خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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 لمساهمي شركة إسمنت المدينة
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة

السادة المساهمين الكرام
يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي
عن أداء ونتائج أعمال شركتكم للعام المالي 2019م.

7

أعضاء مجلس اإلدارة

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  -الرئيس التنفيذي
ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو مجلس إدارة
صالح بن سليمان الراجحي

عضو مجلس إدارة
محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس إدارة
عمر بن حمد المشعل

عضو مجلس إدارة
محمد بن سعد المعجل
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تقرير مجلس اإلدارة
ً
أوال :نشاط الشركة
تنتج الشركة األسمنت بأنواعه المختلفة في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتصل الطاقة اإلنتاجية السنوية
للمصنع ألكثر من ( )3.65مليون طن

ً
ثانيا :نتائج أعمال الشركة
1 -1مبيعات وأرباح الشركة:
بلغ��ت الكمية المباعة خ�لال عام 2019م من اإلس��منت  2.69مليون طن مقابل  2.35ملي��ون طن لعام 2018م
بإرتفاع قدره  ،%14.47ويعود سبب اإلرتفاع لزيادة الطلب على األسمنت.
اس��تطاعت الش��ركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل المنافس��ة الح��ادة ،هذا وقد بلغت األرب��اح اإلجمالية في عام
2019م ( )221.30مليون ريال مقابل ( )104.23مليون ريال في عام 2018م بإرتفاع وقدره  %112.32نتيجة إرتفاع
الكمية المباعة وتحس��ن متوس��ط أسعار البيع  ،في حين بلغت األرباح الصافية للعام 2019م ( )180.94مليون ريال
مقاب��ل ( )112.31مليون ريال لعام 2018م بإرتفاع قدره  .%61.11ويعود كذلك س��بب االرتفاع إلى إرتفاع الكمية
المباعة وإرتفاع متوسط السعر إضافة إلى اإليرادات اآلخرى.
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الرس��م البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خالل خمس س��نوات من عام  2015إلى
عام :2019

صافي المبيعات وصافي األرباح من 2015م إلى 2019م (بماليين الرياالت)
� صافي األرباح

� المبيعات

2 -2اإلنتــــــاج:
بل��غ إنت��اج المصنع خالل عام 2019م من الكلنك��ر  2,011ألف طن خالل عام 2019م (ما يع��ادل  %55من الطاقة
اإلنتاجي��ة) مقابل  3,006ألف طن خالل عام 2018م بإنخفاض قدره  %33.10هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية
العام  1,301ألف طن مقابل  1,823ألف طن بإنخفاض قدره .%28,63
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3-3التوقعات المستقبلية:
ش��هد ع��ام 2019م تحس��ن ف��ي إجمالي الطل��ب على مبيع��ات االس��منت في المملك��ة ليبل��غ  42,323ألف
مقابل  40,953ألف لعام 2018م وبنس��بة نمو تعادل  ،%3.35وتتوقع الش��ركة اس��تمرار وتي��رة نمو الطلب للعام
القادم بإذن اهلل.

4 -4التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:
معظم مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية ،بإستثناء كميات قليلة قامت الشركة هذه السنة
بتصديرها للخارج.
(الكمية بماليين األطنان)
التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

السنة

2019م

إجمالي اإليرادات

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المبيعات الخارجية

531,377,516

459,925,573.86

71,427,372.50

24,570

ً
ثالثا :المشروعات والخطط المستقبلية
تقوم الش��ركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترش��يد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن هذه
المشاريع:

1 -1مشروع إستخدام الوقود البديل:
تعم��ل الش��ركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل اإلعتم��اد على الوقود البترولي وخفض معدالت
اإلنبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة .2030

ً
رابعا :القروض
تق��ر الش��ركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جه��ات أخرى حتى 2019/12/31م علماُ بأن
الش��ركة لديها اتفاقية تس��هيالت ائتمانية سارية مع بنك الرياض وساب تخضع ألحكام وشروط التمويل اإلسالمي،
وتبلغ اجمالي هذه التسهيالت  140,743,694ريال وذلك مقابل سندات ألمر بإجمالي مبلغ  91,243,694ريال.

