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تقرٌر مجلس اإلدارة لمساهمً الشركة للسنة 
 م  1138-31-13المنتهٌة فً 

 

 ى الجمعٌة العامة العادٌة لمرفوع إلا

 المنعقدة فً الرٌاض
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 كلمة رئٌس مجلس اإلدارة 
 

 السادة المساهمون :
م . وقد 8102نٌابة عن زمالئً أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ، ٌسرنً أن أقدم لكم التقرٌر السنوي عن نتائج السنة المالٌة 

 الشركة وفرٌق العمل بها . جائت هذه النتائج بفضل هللا سبحانه وتعالى ثم بالجهود الكبٌرة التً بذلتها إدارة
 ونسؤل هللا التوفٌق والسداد ،،،

 رئٌس مجلس اإلدارة                                                              
 

 مقدمة :
 

هٌئة السوق لقد أعد التقرٌر بما ٌتوافق مع متطلبات نظام الشركات ، والئحة حوكمة الشركات ، والتعلٌمات الصادرة عن مجلس إدارة 
المالٌة السعودٌة . ولضمان اإلفصاح الكامل عن تلك المتطلبات فقد جاء التقرٌر ملبٌاً لمتطلبات اإلفصاح النظامٌة ، وقد أوصى مجلس 

 على هذا التقرٌر .إدارة شركة أسمنت أم القرى إلى الجمعٌة العامة بالموافقة 
م ، لتعزٌز صلة شركة أسمنت 8102واألعمال ذات الصلة بؤداء العام المالً  تنشر شركة أسمنت أم القرى معلومات مفصلة عن األنشطة
 أم القرى بمساهمٌها وأصحاب المصالح ، والجهات المعنٌة .

 
 رإٌة الشركة :

 .، والموظفٌن ، والمستثمرٌن أن تكون الخٌار المفضل للعمالء
 

 رسالة الشركة :
 .للعمالء والمساهمٌن والموظفٌن خلق قٌمة مستدامة والمحافظة على نموها باستمرار

 
 

 : التكوٌن والنشاط  -3

 
مسجلة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة بموجب السجل شركة مساهمة سعودٌة  ) الشركة ( هىشركة إسمنت أم القرى 

 .م 8108ٌولٌو  7هـ الموافق  0181 شعبان 82وتارٌخ  0101828101التجاري رقم 
هـ الموافق  0181ب رج 8وتارٌخ  1188111188" مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم  تجاري الفرعًوبموجب السجل ال 
 .م 8101ماٌو  8
 

 0111بموجب الترخٌص الصناعً المبدئً رقم األسمنت األبٌض وٌتمثل نشاط الشركة فً إنتاج األسمنت األسود ) البورتالندي ( 
والت العامة للمبانً وأعمال التركٌب وأعمال إنشاء األعمال ضافة إلى المقام باإل 8101ٌو ما 1هـ الموافق  0181رجب  1بتارٌخ 

المٌكانٌكٌة والكهربائٌة وإدارة وتشؽٌل مصانع األسمنت البورتالندي واألسمنت األبٌض واستٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة والتجزئة فً 
 منتجات الشركة ومواد البناء . 

 
ملٌون سهم القٌمة اإلسمٌة للسهم الواحد  11ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  111,111,111المصرح به والمصدر رأسمال الشركة  ٌبلػ
% من األسهم لالكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة فً سوق األسهم 11م تم طرح  8101لاير سعودي . خالل عام  01

 م. 8101ٌونٌو  08السعودٌة بتارٌخ 
 

 الٌة للشركة فً أول ٌناٌر وتنتهً فً نهاٌة دٌسمبر من كل سنة مٌالدٌة .   تبدأ السنة الم
                                                                   

الشركة على موقع تداول  فقد أعلنت،  0ٌتعلق بدراسة الجدوى اإلقتصادٌة الالزمة إلستؽالل رخصة األسمنت األبٌض رقم ق ماوفٌ
أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة قد ألزمت الشركة بإنشاء ،  0بخصوص رخصة األسمنت األبٌض ق 8106-16-82رٌخ بتا

خط إنتاج االسمنت األبٌض بحٌث ٌبدأ االنتاج التجاري خالل ستة وثالثون شهر من تارٌخ الموافقة على تخصٌص الوقود الخاص بخط 
 . م82/16/8106وة المعدنٌة الموافق وزارة الطاقة والصناعة والثرإنتاج االسمنت البورتالندي مع 
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 :أغراض الشركة 
 

 :شركة تمثل األؼراض التالٌة أؼراض ال

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

 
وتجارة  إدارة وتشؽٌل مصانع اإلسمنت البورتالندي، واإلسمنت البورتالندي إنتاجومن هذه األؼراض المذكورة أعاله، بدأت الشركة فً 

 الشركة الجملة والتجزئة فً منتجات
 

 : نتائج أعمال الشركة -1

 اإلنتاج - أ

  :ًوهاإلسمنت من أنواع  عدةالقرى تنتج شركة  إسمنت أم 
 

  اإلسمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعمال فً أؼراض
 . البناء العامة مثل القواعد واألسقؾ والجدران

 البوزالنً: هو عبارة عن منتج نهائً من أنواع اإلسمنت حٌث تضاؾ المادة البوزوالنٌة الى  اإلسمنت البورتالندي
 الكلنكر اضافة الى الجبس. 

 اإلسمنت المقاوم للكبرٌتات ، وهو نوع ٌصلح لإلستعمال فً القواعد الخرسانٌة 
 

 م 8102إنتاج الشركة من األسمنت والكلٌنكر خالل عام جدول  
 

 نوع المنتج
 إلنتاج )ألف طن (حجم ا

1138 

 الكلٌنكر
 

3,833 
 

 األسمنت
 

3,378 
 

 
 نتائج األعمال : - ب

 خالل خمس سنوات ٌوضح الجدول التالى نتائج أعمال الشركة 

 الفترة

ٌناٌر  0من 
م حتى 8102

دٌسمبر  80
 م 8102

ٌناٌر  0من 
 80م حتى 8107

 م 8107دٌسمبر 

م 8106ٌناٌر  0من 
دٌسمبر  80حتى 

 م 8106

م 8101ٌناٌر  0من 
دٌسمبر  80حتى 

 م 8101

 1131ٌولٌو  1من 
 حتى 

 1132دٌسمبر 13

 (87،117،710) (01,011,881) (01,180,870) 61,718,812 01,082,017 صافً الربح ) الخسارة(

 11,111,111 11,111,111 11,111,111 11,111,111 11,111,111 عدد األسهم

 (1,10) (1,81) (1,01) 0,01 1.02 السهم  ربح ) خسارة (
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 ) لاير سعودي (م  1138،1137،1134لألعوام إٌرادات المبٌعات حسب المنتجات  -

 

 اإلٌرادات ) لاير سعودي (
 نوع المنتج

1134 1137 1138 

 األسمنت البورتالندي العادي ) معبؤ( 11,271,062 11,781,688 01,811,818

 لبورتالندي العادي ) سائب (األسمنت ا 21,111,007 001,821,811 81,611,211

 األسمنت البورتالندي البوزالنً ) معبؤ( 06,882,111 01,110,082  

 األسمنت البورتالندي المقاوم ) سائب ( 2,761,880 1,801,088  

 اإلجمالً 342,217,433 391,121,311 21,123,311

 

 

 

 : الخطط المستقبلٌة - ج

 .النهائً وتطوٌر جودة المنتجم أفضل الخدمات قاعدة عمالء الشركة من خالل تقدٌ توسٌع -

 .إنتاج أنواع جدٌدة من األسمنت -

 .البحث عن فرص استثمارٌة لتنوٌع الدخل ونمو الشركة -

 .رد البشري والمسئولٌة االجتماعٌةاإلهتمام بالمو -

 .تطوٌر أنظمة الشركة الداخلٌة -
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   : المخاطر - د

 

 مخاطر السٌولة  -

قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالٌة حال إستحقاقها . تتتم مراقبتة إحتٌاجتات تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم 
. تتكتون المطلوبتات قابلتة أي إلتزامتات عنتد إستتحقاقهاالسٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التؤكد من توفر أمتوال كافٌتة لم

الستٌولة عتن رابحة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى ، تعمل الشركة على الحد متن مخاطرالمالٌة المتداولة للشركة من التموٌل بالم
 .األرصدة الدائنة األخرىفترات تحصٌل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردٌن و إدارةطرٌق 

 مخاطر اإلئتمان -

، وتعمتل الشتركة ى تكبد الطرؾ اآلخر لخستائر مالٌتةتتمثل مخاطر االئتمان فً عدم مقدرة طرؾ على الوفاء بالتزاماته مما ٌإدي إل
على الحد من مخاطر اإلئتمان فٌما ٌتعلق بالعمالء عن طرٌق وضع حدود ائتمان لكل عمٌل على حتدة ومراقبتة التذمم المدٌنتة القائمتة 

 . ات مقابل الحد االئتمانً للعمالءوالحصول على ضمان

 مخاطر سعر الصرف األجنبً -

لتم  ،رؾ األجنبً من التؽٌٌرات والتذبذبات فً قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة للتؽٌر فً أسعار العمتالت األجنبٌتة تنتج مخاطر سعر الص
وحٌتث أن ستعر صترؾ التلاير  ،تقم الشركة بؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمرٌكً والٌورو

وبالنسبة لعملة الٌورو ان التؽٌرات فً سعر الصرؾ ال ٌإثر بشكل كبٌر على الشركة حٌتث السعودي مثبت مقابل الدوالر األمرٌكً 
تراقتتب إدارة الشتتركة تقلبتتات أستتعار  ،ان المعتتامالت لٌستتت ذات أهمٌتتة نستتبٌة ، فتتان تلتتك األرصتتدة ال تمثتتل مختتاطر عمتتالت هامتتة 

 .العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت ؼٌر جوهرٌة 

 مخاطر أسعار العموالت -

تظهتتر مختتاطر العمتتوالت متتن التؽٌتترات والتذبتتذبات المحتملتتة فتتً معتتدالت الفائتتدة التتتً تتتإثر علتتى التتربح المستتتقبلً أو القتتٌم العادلتتة 
لألدوات المالٌة , تخضع الشركة لمخاطر العموالت على مطلوباتها التً تدفع علٌها عموالت والمتمثلة فً أرصدة التسهٌالت البنكٌة 

لمستحقة بموجب تموٌل إسالمً ، تسعى الشركة لتقلٌل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات المحتملة فتً والمبالػ المالٌة ا
 .معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة ؼٌر جوهرٌة حالٌاً 

 إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام -

 كبٌرة كمٌات اإلسمنت، تصنٌع نشاط البنزٌن، والؽاز. كما ٌستهلكالوقود الثقٌل، الوقود بكافة أنواعه كالدٌزل،  عتمد الشركة علىت
 للتفاوت عرضة تؤمٌنها ؼٌر مضمون باإلضافة إلى أن أسعارها اإلنتاج والتً ٌعتبر تكالٌؾ من كبٌراً  جزءاً  التً تمثل الطاقة، من
دم إمداد المصنع بالطاقة الكافٌة أو التؤخر فً إمداد الطاقة للمصنع كفٌل بتعطٌل اإلنتاج وتكبٌد الشركة خسائر إن ع .كبٌر حد إلى

 مالٌة كبٌرة.

