھیم مازن خاشقجي (  6
األستاذ/ عبد العزیز عبد االلھ كعكي   7

)2(  
  غیر تنفیذي

-  -  √  
-  

  
  5/8/2020الى  6/8/2017أعضاء مجلس إدارة من  الدورة السابقة وتم  إعادة انتخابھم للدورة الحالیة التى تبدأ من  )1(
 .5/8/2020الى  6/8/2017أعضاء مجلس إدارة تم انتخابھم  للدورة الحالیة التى تبدأ من  )2(
  منصب العضو المنتدب . 5/8/2017االستاذ عشري سعد العشري كان یشغل في   الدورة السابقة  المنتھیة في  )3(

  
  
  
  
  
  

 مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني : 19/2

  مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة :  19/2/1

	اسم من تعود لھ المصلحةم
صايف 	نھایة العام	بدایة العام

 التغيري 
 نسبة التغيري

 النسبة عدد األسھم النسبة عدد األسھم

  %10900.00 109,000 %0.0769 110,000%0.0008 1,000 املهندس/ حممد سعيد عطية1

  عبداالله حممد صاحل  /االستاذ 2
  كعكي

2,303,039 1.7716%2,648,3421.8520% 345,303 14.99%  

3 
/ عشري سعد االستاذ
  العشري

5,000 0.0038%5,500 0.0038% 500 10.00%  

4 
/ سعد صنيتان االستاذ
  %10.00 500 %0.0038 5,500%0.0038 5,000  اهلديب
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	اسم من تعود لھ المصلحةم
صايف 	نھایة العام	بدایة العام

 التغيري 
 نسبة التغيري

 النسبة عدد األسھم النسبة عدد األسھم

5 
االستاذ/ عبدالعزيز عبداالله 

  حممد صاحل كعكي* 
910 0.0007%1,001 0.0007% 91 10.00%  

ى االستاذ/ابراهيم مازن ابواهلد 6
  خاشقجي*

1,000 0.0008%1,100 0.0008% 100 10.00%  

7 
ي  االستاذ/ فيصل محزة 

  %10.00 500 %0.0038 5,500%0.0038 5,000  اخلويل*الدين 

 
م يف اجتماع اجلمعية غري العادية واليت عقدت  5/8/2020م  حىت  2017 /6/8( * ) مت تعيني االعضاء للدورة الرابعة واليت تبدأ  من 

 م . 2017 /18/7يف 
 حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة :19/2/2 

تعود اسم من م
 له املصلحة

صايف  اية العام بداية العام صلة القرابة
 التغيري

نسبة التغيري
 النسبةعدد األسهم النسبةعدد األسهم هابن -بنا -زوجة

1
فاتن عبدالعزيز 

 رجب
زوجة/ عبد اإلله  

 كعكي
100,0000.0769%160,0000.1119% 60,000 60.00%  

2
مسني عبداالله 

حممد صاحل  
  كعكي

ابنة/ عبد اإلله  
  كعكي

1,000 0.0008%25,000 0.0175% 24,000 2400.00%  

3
عبري عبداالله 

صاحل   حممد 
  كعكي

زوجة/ ابراهيم مازن 
  خاشقجي

8,000 0.0062%37,000 0.0259% 29,000 362.50%  

 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني : 19/2/3 

	اسم من تعود لھ المصلحةم
صايف 	العامنھایة 	بدایة العام

 التغيري 

نسبة 
 النسبة عدد األسھم النسبة عدد األسھم التغيري

  %10.00 200 %0.0015 2,200%0.0015 2,000)حامد سعيد الغامدي  (املدير املايل1

  

م أو أوالدهم القصر أية خالف ذلك   ال ميلك  لشرككبار التنفيذيني يف الشركة أو زوجا  ة.أسهم 
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  :  التنفيذيني أغري إلحاطة األعضاء وخصوصاإلجراءات اإلدارة اختذها جملس اإلدارة  19/3

املسامهني  تبالغ أعضاء جملس اإلدارة وخاصة غري التنفيذيني علما  مبقرتحا جملس إدارةيقوم رئيس جملس اإلدارة يف أول اجتماع       

م حيال الشركة     ونتائج أعماهلا .  وأدائهاوملحوظا

  

  الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه واداء جلانه واعضائه : 19/4

يتم ذلك من جلنة الرتشيحات واملكافأت حيث تقوم بتحديد  جوانب القوة والضعف يف جملس اإلدارة  واقرتاح معاجلتها وتقيم اللجنة أعضاء 

  حات واملكافأت فيتم تقييمها عن طريق رئيس اجمللس.جملس اإلدارة  ، أما جلنة الرتشي

  

  جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية : اإلدارة وجلانعن سياسات مكافأت أعضاء جملس  اإلفصاح 19/5
  ) من الئحة حوكمة الشركات 93ادة (ورد يف امل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ملا اإلدارة وجلانفيما يلي سياسة مكافأت أعضاء جملس 

من  اللجان املنبثقةاإلدارة وأعضاء  جملسأعضاء لتعويضات ومكافأت  واضحة معايري وضوابط وإجراءات وضع إىل السياسات هذه دفو 
 السعودية الصادرة العربية اململكة يف الشركات حوكمة الئحة منوالستون احلادية  املادة ) من1وذلك تطبيقاُ ألحكام الفقرة ( اإلدارة،جملس 
ريخ 2017-16-8رقم ( القرار مبوجب املالية السوق هيئة جملس عن   م . 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438) و
  مكافأت أعضاء جملس اإلدارة: : أوال

ح توالبدال املكافأت هي املبالغ  طويلة أو قصرية  التحفيزية واخلططألداء  السنوية املرتبطة أو الدورية واملكافآت حكمها، يف وما واألر
ستثناء عينية مزا وأي األجل،  تكون أن وجيوز . جملس اإلدارة عضو عن الشركة تتحملها اليت املعقولة الفعلية واملصاريف النفقات أخرى 
ح، صايف من معينة نسبة أو عينية مزا أو اجللسات عن حضور بدل أو معيناً  مبلغاً  املكافأة هذه  من أكثر أو بني اثنتني اجلمع وجيوز األر
ح من معينة نسبة املكافأة كانت إذا املزا و هذه ح، %) من صايف10(  على النسبة هذه تزيد أن جيوز فال الشركة، أر  بعد وذلك األر
ا اليت االحتياطيات خصم  عن يقل ال املسامهني على ربح توزيع وبعد األساس، الشركة النظام ونظام ألحكام تطبيقاً  العامة اجلمعية قرر

