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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة لمســـاهمي شركة أســـمنت المدينة 
2020/12/31م  فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  الســـنة  عـــن 

العامة للشـــركة. المرفـــوع الى الجمعيـــة 

السادة المساهمون الكرام
يســـر مجلس إدارة الشـــركة أن يقدم لكم تقريره السنوي 
عن أداء ونتائج أعمال شـــركتكم للعـــام المالي 2020م. 
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أعضاء مجلس اإلدارة

11

رئيس مجلس اإلدارة
صاحب السمو الملكي

 األمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
بدر بن عمر العبد اللطيف

عضو مجلس إدارة
صالح بن سليمان الراجحي

عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي
ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو مجلس إدارة
عمر بن حمد المشعل

عضو مجلس إدارة
محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس إدارة
 محمد بن سعد المعجل



أواًل: نشاط الشركة
تنتج الشــركة األسمنت بأنواعه المختلفة في مصنعها الواقع في محافظة مرات, وتصل الطاقة اإلنتاجية السنوية للمصنع ألكثر من 

)3.65( مليون طن.

ثانيًا: نتائج أعمال الشركة

1 -مبيعات وأرباح الشركة:

بلغــت الكميــة المباعة خــال عام 2020م من األســمنت )2.93( مليون طن مقابــل )2.69( مليون طن لعــام 2019م بارتفاع  قدره 
)8.92%(، ويعود سبب االرتفاع لزيادة الطلب على األسمنت.

 استطاعت الشركة أن تحقق أرباحًا جيدة في ظل المنافسة، هذا وقد بلغت األرباح اإلجمالية في عام 2020م )256.96( مليون ريال 
مقابل )231.11( مليون ريال في عام 2019م بارتفاع  وقدره )11.18%( نتيجة ارتفاع الكمية المباعة، في حين بلغت األرباح الصافية 
لعام 2020م  )220.49( مليون ريال مقابل )190.09( مليون ريال لعام 2019م بارتفاع قدره )15.99%(. ويعود كذلك سبب االرتفاع 

إلى إرتفاع الكمية المباعة وانخفاض طفيف في المصاريف اإلدارية إضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة.
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المبيعات  � � صافي األرباح   

تقرير مجلس اإلدارة

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خال خمس سنوات من عام 2016م إلى عام 2020م : 

صافي المبيعات وصافي األرباح من 2016م إلى 2020م )بمايين الرياالت(

13 التقرير السنوي 2020 12



2. اإلنتــــــاج:
بلــغ إنتاج المصنع خال عام 2020م مــن الكلنكر )2,021( ألف طن )ما يعادل %60 من الطاقة اإلنتاجية( مقابل )2,011(ألف 
طن خال عام 2019م بارتفاع قدره )%0.49( هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام )550(ألف طن مقابل )1,301( ألف 

طن  بانخفاض قدره )57,7%(.

3. التوقعات المستقبلية :
شهد عام 2020م تحسنًا في  إجمالي الطلب على مبيعات االسمنت في المملكة ليبلغ )51,081( ألف طن  مقابل )42,323 (
ألف طن  لعام 2019م وبنسبة نمو تعادل )%20.69(، وتتوقع الشركة أن يستمر تعافي نمو الطلب كذلك للعام القادم بإذن اهلل .

4. التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:
جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقًا للتحليل الجغرافي أدناه:

السنة
التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

المنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الوسطىإجمالي اإليرادات

2020572,729,687510,021,26756,435,8116,272,609م

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

1.مشروع استخدام الوقود البديل:

تعمل الشــركة علــى تطوير مصادر إضافية للوقود البديــل لتقليل االعتماد على الوقود البترولــي وخفض معدالت االنبعاثات 
الكربونية والحفاظ على البيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

رابعًا: القروض
تقــر الشــركة بعدم وجود أي قــروض قائمة عليها تجــاه البنوك أو أي جهات أخــرى حتى2020/12/31م  علمُا بأن الشــركة 
لديها اتفاقية تســهيات ائتمانية ســارية مع بنوك محلية تخضع ألحكام وشروط التمويل اإلسامي، ويبلغ إجمالي التسهيات  

)90,743,694ريال( .

خامسًا : الشركات التابعة : 
ال توجد شركات تابعة وإنما فرعين للشركة مملوكة بنسبة 100%.

نسبة ملكية الدولة محل الرئيس والتأسيس رأس المال النشاط الرئيسي اسم الشركة

100% السعودية فرع
مقاوالت فرعية 

تخصصية
فرع شركة أسمنت المدينة للمقاوالت

100% السعودية فرع
تقديم الحلول البيئية 
لمعالجة المخلفات

شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية

سادسًا: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

وصف موجز لها
المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد
المسدد خالل العام البيـــان

تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في المملكة 
العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على 
أساس االستحقاق. وقد استلمت الشركة شهادات 

الربط النهائي لألعوام 2006- 2016 

9,711,421 11,656,244 الزكاة الشرعية

تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في 
المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهريًا 
خال المدة النظامية على أساس المستحق من 

الشهر السابق

6,955,627 45,320,158 ضريبة القيمة المضافة

- 823,735 ضريبة االستقطاع

تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية، ويتم 
تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقًا 

ألساس االستحقاق
253,586 3,016,507

اشتراكات المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

يتم سداد المقابل المالي الستغال الخامات 
للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام

18,852,705 19,466,761 رسوم استغال محاجر
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)ب ( الجودة والسالمة والصحة والبيئة:

تؤكد الشــركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حســب المعايير الســعودية والعالمية للحفاظ على سامة البيئة تحت إشراف 
ومتابعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية مع الحرص التام على الحفاظ على جودة منتجاتها. 

وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

عامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة 
الحفاظ على أعلى مستويات الجودة

ISO 9001:2015 آخر إصدار لشهادة  نظام إدارة الجودة

ISO 14001:2015 آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة

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

EN ISO 50001:2011  آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطـاقة

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية 

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الباتينية

جائزة العصر األخضر لاستدامة

جائزة أفضل عرض مقدم في إحال الوقود البترولي

سابعًا: المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع
ضمن أولويات الشــركة حيث قدمت الكثير فيما يخص دعم جميع متطلبات المناطق المجاورة من رعايات ومســاهمات تنموية 
وتوعوية دينية ،ثقافية ،اجتماعية ،رياضية ومختلف أنماط الحياة ومازالت تقدم وتحرص على المساهمة في كل ما يعود بالنفع 
وله قيمة مضافة للمجتمع وشــرائحه بناًء على خطط استراتيجية تنسجم مع أنشطة الشركة ورؤية المملكة 2030 فيما يخص 

المبادرات البيئية والمعرفية للمساهمة في نسيج مجتمعي مزدهر.

)أ ( التبرعات والمساهمات االجتماعية:

1. دعم برنامح ارتقاء - وزارة التعليم المدرسة الثانوية بمرات .

2. رعاية زيارة امير منطقة الرياض - محافظة مرات .

3. دعم صندوق الوقف الصحي لمواجهة فايروس كورونا - وزارة الصحة.

4. دعم الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم .
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)ج ( الحوكمة البيئية:
تعرف الحوكمة البيئية بأنها السياســة البيئية التي تدعو إلى التنمية المســتدامة وإدارة جميع األنشــطة البشــرية والسياســية 
واالجتماعية واالقتصادية، وينطلق من هذا المبدأ اهتمام الشركة في التنمية المستدامة وذلك من خال تنويع مصادر الطاقة 
لديهــا. وقد قامت الشــركة منذ عام 2015م بإيجاد حلول لترشــيد اســتهاك الوقود البترولي وإحاله باســتخدام أنواع أخرى 
من الوقود البديل وكذلك االســتثمار في وحدة االســتفادة من الطاقة الحرارية المهدرة وكيفية إحال المواد لغرض تخفيف 
االنبعاثات الكربونية إلنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 16 ميجا واط، وذلك لضمان استمرارية التشغيل لجميع خطوط اإلنتاج وتطبيق 
أفضل المعايير والممارسات في الصناعة كذلك قامت الشركة عام 2020م بإنشاء فرع باسم )شركة الحلول الخضراء للخدمات 
البيئية( وذلك ســعيًا لتحقيق رؤيتها واهتمامها في البيئة المســتدامة. وكذلك تقوم الشــركة بدعم المســاهمات االجتماعية 

المتعلقة بالبيئة:

1. رعاية مؤتمر آفاق الطاقة الشمسية - جامعة القصيم .

2. دعم اسبوع البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياة والزراعة - بمحافظة شقراء.

ثامنًا: الموارد البشرية
ســعيًا من الشــركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشــرية فلقد اعتمدت برامج متخصصة الختيار وتطوير 
الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة. كما تقوم 
الشــركة بتشجيع الموظفين على المشاركة اإليجابية في تطوير الشــركة وخلق بيئة عمل مائمة تمكنهم من العمل كفريق 
واحــد، مع االســتمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مســتوى أدائهم. وقد قامت الشــركة بتوطيــن العديد من الوظائف 

القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

كمــا تســتمر الشــركة فــي التعاون مــع جهــات محلية وعالميــة متخصصة فــي تقديــم خدمات التدريــب التقنــي واإلداري 
والتســويقي،إضافة إلى عقد ورش عمل وإبتعاث للكوادر الوطنية للتألق في مجال صناعة األســمنت وتجدر اإلشــارة إلى أن 

نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق األخضر.

تاسعًا: المخاطر
تولي الشركة اهتمامًا عاليًا بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محليًا، ولذا فإن الشركة تقوم بمراجعة دورية لهذه 
المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها. تجدر اإلشارة إلى أن المخاطر الموضحة أدناه ال تشتمل على جميع المخاطر 
التي يمكن أن تواجهها الشــركة, بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليســت معلومة للشركة في الوقت الحالي, أو قد 

تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو أنها ذات تأثير طفيف:

المخاطر التشــغيلية والتسويقية:  تولي الشــركة اهتمامًاً ًبالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محليًا نتيجة  �
ارتفاع المخزون لشــركات األسمنت في السوق المحلية، وتقوم الشركة بالمراقبة والمراجعة دوريًا لهذه المخاطر ووضع 
اإلجراءات المناسبة للتعامل معها واحتوائها وكذلك المخاطر التشغيلية وضمان استمرار إمدادات الوقود من شركة أرامكو.

المخاطر االقتصادية: إن الوضع االقتصادي المحلي والعالمي قد يكون له تأثير مباشــر على أعمال الشركة المستقبلية،  �
ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة 
َول والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم،  من الدُّ
واألحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد 

يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

دة وأي تغير فيها أو  � المخاطر المتعلقة باألنظمة والقوانين: وذلك ألن إدارة أعمال الشركة تخضع ألنظمة وقوانين متعدِّ
إبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة 

أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العمالء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العماء وهلل الحمد، كما تعتمد  �
الشركة على الموزعين لتوزيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤالء العماء أو الموزعين ألي خسائر 

أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فسيكون لذلك تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية: حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد،  �
وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية فيه كالفيضانات أو 

الزالزل من شأنه أن يكون له أثر على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين: حيث يعتبر التعدين جزءًا أساسيًا من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة  �
من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم إلغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض أي قيود 
على هذه الحقوق، فإن قدرة الشــركة على تشــغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس ســلبًا وبدرجة كبيرة على الوضع 

المالي ونتائج العمليات.

المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة: حيث يســتهلك إنتاج األســمنت كميات كبيرة مــن الطاقة والتي تمثل جزءًا كبيرًا  �
من تكاليف اإلنتاج وبناًء على ذلك، أي قرار برفع أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها. كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني ســوف يستمر بالتأثير أيضًا وبشكل سلبي 

وجوهري على الشركة. 