الرسوم  تتعلق برفع حكومٌة إجراءات بسبب ذلك كان وقت آلخر سواء من الشركة قابله لإلرتفاع ألعمال المطلوبة الطاقة أسعار إن
الوقود. ورؼم أن شركة الزٌت العربٌة السعودٌة "أرامكو السعودٌة" كانت وما زالت  موردي أسعار اعبسبب إرتف المفروضة أو

 .المورد الوحٌد للوقود لجمٌع مصانع اإلسمنت فً المملكة

 أو سبالمنا الوقت فً الوقود أو الطاقة الكهربائٌة من الكافٌة اإلمدادات على ألي سبب الحصول لم تستطع الشركة لذلك فإنه إذا
 زٌادات هناك كانت أو إذا تلك المواد، تورٌد فً تؤخٌرات أو انقطاعات حدوث حالة فً التجارٌة، أو الناحٌة من بشروط مقبولة

 فإنه لٌس مشاكل تشؽٌلٌة، أو المواد فً نقص إلى الشركة معهم تعاقدت الذٌن الموردٌن تعرض اإلمدادات، أو هذه تكلفة فً كبٌرة
 بؤسعار أو المطلوبة بالكمٌات الوقودتورٌد  قادرٌن على مناسبٌن بدالء موردٌن إٌجاد على قادرة ستكون ركةالش بؤن تؤكٌد هناك

 .عملٌاتها ونتائج على أنشطتها كبٌرة وبدرجة بشكل سلبً ٌإثر الشركة مما لدى مقبولة
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 مخاطر متعلقة بؤسعار المنتجات -

ساب حصة سوقٌة والحفاظ على حصتها فً السوق وزٌادتها من خالل التوسع ٌتوقؾ األداء المستقبلً للشركة على قدرتها على إكت
فً توزٌع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة ألي سبب من األسباب من شؤنه أن ٌإثر سلباً على نتائج عملٌات 

 الشركة.

المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة كذلك ٌتوقؾ هذا األداء على مقدرة الشركة على المحافظة على ربحٌتها من خالل 
على تحوٌل أي زٌادة فً تكالٌؾ اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر ؼٌر مضمون ألن السعر النهائً 

 .رة الشركةالذي ٌمكن أن تحصل علٌه الشركة لمنتجاتها ٌعتمد على العرض والطلب فً السوق المحلً وهو أمر ٌخرج عن سٌط

 مخاطر المنافسة : -

 السوق أوضاع مراقبة الشركة الذي ٌحتم على وهو األمر،  بٌن شركات اإلسمنت الشدٌدة بالمنافسة ٌتسم قطاع فً الشركة تعمل
 على تنافسٌة أسعار إلى تإدي قد الكثٌفة المنافسة أن عمالئها. إال مع وممٌزة وطٌدة عالقة خلق على الحثٌث والعمل مكثفة بصورة

 سوق فً فائض وجود . إنللشركة المالً األداء فً ٌإثر قد مما السوق، فً أكبر حصة على ٌتسنى االستحواذ كً عالٌة درجة
تإثر سواء مع بعضها أو  قد التنافسٌة الضؽوط السوق. وهذه  فً حالٌاً  موجود هو مما أكثر تنافسٌة ضؽوط إلى ذلك ٌإدي اإلسمنت

 .أسهمها أسعار و عملٌاتها ونتائج المالٌة، وأوضاعها المستقبلٌة، وآفاقها الشركة، نشاطات فً هرٌةجو سلبٌة بشكل منفصل بصورة

 : مخاطر المواد الخام -

ٌعتمد إنتاج مادة األسمنت على تركٌز كربونات الكالسٌوم فً الحجر الجٌري الذي ٌتم استخراجه من محجر الشركة ، وحٌث أن 
جر الجٌري ٌتذبذب مع طبٌعة التكوٌن الجٌولوجً للمحجر فإن مخاطر إنخفاض تركٌزه قد تإثر تركٌز كربونات الكالسٌوم فً الح

. كذلك فإن شركة أسمنت أم القرى ال تملك محاجر للمواد التصحٌحٌة والمضافة وعلى تكلفة إنتاجه على إنتاج مادة األسمنت 
ن تذبذب أسعار هذه المواد قد ٌإثر على تكلفة إنتاج وأرى المطلوبة إلنتاج مادة األسمنت وهً تعتمد على شرائها من مصادر أخ

 مادة األسمنت .

 

 االلتزامات المحتملة  - -هـ

دٌستمبر  80، )ملٌتون لاير ستعودي 11 م بمبلتػ 8102دٌسمبر  80كما فً  ات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان قائمةلدى الشركة التزام
 . (لاير سعودي ملٌون  11 م ، مبلػ 8107

انشرسةح االنرصاياخ انًحرًهح أػالِ خطاب ضًاٌ يصدز نصانح ٔشازج انطاقح ٔانصُاػح ٔانثرسٔج انًؼدَةرح يباترم ذصٔ رد  ذرضًٍ

يهةرٌٕ    111و تهر  قةًرح ْررا انبطراب 2112 د سرًثس 31ألترة،  ةًرا  ر  َشاء يصُغ نإلسرًُد ائنرصاو انشسةح تإتانٕقٕد ٔ

% يرٍ قةًررّ ٔقرد تهر  ز رةد 51ٌ ْررا انبطراب يىطرن تُسرثح إ سرؼٕدي   يهةرٌٕ   21و: يثهر  2117د سًثس  31سؼٕدي )

  يهةٌٕ   سؼٕدي  41و: 2117د سًثس  31يهةٌٕ   سؼٕدي ) 51و يثه  2112 د سًثس 31ء انضًاٌ انثُك  ةًا    غطا

 :المعلومات القطاعٌة  - و

 التحلٌل الجؽرافً 

 ملكة فً المناطق الجؽرافٌة التالٌة :تمارس الشركة عملٌاتها التجارٌة والمبٌعات داخل الم

 

 المىطقت   ) طه ( الكمٍت

 المىطقت الغزبٍت   657,731
 المىطقت الجىىبٍت   376,672
 المىطقت الىسطى   134,232

 المجمىع   484,981,1
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 التموٌل  - ز

 قرض صندوق التنمٌة الصناعٌة  -

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي بمبلػ  عجل موقعت الشركة على اتفاقٌة قرض طوٌل األ م8101ماٌو 80بتارٌخ 
الت آسمنت, القرض مضمون برهن مبانً ونتاج اإلنشاء مصنع إلإوذلك بؽرض تموٌل مشروع  لاير سعودي 672,111,111

ببعض النسب والشروط  ة القرض شروطا فٌما ٌخص التزام الشرك ةتفاقٌإتضمنت  ، لصالح الصندوق ةعدات مصانع الشركمو
م والقسط 8107نوفمبر  1هـ الموافق 0181صفر  01ٌتم سداد القرض على ستة عشر قسطا ٌستحق القسط األول بتارٌخ  ة ،المالٌ

 م .8181فبراٌر  01هـ الموافق 0116شعبان  01األخٌر بتارٌخ 

ة باتفاقٌة القرض م تم ابرام خطاب جانبى لتعدٌل بعض الشروط الوارد8107أؼسطس  01هـ الموافق 0182ذو القعدة  88وبتارٌخ 
لاير سعودي وتعدٌل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر  616,276,111األصلٌة والذى تضمن تخفٌض قٌمة القرض لتصبح 

عدٌل ت دون م8102 ماٌو 0الموافق  ـه 0181 شعبان 01ؼٌر متساوى وتعدٌل تارٌخ سداد القسط األول لٌصبح  نصؾ سنويقسطاً 
لاير سعودي لٌصبح رصٌد  88,276,111م بمبلػ  8102م سداد القسط األول والثانً خالل عام وتتارٌخ سداد القسط األخٌر، 

 لاير سعودي. 688,111,111م 8102دٌسمبر  80القرض فً 
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 التسهٌالت االئتمانٌة البنكٌة  -

 

،  ملٌتون لاير 11بقٌمتة م 00/01/8107فتً  بتتارٌخمع أحد البنوك  ائتمانٌة متوافقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌةتم توقٌع اتفاقٌة تسهٌالت 
البنتتك متتانح ملٌتتون لاير لصتتالح  67، بضتتمان ستتند ألمتتر مقتتدم متتن قبتتل الشتتركة بقٌمتتة م8101 متتارس 01فتتترة التستتهٌالت بتتتارٌخ  تنتهتتً

للشتركة بتؤي  ةفاقٌة ؼٌر ملزمتإن الهدؾ من التسهٌالت هو تموٌل رأس المال العامل للشركة والمشترٌات الرأسمالٌة، هذه اإلت , التسهٌالت
 .مقابل فً حال لم ٌتم استخدامها

 

 :له التابعة واللجان اإلدارة مجلس  األول: الفصل

 : مجلس اإلدارة : أوال 

رة التتً تبتدأ لس اإلدارة من بٌن المرشتحٌن للتدوم ، وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على إنتخاب أعضاء مج8102-6-81بتارٌخ  - أ
ٌّن الجدول التت (أعضاء 6) ستةٌتكون مجلس إدارة الشركة من مدة ثالث سنوات ، وم ول8102-7-1من  الً بٌانتات أعضتاء وٌب

  :المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو م

 تصنٌف العضوٌة

 تنفٌذي
غٌر 
 تنفٌذي

 مستقل

3 
 عبد العزٌز بن عمران العمران 

 رئٌس مجلس اإلدارة
 √  

1 
 عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ 

 مجلس اإلدارة نائب رئٌس
  √ 

1 
 فواز حمد الفواز

 عضو مجلس اإلدارة
  √ 

2 
 صالح إبراهٌم الخلٌفً
 عضو مجلس اإلدارة

  √ 

3 
 سعود محمد السبهان

 عضو مجلس اإلدارة  
  √ 

4 
 أحمد سعٌد العً

 عضو مجلس اإلدارة  
  √ 



  

7 

 

مجلس إدارة الشركة عضووا  فوً مجوالس إدارتهوا الحالٌوة والسوابقة أو أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التً ٌكون عضو  -ب 
 :من مدٌرٌها 

 االسم

اسماء الشركات التً ٌكون عضو 
مجلس ادارة الشركة عضوا  فً 

من  مجالس ادارتها الحالٌة أو
 مدٌرٌها

لمملكة/ داخل 
 خارج المملكة

الكٌان 
 القانونً

اسماء الشركات 
التً ٌكون عضو 

مجلس ادارة 
كة عضوا  فً الشر

مجالس ادارتها 
السابقة أومن 

 مدٌرٌها

داخل 
المملكة/ 

 خارج المملكة

الكٌان 
 القانونً

عبد العزٌز بن 
 عمران العمران

 ()رئٌس مجلس اإلدارة

شركة عبدالعزٌز العمران للخرسانة 
 الجاهزة )المدٌر العام(

 

 داخل المملكة

 

 

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة

 

شركة العمران 
 العام( )المدٌر للنقل

 

 داخل المملكة

 

ذات مسئولٌة 
 محدودة

 

عبد هللا عبد العزٌز 
 العبد اللطٌؾ

) نائب رئٌس مجلس 
 (اإلدارة

شركة كٌان للبتروكٌماوٌات )عضو 
 (إدارةمجلس 

 

 داخل المملكة

 

مساهمة 
 مقفلة

  

 

  

 فواز حمد الفواز
 ()عضو مجلس إدارة

الرٌاض للتعمٌر )عضو  شركة
 (مجلس ادارة

 مملكةداخل ال

 

مساهمة 
 عامة

 

شركة الخبٌر )مدٌر 
 ادارة المخاطر(

 

 داخل المملكة

 

مساهمة 
 مؽلقة

 

 صالح إبراهٌم الخلٌفً
 ()عضو مجلس إدارة

يؤسسح تاذل انبةس نألػًال انرجاز ح 

 ٔانؼباز ح ) ػضٕ يجهس يد س ٍ  

 

 داخل المملكة

 

 مإسسة

 

الشركة السعودٌة 
للنقل البري )عضو 

 مجلس ادارة(

 المملكة داخل

 

مساهمة 
 عامة

 

 شركة سبؤ العقارٌة

 )عضو مجلس مدٌرٌن(

 

 داخل المملكة

 

ذات 
مسئولٌة 
 محدودة

الشركة السعودٌة 
للفنادق والمناطق 
السٌاحٌة )مدٌر 

 التشؽٌل(

 داخل المملكة

 

مساهمة 
 عامة

 

 سعود محمد السبهان
 ()عضو مجلس إدارة

عضو لجنة االستثمار ) أسما كابٌتال
 (نة المراجعةعضو لج –

 خارج المملكة
مساهمة 

 مؽلقة

حدٌد  شركة
) عضو الراجحً

 مجلس مدٌرٌن (
 داخل المملكة

مساهمة 
 مؽلقة

 البنك التونسً السعودي

 ()رئٌس لجنة المخاطر 

 خارج المملكة
مساهمة 

 مقفلة

المستقبل  شركة
 داخل المملكة كللسٌرامٌ

مساهمة 
 مؽلقة

 شركة بحور الدولٌة لالستثمار
 (عضو المنتدب)ال

 