  الشركة ،وذلك يف حدود ما نص عليه نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة . مال رأس من %)5(

  معايري وضوابط  وإجراءات  مكافأت أعضاء جملس اإلدارة وجلان جملس اإلدارة: :ثانیا
 ،ةجملس اإلدار  أعضاء ويتحملها ا يقوم اليت واملسؤوليات العضو واألعمال اختصاصات مع ومتناسبة عادلة املكافآت تكون أن - 1

  .املالية السنة خالل حتقيقها اإلدارة املراد جملس قبل من احملددة األهداف إىل إلضافة
 . املكافآت الرتشيحات جلنة توصية على مبنية املكافآت تكون أن - 2



 

22 
 

ا واملهارة الشركة نشاط مع متناسبة املكافآت تكون أن - 3 وجلان جملس اإلدارة يف  جملس اإلدارةأعضاء  وحجمها وخربة .الالزمة إلدار
لشركة.  األعمال املتعلقة 

 احلد مراعاة عليهم مع واإلبقاء وحتفيزهم مناسبة وخربة كفاءة ذوي أعضاء جملس الستقطاب معقول بشكل كافية املكافأة تكون أن - 4
ل  ( 500,00 األعلى  الشركات.  نظام من ) 76( املادة من ) 3الفقرة( يف الوارد )سعودي ر

 أعمال أي مقابل أو العامة، اجلمعية قبل من املشكلة املراجعة يف جلنة عضويته مقابل مكافأة على احلصول اإلدارة جملس لعضو جيوز - 5
 املكافأة اىل إلضافة وذلك الشركة، يف ا يكلف إضافية –مهين ترخيص مبوجب – استشارية أو إدارية أو فنية أو تنفيذية بأو مناص
 ونظام الشركة الشركات لنظام وفقاً  اإلدارة، جملس قبل من اللجان املشكلة ويف اإلدارة جملس يف عضواً  بصفته عليها حيصل أن ناليت ميك
ضمن نطاق احلد األعلى للمكافأة املنصوص عليها   لوان جمموع املكافأت اليت حيصل عليها العضو وفقا ملا ورد أعاله ال تدخ .األساس
  ) أعاله.4الشركات املوضحة يف الفقرة ( نظام من ) 76( املادة من ) 3الفقرة( يف الوارد

 به واستقالله املنوطة واملهام واختصاصاته العضو خربة مدى تعكس املقدار حبيث متفاوتة اإلدارة جملس أعضاء مكافآت تكون أن جيوز - 6
 من االعتبارات. وغريها حيضرها اليت اجللسات وعدد

 أو غري مباشر بشكل مبنية تكون أن أو الشركة حتققها اليت حمن األر نسبة املستقلني اإلدارة جملس أعضاء مكافأة تكون أال جيب - 7
م ارتباط يؤثر ال لكي وذلك .الشركة رحبية على مباشر م استقاللية يف أخرى لأي عوام أو الشركة داء مكافآ  .قرارا

اليت وفقا ملا ورد يف املدة  احلادية والعشرون من النظام األساسي للشركة  حيدد جملس اإلدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه املكافأة اخلاصة   - 8
ئب إلضافة  املكافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة ،وذ هحيصل عليها رئيس اجمللس و لك يف حدود م ما والعضو املنتدب لكل منهما 

 نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
 استقاللية العامة وذلك لضمان اجلمعية اجتماع يف اإلدارة أعضاء جملس مكافأة بند على التصويت اإلدارة جملس ألعضاء جيوز ال - 9

 اإلدارة، جملس أعضاء بند مكافأة بشأن للشركة العامة اجلمعية من الصادر القرار
اء عامةال اجلمعية قررت إذا - 10  للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة حضوره عدم بسبب ةجملس اإلدار  أعضاء من تغيب من عضوية إ

 املكافآت مجيع إعادة عليه وجيب حضره، عآخر اجتما  تلي اليت الفرتة عن مكافآت أي العضو هذا يستحق فال عذر مشروع، دون
 .الفرتة عن تلك له صرفت اليت

 غري معلومات على مبنية اإلدارة جملس من أعضاء ألي صرفت اليت املكافآت أن هليئة السوق املالية  أو املراجعة للجنة تبني إذا - 11
ا عليه السنوي فيجب اإلدارة جملس تقرير تضمينها أو العامة اجلمعية على مت عرضها مضللة أو صحيحة  للشركة وحيق للشركة، إعاد
 أشخاص أواي مسامهيها أو الشركة على وقعت أضرار أي عن مسؤوليات أي من اإلدارة عضو جملس ذلك يعفي وال .بردها مطالبته
  لذلك. نتيجة عالقة ذوي آخرين

 املالية واملزا واملبالغ حتديدها وآليات ملكافآت السياسات املتعلقة تفاصيل عن السنوي تقريره يف اإلدارة جملس يفصح أن جيب - 12
 .استشارية أو إدارية أو فنية أو تنفيذية أو مناصب أعمال أي مقابل اإلدارة جملس أعضاء من عضو لكل والعينية املدفوعة
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  مكافأت واتعاب  أعضاء جملس اإلدارة وجلان جملس اإلدارة: :ثالثا  

  وفقا ملا ورد أعاله يتم احتساب مكافأت واتعاب جملس اإلدارة  كما يلي :
ل . 300,000جملس اإلدارة   مكافأة سنوية لعضوية جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن  - 1  ر
 مكافأة  سنوية لعضوية اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة لألعضاء اخلارجيني :  - 2

ل. 100,000جلنة  املراجعة  2/1   ر
ل. 50,000جلنة االستثمار  2/2   ر
ل .  20,000اللجان األخرى   2/2   ر

ل عن كل جلسة . 300,00اإلدارة  جلميع األعضاء  بدل حضور  جلسات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن جملس - 3  ر
ئب - 4 والعضو املنتدب لكل منهما  هحيدد جملس اإلدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه املكافأة اخلاصة اليت حيصل عليها رئيس اجمللس و