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

النشاط الرئيسي

رأس المال

الدولة محل الرئيس
والتأسيس

نسبة ملكية

فرع شركة اسمنت المدينة للمقاوالت

مقاوالت فرعية تخصصية

فرع

السعودية

%100
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ً
سادسا :المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
(القيمة بالريال السعودي)
2019م
البيـــــــــــــــــــــان

المسدد خالل العام

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

وصف موجز لها

تخضع الش��ركة ألنظمة ال��زكاة والدخل في المملكة
العربي��ة الس��عودية ،ويتم عمل مخصص لل��زكاة على
أس��اس االس��تحقاق .وقد استلمت الش��ركة شهادات
الربط النهائي لألعوام 2016- 2006

الزكاة الشرعية

12,990,984

17,665,128

ضريبة القيمة المضافة

19,260,948

2,074,252

ضريبة اإلستقطاع

244,534

7,519

اشتراكات المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

3,125,956

251,964

تخض��ع الش��ركة لنظ��ام التأمين��ات االجتماعي��ة ،ويتم
تسجيل اش��تراكات التأمينات االجتماعية وفقاً ألساس
االستحقاق

رسوم استغالل محاجر

28,268,845

19,936,575

يتم س��داد المقابل المالي إلس��تغالل الخامات للرخص
الخاصة بمحاجر المواد الخام

تخضع الش��ركة ألنظمة ال��زكاة والدخل في المملكة
العربية الس��عودية ،ويتم سدادها ش��هرياً خالل المدة
النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق

ً
سابعا :المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع
ضم��ن أولويات الش��ركة حي��ث قدمت الكثي��ر فيما يخ��ص دعم جمي��ع متطلبات المناط��ق المجاروة م��ن رعايات
ومس��اهمات تنموية وتوعوية دينية ،ثقافية ،اجتماعية ،رياضي��ة ومختلف أنماط الحياة ومازالت تقدم وتحرص على
المس��اهمة في كل ما يعود بالنفع وله قيمة مضافة للمجتمع وش��رائحه بناءا على خطط اس��تراتيجية تنسجم مع
أنش��طة الش��ركة ورؤية المملكة  2030فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمس��اهمة في نس��يج مجتمعي
مزدهر.

 أالتبرعات والمساهمات االجتماعية:1 -1دعم فعالية سالمة األطفال غايتنا  -الدفاع المدني التابع لمحافظة مرات.
2 -2دعم نادي كميت بمرات.
3 -3المساهمة في وقف خيري للجمعية الخيرية بمحافظة مرات .
4 -4دعم فعالية نحمي بيئتنا مجتمعنا التابعة لوزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة مرات.
5 -5دعم فعالية نحمي بيئتنا مجتمعنا التابعة لوزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة شقراء .
6 -6رعاية الدورة الرمضانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية  -فرع مرات.
7 -7دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة مرات 1440هـ.
8 -8دعم احتفال عيد الفطر التابع لمحافظة شقراء 1440هـ.
9 -9رعاية سباق الدراجات التابع للجنة التنمية اإلجتماعية في محافظة مرات.
1010دعم مهرجان التمور التابع للجنة التنمية اإلجتماعية في محافظة مرات .
1111دعم حساب الجمعية الخيرية بمحافظة مرات.
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 بالجودة والسالمة والصحة والبيئة:تؤكد الش��ركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حس��ب المعايير الس��عودية والعالمية للحفاظ على سالمة البيئة
تحت اش��راف ومتابعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية الس��عودية مع الحرص التام على
المحافظة على جودة منتجاتها .وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية ،منها:

عالمة الجودة التي منحتها الهيئة العربية الس��عودية للمواصفات والمقاييس للش��ركة نتيجة المحافظة على أعلى
مستويات الجودة

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015

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

آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطـاقة EN ISO 50001:2011

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البالتينية

جائزة العصر األخضر لالستدامة
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ً
ثامنا :الموارد البشرية
س��عياً من الش��ركة لتحقيق أهدافها فيم��ا يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البش��رية فلقد إعتم��دت برامج متخصصة
الختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مس��اراتهم الوظيفية بما يضمن ش��غل المناصب بالش��ركة بالكفاءات الوطنية
المؤهلة والمميزة .كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة اإليجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة
عمل مالئمة تمكنهم من العمل كفريق واحد ،مع اإلس��تمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مس��توى أدائهم.
وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.
كما تستمر الشركة في التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني واإلداري
والتس��ويقي،إضافة إلى عقد ورش��ات عمل داخلية والنظر في إمكانية إبتعاث داخلي وخارجي للكوادر الوطنية
في مجال صناعة اإلسمنت.
وتجدر االشارة الى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق األخضر.