 داخل المملكة
ذات 

مسئولٌة 
 محدودة

شركة فالكون 
 للمنتجات
 البالستٌكٌة

 داخل المملكة
مساهمة 

 مؽلقة
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 أنفال كابٌتال
رئٌس مجلس )

 االدارة (

 

 داخل المملكة
مساهمة 

 مؽلقة

    ًأحمد سعٌد الع

التصاالت اشركة 
السعودٌة )مدٌر 
ادارة عالقات 
 المستثمرٌٌن (

 ملكةداخل الم

 

مساهمة 
 عامة

 

) عضو مجلس 
 إدارة (

    

العً  مإسس
للتجارة )المدٌر 

 العام(
 داخل المملكة

ذات مسئولٌة 
 محدودة

 

 

 وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالٌة والسابقة ومإهالتهم وخبراتهم جـ ـ 

 االسم
 

 الوظائؾ الحالٌة
 

 الوظائؾ السابقة
 

 المإهالت
 

 الخبرات
 

عبد العزٌز بن 
 ان العمرانعمر

رئٌس مجلس (
 )اإلدارة

المدٌر العام فً شركة عبدالعزٌز -
 عمران العمران للخرسانة الجاهزة

  ,م حتى االن(8118)من
المدٌر العام فً الشركة العالمٌة -

حتى  8101)من لمضافات الخرسانة
  ,االن(

المدٌر العام فً شركة عبدهللا -
حتى  8116)من  وعبدالعزٌز العمران

 , االن(
المدٌر العام فً شركة محاجر الشرق -

 حتى االن(8101)من  االوسط

مهندس صٌانة فً الهٌئة العلٌا 
)من  لتطوٌر مدٌنة الرٌاض

المدٌر  -م(0118م الى 0121
)من  العام لشركة العمران للنقل

 (8118الى  0121

درجة البكالورٌوس 
الهندسة تخصص  فً 

من جامعة  الصناعٌة
 الملك سعود

فً الهٌئة العلٌا  مهندس صٌانة 
)من  لتطوٌر مدٌنة الرٌاض

المدٌر  -م(0118م الى 0121
)من  العام لشركة العمران للنقل

 (8118الى  0121

عبد هللا عبد العزٌز 
        العبد اللطٌؾ

نائب رئٌس )
 (مجلس االدارة

مدٌر مركز تشؽٌل االنترنت فً شركة 
م  8116)من   التصاالت السعودٌةا

معلومات فً شار نظم مست- حتى االن(
)من  مجموعة العبداللطٌؾ القابضة

 م حتى االن(8117

عضو مجلس ادارة فً شركة كٌان 
حتى  8108)من  للبتروكٌماوٌات

 (االن 

درجة البكالورٌوس 
نظم  تخصص فً

من جامعة  المعلومات
 الملك سعود

مستشار نظم المعلومات فً 
 مجموعة العبد اللطٌؾ القابضة

 فواز حمد الفواز
عضو مجلس )

 (اإلدارة

عضو مجلس ادارة فً شركة الرٌاض 
 حتى األن( 8108للتعمٌر )من 

عضو مجلس ادارة فً شركة 
ر ادارة مدٌ -الرٌاض للتعمٌر 

)من المخاطر فً شركة الخبٌر 

جستٌر فً درجة الما
 تخصص االقتصاد
من جامعة والٌة 

عضو مجلس ادارة فً شركة 
ر ادارة مدٌ -الرٌاض للتعمٌر 

)من المخاطر فً شركة الخبٌر 
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رئٌس  - م(8100حتى  8111
قسم تموٌل القطاع العام فً البنك 

م 0116)من عودي الفرنسًسال
صرفٌة رئٌس الم - م(8111حتى 

االستثمارٌة والخاصة فً البنك 
م 0118)من السعودي الفرنسً

مسإول فً  - م(0116حتى 
المصرفٌة االستثمارٌة والخاصة 

)من  فً البنك السعودي االمرٌكً
موظؾ  - م( 0118م الى  0122

فً ادارة االستثمارات الدولٌة فً 
 موسسسة النقد العربً السعودي

 (0122م حتى 0121)من 

كالفورنٌا التكنولوجٌة 
درجة  - امرٌكا

 البكالورٌوس فً
 االقتصاد تخصص

جامعة والٌة 
 كالفورنٌا التكنولوجٌة

رئٌس  - م(8100حتى  8111
لعام فً البنك قسم تموٌل القطاع ا
م 0116)من العودي الفرنسً

رئٌس المصرفٌة  - م(8111حتى 
االستثمارٌة والخاصة فً البنك 

م 0118)من السعودي الفرنسً
مسإول فً  - م(0116حتى 

المصرفٌة االستثمارٌة والخاصة 
)من  فً البنك السعودي االمرٌكً

موظؾ  - م( 0118م الى  0122
ً فً ادارة االستثمارات الدولٌة ف

 موسسسة النقد العربً السعودي
 (0122م حتى 0121)من 

صالح إبراهٌم 
 الخلٌفً

عضو مجلس ) 
 (اإلدارة

فً شركة الدار عضو مجلس ادارة 
م حتً االن(,عضو 8101)من  العربٌة

مجلس مدٌري شركة سبؤ العقارٌة )من 
مدٌر عام فً م حتى االن( , 8101

موسسة سلطان بن العبدالعزٌز ال سعود 
 م حتى االن(0117)من  ٌةالخٌر

عضو مجلس ادارة الشركة 
 8110)من  السعودٌة للنقل البري

عضو مجلس  - م(8117م حتى 
ادارة الشركة الوطنٌة للتنمٌة 

م 8111)نادك( )من  الزراعٌة
مدٌر التشؽٌل لدى  - م(8118حتى 

الشركة السعودٌة للفنادق والمناطق 
 (0116حتى  0118)من  السٌاحٌة

لً لدى الشركة مراقب داخ -
حتى 0111)من  العربٌة لالستثمار

  م(0118

درجة الماجستٌر فً 
 تخصص المحاسبة

من جامعة اكالهوما 
سٌتً ٌونٌفر ستً 

درجة  - امرٌكا
البكالورٌوس فً 
العلوم االدارٌة 
من  تخصص محاسبة

 جامعة الملك سعود

عضو مجلس ادارة الشركة 
 8110)من  السعودٌة للنقل البري

عضو مجلس  - م(8117م حتى 
ادارة الشركة الوطنٌة للتنمٌة 

م 8111)نادك( )من  الزراعٌة
مدٌر التشؽٌل  - م(8118حتى 

لدى الشركة السعودٌة للفنادق 
 0118)من  والمناطق السٌاحٌة

مراقب داخلً  - (0116حتى 
 لدى الشركة العربٌة لالستثمار

 م(0118حتى 0111)من 

سعود محمد 
 السبهان

عضو مجلس )
 (ارةاإلد

فً شركة بحور الدولٌة  المنتدب العضو

 (م حتى االن8111لالستثمار)من

ائتمان لدى  تؤمٌن مسإول -

الصندوق السعودي للتنمٌة )من 
 ( م8111م الى  8111

فً قسم االئتمان لدى موظؾ  – 

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي 
 (م8111حتى  0116)من 

درجة الماجستٌر  -
فً ادارة 
 صتخص فً االعمال

المالٌة الدولٌة 
 وتخصص رٌادة

عمال من الجامعة األ
  بواشنطن االمرٌكٌة

درجة البكالورٌوس  - 

فً تخصص المالٌة 
من جامعة الملك فهد 

 للبترول

ائتمان لدى  تؤمٌن مسإول -

الصندوق السعودي للتنمٌة )من 
 (م8111م الى  8111

فً قسم االئتمان لدى  موظؾ -

ندوق التنمٌة الصناعٌة ص
حتى  0116لسعودي )من ا

 (م8111
عضو مجلس إدارة شركات فً  -

مجاالت متنوعة وكذلك عضو فً 
 عدة لجان

 أحمد سعٌد العً
عضو مجلس )

 (اإلدارة
 

مدٌر ادارة عالقات المستثمرٌٌن  -
 فً شركة االتصاالت السعودٌة

العً  مإسسةالمدٌر العام ل -
م الى  8111)من للتجارة 
ادارة مسإول اول فً  - م(8118

 الخزٌنة فً البنك السعودي المتحد
 م(8111م حتى 0121)من 

درجة البكالورٌوس 
فً تخصص العالقات 

من جامعة  العامة
 الملك سعود

 العً للتجارة  مإسسةالمدٌر العام ل
 - م(8118م الى  8111)من 

مسإول اول فً ادارة الخزٌنة فً 
)من  البنك السعودي المتحد

 م(8111م حتى 0121
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 ) من خارج المجلس ( الحالٌة والسابقة ومإهالتهم وخبراتهم اللجانوظائف أعضاء  د ـ

 الوظائؾ الحالٌة االسم
 

 الخبرات المإهالت الوظائؾ السابقة

 عبد العزٌز النوٌصر

) عضو لجنة المراجعة 
من خارج مجلس 

 اإلدارة (

زئةس ذُفةري 

شسةح ذحكى 

 االسرثًاز ح

    َائة انسئةس نهشؤٌٔ انًانةح -

انشسةح انؼستةح نبدياخ اإلَرسَد 

 ٔاالذصاالخ

َائة انسئةس نهشؤٌٔ انًانةح     -

شسةح ػثدهللا انؼثةى نالسرثًاز 

 ٔانرطٕ س انؼبازي

شس ك ذُفةري ثى انسئةس انرُفةري  -

   شسةح تةد االسرشازاخ 

 انٕطُ 

يحاضس    قسى انًحاسثح  -

 تجايؼح انًهك سؼٕد

يؼح يؼةد    قسى انًحاسثح تجا -

 انًهك سؼٕد

درجة الماجستٌر فً 
 -اسبة تخصص المح

درجة البكالورٌوس 
 فً تخصص

 المحاسبة

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة -
 مراجعة فً شركة التعاونٌة للتؤمٌن

عضو مجلس إدارة ورئٌس لجنة -
المراجعة فً شركة الترفٌه للتطوٌر 

 واالستثمار 
عضو لجنة المراجعة فً الشركة -

 وط الحدٌدٌة السعودٌة للخط
عضو لجنة المراجعة فً شركة أسواق -

 عبد هللا العثٌم 
عضو لجنة المراجعة فً شركة المٌاه -

 الوطنٌة
عضو لجنة المراجعة فً شركة -

 صناعات العٌسً
عضو مجلس إدارة فً شركة بٌت -

 االستشارات الوطنً

صالح بن عبد هللا بن 
) عضو  صالح الٌحٌى

لجنة المراجعة من 
 س اإلدارة (خارج مجل

 

ـ شسةح شس ك 

انهحةد ٔانةحةن 

يحاسثٌٕ ٔ 

يساجؼٌٕ 

 قإََةٌٕ

 
شرٌك  إٌرنست آند ٌونج  -

حتى  8101-السعودٌة )فبراٌر
 ( 8106-نوفمبر

إٌرنست  انسئةس  انردقةق يد س  -
آند ٌونج الوالٌات المتحدة 

حتى  8100-األمرٌكٌة )سبتمبر
 (8101-فبراٌر

ست المراجعة إٌرن ٌرمساعد مد - 
 8116-آند ٌونج السعودٌة )مارس

 (8100-حتى أؼسطس
محاسب بشركة أرٌل للمقاوالت  - 

-حتى مارس 8118-)أؼسطس
8116 ) 

 
بكالورٌوس  -

كلٌة العلوم  -محاسبة 
اإلدارٌة  جامعة 

 الملك سعود
 حاصل على زمالة -

السعودٌة هٌئة ال
 للمحاسبٌن القانونٌٌن

     SOCPA . 
 