 إلضافة  املكافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة .
  كبار التنفيذين : مكافأترابعا :  

  التالية :  ئمكافأت كبار التنفيذيني  على ان تكون وفقا للمباد -بناء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافأت  -جملس اإلدارة   حيدد  
ان تكون املكافأت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االسرتاتيجية ،وعامال لتحفيز كبار التنفيذيني على حتقيق تلك األهداف  - 1

 تنمية  اعماهلا .وتعزيز قدرة الشركة 
 أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها  واملهارات واخلربات  املطلوبة. - 2
 أن متكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيني ذوي  القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكني الشركة من حتقيق أهدافها . - 3
ا على حتقيق أهدافها  - 4  أال تسبب أي تعارض يف املصاحل من شأنه أن  يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدر

 وتشمل مكافأت  اإلدارة التنفيذية على ما يلي :
مني صحى له وألفراد لعائلته ومكافأة  )1 اية كل شهر ميالد وبصفة مستمرة  و راتب اساسي والبدالت حسب العقد يتم دفعه يف 

اية خدمة حسب نظام العمل .سنو   ية مرتبطة وفقا للتقييم السنوي ومكافأة 
يقوم املدير العام بتنفيذ سياسة املكافأت للموظفني وكبار التنفيذيني يف ضوء اخلطط والربامج واملوجهات العامة اليت تقرها جلنة   )2

  الرتشيحات واملكافأت .
  وكبار التنفيذيني :وجلان جملس اإلدارة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة   19/5/1 
مجايل مدفوعات الشركة ألعضاء جملس  اإلدارة واعضاء جلان جملس اإلدارة  خلمسة من كبار التنفيذيني من  بينهم  املدي  ر فيما يلي بيان 

            العام املكلف واملدير املايل:
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 :اإلدارةجملس  أعضاء مكافآت

  
  

 اللجان أعضاء مكافآت
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األستاذ إبراھیم مازن خاشقجي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجموع

 1,297,137 0 1,297,137 95,652 6,000 1,195,485المھندس محمد سعید العطیة

 101,652 0 101,652 95,652 6,000 0الشیخ عبد االلھ محمد كعكي

 101,652 0 101,652 95,652 6,000 0الشیخ سعد صنیتان الھدیب

 101,652 0 101,652 95,652 6,000 0الشیخ عشري  سعد العشري

األستاذ عبد العزیز عبد االلھ 
كعكي

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0األستاذ فیصل حمزة الخولي

 0 1,602,093 0 0 0 0 0 0 0 1,602,093 382,608 0 24,000 1,195,485المجموع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجموع

 0 1,602,093 0 0 0 0 0 0 0 1,602,093 382,608 0 24,000 1,195,485المجموع الكلي

أوالً : األعضاء المستقلین :-

ً : األعضاء غیر التنفیذیین :- ثانیا

ً : األعضاء التنفیذیین :- ثالثا
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المجموعبدل حضور الجلساتالمكافات الثابتة (عدى بدل حضور الجلسات)

 6,000 6,000المھندس محمد سعید العطیة

 6,000 6,000الشیخ عبد االلھ محمد كعكي

 3,000 3,000الشیخ سعد صنیتان الھدیب

 15,000 15,000 0المجموع

 3,000 3,000الشیخ عبد االلھ محمد كعكي

 3,000 3,000المھندس محمد سعید العطیة

 3,000 3,000الشیخ عشري  سعد العشري

 9,000 9,000 0المجموع

 24,000 24,000 0المجموع الكلي

أوالً : اعضاء لجنة المراجعة

ً : اعضاء لجنة المكافات والترشیحات ثانیا
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عدد 5 من كبار التنفیذیین من 
بینھم المدیر العام والمدیر 

المالي

1,977,420 458,434 2,435,854 164,785 164,785 110,643 2,711,282 

ة ات الثابت یرةالمكاف ات المتغ المكاف

ة  مكافاءة نھای
الخدمة

أة  مجموع مكاف
التنفیذین عن 

س المجل
ى وع الكل المجم
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 الحالیة ووظائفھم التنفیذیة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء  6 /19

  وخبراتھم ومؤھالتھم والسابقة

  أعضاء مجلس اإلدارة: 19/6/1

  الخبرات   المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة   االسم  م

1  
    محمد سعید عطیة  /المھندس

  

  شركة أسمنت الجوفرئیس مجلس إدارة 
  عضو لجنة الترشیحات والمكافأت شركة اسمنت

 الجوف
 عضو لجنة إدارة المخاطر شركة اسمنت الجوف 
 عضو لجنة االستثمار شركة اسمنت الجوف  

  رئیس لجنة مراجعة
  شركة اسمنت الجوف 

  عضو مجلس ادارة
والعضو المنتدب  

 لشركة الجوف الزراعیة 

ھندسة  سبكالوریو
 زراعیة 

 سوریووبكال
  شریعة  

تقلد خالل مسیرتھ المھنیة   
العدید من المناصب التنفیذیة 
وعضویات مجالس إدارة 

  شركات

2  
   عبداإللھ صالح كعكي /األستاذ

  

  نائب رئیس مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
 رئیس لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف 
  عضو لجنة الترشیحات والمكافأت شركة اسمنت

 الجوف
  لجنة االستثمار شركة اسمنت الجوفرئیس 
  رئیس مجلس إدارة شركة التجارة والتسویق

 السعودیة الدولیة المحدودة
  شركة مارش السعودیة للتأمینرئیس مجلس إدارة       

 سبكالوریو  -
اقتصاد والعلوم 
التجاریة من 

الوالیات المتحدة 
  األمریكیة

تقلد منصب القنصل  
الفخري اإلسباني  وخبرة في 

مجال عضویات مجالس 
إدارة لعدة شركات مساھمة  

  وإدارة لجان المراجعة

   سعد صنیتان ھدیب /األستاذ  3

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
 عضو لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف 
 عضو لجنة االستثمار شركة اسمنت الجوف 
  مجموعة كسب المالیةرئیس مجلس إدارة 
  عضو مجلس إدارة شركة  األعمال التطویریة