عاشرًا: حوكمة الشركة  
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الواردة أدناه :

سبب عدم التطبيق لم يطبق طبق جزئيًا نص المادة/ الفقرة  رقم المادة

المواد االسترشادية غير المطبقة

مواد استرشادية سيتم تطبيقها 
عندما تصبح إلزامية.

المادة )38(، المادة )39(، المادة )41(، المادة 
)70(، المادة )71(، المادة )72(، المادة )76(، 

المادة )77(، المادة )78(، المادة )83(، المادة 
)85(، المادة )88(، المادة )89( البند )3(، المادة 

)95(

المادة استرشادية إال أنه يتم 
اعتماد مساهمات الشركة 
االجتماعية من قبل مجلس 

اإلدارة وجاري العمل على إعداد 
السياسة المطلوبة.

تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة  سياسة تكفل إقامة التوازن 

بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع 
إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع

المادة )87(

الحـــادي عشـــر  : إيضـــاح ألي اختالف عـــن معاييـــر المحاســـبة المعتمدة من 
 : القانونيين  للمحاســـبين  الســـعودية  الهيئة 

ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشـــر : ) أ ( أســـماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامســـة، 
وأعضاء اللجـــان، ووظائفهم الحالية والســـابقة ومؤهالتهـــم وخبراتهم وبيان 

عضويتهم في مجلس إدارة شـــركات مســـاهمة أخرى.
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الشركات المساهمة 
التي يشارك في 

عضويتها
المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة 

والخبرات
المنصب 
بالشركة

االسم

شركة أسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة الجوف الزراعية 	 
)مساهمة عامة(

بكالوريس في إدارة األعمال 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة أسمنت المدينة

رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية

الرئيس العام لشركة خدمات التقنية

الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات

مدير عام اإلنشاءات األولى للمباني-مؤسسة خاصة

اإلشــراف العــام علــى عــدة فــروع لمؤسســاته الخاصة 
وبمختلف المجاالت التجارية والخدمات والمقاوالت

وكيل تجاري لعدة شركات أمريكية وأوربية وآسيوية

رئيس مجلس إدارة 

صاحب السمو الملكي 
األمير/ عبدالعزيز بن 

مشعل بن عبدالعزيز آل 
سعود

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة مجموعة 	 
العبداللطيف القابضة 

)مساهمة مقفلة(

شركة المستقبل 	 
للسيراميك والبورسان 

)مساهمة مقفلة)

شهادة الثانوية العامة 

نائــب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة 
التنفيذية في شركة أسمنت المدينة.

عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة المراجعة في شــركة 
مجموعة العبداللطيف القابضة.

المدير العام في شركة مفروشات العبداللطيف 

عضــو مجلــس إدارة وعضو اللجنــة التنفيذية في شــركة 
المستقبل للسيراميك والبورسان 

رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت في شــركة أســمنت 
المدينة )سابقًا(.

عضــو مجلــس إدارة في شــركة العبداللطيف لاســتثمار 
الصناعي )سابقًا(.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبداللطيف 
لاستثمار الصناعي )سابقًا(.

رئيس لجنة المراجعة في شــركة العبداللطيف لاســتثمار 
الصناعي )سابقًا(.

مساعد المدير العام في مفروشات العبداللطيف )سابقًا(

مديــرًا للشــؤون اإلداريــة ومســؤواًل عــن جميــع الفروع 
بالمملكة )سابقًا(

مدير العاقــات الحكومية في مفروشــات العبداللطيف 
)سابقًا(

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو 
المنتدب ورئيس 
اللجنة التنفيذية 

بدر بن عمر العبداللطيف

شركة آجل للخدمات 	 
المالية )مساهمة 

مغلقة(

شركة أسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة العبداللطيف 	 
لاستثمار الصناعي 

)مساهمة عامة(

شركة توزيع الغاز 	 
الطبيعي )مساهمة 

مقفلة(

التحضير لشهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد

ماجســتير فــي العلــوم اإلدارية مــن الجامعــة األمريكية 
الدوليــة )مصادقــة مــن وزارة التعليم العالــي والملحقية 

السعودية(

برنامج مديري المســتقبل معــادل لدرجة الماجســتير في 
األعمال المصرفية من معهد الطويل 

عدد مــن المؤتمــرات وورش العمــل والــدورات التدريبية 
داخل وخــارج المملكة في التخصصــات اإلدارية والمالية 
والصناعيــة الفنيــة  المتخصصــة  +)3000( ســاعة )كلية 
انســياد لألعمــال ، كليــة األعمــال لجامعــة ســان دييغو، 
معهد يورو موني، معهد أكســفورد لألعمال، معهد لندن 
لألعمــال، المعهــد المصرفــي الســعودي، مركــز ليورون 

العالمي للتدريب(

بكالوريس محاسبة جامعة الملك سعود 

عضو غرفة التجارة الدولية السعودية

عضو مجلس إدارة شركة آجل للخدمات المالية

عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شــركة اسمنت 
المدينة 

عضو اللجنة التنفيذية شركة أسمنت المدينة 

عضو مجلس إدارة في شــركة مكامن السعودية القابضة 
)سابقًا(

عضو مجلس إدارة شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي  
رئيــس لجنــة المراجعــة شــركة العبداللطيــف لاســتثمار 

الصناعي 

عضو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي

عضو اللجنة التنفيذية شركة توزيع الغاز الطبيعي

عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط )سابقًا(

رئيس الشؤون المالية واإلدارية وتقنية المعلومات شركة 
أسمنت المدينة )سابقًا(

رئيس الشؤون المالية شركة أسمنت المدينة )سابقًا(

إدارة مصرفية الشركات بنك الرياض )سابقًا( 

إدارة االئتمان والمخاطر بنك الرياض )سابقًا(

إدارة المحاسبة البنك الفرنسي )سابقًا(

الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس 

إدارة 

ماجد بن عبد الرحمن 
العسيان
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شركة أسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة المعجل للتجارة 	 
والمقاوالت )شركة 

مساهمة مقفلة(

شركة معارض الظهران 	 
الدولية )شركة مساهمة 

مقفلة(

شركة االستثمارات 	 
التقنية )شركة مساهمة 

مقفلة(

شركة الظهران للصناعات 	 
الكيماوية والتسويق 

)شركة مساهمة مقفلة(

 بكالوريس إدارة أعمال وتسويق )مرتبة الشرف(- الجامعة 
األمريكية في دبي - اإلمارات العربية المتحدة. 