ً
تاسعا :المخاطر
تولي الش��ركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً مع إستمرار تراجع الطلب على
االس��منت بس��بب تأجيل بعض المش��اريع ،ولذا فإن الش��ركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات
المناس��بة للتعامل معها .تجدر اإلش��ارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه ال تش��تمل على جميع المخاطر التي يمكن
أن تواجهها الش��ركة ,بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليس��ت معلومة للشركة في الوقت الحالي ,أو قد
تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف:


المخاطر التش��غيلية والتس��ويقية :تولي الش��ركة اهتماما ًبالمخاطر المحتملة من جراء المنافس��ة المتوقعة
محلياً نتيجة ارتفاع المخزون لش��ركات األس��منت في السوق المحلية ،وتقوم الش��ركة بالمراقبة والمراجعة
دورياً لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.



المخاطر االقتصادية :إن الوضع االقتصادي المحلي والعالمي قد يكون له تأثير مباش��ر على أعمال الش��ركة
المس��تقبلية ،ويش��مل ذلك التغيرات في أداء المبيعات ،ومستوى السيولة في الس��وق وتكاليف التمويل،
الد َول والش��ركات الصناعي��ة الخارجية ،والتطور التقني ،وأس��عار الوقود
والركود الصناعي ،والمنافس��ة من ُّ
والمدخالت والمنتجات النهائية للش��ركة ،والتضخم ،واألحداث السياس��ية التي يمكن أن يكون لها تأثير على
أسواق الشركات ،وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.



متعددة وأي
المخاطر المتعلقة باألنظمة والقوانين :وذلك ألن إدارة أعمال الش��ركة تخضع ألنظمة وقوانين
ِّ
تغي��ر فيه��ا أو إبدالها بأنظم��ة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إش��رافية أو س��لطة قضائية أو إصدار أمر
يقض��ي بإيقاف أعمال الش��ركة أو إيقاف منتجات الش��ركة أو بعض منها يمكن أن يؤث��ر على أعمال وعوائد
الشركة.



المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العمالء :تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العمالء وهلل الحمد،
كما تعتمد الشركة على الموزعين لتوزيع منتجاتها ،وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤالء العمالء
أو الموزعين ألي خسائر أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فسيكون لذلك
تأثير على أعمال وعوائد الشركة.



المخاط��ر المتعلق��ة بالموقع الجغرافي للش��ركة والكوارث الطبيعية :حيث تتركز جميع أعمال الش��ركة في
موق��ع واحد ،وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الش��ركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث
طبيعية فيه كالفيضانات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.



المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين :حيث يعتبر التعدين جزءاً أساس��ياً من نش��اط الش��ركة ،وحق التعدين هذا
ممن��وح للش��ركة من قبل الجه��ات المعنية في الحكومة الس��عودية وف��ي حال تم الغاء حق��وق التعدين
الممنوح��ة للش��ركة او فرض أي قيود على هذه الحقوق ،فإن قدرة الش��ركة على تش��غيل المصنع قد تتأثر
بذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.
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المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة :حيث يس��تهلك إنتاج االس��منت كميات كبيرة م��ن الطاقة والتي تمثل
وبناء على ذلك ،أي قرار برفع أس��عار الوقود س��يكون له تأثير س��لبي على عمل
جزء كبيراً من تكاليف اإلنتاج
ً
ً
الش��ركة ووضعها المالي ونتائ��ج عملياتها .كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوب��ة من الوقود للخط الثاني
سوف يستمر بالتأثير ايضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة.