 
ً شركة عضو لجنة المراجعة ف-

 األندلس العقارٌة
وفا فً شركة مراجعة عضو لجنة ال-

 للتؤمٌن.
فً شركة تداول  المراجعةعضو لجنة -

 العقارٌة .
عضو لجنة المراجعة فً شركة  -

 المطاحن األولً .
عضو لجنة المراجعة فً شركة  -

 المطاحن الثانٌة .
عضو لجنة المراجعة فً شركة  -

 المطاحن الثالثة .
المراجعة فً شركة عضو لجنة  -

 المطاحن الرابعة .
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 وظائف اإلدارة التىفٍذٌت الحالٍت والسابقت ومؤهالتهم وخبزاتهم  -هـ 

 

 

 االسم

الوظائؾ 

 الخبرات المإهالت الوظائؾ السابقة الحالٌة

صالح   بنز فوا

 المطٌري

 

 

 

 المدٌر العام

لشركة 

أسمنت أم 

 القرى

 

 

منت نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة اس

مدٌر مصنع شركة اسمنت  -القصٌم 

 القصٌم 

درجة  -

البكالورٌوس فً 

 الهندسة الكٌمائٌة

من جامعة الملك 

فهد للبترول 

 والمعادن

نائب الرئٌس التنفٌذي فً شركة 

مدٌر مصنع شركة  -اسمنت القصٌم 

مدٌر اإلنتاج فً  –اسمنت القصٌم 

تدرج فً  -شركة أسمن القصٌم 

العدٌد من شركة اسمنت القصٌم فً 

 المناصب التشؽٌلٌة والقٌادٌة

محمد فضل كمال 

 الحاوي

 

 

 مدٌر المصنع

 والمشارٌع

شركة 

أسمنت أم 

 القرى

 

 

مدٌر المشارٌع فً شركة أسمنت أم  -

 القرى

مدٌر مشروع فً شركة العبٌكان  -

مدٌر مشروع فً شركة  -لصناعة الورق 

مدٌر الصٌانة فً  -اسمنت الخلٌجٌة 

مدٌر مشروع  -ٌاض شركة اسمنت الر

مدٌر  -فً شركة اسمنت الخلٌجٌة 

 الصٌانة فً شركة اسمنت الجنوبٌة

درجة  -

بكالورٌوس فً ال

تخصصص علوم 

  الهندسة

من  المٌكانٌكٌة

جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن

مدٌر مشروع فً شركة العبٌكان 

مدٌر مشروع فً  -لصناعة الورق 

مدٌر  -شركة اسمنت الخلٌجٌة 

 -انة فً شركة اسمنت الرٌاض الصٌ

مدٌر مشروع فً شركة اسمنت 

مدٌر الصٌانة فً شركة  -الخلٌجٌة 

 اسمنت الجنوبٌة

 

 

 

عاطؾ محمد شلبً 

 الجوهري

 

 

 

  المدٌر المالً

المكلؾ 

لشركة 

أسمنت أم 

 القرى

 

رئٌس الحسابات فً شركة أسمنت أم  -

 القرى

شركة إٌزٌس إحدى مدٌر مالً  -

 القابضة  مسٌكشركات مجموعة 

روٌال المنٌا مدٌر مالً بشركة  -

 لألسمنت

 القابضة سٌكم بشركةمدٌر حسابات  -

المسابك  بشركة  رئٌس قسم التكالٌؾ -

 الحدٌثة

 

درجة  -

 فً بكالورٌوسال

المحاسبة من 

 جامعة حلوان

دورات تدرٌبٌة  -

فً المعاٌٌر 

الدولٌة و التحلٌل 

المالً و 

 المراجعة

 

وظٌفٌة ألكثر تدرج فً الخبرات ال

عام فً الشركات الصناعٌة  81من 

كالحدٌد واألسمنت ، وكذلك الخبرات 

اإلدارٌة ، فقد تقلد منصب المدٌر 

المالً فً إحدى أكبر شركات 

صناعة األعشاب الطبٌة واألدوٌة فً 

الشرق األوسط وقارة إفرٌقٌا ، 

وكذلك مدٌر مالً فً مصنع روٌال 

 المنٌا لألسمنت بمصر 
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 :م  8113دارة لعام جتماعات مجلس اإلإدول حضور ج ـ و

 

 رقم وتارٌخ االجتماع         م
 اسم العضو

 اإلجتماع
 19رقم 

 الرٌاض
18/13/1138 

 اإلجتماع
 11رقم 

 الرٌاض
31/11/1138 

 اإلجتماع
 13رقم 

 الرٌاض
11/13/1138 

 اإلجتماع
 11رقم 

 الرٌاض
17/18/1138 

 اإلجتماع
 11رقم 

 الرٌاض
13/33/1138 

 عبد العزٌز بن عمران العمران 3
        

 عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ  1
           

 ــــــ      فواز حمد الفواز 1
 

 صالح إبراهٌم الخلٌفً 2
              

 سعود محمد السبهان 3
           

         أحمد سعٌد العً  4

 

 ( ــــــ(    ؼائب )       حاضر )

 

 اإلدارة: مجلس لجان ثانٌا :

  ٌن وهما :تلجنتٌن اثنع من مجلس إدارة الشركة ٌتفر

 لجنة المراجعة : .4

وذلك م وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تشكٌل لجنة المراجعة وتحدٌد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 81/16/8102بتارٌخ 
 : وهم ( أعضاء8) ثالثةتتكّون لجنة المراجعة من وم ولمدة ثالث سنوات ، 8102-7-1لتً تبدأ من تارٌخ للدورة الجدٌدة ا

 م11/7/1138م حتى 3/3/1138فً الفترة من  أعضاء اللجنة  

 . (عضو مجلس اإلدارة  - ) رئٌس اللجنة            أحمد سعٌد العًاألستاذ/  .0
 عضو من خارج مجلس اإلدارة( )         األستاذ / عبد العزٌز النوٌصر .8
 م 8102-1-08تقدم باستقالته بتارٌخ  - ) عضو من خارج مجلس اإلدارة ( الرحمن صالح الخلٌفًاألستاذ/ عبد  .8

 م13/31/1138م حتى 12/7/1138فً الفترة من  أعضاء اللجنة  

 .عضو مجلس اإلدارة ( -) رئٌس اللجنة    األستاذ/ أحمد سعٌد العً .1
 ( ) عضو من خارج مجلس اإلدارة   عزٌز النوٌصراألستاذ/ عبد ال .2
 ) عضو من خارج مجلس اإلدارة( األستاذ / صالح بن عبد هللا بن صالح الٌحٌى .3
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 : مهام ومسإولٌات اللجنة 

 إختصاصات اللجنة وصالحٌاتها ومسإولٌاتها 

قوائم المالٌة وأنظمة الرقابة الداخلٌة فٌها، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارٌر وال -
 : وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ٌلً

 التقارٌر المالٌة : - أ

دراسة القوائم المالٌة األولوٌة والسنوٌة للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأٌها والتوصٌة فً شؤنها؛ لضمان  -
 نزاهتها وعدالتها وشفافٌتها.

فٌما إذا كان تقرٌر مجلس اإلدارة والقوائم المالٌة للشركة عادلة ومتوازنة  -بناًء على طلب مجلس اإلدارة -ًإبداء الرأي الفن -
ومفهومة وتتضمن المعلومات التً تتٌح للمساهمٌن والمستثمرٌن تقٌٌم المركز المالً للشركة وأدائها ونموذج عملها 

 واستراتٌجٌتها.

 تتضمنها التقارٌر المالٌة. دراسة أي مسائل مهّمة أو ؼٌر مؤلوفة -

 البحث بدقة فً أي مسائل ٌثٌرها المدٌر المالً للشركة أو من ٌتولى مهامه أو مسإول االلتزام فً الشركة أو مراجع الحسابات. -

 التحقق من التقدٌرات المحاسبٌة فً المسائل الجوهرٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة. -

 ً الشركة وإبداء الرأي والتوصٌة لمجلس اإلدارة فً شؤنها.دراسة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة ف -

 المراجعة الداخلٌة: - ب

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلٌة والمالٌة وإدارة المخاطر فً الشركة. -

 دراسة تقارٌر المراجعة ومتابعة تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة للملحوظات الواردة فٌها. -

للتحقق من توافر الموارد  -إن وجدت -عة الداخلٌة فً الشركةالمراجع الداخلً وإدارة المراج الرقابة واإلشراؾ على أداء وأنشطة -
الالزمة وفعالٌتها فً أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم ٌكن للشركة مراجع داخلً، فعلى اللجنة تقدٌم توصٌتها إلى 

 المجلس بشؤن مدى الحاجة إلى تعٌٌنه.

 : حساباتمراجع ال -ج       

التوصٌة لمجلس اإلدارة بترشٌح مراجعً الحسابات وعزلهم وتحدٌد أتعابهم وتقٌٌم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة  -
 نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

لقواعد التحقق من استقالل مراجع الحسابات و موضوعٌته وعدالته، ومدى فعالٌة أعمال المراجعة، مع األخذ فً االعتبار ا -
 والمعاٌٌر ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقدٌمه أعماالً فنٌة أو إدارٌة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،  -
 وإبداء مرئٌاتها حٌال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -

 ائم المالٌة ومتابعة ما اتخذ بشؤنها.دراسة تقرٌر مراجع الحسابات ومالحظاته على القو -
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 : ضمان االلتزام  -د      

 مراجعة نتائج تقارٌر الجهات الرقابٌة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشؤنها. -

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسٌاسات والتعلٌمات ذات العالقة. -

 أن تجرٌها الشركة مع األطراؾ ذوي العالقة، وتقدٌم مرئٌاتها حٌال ذلك إلى مجلس اإلدارة. مراجعة العقود والتعامالت المقترح -

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشؤنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصٌاتها باإلجراءات التً ٌتعٌن اتخاذها. -

 : صالحٌات لجنة المراجعة

 ها: للجنة المراجعة فً سبٌل أداء مهام

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. -

 أن تطلب أي إٌضاح أو بٌان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفٌذٌة. -

 أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعٌة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو  -

 .خسائر جسٌمة

 ات لجنة المراجعةجدول حضور إجتماع
 

وتارٌخ  رقم           م
 االجتماع

 اسم العضو

 
طبٌعة 
 العضوٌة

 
(13) 

14-11-1138 

 
(11) 

13-11-1138 
(11) 

13-13-1138 
(12) 

11-18-1138 
(13) 

19-31-1138 

أحمد سعٌد األستاذ/  0
 العً

  ) رئٌس اللجنة(

 رئٌس اللجنة
عضو  -

 مجلس اإلدارة

     

د العزٌز عب األستاذ / 8
 النوٌصر

عضو من 
خارج مجلس 

 اإلدارة

     

 
8 

عبد األستاذ/ 
الرحمن صالح 

 (0الخلٌفً*)
 

عضو من 
خارج مجلس 

 اإلدارة

  

___ ___ ___ 

صالح بن األستاذ /  1
عبد هللا بن صالح 

 (8*) الٌحٌى

عضو من 
خارج مجلس 

 اإلدارة
___ ___ ___ 

  

 (  ــــــحاضر )      (    ؼائب ) 

 م08/1/8102حتى عضو اللجنة ( 0* )

 م 1/7/8102من ابتداء عضو اللجنة ( 8* )
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 : لجنة الترشٌحات والمكافآت .2

 من ثالثة أعضاءاللجنة وتتكون ، وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تحدٌث الئحة لجنة الترشٌحات والمكافآت ،  8102-6-81بتارٌخ 
 :ٌعٌنهم مجلس اإلدارة 

 
 

 للجنة:أعضاء ا 
 )رئٌس اللجنة(.األستاذ/ سعود السبهان   .1
 المهندس/ عبد العزٌز بن عمران العمران .2
 األستاذ / صالح إبراهٌم الخلٌفً . .2

 

  : مهام ومسإولٌات اللجنة 

  لجنة الترشٌحات والمكافآت ومسإولٌاتها ما ٌلً : اممهوتشمل 
اسات والمعاٌٌر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشٌح أي شخص . التوصٌة لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة المجلس وفقاً للس0ٌ

 سبق إدانته بجرٌمة  مخلة بالشرؾ واألمانة.