  الغذائیة

العضو المنتدب لشركة 
  اسمنت الجوف

إدارة  سبكالوریو
  األعمال

خبرة في مجال عضویات 
مجالس إدارة لعدة شركات 
  مساھمة  ورئاسة  المجالس

   عشري سعد العشري /األستاذ    4

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
  رئیس لجنة الترشیحات والمكافأت شركة أسمنت

 الجوف
 ةرئیس مجلس إدارة شركة األعمال التطویریة الغذائی 
 عضو مجلس إدارة مجموعة كسب  المالیة  

العضو المنتدب لشركة 
  اسمنت الجوف

 سبكالوریو
  محاسبة

خبرة في مجال عضویات 
مجالس إدارة وعضو منتدب  

  ولجان مراجعة 

  األستاذ/ فیصل حمزة الخولي   5

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
  عضو لجنة الترشیحات والمكافأت شركة أسمنت

 الجوف 
 عضو لجنة إدارة  المخاطر شركة اسمنت الجوف 
   نائب رئیس مجلس إدارة  مجموعة شركات الخولي  

علوم  سبكالوریو  -
  اتصاالت وتسویق

خبرة في إدارة الشركات 
  التجاریة والصناعیةالعائلیة 

  األستاذ/ إبراھیم مازن خاشقجي   6

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
 عضو لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف 
  الرئیس التنفیذي لشركة  تمراد الصناعیة لألعمال

  الخشبیة.

  مساعد مدیر مشاریع–
  مجموعة سامبا المالیة

  مستشار تأمین ومخاطر
  شركة مارش للتأمین   –

 سبكالوریو
إدارة األعمال 
و ماجستیر 
 إدارة األعمال

  

خبرة في مجال 
االستشارات وإدارة 

  المشاریع

  وإدارة المخاطر

  

7  
األستاذ/ عبد العزیز عبد االلھ 

  كعكي

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف 
 رئیس لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف 
 عضو لجنة االستثمار شركة أسمنت الجوف 
 رئیس مجلس  إدارة شركة التجارة والتسویق  نائب

 السعودیة الدولیة المحدودة
  المدیر العام لمؤسسة عبد العزیز عبد االلھ كعكي

 التجاریة
  عضو مجلس ادارة شركة المتوسط للمنتجات

 مابكو –الزراعیة 
 عضو مجلس ادارة شركة الكتو مصر 
  عضو مجلس ادارة شركة النوباریة النتاج البذور

 نوباسید
 

-  
إقصاد  سبكالوریو

  دولي

تقلد خالل عدة من المناصب 
اإلداریة والقیادة وعضویة 

  بمجلس اإلدارة
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  :التنفیذیة اإلدارة 19/6/2

  

  بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة األخیرة  وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  19/7
  الحاضرین لھذه الجمعیات:

  

 االسم م

  سجل الحضور

الجمعیة العامة غیر اجتماع 
  18/7/2017العادیة 

اجتماع الجمعیة العامة العادیة 
5/11/2017  

 √  √    محمد سعید عطیة  /المھندس 1

  X X   عبداإللھ صالح كعكي /األستاذ 2
  √ √   سعد صنیتان ھدیب /األستاذ 3
  X √   عشري سعد العشري /األستاذ   4
  √ -  األستاذ/ فیصل حمزة الخولي ** 5
 √ -  األستاذ/ إبراھیم مازن خاشقجي ** 6
  √ -  األستاذ/ عبد العزیز عبد االلھ كعكي ** 7

  
  .5/8/2020الى  6/8/2017أعضاء مجلس إدارة تم انتخابھم  للدورة الحالیة التى تبدأ من **

  
  
 

  الخبرات   المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة   االسم  م

  المدیر العام  المھندس/ جمال سالم ال عامر  1

 أسمنتمدیر الجودة والنوعیة 
   تبوك

  اسمنت تبوك إنتاجمدیر 

   تبوك إسمنتمدیر إدارة المواد 

مدیر المشاریع والشؤون الھندسیة 
   تبوك إسمنت

مساعد المدیر العام للشؤون الفنیة 
  الجوف إسمنت

  بكالوریوس ھندسة 
  

  أعمالماجستیر إدارة 
  سنة خبرة 25

  المدیر المالي  األستاذ/ حامد سعید الغامدي  2
مدیر التخطیط والتحلیل المالي 

شركة اسمنت  –والموازنة 
 العربیة

  سنة خبرة 21  محاسبة سكالوریوب

  المراجع الداخلي  األستاذ / أحمد إبراھیم العجلة  3

مشرف مراجعة مكتب الراسشد 
  محاسبون ومراجعون قانیون 
مراجع داخلي شركة االعمال 

  التطویریة

  أعمال المراجعةسنة خبرة في   33  محاسبة سبكالوریو

  مدیر إدارة المواد  المھندس/ ھاني یوسف الكتامي  4
كبیر مدراء المواد والمشاریع 

 وتقنیة المعلومات
  ت ینبعأسمن-شركة

ماجستیر ھندسة تطویر 
  تقنیة المعلومات

  ماجستیر إدارة األعمال
  سنة خبرة صناعة اإلسمنت 21

شركة  –رئیس وحدة األفران   مدیر المصنع  المھندس/ عادل عوض العنزي  5
 أسمنت تبوك 

بكالوریوس ھندسة 
  كیمیائیة

  ة خبرةسن 11
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 : جلان جملس اإلدارة    - 20

 :جلنة املراجعة  20/1

أعضاء اللجنة  اختيارعلى قواعد على أعضائها  ومتت املوافقة ، 2020 /5/8للدورة الرابعة اليت تنتهي يف  تشكيل جلنة املراجعةإعادة مت 
  وفيما يلي تفاصيلها : 5/11/2017املنعقدة بتاريخ  اجلمعية العامة العادية  جتماعومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 

  التصنیف  االسم  م
  2017اجتماعات لجنة المراجعة  لعام 

1  2  3  4  
7-3  28-3  9-5  19-11 

  )1(  محمد سعید عطیة  /المھندس  1
  رئیس الجنة السابقة

  غیر تنفیذي
√  √  √  -  

  )2( عبداإللھ صالح كعكي /األستاذ  2
  رئیس اللجنة الحالیة 

 غیر تنفیذي
√√  √  √  

  √  √  √ Xغیر تنفیذي  )3( سعد صنیتان ھدیب /األستاذ  3
  √  -  --مستقل   )4األستاذ/ إبراھیم مازن خاشقجي(   4
  -  -  -  -  مستقل  )5( االستاذ / محمد بن ابراھیم الحقیل  5