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

نص المادة  /الفقرة

ً
ُ
جزئيا
طبق

لم يطبق

سبب عدم التطبيق

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

المادة ()87

تضع الجمعي��ة العامة العادية بن��اء على اقتراح
من مجلس اإلدارة سياس��ة تكفل إقامة التوازن
بي��ن أهدافها واأله��داف التي يصب��و المجتمع
إل��ى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية
واإلقتصادية للمجتمع





مواد استرش��ادية س��يتم تطبيقه��ا عندما
تصبح إلزامية

الم��ادة استرش��ادية إال أن��ه يت��م إعتماد
مساهمات الش��ركة االجتماعية من قبل
مجلس اإلدارة وجاري العمل على إعداد
السياسة المطلوبة.

الحادي عشر :إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين:
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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الثاني عشر ( :أ ) أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامسة ،وأعضاء
اللجان ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
االسم

المنصب بالشركة

1

صاحب السمو الملكي
االمير /عبدالعزيز بن
مشعل بن عبدالعزيز آل
سعود

رئيس مجلس إدارة

2

بدر بن عمر العبداللطيف

نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب
ورئيس اللجنة التنفيذية

3

ماجد بن عبد الرحمن
العسيالن

الرئيس التنفيذي وعضو
مجلس إدارة

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
بكالوريس في إدارة األعمال
رئيس مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة
رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع
رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية
الرئيس العام لشركة خدمات التقنية
الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات
مدير عام اإلنشاءات األولى للمباني-مؤسسة خاصة
اإلشراف العام على عدة فروع لمؤسساته الخاصة وبمختلف المجاالت
التجارية والخدمات والمقاوالت
وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوربية وأسيوية
شهادة الثانوية العامة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في
شركة اسمنت المدينة.
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبداللطيف القابضة.
نائب المدير العام في شركة مفروشات العبداللطيف
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً ).
عضو مجلس إدارة في شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي (سابقاً ).
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي (سابقاً ).
رئيس لجنة المراجعة في شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي (سابقاً ).
مساعد المدير العام في مفروشات العبداللطيف (سابقاً )
ومسئوال عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً )
مديراً للشئون اإلدارية
ً
مدير العالقات الحكومية في مفروشات العبداللطيف (سابقاً )
ماجستير في العلوم اإلدارية من بريطانيابرنامج تأهيلي متقدم في العلوم المصرفيةبرنامج في اإلدارة من جامعة سان دييغو في الواليات المتحدةالفعال من كلية انسياد لألعمال بفرنسا
برنامج في القيادة والتأثيرّ
-بكالوريس في المحاسبة

عدد من الدورات والمؤتمرات الفنية المتخصصة في صناعة األسمنتعالمياً
عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في اإلدارة المالية والمصرفيةعضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينةعضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينةعضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً )عضو مجلس إدارة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعيرئيس لجنة المراجعة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعيعضو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعيعضو اللجنة التنفيذية شركة توزيع الغاز الطبيعيعضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط (سابقاً )رئيس الشؤون المالية واإلدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة(سابقاً )
رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقاً )إدارة مصرفيات الشركات بنك الرياض (سابقاً )إدارة اإلئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابقاً )-إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقاً )
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االسم

المنصب بالشركة

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
بكالوريس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف)ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد  -الواليات المتحدة األمريكيةعضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة-عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات التقنية ورئيس لجنة اإلستثمار

عضو مجلس إدارة

4

محمد بن سعد المعجل

5

عمر بن حمد المشعل

6

صالح بن سليمان
الراجحي

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

7

محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس إدارة في شركة معارض الظهران الدوليةعضو مجلس األعمال السعودي البريطانيعضو مجلس األعمال السعودي اإليرلنديعضو مجلس إدارة ورئيس اإلستثمارات في شركة المعجل للتجارةوالمقاوالت
-مستشار مالي  -اتالنتك باسيفيك كابيتال  -المملكة المتحدة (سابقاً )

دبلوم عالي في دراسة االنظمة  -بكلوريس في التربية  -ماجستير في
الشريعة باحث درجة الدكتوراة في القانون
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً )
الرئيس التنفيذي لشركة باسقة القابضة
عضو مجلس إدارة لشركة رخاء القابضة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
المدير العام لشركة ابيات العربية السعودية
مستشار قانوني في ديوان مجلس الوزراء (سابقاً )