. المراجعة السنوٌة لالحتٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة مجلس اإلدارة وإعداد وصؾ للقدرات والمإهالت 8
 الذي ٌلزم أن ٌخصصه العضو ألعمال مجلس االدارة.المطلوبة لعضوٌة  مجلس اإلدارة، بما فً ذلك تحدٌد الوقت 

 . مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع التوصٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها.8

 . تحدٌد جوانب الضعؾ والقوة فً مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما ٌتفق مع مصلحة الشركة.1

ستقلٌن، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو ٌشؽل عضوٌة . التؤكد بشكل سنوي من استقاللٌة األعضاء الم1
 مجلس إدارة شركة أخرى.

. وضع سٌاسات واضحة لتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن، وٌراعى عند وضع تلك السٌاسات 6
 استخدام معاٌٌر ترتبط باألداء.

 

 م1138لعام جدول حضور اجتماعات لجنة الترشٌحات والمكافآت 

 اسم العضو م
 الرٌاض ( 31) اإلجتماع رقم

11/13/1138 

 الرٌاض ( 33) اإلجتماع رقم
13/33/1138 

   )رئٌس اللجنة( األستاذ/ سعود السبهان 3

   العزٌز بن عمران العمرانالمهندس/ عبد  1

   األستاذ / صالح إبراهٌم الخلٌفً  1
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 : الشركة أسهم من التنفٌذٌٌن وكبار ارةاإلد مجلس أعضاء ملكٌة ثالثا :

 المجلس واألعضاء من أسهم الشركة أعضاء ، وفٌما ٌلً بٌان بإجمالً ما ٌملكه رئٌس  ستةمن  القرىأم ٌتكون مجلس إدارة اسمنت 

 ملكٌة أعضاء مجلس األدارة -3

 
 اسم العضو

 
 الوظٌفة

 
 مالحظات

سنة بداٌة ال
 المالٌة

سنة نهاٌة ال
 المالٌة

نسبة  غٌرصافً الت
 التغٌر

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 
 م/عبد العزٌز بن عمران العمران

 
 رئٌس المجلس

 
 شركة عبد العزٌز
 عمران العمران

 وشركاه

 
 عدد أسهم الشركة

8,101,718    522,412 
 

(0,126,811) 
 

(71)% 

عدد األسهم التً له 
 816,816 0,226,187 مصلحة فٌها

 
(0,121,780) 

 
(71)% 

 % 1 1 871,111 871,111 أسهمه نائب رئٌس المجلس  أ/ عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ

 %1 1 0,111 0,111 أسهمه عضو أ/صالح إبراهٌم الخلٌفى

 %1 1 0,111 0,111 أسهمه عضو أ/ سعود محمد السبهان

 %1 1 0,111 0,111 أسهمه عضو أ/ فواز حمد الفواز

 
 
 

 أ/ أحمد سعٌد العً

 
 
 

 عضو

 
 أسهمه
 

811,161 811,161 
1 1% 

 
 

 شركة عوالم
 السعودٌة
 للصناعة

 
 عدد أسهم الشركة

           
177,288 

 

101,111 

 

(67,288) 

 
(01)% 

 
عدد األسهم التى له 

 مصلحة فٌها
828,812 882,111 

 
(11,812) 

 
 (01)% 

 

 . ألعضاء مجلس اإلدارة: ال توجد أدوات دٌن  امـه

 

 وجات األعضاء وأوالدهم القصرملكٌة ز -1

 ال توجد أي ملكٌة لزوجات األعضاء وأوالدهم القصر 

 

 ملكٌة كبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم القصر : -1

 . ال توجد أي ملكٌة لكبار التنفٌذٌن وزوجاتهم وأوالدهم القصر

 

 : التنفٌذٌٌن وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعات : رابعا  

سٌاستتة مكافتتآت أعضتتاء مجلتتس اإلدارة واللجتتان المنبثقتتة عتتن المجلتتس علتتى م وافقتتت الجمعٌتتة العامتتة العادٌتتة 8102-6-81بتتتارٌخ 
علٌته النظتام والسٌاستة  فً إطار ما نصوبدالت حضور جلسات  كافآتالشركة ألعضاء مجلس اإلدارة م واإلدارة التنفٌذٌة ، ودفعت

 .المعتمدة 
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 واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمعاٌٌر  -

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:ٌة باإلعتبار عند اقرار التال المعاٌٌرتإخذ 

 مجلتس أعضتاء اوٌتحملهت ٌقتوم بهتا التتً واألعمتال والمستإولٌات العضتو ختصاصتاتإ متع ومتناستبة عادلتة المكافآت تكون أن -0
 .المالٌة السنة خالل تحقٌقها اإلدارة المراد مجلس قبل من المحددة إلى األهداؾ اإلدارة، باإلضافة

 .المكافآت لجنة توصٌة على المكافآت مبنٌة تكون أن -8

 .إلدارتها والمهارة الالزمة الشركة مع نشاط المكافآت متناسبة تكون أن -8

 اإلدارة. أعضاء مجلس ةوخبر وحجمها الشركة فً لتعم القطاع الذي اإلعتبار بعٌن األخذ -1

 ستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفٌزهم واإلبقاء علٌهم.أن تكون المكافؤة كافٌة بشكل معقول إل -1

 انسجامها مع استراتٌجٌة الشركة وأهدافها.  -6

م المكافآت بؽرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة علىأ -7 إنجتاح الشتركة وتنمٌتهتا علتى المتدى الطوٌتل، كتؤن  ن تقدَّ
 تربط الجزء المتؽٌر من المكافآت باألداء على المدى الطوٌل.

د المكافآت بناًء على مستوى الوظٌفة، والمهام والمسإولٌات المنوطتة بشتاؼلها، والمتإهالت العلمٌتة، والخبترات العملٌتة،  -2 أن تحدَّ
 والمهارات، ومستوى األداء.

 ع حجم وطبٌعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.انسجامها م -1

األخذ فتً االعتبتار ممارستات الشتركات األخترى فتً تحدٌتد المكافتآت، متع تفتادي متا قتد ٌنشتؤ عتن ذلتك متن ارتفتاع ؼٌتر مبترر  -01
 للمكافآت والتعوٌضات.

 أن تستهدؾ استقطاب الكفاءات المهنٌة والمحافظة علٌها وتحفٌزها، مع عدم المبالؽة فٌها. -00

 بالتنسٌق مع لجنة الترشٌحات عند التعٌنات الجدٌدة.أن تعد  -08

 

 ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة: -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة:تطبق الضوابط التالٌة على 

 خمستمائة مبلتػ عٌنٌتة مالٌتة أو ومزاٌتا مكافتآت متن اإلدارة مجلتس عضو علٌه ٌحصل ما وعمجم األحوال؛ الٌتجاوز جمٌع فً - أ
 .المختصة الجهة تضعها التً الضوابط وفق سنوٌاً، لاير ألؾ

( لاير، وجتب إرفتاق تقرٌتر متن لجنتة 811,111"إذا تجاوز مكافؤة العضو ؼٌر التنفٌذي أو المستقل مبلػ مائتٌن وخمسٌن ألؾ ) - ب
 أسباب ذلك، ومدى عالقته بؤداء الشركة وأداء العضو".المكافآت عن 

 ٌتم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلً للعضو . -ج
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 ٌستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفٌذٌة المكافآت التالٌة: -

مكافتؤة ستنوٌة، وفتق ضتوابط الشتركة لصترؾ  ( لتؾ لايرأ لاير )مائتتان 811,111ٌستحق أعضاء مجلتس اإلدارة مبلتػ وقتدرة  - أ
 المكافآت.

       لاير ) خمسون ألؾ لاير ( مكافؤة سنوٌة ، وفتق ضتوابط الشتركة لصترؾ  11,111ٌستحق أعضاء لجنة المراجعة مبلػ وقدره  -ب 
 المكافآت .

 عتن كتل جلستة أربعتة آالؾ لاير ()  لاير 1,111ٌستحق عضتو مجلتس اإلدارة بتدل حضتور جلستة مجلتس اإلدارة مبلتػ وقتدرة  -ج
 . للمجلس

، وأي متن اللجتان األخترى  ٌستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )لجنة الترشٌحات والمكافآت, لجنة المراجعتة -د
 فً كل لجنة على حده.بدل حضور عن كل اجتماع  (لاير انلفأ لاير )8111( مبلػ وقدرة المنبثقة من المجلس 

 ة بٌن المكافآت الممنوحة وسٌاسة المكافآت المعمول بها ، وبٌان أي انحراف جوهري عن السٌاسة :العالق -

تدرس لحنة الترشٌحات والمكافآت العالقة بٌن المكافآت الممنوحتة وسٌاستة المكافتآت المعمتول بهتا ، وتتدرس أٌضتاً االنحرافتات عتن 
صترؾ لنائتب  ) عشترون ألتؾ لاير ستعودي(81,111قتدره دا مبلػ معتٌن تبٌن وجود أي انحراؾ عن السٌاسة، فٌما عالسٌاسة ولم ٌ

 . رئٌس مجلس  اإلدارة مقابل إنابته عن رئٌس مجلس اإلدارة

ألعضوواء مجلووس اإلدارة وكبووار التنفٌووذٌٌن )بمووا فووٌهم الوورئٌس التنفٌووذي  الممنوحووة الشووركة مكافووآتوفٌمووا ٌلووً بٌانووا  ب جمووالً   -
 : م  1138دٌسمبر  13م حتى 1138ٌناٌر  3خالل الفترة من  (المشارٌع و نعالمص ومدٌر ومدٌر الشإون المالٌة

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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 أوالً : األعضاء المستقلٍه

0 
عبد هللا عبد العزٌز 

 العبد اللطٌؾ
21,111 21,111 - - - - 41,111 - 211,111 - - - 211,111 - 241,111 - 

 - 256,111 - 241,111 - - - 241,111 - 16,111 - - - - 16,111 - فواز حمد الفواز 8

8 
إبراهٌم صالح 
 الخلٌفً

- 21,111 - - - - 21,111 - 211,111 - - - 211,111 - 221,111 - 

 - 221,111 - 211,111 - - - 211,111 - 21,111 - - - - 21,111 - سعود محمد السبهان 1

 - 221,111 - 251,111 - - - 251,111 - 31,111 - - - 11,111 21,111 - أحمد سعٌد العً 1

 - - - 42,222 96,222 22,222 المجمىع
426,22

2 
- 

48292822

2 
- - - 482928222 - 48246,222 - 

 ثاوٍاً : األعضاء غٍز تىفٍذي

0 
عبد العزٌز بن عمران 

 العمران
- 21,111 - - - - 21,111 - 211,111 - - - 211,111 - 221,111 - 

 - 222,222 - 2228222 - - - 2228222 - 22,222 - - - - 228222 - المجمىع
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 الحاضرٌن اإلدارة مجلس أعضاء أسماءو األخٌرة المالٌة السنة خالل المنعقدة للمساهمٌن العامة الجمعٌات بتوارٌخ بٌان : خامسا  

  الجمعٌات لهذه

 
 
 
 
 
 

 مكافآت كبار التنفٌذٌٌن                                                
 

  

 المكافآت المتؽٌرة المكافآت الثابتة

 مكافؤة
 نهاٌة

 الخدمة

مجموع 
مكافؤة 

التنفٌذٌٌن 
عن 

المجلس 
 إن وجدت

 المجموع
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مكافآت كبار 
التنفٌذٌٌن ومن 

 ضمنهم 
الرئٌس التنفٌذي 
 والمدٌر المالً

0,786,211 168,811 - 8,811,111 811,111 - - - - 811,111 - 7,111 8,116,111 

 8,116,111 7,111 - 811,111 - - - - 811,111 8,811,111 - 168,811 0,786,211 المجموع

 