 بعاده من جلنة  املراجعة كونه رئيس جملس اإلدارة.تمت  مبوجب قرار جملس اإلدارة اس )1(
 5/11/2017املنعقدة بتاريخ  مت إعادة انتخابه  عضو ورئيس جلنة املراجعة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية )2(
 5/11/2017مت إعادة انتخابه عضوا يف جلنة  املراجعة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  )3(
 5/11/2017مت انتخابه عضوا يف جلنة  املراجعة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  )4(
 /7 /17م يف اجتماع اجلمعية غري العادية واملنعقدة يف  2017 /8 /5مت انتخابه عضوا مستقال الكمال الدورة الثالثة واملنتهية يف  )5(

  م  2017
إجيابية لتعزيز   تتبع مباشرة جمللس اإلدارة، وجلنة املراجعة املنبثقة من اجمللس، وقد خطت الشركة خطوات  ولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة 

  ومن مهام واختصاصات جلنة املراجعة:نظام الرقابة الداخلية لديها واحملافظة على أصول الشركة، 
 مهام وتشمل  الداخلية فيها، الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مبراقبة املراجعة جلنة ختتص  

 :يلي ام خاصة بصفة اللجنة

ا والتوصية حوهلا الرأي وإبداء اإلدارة جملس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة .1  وعدالتها لضمان نزاهتها بشأ
 .وشفافيتها

 وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة جملس تقرير كان إذا فيما اإلدارة جملس طلب على بناءً  الفين الرأي إبداء .2
 .عملها واسرتاتيجيتها ومنوذج وأدائها للشركة املايل املركز تقييم واملستثمرين للمسامهني تتيح اليت املعلومات

 .املالية التقارير تتضمنها مألوفة غري أو مهمة مسائل أي دراسة .3
ت مراجع أو الشركة يف االلتزام مسؤول أو مهامه يتوىل من أو للشركة املايل املدير يثريها مسائل أي يف بدقة البحث .4  .احلسا
 .املالية التقارير يف الواردة اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات من التحقق .5
 يف اإلدارة والتوصية جمللس الرأي وإبداء عملها طبيعة حسب هلا التابعة الشركات ويف الشركة يف املتبعة احملاسبية واملبادئ السياسات دراسة .6

ا  .شأ
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 وفعاليتها املوارد الالزمة توافر من التحقق أجل من الشركة، يف الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة .7
 .ا املنوطة واملهام األعمال تنفيذ يف

 .فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .8
 .الشركة يف املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة .9

 .مكافآته واقرتاح الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة ادارة أو وحدة مدير بتعيني اإلدارة جمللس التوصية .10
ت مراجعي برتشيح اإلدارة جمللس التوصية .11 م وحتديد وعزهلم احلسا  نطاق استقالليتهم ومراجعة من التأكد بعد .أدائهم وتقييم أتعا

 .معهم التعاقد وشروط عملهم
ت مراجع استقالل من التحقق .12  ذات القواعد واملعايري االعتبار يف األخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى وعدالته، وموضوعتيه احلسا

 .الصلة
ت مراجع خطة مراجعة .13  وإبداء أعمال املراجعة، نطاق عن خترج إدارية أو أعماال فنية تقدميه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسا

ا  .ذلك حيال مرئيا
ت مراجع استفسارات عن اإلجابة .14  .الشركة حسا
ت مراجع تقرير دراسة .15 ا اختذ ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته احلسا  .بشأ
ا الالزمة اإلجراءات الشركة اختاذ من والتحقق الرقابية اجلهات تقارير نتائج مراجعة .16  .بشأ
 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح ألنظمة الشركة التزام من التحقق .17
ا وتقدمي العالقة، ذوي األطراف مع الشركة جتريها ان املقرتح والتعامالت العقود مراجعة .18  .اإلدارةجملس  اىل ذلك حيال مرئيا
ا إجراء اختاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع .19 ا وإبداء اإلدارة، جملس اىل بشأ  .اختاذها يتعني اليت إلجراءات توصيا
م تقدمي الشركة يف الشركة يف للعاملني تتيح آلية وضع اللجنة على .20  وعلى غريها بسرية، أو املالية التقارير يف جتاوز أي بشأن ملحوظا

 .مناسبة متابعة وتبين إجراءات التجاوز أو اخلطأ حجم مع يتناسب مستقل حتقيق جراء اآللية هذه تطبيق من التحقق اللجنة
  

  جلنة الرتشيحات واملكافآت : 20/2

اجتماع جملس ومت يف  الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافأت املوافقة على  18/7/2017مت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  
  يلي تفاصيلها : إعادة تشكيل جلنة  الرتشيحات واملكافأت وفيما 17/10/2017اإلدارة املنعقد بتاريخ 

  
  

  التصنیف  االسم  م
 2017اجتماعات لجنة الترشیحات والمكافأة  لعام 

1  2  
28-3  17-10  

  )1( عبداإللھ صالح كعكي /األستاذ  1
  رئیس اللجنة  السابقة

  تنفیذيغیر 
√  √  

  )2( عشري سعد العشري /األستاذ   1
  رئیس اللجنة الحالیة

تنفیذي/غیر  
  تنفیذي

√  X  

  √√غیر تنفیذي  )3(  محمد سعید عطیة  /المھندس   3
  )4األستاذ /فیصل حمزة الخولي(  4

  
 غیر تنفیذي

-√  

جتماع جملس  )1(  17/10/2017اإلادرة املنعقد بتاريخ عضو ورئيس اللجنة السابقة ومت إعادة إنتخابه عضو جلنة 
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جتماع جملس اإلادرة املنعقد بتاريخ  )2(  17/10/2017عضو اللجنة السابقة والعضو املنتدب السابق  ومت أنتخابه عضو ورئيس اللجنة 
جتماع جملس اإلادرة املنعقد بتاريخ  )3(  17/10/2017عضو اللجنة السابقة ومت أنتخابه عضوا يف اللجنة 
جتماع جملس اإلادرة املنعقد بتاريخ مت أنتخابه  )4(  17/10/2017عضوا يف اللجنة 