ماجســتير إدارة أعمــال من جامعــة ســتانفورد - الواليات 
المتحدة األمريكية

عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المدينة

عضو مجلس إدارة في شــركة االستثمارات التقنية ورئيس 
لجنة االستثمار 

ولجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس  إدارة  مجلــس  عضــو 
اإلستثمارات في شركة معارض الظهران الدولية

عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني

عضو مجلس األعمال السعودي األيرلندي

عضو مجلس إدارة ورئيس االستثمارات في شركة المعجل 
للتجارة والمقاوالت

مستشــار مالــي - أتانتــك باســيفيك كابيتــال - المملكة 
المتحدة )سابقًا(

عضو مجلس إدارة  محمد بن سعد المعجل

شركة أسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

دبلوم عالي في دراسة األنظمة

بكالوريوس في التربية  

ماجستير في الشريعة باحث درجة الدكتوراة في القانون 

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة

رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت في شــركة أســمنت 
المدينة )سابقًا(

الرئيس التنفيذي لشركة باسقة القابضة 

عضو مجلس إدارة لشركة رخاء القابضة والرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب

المدير العام لشركة أبيات العربية السعودية

مستشار قانوني في ديوان مجلس الوزراء  )سابقًا(

عضو مجلس إدارة  عمر بن  حمد المشعل

بكالوريوس إدارة أعمال

العمــل فــي المجــال البنكــي وإدارة الشــركات التجارية 
واإلستثمارية

عضو مجلس 
إدارة ورئيس 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

صالح بن سليمان 
الراجحي

شركة اسمنت المدينة 	 
)مساهمة عامة(

شركة المستقبل 	 
للسيراميك والبورسان 

)مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية 	 
الحديثة لصناعة األساك 

والكابات المتخصصة 
)مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية 	 
الحديثة لصناعة المعادن 

والكابات والباستيك 
)مساهمة مقفلة(

الشركة السعودية   	 
الحديثة لصناعة الكابات 

الهاتفية )مساهمة 
مقفلة(

شركة افاق الحكمة 	 
للتنمية )مساهمة 

مقفلة(

مجموعة كابات الرياض 	 
)مساهمة مقفلة(

بكالوريوس هندسة كهربائية.

حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة .

عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المراجعة في شــركة 
أسمنت المدينة

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة في الشــركة 
الدولية لألعمال التجارية والمقاوالت المحدودة

نائــب رئيس مجلــس إدارة وعضو اللجنــة التنفيذية و عضو 
لجنــة الترشــيحات والتعيينــات والمكافــآت في شــركة 

مجموعة كابات الرياض

رئيــس مجلس ادارة الشــركة الســعودية الحديثــة لصناعة 
األساك والكابات المتخصصة 

رئيس مجلس إدارة في شركة كابات الرياض 

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
المعادن والكابات والباستيك 

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة 
الكابات الهاتفية 

نائب رئيــس مجلس ادارة وعضو لجنة تنفيذية في شــركة 
المستقبل للسيراميك والبورسان

عضو مجلس اإلدارة في شركة آفاق الحكمة

عضو مجلس المديرين في شركة اآلفاق للتنمية 

عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة

عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية

شركة مجموعة كابات الرياض - المدير التنفيذي )سابقًا(

عضو مجلس 
إدارة ورئيس لجنة 

المراجعة 
محمد بن حكمت الزعيم

بكالوريوس في إدارة األعمال - الواليات المتحدة

ماجستير في اإلدارة المالية - الواليات المتحدة

عدة دورات متقدمه في إدارة االئتمان و المخاطر 

عضو لجنة مراجعة في أسمنت المدينة 

إدارة مصرفيــه الشــركات الكبــرى و المؤسســية البنــك 
السعودي البريطاني 

عضــو مجلس إدارة و لجنــة الترشــيحات و المكافآت في 
شركة السرّيع التجارية 

عضو مجلس إدارة شركة عوازل المتحدة )سابقًا(

 رئيس قســم التحليل المالي في دار الغربية لاستشــارات 
المالية )سابقًا(

عضو لجنة 
المراجعة

)عضو من خارج 
المجلس(

محمد بن حمدان السريع

بكالوريس علوم أمنية.

دبلوم عالي قيادة إدارية.

ماجستير علوم إدارية.

عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المدينة

مدير عام مؤسسة روضة اإلعمار للمقاوالت

مدير القوة لقصر الحكم )سابقًا(

مدير الضبط الجنائي بشرطة الرياض )سابقًا(

عضو لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت

)عضو من خارج 
المجلس(

عبدالرحمن بن سعد 
القرني
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الثالث عشـــر : ) ب ( أســـماء اإلدارة التنفيذيـــة، ووظائفهم الحالية والســـابقة 
ومؤهالتهـــم وخبراتهم.

 درجة البكالوريس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعود. 	 

بدأ العمل في قطاع الخدمات البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع 	 
البنوك ممثًا لخدمات البيع والتسويق لينتقل بعدها إلى قطاع 

صناعة األسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها رئيسًا إلدارة 
الموارد البشرية، رئيسًا للشؤون اإلدارية، رئيسًا للجنة المشاريع 

التطويرية والتنظيمية بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر 
عامًا.

حاصل على عدد من الدورات التدريبية في المجاالت اإلدارية.	 