 مكافآث أعضاء اللجان 

  
 المكافآث الثابتت ) عدا بدل

 حضىر الجلساث(
 بدل حضىر الجلساث

 المجمىع

 الكلً

 أوالً : أعضاء لجىت المزاجعت
 
0 

 
 11,111 - 11,111 فواز بن حمد الفواز

 61,111 01,111 11,111 أحمد سعٌد العً 8

 61,111 01,111 11,111 عبد العزٌز النوٌصر 8

 08,888 1,111 2,888 عبدالرحمن الخلٌفً 1
 1,111 1,111 - صالح عبد هللا صالح الٌحٌى 1

 ,,,,416 222,,2 ,,,41,8 المجمىع

 م

 

 االسم

 الجمعٌة العامة العادٌة المنعقدة فً

81-16-8102 

  عبد العزٌز بن عمران العمران ) رئٌس مجلس اإلدارة ( 0

  عبد هللا عبد العزٌز العبد اللطٌؾ ) نائب مجلس اإلدارة ( 8

  فواز الفواز  ) عضو مجلس اإلدارة ( 8

  صالح الخلٌفً ) عضو مجلس اإلدارة ( 1

  سعود السبهان ) عضو مجلس اإلدارة ( 1

  أحمد سعٌد العً ) عضو مجلس اإلدارة ( 6
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 وأسبابها الطلبات تلك وتوارٌخ المساهمٌن لسجل الشركة طلبات عدد : سادسا  

 

عدد طلبات الشركة لسجل 

 تارٌخ الطلب المساهمٌن

 أسباب الطلب

 

 إجراءات الشركة 00-10-8102 0

 إجراءات الشركة 81-10-8102 8

 إجراءات الشركة 18-11-8102 8

 الجمعٌة العامة 81-11-8102 1

 إجراءات الشركة 11-16-8102 1

 

 اتهموملحوظ المساهمٌن بمقترحات – التنفٌذٌٌن غٌر وبخاصة – علما   أعضاءه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التً اإلجراءات : سابعا  

 . وآدائها الشركة حٌال

علماً بمقترحات المساهمٌن وملحوظاتهم  –وبخاصة ؼٌر التنفٌذٌٌن  –ٌبلػ رئٌس مجلس اإلدارة فً أول اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة 
 حٌال الشركة وآدائها .

 : اإلدارة مجلس إقرار : ثامنا  

 

لدٌه وبناًء على تقرٌر مراجع حسابات الشركة ومعطٌات السوق الحالٌة  ، ووفقاً للمعلومات المتوّفرة القرىٌقر مجلس إدارة اسمنت أم 

 وكذلك المإشرات المستقبلٌة بما ٌلً:

 

 بالشكل الصحٌح. الحساباتتّم إعداد سجالت     .1

 .تفاػهةح َُٔف ر سهةًح أسس ػهن أُػد   انداخهةح انسقاتح َظاو أٌ    .2

 لة نشاطها.ال ٌوجد أي شك ٌذكر ٌعٌق قدرة الشركة على مواصأنه  .3

  رافٌة أو تنظٌمٌة أو قضائٌة أخرىال توجد أٌة عقوبات أو جزاءات أو قٌود احتٌاطٌة مفروضة على الشركة من أٌة جهة إش .4

 أعدت القوائم المالٌة للشركة وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن. .5

تعود ألشخاص قاموا ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن ( فً التصوٌت  سهم ذات أحقٌةاٌة مصلحة ألال توجد  .6
  م.8102خالل عام وأى تؽٌٌر فً تلك الحقوق بإبالغ الشركة بتلك الحقوق 
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ال توجتتد أي مصتتلحة أو حقتتوق خٌتتار أو حقتتوق اكتتتتاب تعتتود ألعضتتاء مجلتتس اإلدارة وكبتتار التنفٌتتذٌٌن وأزواجهتتم وأوالدهتتم  .7
 .ات دٌن للشركة أو شركتها التابعةسهم الشركة أو أدوالقصر فً أ

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصتدرتها أو  أوراق مالٌة تعاقدٌةتوجد أدوات دٌن قابلة للتحوٌل إلى أسهم أو أي  ال .8
 م.80/08/8102منحتها الشركة خالل السنة المنتهٌة فً 

ػًساٌ انؼًساٌ ٔشسةاِ   ٔانر  نسئةس يجهس اإلدازج األسراذ ػثد انؼص ص تٍ  تةٍ انشسةح ٔشسةح ػثد انؼص ص تٍ ذى إتساو ػبد .9

)طسف ذي ػالقح  ٔانرسخةص تٓا نؼاو قادو   ٔطثةؼح األػًال سركٌٕ ػثازج ػٍ تةغ  انؼًساٌ يصهحح غةس يثاشسج  ةٓاػًساٌ 

  ٔيٍ انًرٕقغ أٌ  صم حجى  يٍ انؼبٕداإلسًُد نشسةح ػثد انؼص ص تٍ ػًساٌ انؼًساٌ ٔال ذٕجد شسٔط خا ح ػهن ْرا انُٕع 

 .يهةٌٕ   سؼٕدي 21انرؼايم إنن 
، عدا ما ذكر فً أو المدٌر المالً لرئٌس التنفٌذيال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ا .11

 " أعاله1فقرة رقم "

أو متذكرات حتق  أي أوراق مالٌتة تعاقدٌتةوٌل الى أسهم أو حقوق تحوٌل أو اكتتاب بموجب أدوات دٌن قابلة للتحال توجد أي  .11
 إكتتاب أوحقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 الٌوجد أي استرداد أو شراء أو الؽاء من جانب الشركة ألي أدوات دٌن قابلة لالسترداد. .12

المستتحقة عتن الستنة األولتً  دارةمجلس اإلأعضاء % من قٌمة مكافآت 11عن أعضاء مجلس اإلدارة  تنازلعلى تفاق اال تم .13
 . م 8101-7-8من الدورة الحالٌة والتً تنتهً بتارٌخ 

 ال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمٌن عن أي حقوق فً األرباح. .14

 ال توجد أي استثمارات أو احتٌاطٌات أخرى تم إنشاإها لمصلحة موظفً الشركة. .15

 ادرة لشركة تابعة ، إذ  أن الشركة التملك شركة تابعةال توجد أسهم أو أدوات دٌن ص .16

 .ال ٌوجد لدى الشركة أسهم خزٌنة محتفظ بها  .17

 

 

   المالً األداء : الثانً الفصل

 م 1138تعٌٌن مراقب حسابات للشركة للعام   - 3

م   على تعٌٌن  81/6/8102الموافق  هـ00/01/0181ٌوم  االثنٌن وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة فً إجتماعها المنعقد فً 
م بما فً  80/08/8102لمراجعة القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً (  RSMمكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونٌون) 

م ، وقد تم تحدٌد  8102م ،  وذلك ابتداء من الربع الثانً من عام 8101ذلك القوائم الربع سنوٌة ، باإلضافة إلى الربع األول من عام 
 أتعابه .

 .م وإٌضاحاتها 1138تقرٌر المحاسب القانونً والقوائم المالٌة لعام  - 1

مكتتب المحاستبون المتحتتدون  قبتتل م واإلٌضتاحات المتعلقتتة بهتا متن8102دٌستمبر  80لقتد تمتت مراجعتة القتتوائم المالٌتة للشتركة كمتتا فتً 
م إعتداد القتتوائم المالٌتتة وفقتتاً لمعتتاٌٌر المحاستبة الدولٌتتة المعتمتتدة فتتً المملكتتة العربٌتتة ، وقتتد تتت (  RSMمحاستبون ومراجعتتون قتتانونٌون) 

 ،  وتصدر الشركة قوائمها المالٌة باللاير السعودي . السعودٌة

 

 م . 1138-31-13ال ٌتضمن تقرٌر مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالٌة السنوٌة للفترة المنتهٌة فً        -1

 

  ٌوجد توصٌة من مجلس اإلدارة بتغٌٌر مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعٌن من أجلها .ال -2
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 إٌضاح حول تطبٌق الشركة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة -3

دارات االخترى المملكتة العربٌتة الستعودٌة والمعتاٌٌر واالصت ًالمعتمتدة فت المتالً للتقرٌترتم اعداد القوائم المالٌة وفقا للمعتاٌٌر الدولٌتة  -  
 المعتمدة من الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.

 قامت الشركة بتطبٌق المعاٌٌر التالٌة: 8102ٌناٌر  0اعتبارا من  -
 

لاير سعودي، ولم ٌتم اثبات هذا المبلػ عند التطبٌق  810,726( ونتج عنه أثر مالً بمبلػ 1المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ) - أ
م بؤثر رجعً نظراً لعدم أهمٌة المبلػ فً التعدٌل ولكن تم األخذ فً االعتبار هذا المبلتػ عنتد احتستاب 8102ٌناٌر  0األولً فً 

 . 8102 دٌسمبر 80مخصص الخسارة االئتمانٌة المتوقعة كما فً 
 

 ( ولم ٌكن له أثر جوهري على القوائم المالٌة للشركة. 01المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ) - ب
 
 (0/0/8101)ٌسري من  عقود اإلٌجار –( 06المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم ) -ج      

             مع السماح بالتطبٌق المبكر ولكن لم تقم  8101ٌناٌر  0إن هذا المعٌار ٌسري مفعوله للفترات السنوٌة التً تبدأ من أو بعد           
 ذه القوائم المالٌة.الشركة بتطبٌقه عند إعداد ه          
 

 

 القوائم المالٌة -4

المحاستتبون م، والتتتً جتترى مراجعتهتتا وتتتدقٌقها متتن قبتتل الستتادة 80/08/8102باستتتعراض القتتوائم المالٌتتة للشتتركة للستتنة المنتهٌتتة فتتً 
 ، ٌتضح ما ٌلً:  (RSM) قانونٌونومراجعون حسابات  محاسبون المتحدون

 

 ) ألف لاير ( :  المركز المالً خالل خمس سنوات  قائمة - أ
 

 1138 البٌان
 

1137 
 

 
1134 
 

 
1133 

ٌولٌو  1من 
 حتى 1131

 1132دٌسمبر 13

      موجوداتال

 118,081 112,182 0,111,818 0,107,621 128,111 الموجودات ؼٌر المتداولة

 117,126 66,611 017,111 808,818 817,818 الموجودات المتداولة

 211,616 0,161,117 0,017,818 0,881,128 0,881,218 إجمالً الموجودات

      حقوق المساهمٌن

 111,111 111,111 111,111 111,111 111,111 رأس المال

    208 0,286 إحتٌاطً نظامً

 (87,112) ( 17,018)  ( 17,171)  7,071 06,810 (خسائر متراكمةأرباح مبقاه )
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 188,118 118,217 118,181 117,128 162,167 إجمالً حقوق المساهمٌن

      المطلوبات

 800,181 818,281 172,111 111,861 118,818 المتداولةؼٌرالمطلوبات 

 061,101 026,812 78,681 ,181011 المطلوبات المتداولة
006,071 

 

 887,611 168,811 661,202 678,111 ,776660 إجمالً المطلوبات

إجمالً المطلوبات وحقوق 
 المساهمٌن

0,881,218 0,881,128 0,017,818 0,161,117 211,616 

 
 

 ) ألف لاير ( خالل خمس سنواتقائمة الدخل  -ب 

 1133 1134 1137 1138 البٌان

 حتى 1131ٌولٌو  1من 

 1132دٌسمبر 13

 -           -           11,111    018,811 061,182 صافً المبٌعات

 -            -            (    82,011)    (080,866) (001,208) تكلفة المبٌعات

 -            -            00,111   70,271 12,681 الربح مجمل

 - - - (8,886) (1,012) مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة

 (  02,812)      (  00,181)    (  01,887)  (2,881) (1,011) مصارٌؾ إدارٌة وعمومٌة 

 ( 02,812)     ( 00,181)   (8,711)  ,80161 81,888 ربح )خسارة ( التشغٌل

 -            (01)     (1,611)  (01,171) (81,711) تكالٌؾ تموٌل

 1          (6,271)    (817)    (810) 081 خسائر )مكاسب فروق عملة(

 -            -               -  82,887 171 أخرى ومصروفات  إٌرادات

 (2,201) - - - - العاممصارٌؾ االكتتاب 

صافً ربح )خسارة( السنة قبل 
 (87,002) (07,101)  ( 1,812)  62,677 01,071 الزكاة والضرٌبة

 (221) (0,880)  ( 0,128)  (8,171) (1,110) مصروؾ الزكاة الشرعٌة
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 م 1137م مقارنة مع العام 1138النتائج التشغٌلٌة للعام  -ج 

 

م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 1138ٌعود السبب فً اإلنخفاض فً صافً الربح خالل الفترة الحالٌة للعام  مالحظات :
 إلى :

ع المقاول الرئٌسً إلنشاء النهائٌة م لاير سعودي ناتجة عن التسوٌة 82,887,811وجود إٌرادات أخرى فً العام السابق بقٌمة  -0
 المصنع.