  ومسئوليات اللجنة : مهام اختصاصات و  ومن 
 فيها للنظر اإلدارة جملس إىل ورفعها التنفيذية، واإلدارة اجمللس عن املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد .1

 . تنفيذها من والتحقق عنها، واإلفصاح ألداء، ترتبط معايري اتباع تلك السياسة يف يراعي أن على العامة، اجلمعية من العتمادها متهيدا

 . السياسة هذه عن جوهري احنراف أي وبيان ا، املعمول املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بني العالقة توضيح .2
 . منها املتوخاة األهداف حتقيق يف فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة .3
  املعتمدة للسياسة وفقا لشركة التنفيذين وكبار عنه املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مبكافآت اإلدارة جمللس التوصية .4
 . التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس يف للعضوية واضحة ومعايري سياسات اقرتاح .5
 .ألمانة خملة جبرمية إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع وفقا ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء برتشيح اإلدارة جمللس التوصية .6
  التنفيذية اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد .7
 . اإلدارة جملس ألعمال ختصيصه العضو على يتعني الذي الوقت حتديد .8
 . التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة جملس لعضوية املناسبة اخلربات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة .9

 . إجراؤها ميكن اليت التغيريات شأن يف التوصيات وتقدمي التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس هيكل مراجعة .10
 إدارة جملس عضوية يشغل العضو   كان إذا مصاحل تعارض أي جودو  وعدم املستقلني، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق .11

 . أخرى شركة
 . التنفيذيني وكبار املستقلني واألعضاء التنفيذيني غري واألعضاء التنفيذيني لألعضاء وظيفي وصف وضع .12
  التنفيذيني كبار أو اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شغور حال يف اخلاصة اإلجراءات وضع .13
 .ةمصلحة الشرك مع يتفق مبا ملعاجلتها احللول واقرتاح اإلدارة، جملس يف والقوة الضعف جوانب حتديد .14

  
  جلنة إدارة املخاطر :  20/3

جتماع جملس اإلدارة  املنعقد بتاريخ  تشكيل جلنة إدارة  املخاطر واملوافقة على الئحة عمل جلنة املخاطر وفيما يلي  17/10/2017مت  
  تفاصيلها :

  التصنیف  االسم  م

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 
  2017لعام 

1  
3-12  

   عبداإللھ كعكيعبد العزیز    /األستاذ  1
  رئیس اللجنة  

  غیر تنفیذي
√  

 √غیر تنفیذي    محمد سعید عطیة  /المھندس   2
  األستاذ /فیصل حمزة الخولي  3

  
 غیر تنفیذي

√ 
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  اللجنة: ومهام ومسئوليات ومن اختصاصات
 وحتديثها ومراجعتها تنفيذها من والتحقق أنشطة الشركة وحجم طبيعة معيتناسب مبا  املخاطر إلدارة شاملة وسياسات اسرتاتيجية وضع  - 1

 .واخلارجية للشركة الداخلية املتغريات عل بناءاً 

 .الشركة له عدم جتاوز من والتحقق عليل واحلفاظ الشركة هلا تتعرض قد اليت للمخاطر مقبول مستوى حتديد - 2
 شهراً  عشر االثين خالل دد استمرارها اليت املخاطر حتديد مع ،بنجاح نشاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى من التحقق - 3

 .القادمة
 وذلك الشركة هلا تتعرض قد اليت ومتابعة املخاطر وقيا حتديد وآليات نظم فعالية وتقييم لشركة املخاطر إدارة نظام عل اإلشراف - 4

 .ا القصور أوجل لتحديد
 .)املثال سبيل عل التحمل إجراء اختبارات خالل من( دوري بشكل هلا وتعّرضها املخاطر حتمل عل الشركة قدرة تقييم إعادة   - 5
 .اإلدارة جمل ورفعها إىل املخاطر، هذه إلدارة املقرتحة واخلطوات للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير إعداد   - 6
 .املخاطر دارة املتعلقة املسائل حول للمجل التوصيات تقدمي - 7
  .املخاطر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان - 8
 .جملس اإلدارة قبل من اعتماده قبلبشأنه  توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي اهليكل مراجعة - 9
 .الشركة للمخاطر تعرض عيهايتنشأ  قد اليت األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق - 10
دة الوعي عل والعمل لشركة، احمليطة للمخاطر املخاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق - 11  .املخاطر بثقافة ز
 .الشركة يف املخاطر إدارة يف تؤثر قد مسائل من جلنة املراجعة تثريه ما مراجعة - 12

  

  :االستثمارجلنة  20/4
  تفاصيلها: يإعادة تشكيل جلنة االستثمار واملوافقة على الئحة عملها وفيما يل 17/10/2017 مت يف اجتماع جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ  

  التصنیف  االسم  م

اجتماعات لجنة االستثمار 
  2017لعام 

1  
15-11  

  √  غیر تنفیذي    )رئیس اللجنة( صالح كعكي ھعبد اإلل /األستاذ  1
 √غیر تنفیذي    محمد سعید عطیة  /المھندس   2
 √ غیر تنفیذي  /سعد صنیتان الھدیب األستاذ  3

  √  غیر تنفیذي  األستاذ/ عبد العزیز عبد االلھ كعكي   4

  :ومن مهام ومسئوليات جلنة االستثمار
 .األموالالشرتاك يف رسم السياسة العامة اليت تسري عليها الشركة يف اجملاالت االستثمارية وتوجيه ا - 1

 .جملس اإلدارة قبل منبعد إقرارها من  وتنفيذها وذلكاقرتاح اخلطة العامة الستثمار أموال الشركة،  - 2
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تقييم أداء القنوات االستثمارية للشركة ودراسة مدى مالئمتها مع اخلطة العامة لالستثمار وإعداد ومراجعة دراسات اجلدوى  - 3
 نتائج تقييم م االقتصاد الوطين ومن مث اختاذ القرار ملسامهة الشركة فيهااالقتصادية للمشروعات الصناعية أو التجارية اليت تدع