نائب الرئيس التنفيذي  للتحول 
- المجلس االستراتيجي لتطوير 

األعمال

تركي بن عبدالعزيز 
العبداللطيف

ماجستير إدارة األعمال من جامعة مانشستر البريطانية	 

بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية	 

عدد من الدورات والمؤتمرات الفنية المتخصصة في صناعة 	 
األسمنت وإدارة ساسل اإلمداد و الموارد البشرية

رئيس إدارة التخطيط االستراتيجي )سابقًا(	 

رئيس القطاع الفني والتطويري -شركة إنترسيمينت العالمية 	 
)سابقًا(

مدير إدارة تطوير األداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية 	 
)سابقًا(

مدير إدارة اإلنتاج -شركة أسمنت اإليطالية العالمية )سابقًا(	 

عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت اإليطالية العالمية 	 
)سابقًا(

نائب الرئيس التنفيذي - المجلس 
االستراتيجي لتطوير األعمال

عبد الرحمن مصطفى أحمد

 	 CPA الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونيين

بكالوريوس محاسبة جامعة الخرطوم 	 

مدير اإلدارة المالية	 

مدير مراجعة )سابقًا(	 

اإلشراف على المحاسبين وأمناء صناديق النقدية	 

إعداد التقارير المالية ومطابقة القوائم المالية السنوية و الربع 	 
سنوية

التحليل المالي ومؤشرات األداء ودراسات الجدوى	 

إعداد السياسات واإلجراءات المالية	 

االشتراك في تطبيق البرامج المحاسبية 	 

تصميم خطة المراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية	 

إعداد الموازنات التقديرية والخطط االستراتيجية 	 

إعداد وفحص اإلقرارات الزكوية و الضريبية	 

المدير المالي إدريس أبوالقاسم

لجان مجلس اإلدارة:

1.لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة 
البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني 

للشركة.

• أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة.
2020/1/13 2020/3/9 2020/3/11 2020/3/22 2020/5/6 2020/8/6 2020/11/2 المنصب االسم

حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو لجنة األستاذ/ عمر بن حمد المشعل

حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو لجنة )عضو 

من خارج المجلس(

األستاذ / محمد بن حمدان السريع

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة سبعة إجتماعات إجتماعات خال عام 2020م.	 

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن 
إجراؤهــا، وتحديد جوانــب الضعف والقوة والتأكد من اســتقالية وعدم وجود تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشــيح العضو وفق 

االحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب اإلدارة التنفيذية ونسب التوطين. 

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة :
2020/03/24 2020/02/16 المنصب االسم

حضر حضر رئيس اللجنة  األستاذ / محمد بن سليمان الراجحي

حضر حضر عضو لجنة األستاذ / محمد بن سعد المعجل

حضر حضر عضو لجنة )عضو من خارج المجلس( األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة اجتماعان خال عام 2020م.

3. اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط االستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

• أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الخامسة لمجــــلس اإلدارة وهم:
2020/09/09م المنصب االسم

حضر رئيس اللجنة األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف                 

حضر عضو لجنة االستاذ /  ماجد بن عبدالرحمن العسيان

حضر عضو  لجنة األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة اجتماع خال عام 2020م.	 
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• مكافآت أعضاء اللجان لعام 2020م:

بدل الحضورالمكافآت الثابتة االسم
التعويضات وتكاليف السفر 

واإلقامة
المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
3,00000---األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف

3,00000---األستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان
3,00000---األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

أعضاء لجنة المراجعة
21,00000---األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

21,00000---األستاذ / عمر بن حمد المشعل
50,00021,0003,1310األستاذ / محمد بن حمدان السريع

أعضاء  لجنة الترشيحات والمكافآت
6,00000---األستاذ / صالح بن سليمان الراجحي

6,00000---األستاذ / محمد بن سعد المعجل
50,0006,00000األستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني

• مجلس اإلدارة:
1. أعضاء المجلس:

	 أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خال عام 2020م في دورته الخامسة كاآلتي:

الرواتب 
والتعويضات 

والبدالت

بدل حضور 
جلسات 

المكافآت 
السنوية

التصنيف المنصب االسم

0 15,000 200,000 مستقل رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير  عبدالعزيز بن 
مشعل آل سعود

0 18,000 200,000 تنفيذي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنتدب

األستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف

0 18,000 200,000 تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان

0 18,000 200,000 مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / صالح بن سليمان الراجحي

0 18,000 200,000 مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ/ محمد بن سعد المعجل

0 18,000 200,000 مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ/ عمر بن حمد المشعل

0 18,000 200,000 مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس اإلدارة برفع توصيته إلى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على 
اعتماد صرف مكافآت سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة بإجمالي مبلغ قدره )1,400,000( ريال بواقع )200,000( ريال لكل عضو 

من أعضاء مجلس اإلدارة. 

وقد تم تحديد المكافآة أعاه بما يتوافق مع سياســة المكافآت التي تم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م 
وذلك لتافي أي انحراف جوهري.

2. حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس خالل عام 2020م

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة خال عام 2020م في دورته الخامسة:

عدد االجتماعات

2020/11/05 2020/10/26 2020/06/24 2020/04/23 2020/04/07 2020/03/25 االسم

اعتذر حضر حضر حضر حضر حضر
صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن مشعل 
آل سعود

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ/ بدر بن عمر 

العبداللطيف

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ / ماجد بن 

عبدالرحمن العسيان

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ / صالح بن سليمان 

الراجحي

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ/ محمد بن سعد 

المعجل 

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ/ عمر بن حمد 

المشعل

حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ / محمد بن 

حكمت الزعيم

3. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 
لهذه الجمعيات.