انخفاض كمٌة وقٌمة المبٌعات للفترة الحالٌة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتٌجة النخفاض الطلب فً السوق  -8
 األسعار نتٌجة المنافسة الشدٌدة. المحلً وإنخفاض

ع المصارٌؾ البٌعٌة والتسوٌقٌة وإرتفاع تكالٌؾ التموٌل خالل الفترة إرتفاع المصروفات العمومٌة واإلدارٌة ، وكذلك إرتفا -8
 الحالٌة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

 (87,112) (    01,011)   (     01,180) 61,718 01,082 السنة صافً ربح )خسارة (

 لدخل الشامل اآلخر :بنود ا
بنود لن ٌتم إعادة تصنٌفها الحقا  

 ضمن الربح أو الخسارة :

     

)خسائر( إكتوارٌة من إعادة قٌاس 
التزام مكافآت نهاٌة الخدمة 

 للموظفٌن 

(11) (011)    

 (87,112) (     01,011)    (     01,180) 61,112 01,121 إجمالً الدخل الشامل للسنة

 (,101) ( 1,81)     ( 1,01)   0,01 1.02  السهم( ة خسارربح ) 

      

بند                         1138  التغٌر%   1137       

 01.10- 018,811,088 061,187,611 المبٌعات/االٌرادات

 88.81- 70,271,870 12,681,781 اجمالً الربح )الخسارة(

 10.10- 61,811,712 81,888,821 الربح )الخسارة( التشؽٌلً

صافً الربح )الخسارة( بعد الزكاة 
 والضرٌبة

01,082,017 61,718,812 -21.12 

 21.68- 61,117,678 01,128,281 اجمالً الدخل الشامل

إجمالً حقوق المساهمٌن )بعد استبعاد 
 حقوق األقلٌة(

162,167,010 117,128,866 0.20 

   0.01 1.02 ربحٌة )خسارة( السهم
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 إرتفاع مصروؾ الزكاة خالل الفترة الحالٌة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. -1 

 رض وفق متطلبات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً.لتتوافق مع الع تم تعدٌل بعض االرقام المقارنة -1      

 للعامم ، وكذلك اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالٌة السنوٌة  8102عام للهذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالٌة السنوٌة للشركة 
 م . 8102

 

 المدفوعات النظامٌة المستحقة: - د

 رسوم المحاجر: -

 هـ،.81/2/0181وتارٌخ  17ثمار التعدٌنً الصادر بموجب المرسوم الملكً الكرٌم رقم م/تخضع الشركة لنظام االست

 الزكاة: -

تستتجٌل مبلتتػ الزكتتاة وفقتتاً ألستتاس  ٌتتتمالزكتتاة والتتدخل فتتً المملكتتة العربٌتتة الستتعودٌة حٌتتث  ركة ألنظمتتةتخضتتع الشتت
 .االستحقاق

 التؤمٌنات االجتماعٌة: -

ة وٌتم تسجٌل اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌتة وفقتاً ألستاس االستتحقاق، حٌتث تخضع الشركة لنظام التؤمٌنات االجتماعٌ
 ٌتم سدادها شهرٌاً على أساس المستحق من الشهر السابق.

ٌّن مبالػ المدفوعات النظامٌة   ) لاير سعودي (م 8102المستحقة كما فً نهاٌة عام م و8102المسددة خالل عام  والجدول التالً ٌب

 

 

 البٌان
خالل المسدد 

 م8102
المستحق فً نهاٌة 

 م8102

 08,881,880 475,111 رسوم التعدٌن وإٌجار محاجر

 1,100,808 1,216,861 الزكاة والضرٌبة

 71,811 0,102,108 المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 02,181,782 7,811,776 إجمالً المدفوعات النظامٌة المستحقة
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 : لفصل الثالث ا

 الرئٌسٌة : العقود  -3
 

 إتفاقٌة تشغٌل محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة مع شركة وارتسٌال لمقاوالت الطاقة المحدودة - أ
     رتسٌال لمقاوالت الطاقة المحدودةشركة أسمنت أم القرى إتفاقٌة تشؽٌل محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة مع شركة وا أبرمت            

    اصة ـائٌة الخـة الكهربالطاق م ، لتشؽٌل محطة تولٌد02/2/8101هـ الموافق 8/00/0186ارٌخ ـبت( لٌس طرؾ ذا عالقة)            
 م .01/00/8102بعد انتهائه فً  ٌتٌنإضاف سنتٌن مدةتم تجدٌد العقد لوأم القرى ،  بمصنع أسمنت             

  CNBM  إتفاقٌة تشغٌل خط اإلنتاج لألسمنت البورتالندي مع شركة - ب

 )لٌس CNBM International Engineering Co. Ltd ألسمنت البورتالندي مع شركةاخط إنتاج لإتفاقٌة تشؽٌل  توجد           
               م ، وتم تجدٌد العقد فً                                   80/08/8107وٌتنتهً بتارٌخ م ،  87/2/8101بتارٌخ وقد أبرمت االتفاقٌة  عالقة(طرؾ ذا             
 . الطرفٌنبموافقة م لمدة سنتٌن 0/0/8102           

 
 محجر الحجر الجٌري مع فرع مإسسة الهٌثم للمقاوالت العامة إتفاقٌة تشغٌل  - ج

وقد أبرمت االتفاقٌة  عالقة(طرؾ ذا  )لٌس محجر الحجر الجٌري مع فرع مإسسة الهٌثم للمقاوالت العامةإتفاقٌة تشؽٌل  توجد
 سبع سنوات  .م ، ومدة العقد  80/1/8106هـ الموافق 01/17/0186بتارٌخ 

 :ة الداخلٌ الرقابة إجراءات لفاعلٌة السنوٌة المراجعة نتائج -2

 فً الداخلٌة الرقابة وإجراءات نظام فعالٌة من للتحققمالٌة أو إدارٌة سواء بجمٌع عملٌات المراجعة بالشركة الداخلٌة المراجعة  قسم ٌقوم
 المراجعة عملٌات تظهر ولمتقارٌرها إلى لجنة المراجعة  ورفع األداء، كفاءة مدى وقٌاس العمل مخاطر وتقوٌم الشركة أصول حماٌة

، ومن ناحٌة أخرى  بفعالٌة تعمل الداخلٌة الرقابة إجراءات ووجدت الشركة، لدى الداخلً الضبط نظام فًجوهرٌاً  ضعفاً  إلٌها المشار
وأٌضاً االطالع على تقارٌر المراجعة الداخلٌة  ، المالٌة إصدار القوائمالمتعلقة ب م نظام اإلجراءات الداخلٌةٌقوم المراجع الخارجً بتقوٌ

 . وأٌضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عملٌات المراجعة أي مالحظات جوهرٌة على إجراءات الرقابة الداخلٌة
 

 : البٌئة والصحة والسالمةالفصل الرابع 
جهودها  القرىأم وتعتبر اسمنت  ,كل ما ٌتعلق بموضوع البٌئة اهتماما كبٌرا وتضعه دائما فً قائمة اولوٌاتها القرىأم منت تولً أس

وقد قامت باسناد مهمة درراسة تقٌٌم األثر البٌئً إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة البٌئٌة هدفا استراتٌجٌا طوٌل االمد، 
 لبٌئة .لألرصاد وحماٌة ا

 
 : الموارد البشرٌة :الفصل الخامس 

كة تولً شركة أسمنت أم القرى االهتمام والعناٌة بمواردها البشرٌة ، وتعنى كثٌراً بالتوطٌن كؤحد أهم المهام والرسائل التً تحملها الشر
 .تجاه الوطن والمجتمع 

بناء خطط تدرٌب وتطوٌر لموظفٌها ، حٌث استهدفت  % ، وهً تعمل على60.61بلؽت وقد استطاعت الشركة أن تحقق نسبة توطٌن 
 الشركة توظٌؾ حدٌثً التخرج فً مجاالت عدة لتوظٌفهم وتدرٌبهم على رأس العمل لٌكونو فعالٌن فً فرق العمل .

ً مدٌري وكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودٌة وعملت على تطوٌرها وتؤهٌلها لمناصب قٌادٌة ، حٌث تبلػ نسبة التوطٌن ف
 . %18إدارات الشركة 

 إجراءات وأنظمة الموارد البشرٌة لرفع الكفاءة وتحسٌن بٌئة العمل . ومن ناحٌة أخرى فإن الشركة تعمل على تطوٌر

 
 الفصل السادس : تقنٌة المعلومات 

 
ٌتم  ج لتحتوي على نظام أتوماتٌكًوط اإلنتاخطنظراً ألهمٌة تقنٌة المعلومات فً تحسٌن كفاءة العمل وتطوٌر مخرجاته فقد تم تصمٌم 

تشؽٌله من خالل ؼرؾ تحكم مركزٌة متطورة ، ونظام مراقبة جودة وتحكم أتوماتٌكً ألخذ العٌنات على مدار الساعة . هذا وقد عملت 
نجحت الشركة  شركة أسمنت أم القرى على تطبٌق أحدث أنظمة تقنٌة المعلومات وأكثرها كفاءة من حٌث االستمرارٌة والتكلفة ، وكذلك

ٌعد األكفؤ عالمٌاً وذلك بالتطبٌق الكامل ألنظمة المالٌة ، المبٌعات ، المشترٌات والموارد البشرٌة ، اإلنتاج   ERPفً تطبٌق نظام 
 . والصٌانة
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 : : الحوكمةابع الفصل الس
 
  

فً اجتماعه مجلس اإلدارة  ، وقد اعتمدسمنت أم القرى بالئحة حوكمة الشركات حماًٌة لحقوق المساهمٌن وأصحاب المصالحأتلتزم 
الشركة من  ، وفٌما ٌلً جدول ٌوضح موقؾ سمنت أم القرى معتمداً على الئحة حوكمة الشركاتأحوكمة  الئحة والعشرون خامسال

 : تطبٌق الئحة الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق المالٌة

 األسباب والتفاصٌل لم ٌطّبق ُطّبق المادة

 قوق المساهمٌنالباب الثانً: ح

 الفصل األول: الحقوق العامة

     √ المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمٌن

     √ المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة باألسهم

     √ المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات

     √ المادة السابعة: التواصل مع المساهمٌن

     √ أعضاء مجلس اإلدارة المادة الثامنة: انتخاب

     √ المادة التاسعة: الحصول عل أرباح

 الفصل الثانً: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعٌة العامة

     √ المادة الحادٌة عشرة: اختصاصات الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة

     √ المادة الثانٌة عشرة: اختصاصات الجمعٌة العامة العادٌة

     √ ثة عشرة: جمعٌة المساهمٌنالمادة الثال

     √ المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعٌة العامة

     √ المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعٌة المساهمٌن

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 الفصل األول: تشكٌل مجلس اإلدارة

     √ المادة السادسة عشرة: تكوٌن مجلس اإلدارة

     √ عة عشرة: تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الساب

     √ المادة الثامنة عشرة: شروط عضوٌة مجلس اإلدارة

     √ المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوٌة مجلس اإلدارة

     √ المادة العشرون: عوارض االستقالل

 الفصل الثانً: مسإولٌات مجلس اإلدارة واختصاصاته

     √ ن: مسإولٌة مجلس اإلدارةالمادة الحادٌة والعشرو

     √ المادة الثانٌة والعشرون: الوظائؾ األساسٌة لمجلس اإلدارة

     √ المادة الثالثة والعشرون: توزٌع االختصاصات والمهام

     √ المادة الرابعة والعشرون: الفصل بٌن المناصب

     √ المادة الخامسة والعشرون: اإلشراؾ على اإلدارة التنفٌذٌة
المادة السادسة والعشرون: اختصاصات اإلدارة التنفٌذٌة 