 :ذلك يف مبا اإلدارة، جمللس الالزمة التقارير وتقدمي دوري بشكل االستثمارات
ت راجعةم - 4  .واملستقبلية احلالية االستثمارية احملفظة مكو
 .االستثمارية لسياسة األموال إدارة على القائمني التزام من التأكد - 5
 .والبيع الشراء قرارات مراجعة - 6
 تضمن رأس املال. اليت السبل فضل الشركة، لنظام وفقا استثمارها وسبل الشركة يف املتاحة السيولةدراسة  - 7
 .املتاحة االستثماردراسة السوق والفرص  - 8
  .جديدة ص استثمارية رف عن البحث- - 9
 .االستثمارمواضيع ختص  من اإلدارة جملس من هلا حيال مادراسة  - 10
 دراسة املقرتحات املقدمة من إدارة الشركة مبا خيص اخلطط املستقبلية لالستثمار.- - 11
ا  - 12 ملهام واالختصاصات اليت يرى جملس اإلدارة تكليفها   . القيام 

  

  مع جهات ذات عالقة : املعامالت-21

، إن هذه املعامالت واملصـــــــــــــاريف تتمثل  يف اجلســـــــــــــور للتجارة واملقاوالتة عرب جراء معامالت مع شـــــــــــــرك م  2017عام قامت اجملموعة خالل 
تتشـــــــابه مع املدينيني والدائنيني التجاريني العاديني وموافق عليها من جملس  امسنت ونقل  وتوريد وقود ،ان شـــــــروط هذه املعامالت نقل معظمها يف 

  : 2017ملعامالت اليت متت خالل عام تفصيل اإلادرة وفيما يلي 

اســــــــــــــــــــم 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  طبيعة العالقة الشركة

 التعامالت

  حجم التعــــــامالت
ـــــــوبـــــــر  9اىل  اكـــــــت

  م 2017
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

شركة عرب
  اجلسور 
للتجارة 

واملقاوالت

شركة مستثمر فيها 
من قبل شركة 

 استثمارات اجلوف

 مبيعات
  
  

تكاليف نقل 
  وتوريد وقود

  
  

  إمسنتنقل 
  
  
 

37,790,981 
  
  

9,713,765  
  
  
  

2,734,200  
  
  
  
 

مت االستثمار يف شركة عرب اجلسور للتجارة واملقاوالت من قبل شركة 
بعة) بقيمة  وبنسبة  12,000,000استثمارات اجلوف(شركة 

لتمرير بتاريخ 24% بقرار جملس اإلدارة رقم(40استحواذ   (
قرار  مبوجب 2013. ، مت خالل السنة املالية 10/10/2012

املوافقة على منح  23/10/2013) بتاريخ 49جملس اإلدارة رقم (
ل من خالل شركة 75شركة عربا جلسور قرض مببلغ ( ) مليون ر

استثمارات اجلوف  ، ومت توقيع اتفاقية قرض بني شركة استثمارات 
م مقابل سند  1/12/2013اجلوف وشركة عرب اجلسور بتاريخ 
ة اإلقراض  املقدرة من البنك ، آلمر وبعدل عائد يعادل تكلف

% من صايف 5رسوم إدارية ملتابعة القرض مبعدل  إىلإلضافة 
ح السنوية لشركة عرب اجلسور ابتداء من عام  ، 2014، اإلر

ل فقط، 35استخدم من القرض مبلغ  ومتتد فرتة سداد  مليون ر
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، حيث يستحق القسط األول القرض ملدة ست سنوات ميالدية 
يستحق القسط األخري و م  2016أبريل  30من القرض بتاريخ 

م قامت  2017 أكتوبر 10. يف م  2021إبريل  30بتاريخ 
ا يف شركة عرب اجلسور، مما  شركة استثمارات اجلوف ببيع استثمارا
ترتب على ذلك انتفاء صفة اطراف ذات عالقة على معامالت 

 .شركة عرب اجلسور
ا يف شــــركة عرب اجلســــور، مما ترتب على ذلك انتفاء صــــفة  2017 أكتوبر 10قامت شــــركة اســــتثمارات اجلوف يف   أطرافم ببيع اســــتثمارا

  ذات عالقة على معامالت شركة عرب اجلسور
  

ا مصلحة لعضو جملس اإلدارة والتنفيذيني : -22 ت أو عقود    مشرت

ت أو عقود أبرمتها  توجد ال   ا مصلحة لعضو من أعضاء جملس اإلدارة  او التنفيذيني . 2017عام  اجملموعة خاللمشرت
  

اية الفرتة املالية السنوية السداد  املستحقةاملسددة و املدفوعات النظامية بيان بقيمة  -23  :م 2017حىت 
ل)                                                                                      (الف ر

 بيان
2017 

  الوصف / السبب
  مستحق السداد  املسدد

 6,725 0 الزكاة 
الدخل ويتم و اهليئة العامة للزكاة  ألنظمةختضع الشركة 

داد وفق االستحقاق، ويتم الس أساسجتيل الزكاة على 
  الوعاء الزكوي

املؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

2,719  203  
يتمثل االجتماعية و  اتنالتأميختضع الشركة لنظام 
عام من ال األخريخيص شهر  املبلغ املستحق يف ما

  تايلتم سداده يف بداية العام اليوالذي  املايل

 السنة يتم سداد املستحق مقابل استغالل اخلامات يف  8,200  8,456 رسوم استغالل احملاجر 
  التالية للسنة املالية

    15,128  11,175 اإلمجايل
  

  
ح: -24  سياسة توزيع األر

ح الشركة على النحو التايل :46وفقا للمادتني (  ) من النظام األساسي للشركة توزع أر
ح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآليت:     توزع أر

ح ) من %10جينب ( - 1 جلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ ان تقرر ا، وجيوز للشركة نظاميالحتياطي اللتكوين اصايف االر

  .املدفوعل رأس املا% من 30االحتياطي املذكور 
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ح لتكوين  احتاح جملس االدارة ان جتنب للجمعية العامة العادية بناء على اقرت   - 2 اتفاقي خيصص لغرض او ياطي نسبة من صايف االر

 اغراض معينة.