الجمعية العامة العادية الحادية عشر 
2020/08/25م

الجمعية العامة العادية العاشرة 
2020/06/29م

االسم

اعتذر اعتذر صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

حضر حضر األستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف

حضر حضر األستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيان

اعتذر اعتذر األستاذ / صالح بن سليمان الراجحي

حضر اعتذر األستاذ/ محمد بن سعد المعجل 

حضر حضر األستاذ/ عمر بن حمد المشعل

حضر حضر األستاذ / محمد بن حكمت الزعيم

4.اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بإباغ أعضاء مجلس اإلدارة -وبخاصة غير التنفيذيين- علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 
حيال الشركة وأدائها.
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5. اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين 
من الئحة حوكمة الشركات : 

فيما يلي نص سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والتي تم إعتمادها من 
قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م. :

تمهيد:

تــم إعداد هذه السياســة »سياســة مكافآت مجلــس اإلدارة 
ولجانه واإلدارة التنفيذية« بهدف التوافق مع الئحة حوكمة 
الشــركات الصادرة من مجلس هيئة الســوق المالية بموجب 
القــرار )8-16-2017( وتاريــخ 1438/05/16هــــ  الموافــق 
2017/02/13م. والتــي نصــت بأن » تقوم لجنــة المكافآت 

والترشيحات بـــإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذية، 
ورفعهــا إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من 

الجمعية العامة«

الهدف : 

تهــدف هذه السياســة إلى تحديد معاييــر  واضحة لمكافآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانه وكبــار التنفيذييــن على ضوء 
متطلبــات نظــام الشــركات وأنظمــة ولوائــح هيئة الســوق 
المالية، كما تهدف السياســة إلى جــذب أفراد يتمتعون بقدر 

من الكفاءة والقــدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس 
اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة مــن خــال تبنــي خطط 
وبرامــج محّفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما يســهم في 

تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت :

تختــص لجنة المكافآت والترشــيحات بالتوصية إلى مجلــس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجــان وكبار التنفيذيين 
بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة 	 
وأهدافهــا والمهارات الازمة إلدارتها ومتوافقة مع حجم 

وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

تأخذ الشــركة فــي االعتبار ممارســات الشــركات األخرى 	 
وما هو ســائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع 
تفادي ما قد ينشــأ عن ذلك من ارتفــاع غير مبرر للمكافآت 

والتعويضات.

د المكافــآت بناء على مســتوى الوظيفــة، والمهام 	  تحــدَّ
والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها، والمؤهــات العلمية، 

والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

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

تحديد مكافآت أعضاء مجلــس اإلدارة بحيث تعكس مدى 	 
خبــرة العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطة بــه وعدد 

الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

يتم إيقاف صرف المكافأة واســتردادها إذا تبين أنها تقررت 	 
بنــاًء على معلومــات غير دقيقة قدمهــا عضو في مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك لمنع اســتغال الوضع 

الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة :

 تتكــون مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة في شــركة أســمنت المدينة من مبلغ ســنوي أو بدل حضور عن الجلســات أو بدل . 1
مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشــركات ولوائحه 

وفقًا للجدول الموضح ادناه :

3,000 ريالبدل حضور الجلسة الواحدة

بدل إضافي )ســفر وانتقال( لمن هم من خارج مدينة مقر 
االجتماع )الرياض(

حسب المصروف الفعلي

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد
تحدد سنويًا بما ال يتجاوز 200 ألف ريال وفقًا لنظام الشركة 

األساسي

التعديل وآليات الصرف :

 يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المشار أعاه من فترة إلى أخرى بناًء على توصية من 
لجنة المكافآت والترشيحات وذلك على  ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين 

على ذلك.

يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وعلى  ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة 
للشركة.

 يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي على بيانًا شامًا لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خال السنة المالية . 2
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين 
أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات )إن وجدت(, وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 

الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

يجــوز للمجلس تحديد مكافأة خاصــة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقًا للفقرة رقم )2( من المادة رقم . 3
)21( من نظام الشركة األساسي.

مكافأة أعضاء اللجان :

يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدالت الحضور وغيرها من . 1
استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

يصرف بدل حضور االجتماعات وغيرها من االستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول الموضح أدناه :. 2

بدل حضور الجلسة الواحدة /  يتم صرف بدل الحضور بعد كل 
اجتماع

3,000 ريال

بدل إضافي )سفر وانتقال( لمن هم من خارج مدينة مقر 
االجتماع )الرياض(

حسب المصروف الفعلي

مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس. )حسب ما تعتمده لجنة 
المكافآت والترشيحات بناء على المهام الموكلة إليه(

مبلغ بما ال يتجاوز 50 ألف ريال سنويًا 

التعديل وآليات الصرف :

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة )من خارج المجلس( المشار إليها أعاه من فترة إلى أخرى 
بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في 

ظل المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

مكافــأة عضويــة لجنة المراجعة او بدل حضــور االجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمســاهمين بناًء على . 3
توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.
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مكافأة اإلدارة التنفيذية :

تقـــوم لجنـــة المكافآت والترشـــيحات بمراجعـــة ســـلم الرواتب المحـــدد لجميع الموظفيـــن وكبـــار التنفيذيين . 1
وبرنامـــج وخطـــط الحوافز بشـــكل مســـتمر واعتمادها وذلك بنـــاء على توصية مـــن اإلدارة التنفيذية, وتشـــتمل 

مكافـــآت اإلدارة التنفيذيـــة علـــى ما يلي :

راتب أساســـي )يتم دفعه في كل نهاية شـــهر ميادي وبصفة شـــهرية( وبدالت تشـــمل، على ســـبيل المثال ال الحصر،  �
بدل ســـكن، بـــدل مواصات، وبـــدل هاتف،وبدل تعليـــم لألبناء، مزايـــا تأمين طبي لـــه ولعائلته، إجازة ســـنوية، وتذاكر 

ســـفر ســـنوية، ومكافأة نهاية خدمة حســـب نظام العمل وسياســـة الموارد البشـــرية المعتمدة من قبل الشـــركة.

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص. �

يتـــم اعتمـــاد المكافـــأة الســـنوية لجميع الموظفيـــن وكبـــار التنفيذيين بقـــرار من مجلـــس اإلدارة بتوصيـــة من لجنة  �
والترشـــيحات. المكافآت 

ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف :

ال يجــوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة . 1
أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

للمساهمين.