 ومهامها
√     

       الفصل الثالث: اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة 

 ومهامه
√     

المادة الثامنة والعشرون: تعٌٌن الرئٌس التٌفٌذي بعد انتهاء 
 اته رئٌساً لمجلس اإلدارةخدم

√     

     √ المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق واألمانة والوالء

     √ المادة الثالثون: مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم

     √ المادة الحادٌة والثالثون: مهام العضو المستقل
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 الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس اإلدارة

     √ ة والثالثون: اجتماعات مجلس اإلدارةالمادة الثانٌ

     √ المادة الثالثة والثالثون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة

المادة الرابعة والثالثون: تنظٌم حضور اجتماعات مجلس 
 اإلدارة

√ 
    

     √ المادة الخامسة والثالثون: جدول أعمال مجلس اإلدارة

     √ ة اختصاصات مجلس اإلدارةالمادة السادسة والثالثون: ممارس

     √ المادة السابعة والثالثون: أمٌن سر مجلس اإلدارة

     √ المادة الثامنة والثالثون: شروط أمٌن السر

 الفصل الخامس: التدرٌب والدعم والتقٌٌم

 ما زالت المادة استرشادٌة  √   المادة التاسعة والثالثون: التدرٌب

     √ وٌد األعضاء بالمعلوماتالمادة األربعون: تز

 ما زالت المادة استرشادٌة  √       المادة الحادٌة واألربعون: التقٌٌم

 الفصل السادس: تعارض المصالح

المادة الثانٌة واألربعون: التعامل مع تعارض المصالح 
 وصفقات األطراؾ ذوي العالقة

√ 
    

     √ لحالمادة الثالثة واألربعون: سٌاسة تعارض المصا

     √ المادة الرابعة واألربعون: تجنب تعارض المصالح

المادة الخامسة واألربعون: إفصاح المرشح عن تعارض 
 المصالح

√ 
    

     √ المادة السادسة واألربعون: منافسة الشركة

     √ المادة السابعة واألربعون: مفهوم أعمال المنافسة

     √ تجدٌد الترخٌصالمادة الثامنة واألربعون: رفض 

     √ المادة التاسعة واألربعون: قبول الهداٌا

 الباب الرابع: لجان الشركة

 الفصل األول: أحكام عامة

     √ المادة الخمسون: تشكٌل اللجان

     √ المادة الحادٌة والخمسون: عضوٌة اللجان

     √ المادة الثانٌة والخمسون: دراسة الموضوعات

     √ لثالثة والخمسون: اجتماعات اللجانالمادة ا

 الفصل الثانً: لجنة المراجعة

     √ المادة الرابعة والخمسون: تكوٌن لجنة المراجعة

المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصالحٌاتها 
 ومسإولٌاتها

√ 
    

ة المراجعة نالمادة السادسة والخمسون: حدوث تعارض بٌن لج
 ارةومجلس اإلد

√ 
    

     √ المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجٌة المراجعة

     √ المادة الثامنة والخمسون: ترتٌبات تقدٌم الملحوظات

     √ المادة التاسعة والخمسون: صالحٌات لجنة المراجعة

 الفصل الثالث: لجنة المكافآت

     √ المادة الستون: تشكٌل لجنة المكافآت

  √ حادٌة والستون: اختصاصات لجنة المكافآتالمادة ال
 

        √ المادة الثانٌة والستون: سٌاسة المكافآت 

     √ المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت

 الفصل الرابع: لجنة الترشٌحات

     √ المادة الرابعة والستون: تشكٌل لجنة الترشٌحات



  

31 

 

     √ صاصات لجنة الترشٌحاتالمادة الخامسة والستون: اخت

     √ المادة السادسة والستون: إجراءات الترشٌح

     √ المادة السابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشٌحات

     √ المادة الثامنة والستون: نشر إعالن الترشح

     √ المادة التاسعة والستون: حق المساهم فً الترشح

 لمخاطرالفصل الخامس: لجنة إدارة ا

 المادة السبعون: تشكٌل لجنة إدارة المخاطر
 

       √  
 

طبق جزئٌا حٌث تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة   
دراسة أعدت المراجعة، و اكتفت الشركة بذلك ، مع العلم أن الشركة 

 للمخاطر وسجل للمخاطر و تعد خطة المراجعة الداخلٌة على أساس المخاطر

 تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة  √   ة والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطرالمادة الحادٌ

 تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة  √   المادة الثانٌة والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

 الباب الخامس: الرقابة الداخلٌة

     √ نظام الرقابة الداخلٌةالمادة الثالثة والسبعون: 

المادة الرابعة والسبعون: تؤسٌس وحدات أو إدارات مستقلة 
 بالشركة

√ 
  

المادة الخامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة المراجعة  
 الداخلٌة

√ 
    

المادة السادسة والسبعون: تكوٌن وحدة أو إدارة المراجعة 
 الداخلٌة

 √  
 

 

   √ عون: خطة المراجعة الداخلٌةالمادة السابعة والسب
 

 

     √ المادة الثامنة والسبعون: تقرٌر المراجعة الداخلٌة

     √ المادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارٌر المراجعة الداخلٌة

 الباب السادس: مراجع حسابات الشركة

     √ المادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات

     √ مانون: تعٌٌن مراجع الحساباتالمادة الحادٌة والث

     √ المادة الثانٌة والثمانون: واجبات مراجع الحسابات

 الباب السابع: أصحاب المصالح

     √ المادة الثالثة والثمانون: تنظٌم العالقة مع أصحاب المصالح

     √ المادة الرابعة والثمانون: اإلبالغ عن الممارسات المخالفة

 ما زالت المادة استرشادٌة √   امسة والثمانون: تحفٌز العاملٌنالمادة الخ

 الباب الثامن: المعاٌٌر المهنٌة واألخالقٌة

     √ المادة السادسة والثمانون: سٌاسة السلوك المهنً

 ما زالت المادة استرشادٌة √   المادة السابعة والثمانون: المسإولٌة االجتماعٌة

 ما زالت المادة استرشادٌة √   ون: مبادرات العمل االجتماعًالمادة الثامنة والثمان

 الباب التاسع: اإلفصاح والشفافٌة

     √ المادة التاسعة والثمانون: سٌاسات اإلفصاح وإجراءاتها

     √ المادة التسعون: تقرٌر مجلس اإلدارة

     √ المادة الحادٌة والتسعون: تقرٌر لجنة المراجعة

     √ ٌة والتسعون: إفصاح أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الثان

     √ المادة الثالثة والتسعون: اإلفصاح عن المكافآت

 الباب العاشر: تطبٌق حوكمة الشركات

     √ المادة الرابعة والتسعون: تطبٌق الحوكمة الفعالة

 سترشادٌةما زالت المادة ا √   المادة الخامسة والتسعون: تشكٌل لجنة حوكمة الشركات

 الباب الحادي عشر: االحتفاظ بالوثائق

     √ المادة السادسة والتسعون: االحتفاظ بالوثائق
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 ٌع األرباح توزسٌاسة :  ثامنالفصل ال

م ، وافقت الجمعٌة العامة العادٌة على تفوٌض مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح مرحلٌة بشكل نصؾ سنوي أو ربع 8102-6-81بتارٌخ 
م ، وتحدٌد تارٌخ االستحقاق والتوزٌع وبحسب الضوابط واإلجراءات التنظٌمٌة الصادرة 8102لمساهمٌن عن العام المالً سنوي على ا

 تنفٌذاً لنظام الشركات ، وذلك بما ٌتناسب مع وضع الشركة المالً وتدفقاتها النقدٌة وخططها التوسعٌة واالستثمارٌة .

 سٌاسة توزٌع األرباح 

 ة الصافٌة السنوٌة على الوجه اآلتً:توزع أرباح الشرك 

٪( من صافً األرباح لتكوٌن االحتٌاطً النظامً للشركة وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العامة العادٌة وقؾ هذا التجنٌب متى بلػ 01ٌجنب )
 . ٪( من رأس المال المدفوع81االحتٌاطً المذكور )

تجنب نسبة  من صافً األرباح لتكوٌن احتٌاطً اتفاقً ٌخصص لؽرض أو  للجمعٌة العامة العادٌة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن
 أؼراض معٌنة.

، وذلك بالقدر الذي ٌحقق مصلحة الشركة أو ٌكفل توزٌع أرباح ثابتة قدر  للجمعٌة العامة العادٌة أن تقرر تكوٌن احتٌاطات أخرى
األرباح مبالػ إلنشاء مإسسات اجتماعٌة لعاملً الشركة أو  اإلمكان على المساهمٌن. وللجمعٌة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافً

 لمعاونة ما ٌكون قائماً من هذه المإسسات.

 %( من رأسمال الشركة المدفوع. 1ٌوزع من الباقً بعد ذلك على المساهمٌن نسبة تمثل ) 

بعٌن من نظام الشركات ٌخصص بعد ما تقدم مع مراعاة األحكام المقررة فً المادة )العشرون( من هذا النظام، والمادة السادسة والس
 ، على أن ٌكون استحقاق هذه المكافؤة متناسباً مع عدد الجلسات التً ٌحضرها العضو .  %( من الباقً لمكافؤة مجلس اإلدارة 01بنسبة )

 . ٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح

 ادرة من الجهات المختصة توزٌع أرباح نصؾ سنوٌة وربع سنوٌة.ٌجوز للشركة بعد استٌفاء الضوابط الص

ٌستحق المساهم حصته فً األرباح وفقاً لقرار الجمعٌة العامة الصادر فً هذا الشؤن وٌبٌن القرار تارٌخ االستحقاق وتارٌخ التوزٌع 
 . لمحدد لالستحقاقوتكون أحقٌة األرباح لمالكً األسهم المسجلٌن فً سجالت المساهمٌن فً نهاٌة الٌوم ا

الرابعة إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالٌة، فإنه ال ٌجوز توزٌع أرباح عن السنوات التالٌة إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )
 عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

دة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات( من األرباح مدة ثالث سنوات إذا فشلت الشركة فً دفع النسبة المحد
، أن تقرر  ، فإنه ٌجوز للجمعٌة الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )التاسعة والثمانٌن( من نظام الشركات متتالٌة

ركة والمشاركة فً التصوٌت، أو تعٌٌن ممثلٌن عنهم فً مجلس اإلدارة بما ٌتناسب مع قٌمة إما حضورهم اجتماعات الجمعٌة العامة للش
 . ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوٌة المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة أسهمهم فً رأس المال

خالل السنة المالٌة، وجب على أي مسإول فً الشركة أو مراجع  ، فً أي وقت إذا بلؽت خسائر الشركة نصؾ رأس المال المدفوع
، وعلى مجلس  ، وعلى رئٌس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئٌس مجلس اإلدارة

ل خمسة وأربعٌن ٌوماً من تارٌخ علمه اإلدارة خالل خمسة عشر ٌوماً من علمه بذلك دعوة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لالجتماع خال
لتقرر إما زٌادة رأس مال الشركة أو تخفٌضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى  ،بالخسائر

 . ، أو حل الشركة قبل األجل المحدد فً هذا نظام الشركات ما دون نصؾ رأس المال المدفوع

تعذر ( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت و0ضٌة بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعٌة العامة خالل المدة المحددة فً الفقرة )وتعد الشركة منق
، أو إذا قررت زٌادة رأس المال وفق األوضاع المقررة فً هذه المادة ولم ٌتم االكتتاب فً كل زٌادة  علٌها إصدار قرار فً الموضوع

 . ماً من صدور قرار الجمعٌة بالزٌادةرأس المال خالل تسعٌن ٌو



  

33 

 

 تم بحمد هللا ،،،