بتة قدر للجمعية العامة العادية  - 3 ح  لقدر الذي حيقق مصلحة  الشركة او يكفل توزيع ار ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك 

ح مبالغ النشاء مؤساالمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة   سات اجتماعية لعاملي الشركة او كذلك ان تقتطع من صايف االر

 .عاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات مل

 املدفوع. مال الشركةمن رأس % 5على املسامهني نسبة ال تقل عن وزع من الباقي بعد ذلك ي - 4

صص بعد ما تقدم خيمع مراعات االحكام املقررة يف املادة العشرون من النظام االساسي واملادة السادسة والسبعون من نظام الشركات  - 5

على ان يكون استحقاق هذه املكافاة متناسبا مع عدد اجللسات الذي حيضره  % من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة 10نسبة ال تزيد عن 

 .العضو 

ح.يوزع البا - 6  قي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األر

ح نصف سنوية وربعية - 7  .جيوز للشركة بعد استيفاء الضوابط من اجلهات املختصة توزيع ار

ح خالل عام توزيعات  -25   -:2017األر

حمل تقم  اسداد لم، وذلك لتوفري السيولة الالزمة  2017خالل عام  الشركة بتوزيع أر اخلاصة بتمويل اخلط الثاين، حيث قامت بتوزيع  التزاما

  اسهم. 10اسهم منحة، وذلك بتوزيع سهم لكل 
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ت وا -26   :ضائيةمن اهليئة أو من أي جهة إشرافيه أوتنظيمية أو قجلزاءات العقو

  الغرامات التالية:فرض  7120 عام  لمت خال

  اجلهة املوقعة للمخالفة    أسباب املخالفة  العقوبة / اجلزاء 
سبل عالجها  

وتفادي وقوعها 
  يف املستقبل

ل  20,000غرامة مالية بقيمة  لعمالةخمالفة     ر مت التعامل مع   مكتب العمل  تتعلق 
املخالفات 
  وأزالتها، واختاذ

اإلجراءات الالزمة 
لتفادي وقوعها 

  مستقبالً 

ل  10,000غرامة مالية بقيمة  ت   ر  بيئة ومحاية ال لألرصاداهليئة العامة   وجود انبعا

ل  20,000غرامة مالية بقيمة    ر
ردم وجتريف ومزاولة  أعمال

  بدون موافقة 
 بيئة ومحاية ال لألرصاداهليئة العامة 

  

 إقرارات الشركة : -27

 ت  أن لشكل الصحيحسجالت احلسا  .اعدت 

  اسس سليمه ونفذ بفعاليهإن نظام الرقابة الداخليه اعد على. 

 .انه اليوجد شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  
  

  :كيدات جملس االدارة -28

 يؤكد جملس االداره انه:

اية اخلدمة .اليوجد أية  أستثمارات أو إحتياطات إنشئت ملصلحة موظفي الشركة   - 1   خبالف خمصص مكافأة 

 اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.منح قرض آلي من أعضاء جملس مل يتم  - 2

سهم الشركة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو ممن هلم صلة قرابة مباشرة.  - 3  مل تدخل الشركة يف أي معامالت خاصة 

 أعدت القوائم املالية للشركة وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. - 4

 أو حتفظات يف تقرير املراجع اخلارجي . ال يوجد أية مالحظات - 5
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ت قبل إنتهاء الفرتة  املعني من أجلها . -6  مل مت التوصية بتغيري مراجع  احلسا

ت مراجع يقدم مل -7  .اخلصوص ذه أتعاب أي يتلقى ومل للشركة استشارية خدمات إي احلسا

ت مراجع يتقدم مل -8  املايل العام خالل لالنعقاد للشركة العامة اجلمعية لدعوة طلب ي للمجلس احلسا

 املايل العام خالل أكثر أو األعضاء من اثنني من طارئة اجتماعات بعقد مكتوب طلب أي اإلدارة جملس رئيس يتلق مل -9

ا الشركة تؤكد  -10  أكثر أو أعماهلا  جدول إىل بند إضافة أو العامة اجلمعية نعقاد أكثر أو املال رأس من %5 ميلكون مسامهني من طلب أي تتسلم مل أ

 .م 2017 املايل العام خالل إعداده عند

ت أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من اهليئة أو أية جهات أخرى  -11  ) أعاله .26فيما عدا ما ورد يف الفقرة (مل تفرض أية عقو

بالغ الشركة بتلك احلقوق -12   م.2017خالل عام  التوجد أسهم ذات أحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا 

ح. -13  ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة واحد املسامهني يف التنازل عن حصته يف األر

 ال توجد أدوات دين قابلة  للتحويل إىل أسهم ، وال توجد أدوات دين قابلة لالسرتداد. -14

ا مصلحة لعضو جملس اإلادرة او التنفيذيني . -15 ت أو عقود   ال توجد أية مشرت

  توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو احد كبار التنفيذيني يف الشركة عن أي راتب أو تعويض.ال -16

  :بات الشركة لسجل املسامهنيلعدد ط -29

  اسباب الطلب  تاریخ الطلب عدد الطلبات

1 15‐Jan‐17 أخرى 

2 14‐Mar‐17 اجراءات الشركات 

3 19‐Jun‐17 العامة الجمعیة 

4 17‐Jul‐17 الجمعیة العامة 

5 25‐Oct‐17 أخرى 

6 2‐Nov‐17 الجمعیة العامة 

  

  

ريخ اخر اجتماع للجمعية العامة بيان بعدد -30   :جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من 

اية عام م  2017 /11 /5يتم عقد اجتماع بعد اخر اجتماع للجمعية العامة واليت عقدت يف مل    م  2017اىل 
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  اخلامتة

  

حلضور وعلى الثقة  لشكر اجلزيل للسادة املسامهني على تلبية الدعوة  لتقدم  خيتم جملس اإلدارة تقريره للجمعية العامة 

ا، ويســجل جملس اإلدارة تقديره وامتنانه حلكومة خادم احلرمني الشــريفني  اليت أوليتموها للمجلس  واليت يقدرها ويعتز  

 ،عبد العزيزبن  ســــــــــــلمانحممد بن االمني صــــــــــــاحب الســــــــــــمو امللكي االمري  وويل عهدهبن عبد العزيز   ســــــــــــلمانامللك 

لشــــــــكر والتقدير جلميع موظفي الشــــــــركة  م ودعمهم املســــــــتمر للشــــــــركة ، كما يتوجه اجمللس  والوزارات املعنية على تعاو

  إلخالصهم وتفانيهم ودعمهم املستمر للشركة .  

  

  

  

  

  

  

  

 