تقــوم الشــركة باإلفصاح عــن مكافآت أعضــاء المجلس . 2
واللجــان وكبــار التنفيذيين في التقرير الســنوي لمجلس 
اإلدارة وفقــًا للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجب 
نظام الشــركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما 

التنفيذية.

يســتحق العضــو المكافــأة اعتبــارًا مــن تاريــخ انضمامه . 3
للمجلس أو اللجنة وفقًا لمدة عضويته.

يتــم إعداد إجــراءات صــرف المكافــآت الخاصــة بأعضاء . 4
مجلــس اإلدارة واللجــان من قبــل أمين ســر المجلس أو 

ســكرتير اللجنة على أن يتم إعتماد صرفها من قبل المدير 
المالي.

يصــرف بــدل حضــور اجتماعــات المجلــس وبــدل حضور . 5
اجتماعات اللجان خال أسبوع من عقد االجتماع.

 تصــرف المكافأة الســنوية لمجلــس اإلدارة ســنويًا مع . 6
مراعــاة بداية فتــرة العضوية في المجلس خال الســنة 
الماليــة المنتهية بعــد اعتمــاد الجمعية العامــة لها، أما 
المكافأة السنوية لعضو اللجنة ) من خارج مجلس اإلدارة( 
فيتم صرفها ســنويًا مع مراعاة بداية فتــرة العضوية في 
اللجنة خال السنة المالية المنتهية خال )30 يومًا(التالية 

لنهاية العام المالي.

مكافآت وبدل حضور آمين سر المجلس وسكرتارية اللجان :

2,000 رياليصرف بدل حضور ألمين سر مجلس اإلدارة

1,000 رياليصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة

20,000تصرف مكافأة سنوية ألمين سر مجلس اإلدارة 

20,000تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المنبثقة

التعديل وآليات الصرف :

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة ألمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعاه من فترة إلى 
أخرى بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها 

في ظل المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

أحكام ختامية ) مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:

يعمل بما جاء في هذه السياســة ويتم االلتزام بها من قبل الشــركة اعتبارًا من 2017/01/01م ، ويتم مراجعة هذه السياســة بصفة 
دورية )عند الحاجة( من قبل لجنة المكافآت والترشــيحات، ويتم عرض أي تعديات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة، الذي 

يقوم بدراسة ومراجعة التعديات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين العتمادها.

6. )أ( مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامســة في أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي • 
من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

األسهم بنهاية عام 
2019م

األسهم بنهاية عام 
2020م

التغير خالل العام

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمماحظاتاالسم

صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن 

مشعل آل سعود       

رئيس مجلس اإلدارة

-957,7270.506708,6770.506249,050)26%(

األستاذ/ بدر بن عمر 
العبداللطيف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-2,0000.001%1,4790.001%521)26%(

األستاذ/ ماجد بن 
عبدالرحمن العسيان

عضو مجلس إدارة - 
الرئيس التنفيذي 

-40,0000.021%29,5980.021%10,402)26%(

األستاذ / محمد بن 
حكمت الزعيم 

عضو مجلس إدارة

-280,0000.147%207,1880.147%72,812)26%(

األستاذ/ عمر بن حمد 
المشعل

عضو مجلس اإلدارة

-969,0000.512710,3590.507258,641)26%(

األستاذ/ محمد بن سعد 
المعجل

عضو مجلس إدارة

ممثًا عن/ شركة 
المعجل للتجارة 

والمقاوالت
4,300,0002.2723,181,8182.2721,118,182)26%(

األستاذ / صالح بن 
سليمان الراجحي

عضو مجلس إدارة

-1170,0001860,000131)26%(

علمًا بأن الشركة قد قامت بعملية تخفيض رأس المال مما نتج عنه تغير في نسبة الملكية.	 

)ب( مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم • 
وأبنائهم القصر:

مالحظاتالوظيفةاألسم
األسهم بنهاية عام 

2019م
األسهم بنهاية عام 

2020م
عدد 

األسهم
النسبة

األستاذ/ تركي 
بن عبدالعزيز 
العبداللطيف

نائب الرئيس التنفيذي 
المجلس االستراتيجي 

لتطوير األعمال
--1010أسهمه
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7. مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغــت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشــركة وهم )العضو المنتــدب، الرئيس التنفيذي، نائب الرئيــس التنفيذي لتطوير 
األعمال  - المجلس اإلستراتيجي لتطوير األعمال، نائب الرئيس التنفيذي للتحول - المجلس االستراتيجي لتطوير األعمال، المدير 

المالي(

رواتب البدالت المكافآت
اإلجمالي

3,199,104 1,760,929 1,728,052  

الرابع عشر: إقرارات الشركة
انطاقــًا من دور مجلس االدارة ومســؤولياته في حماية موجودات الشــركة فــإن مجلس اإلدارة واســتنادًا إلى المعلومات 

المتوفرة لديه، وبناًءعلى تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.. 1

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

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

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

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

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.. 6

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

تم طلب سجل المساهمين خمسه مرات لألسباب التالية: . 8

الغرض من الطلبتاريخ طلب الملف

إعداد تقرير مجلس اإلدارة2020/02/23م 

عقد الجمعية العامة2020/06/28م

عقد الجمعية العامة2020/08/23م

عملية تخفيض رأس المال2020/10/27م

توزيع أرباح 2020/11/15م

الخامس عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات 
مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات 

الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، 
ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

اليوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

السادس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
أظهــرت نتائج المراجعة الســنوية لفاعلية إجــراءات الرقابة الداخلية لعام 2020م عدم وجود أي ماحظات جوهرية تؤثر على نشــاط 
الشــركة، وتقوم شــركة كي بي ام جي بأعمــال التدقيق الداخلي بالشــركة وتنفيذ عمليات مراجعة مســتمرة للتحقــق من فعالية 
نظــام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشــركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دوريــة للجنة المراجعة والتي بدورها 
تقــوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشــأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعــف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية 
التي وضعتها الشــركة. وتوصي اللجنة اإلدارة التنفيذية لشــركة اســمنت المدينة باالستمرار في تحســين كفاءة وفعالية السياسات 

واإلجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.
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السابع عشر: النتائج المالية 
نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 2016م إلى 2020م.

1.قائمة المركز المالي:
2016م2017م2018م2019م2020م

488,678821,508577,317676,488533,348أصول متداولة
1,459,7801,526,8241,647,3311,593,5351,706,162أصول غير متداولة

1,948,4592,348,3332,224,6482,270,0232,239,510مجموع األصول
-----المطلوبات وحقوق المساهمين

79,62067,93271,197154,496171,879خصوم متداولة
23,79723,15311,54210,0628,188خصوم غير متداولة

103,41891,08682,738164,558180,067مجموع الخصوم
-----حقوق المساهمين

1,400,0001,892,0001,892,0001,892,0001,892,000رأس المال
175,470153,421134,411123,314113,983احتياطي نظامي
---)1,417()2,115(احتياطيات أخرى

271,685213,242115,49890,15153,460أرباح مبقاة
1,845,0412,257,2462,141,9092,105,4652,059,443مجموع حقوق المساهمين

1,948,4592,348,3332,224,6482,270,0232,239,510حقوق المساهمين والمطلوبات

بتاريــخ 1441/03/7هـ الموافــق 2019/11/4م تم اإلعان عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال بنســبة )26%( 	 
وتعوبض المساهمين، وبتاريخ:  1442/01/06هـ الموافق 2020/08/25م  إنعقدت الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة 
تخفيض رأس المال وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وبذلك يصبح رأس مال الشركة الجديد )1,400,000,000 

ريال( بداًل من )1,892,000,000 ريال(. 

الرسم البياني التالي يوضح تطور األصول وحقوق الملكية خال خمس سنوات من عام 2016م إلى 2020م:

األصول وحقوق المساهمين من  2016م إلى 2020م )بمايين الرياالت(
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2. قائمة الدخل:                                                                                                                           )القيمة بآالف الرياالت( 
2016م2017م2018م2019م2020م

572,729531,377344,896535,393601,888صافي المبيعات
300,264244,183406,918345,813)315,769(تكلفة المبيعات

256,960231,112100,713128,475256,075مجمل الربح
مجموع المصاريف العمومية 
واإلدارية والبيعية والتسويقية

)36,913()36,080()31,115()27,082()25,319(

10,15710,46852,1884,082251إيرادات/ مصاريف أخرى
)14,700()12,169(9,71115,40213,000الزكاة الشرعية

220,493190,097112,31293,306216,307صافي دخل السنة
1.221.000.590,491,14ربحية السهم

 

3. ملخص قائمة التدفق النقدي:                                                                                                  )القيمة بآالف الرياالت(
2019م2020م

381,927330,929صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
)492,283(234,554صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)78,559()634,876(صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
)239,913()18,394(صافي التغير في النقد والنقد المماثل

68,455308,369النقد وما في حكمه - بداية السنة
50,06168,455النقد وما في حكمه - نهاية السنة

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م  جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير.	 

الثامن عشر: األرباح
1. سياسة الشركة في توزيع األرباح 

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

يجنب )%10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطيًا نظاميًا. . 1
ويجوز للجمعيـــة العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 

بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يحــق للجمعيــة العامة العاديــة بناًء على اقتــراح مجلس . 2
اإلدارة أن تجنب نســبة معينة من األرباح الصافية لتكوين 

احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل . 3

)%1( على األقل من رأس المال المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم نســبة ال تزيد على )%10( عشرة في . 4
المائــة من الباقــي لمكافآت مجلــس اإلدارة مع مراعاة 
األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار 
بهذا الشــأن, ويــوزع الباقي بعد ذلك على المســاهمين 

كحصة إضافية في األرباح.

2. توزيعات األرباح خالل عام 2020م 

قام المجلس في إجتماعه رقم )6- 2020 /5( المنعقد يوم الخميس بتــاريخ: 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م 	 
م برفــع توصيــة بتوزيــع أربــاح نقدية النصــف األول من العــام 2020م ومن رصيــد االرباح المبقــاه  بقيمــة اجمالية بلغت 

)140,000,000( ريال سعودي بواقع )1( ريال للسهم الواحد.
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التاسع عشر: مراقبة الحسابات لعام 2020م

1. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2019م والربع األول من عام 2020م

وافقت الجمعية العامة العادية للشــركة في اجتماعها المنعقد في يوم االثنين 1441/11/08هـ الموافق 2020/06/29م 
علــى تعيين )شــركة الدكتــور محمد العمري وشــركاه( ذلك لفحــص ومراجعة وتدقيق القوائــم المالية للربــع الثاني والثالث 

والسنوي من العام المالي 2020م والربع األول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

2. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2019م

ُيظهــر تقرير مراجعي الحســابات أن القوائم المالية للشــركة عن الســنة المنتهية فــي 2020/12/31م خاليــة من أي أخطاء 
جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

3. المعايير المحاسبية

تــم إعــداد القوائــم المالية وفقًا لمعايير المحاســبة الدولية والتــي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين. وال توجد أية اختافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

شكر وتقدير
في الختام يسر مجلس اإلدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه، وإلى ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حفظه اهلل, ولحكومتنا الرشيدة. كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء 
إلى اهلل العلي القدير أن يحفظ لهذه الباد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين، وأن 

يحفظ هذه الباد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والسام.

كمــا يتقدم المجلس بالشــكر والعرفان لمقــام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة االســتثمار 
وهيئــة الســوق المالية والمركز الوطنــي للرقابة على االلتزام البيئــي وكافة الجهات الحكوميــة ذات العاقة على تعاونهم 
ومســاندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المســاهمين والعماء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشــركة 

على جهودهم المثمرة. 

واهلل ولي التوفيق,,

                                                                                                                                      والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,

                                                                                                                                            مجلس اإلدارة
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