بكالوريوس إدارة أعمالالعمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية واإلستثماريةبكالوريس هندسة كهربائية.حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة .عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينةالرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في الشركة الدولية لألعمال التجاريةوالمقاوالت المحدودة
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في الشركة الدولية لألعمال التجاريةوالمقاوالت المحدودة.
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحاتوالتعيينات والمكافآت في شركة مجموعة كابالت الرياض
رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالتالمتخصصة
رئيس مجلس ادارة في شركة كابالت الرياضعضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادنوالكابالت والبالستيك
عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفيةعضو مجلس ادارة في شركة المستقبل للسيراميك والبورسالنعضو مجلس المديرين في شركة آفاق الحكمةعضو مجلس المديرين في شركة اآلفاق للتنميةعضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمةعضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية-شركة مجموعة كابالت الرياض  -المدير التنفيذي (سابقاً )
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المنصب بالشركة

االسم

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
 بكالوريوس في ادارة االعمال  -الواليات المتحده -ماجستير في اإلدارة المالية  -الواليات المتحدة

8

محمد بن حمدان السريع

9

عبدالرحمن بن سعد
القرني

 -عدة دورات متقدمه في ادارة االئتمان و المخاطر

عضو لجنة المراجعة

 -عضو لجنة مراجعة في اسمنت المدينه

(عضو من خارج
المجلس)

 ادارة مصرفيه الشركات الكبرى و المؤسسيه البنك السعودي البريطاني عضو مجلس إدارة و لجنة الترشيحات و المكافآت في شركةالسريع التجارية
ّ
 عضو مجلس ادارة شركة عوازل المتحده (سابقا) -رئيس قسم التحليل المالي في دار الغربية لالستشارات المالية (سابقا)

بكالوريس علوم أمنية.عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت
(عضو من خارج
المجلس)

دبلوم عالي قيادة إدارية.ماجستير علوم إدارية.عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينةمدير عام مؤسسة روضة اإلعمار للمقاوالتمدير القوة لقصر الحكم (سابقاً )-مدير الضبط الجنائي بشرطة الرياض (سابقاً )

الثاني عشر ( :ب ) أسماء اإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم
وخبراتهم.
االسم

المنصب بالشركة

المؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
 -درجة البكالوريس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعود

1

تركي بن عبدالعزيز
العبداللطيف

نائب الرئيس التنفيذي
للشئون اإلدارية

2

سليمان بن عبدالعزيز
الحديثي

مدير إدارة التسويق
والمبيعات

3

إدريس أبوالقاسم

المدير المالي

 مدير إدارة الموارد البشرية سابقاً بدأ العمل في قطاع الخدمات البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع البنوكممثال لخدمات البيع والتسويق لينتقل بعدها إلى قطاع صناعة األسمنت
ً
ليتدرج في عدة مناصب قيادية ،بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة
عشر عاماً .
 دبلوم تسويق من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني. بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة اإلمام. خبرة في التسويق والمبيعات بشركة اسمنت المدينة  13سنة.الزمالة االمريكية للمحاسبين القانونيين CPAبكالوريوس محاسبة جامعة الخرطوممدير االدارة الماليةمدير مراجعة (سابقاً )
االشراف على المحاسبين وأمناء صناديق النقديةإعداد التقارير المالية ومطابقة القوائم المالية السنوية و الربع سنويةالتحليل المالي ومؤشرات األداء ودراسات الجدوىإعداد السياسات واالجراءات الماليةاالشتراك في تطبيق البرامج المحاسبيةتصميم خطة المراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخليةإعداد الموازنات التقديرية والخطط االستراتيجية-إعداد وفحص االقرارات الزكوية و الضريبية
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 لجان مجلس اإلدارة:
1 -1لجنة المراجعة:
تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة ،وتشمل مسئوليتها
إس��تعراض ومناقش��ة البيانات المالية الربع سنوية والس��نوية للش��ركة .كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة
والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.


أعض��اء لجن��ة المراجع��ة في ال��دورة الرابعة لمجل��س اإلدارة التي ب��دأت م��ن 2016/06/19م وحتى تاريخ
2019/06/18م
االسم

2019/02/27م

2019/04/28م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

المنصب

 -1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم
-2األستاذ  /عمر بن حمد المشعل
 -4األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني

1

2

عضو لجنة
(عضو من خارج المجلس)

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة أربعة إجتماعان خالل عام 2019م.


أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2019/06/19م .
االسم

 -1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم
-2األستاذ  /عمر بن حمد المشعل
 -4األستاذ  /محمد بن حمدان السريع

1

2

3

2019/07/22م

2019/11/03م

2019/12/16م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

المنصب

عضو لجنة
(عضو من خارج المجلس)

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة ثالثة إجتماعات خالل عام 2019م.
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2 -2لجنة الترشيحات والمكافئات:
تتولى لجنة الترشيحات والمكافئات مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وفعالية أداء أعضائه ،ورفع التوصيات في شأن
التغي��رات الت��ي يمكن إجراؤها ،وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من اس��تقاللية وعدم وجود تعارض مصالح
للعضو ،والتوصية لترش��يح العضو وفق االحتياج��ات المطلوبة ،ومراجعة المكافئ��ات والتعويضات للجان المجلس
ورواتب اإلدارة التنفيذية ونسب التوطين.


أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2016/06/19م وحتى
تاريخ 2019/06/18م
االسم

األستاذ  /عمر بن حمد المشعل
األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني
األستاذ  /خالد بن عبدالمحسن الخيال

1

2

3

2019/02/27م

2019/03/27م

2019/05/05م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

عضو لجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

المنصب

عضو لجنة
(عضو من خارج المجلس)

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة ثالثة إجتماعات خالل عام 2019م.


أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التي بدأت من 2019/06/19م .
االسم

األستاذ  /محمد بن سليمان الراجحي
األستاذ  /محمد بن سعد المعجل
األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني

المنصب

1
2019/12/18م

رئيس اللجنة

حضر

عضو لجنة

حضر

عضو لجنة
(عضو من خارج المجلس)

حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماع واحد خالل عام 2019م.

3 -3اللجنة التنفيذية:
تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط اإلستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات
الى مجلس االدارة.


أعض��اء اللجن��ة التنفيذية في ال��دورة الرابعة لمجل��س اإلدارة التي ب��دأت م��ن 2016/06/19م وحتى تاريخ
2019/06/18م
االسم

المنصب

1
2019/03/24م

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

رئيس اللجنة

حضر

األستاذ  /صالح بن ابراهيم الشبنان

عضو لجنة

حضر

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو لجنة

حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة إجتماع واحد خالل عام 2019م.

20

التقـريرالسنـوي



أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الخامسة لمجــــلس اإلدارة والتي بدأت من 2019/06/19م وهم:
1

2

2019/09/09م

2019/12/16م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

االستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو لجنة

حضر

حضر

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

عضو لجنة

حضر

حضر

المنصب

االسم
األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة اجتماعين خالل عام 2019م.


مكافآت أعضاء اللجان لعام 2019م للدورة الرابعة والتي أنتهت في تاريخ 2019/06/18م:
االسم

م

المكافآت الثابتة

بدل الحضور

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
1

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

---

3,000

0

2

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

---

3,000

0

3

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

---

3,000

0

أعضاء لجنة المراجعة
1

1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

---

6,000

0

2

األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

---

6,000

0

3

األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني

25,000

6,000

0

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
1

األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

---

9,000

0

2

األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني

---

9,000

0

3

األستاذ  /خالد بن عبدالمحسن الخيال

25,000

9,000

0



مكافآت أعضاء اللجان لعام 2019م للدورة الخامسة والتي بدأت في تاريخ 2019/06/19م:
االسم

م

المكافآت
الثابتة

بدل الحضور

التعويضات وتكاليف
السفر واإلقامة

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
1

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

---

6,000

0

0

2

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

---

6,000

0

0

3

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

---

6,000

0

0

أعضاء لجنة المراجعة
1

1األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

---

9,000

0

0

2

األستاذ  /عمر بن حمد المشعل

---

9,000

0

0

3

األستاذ  /محمد بن حمدان السريع

25,000

9,000

6,321

0

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
1

األستاذ  /محمد بن سليمان الراجحي

---

3,000

0

0

2

األستاذ  /محمد بن سعد المعجل

---

3,000

0

0

3

األستاذ  /عبدالرحمن بن سعد القرني

25,000

3,000

0

0
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 مجلس اإلدارة:
1 -1أعضاء المجلس:
إجتماعات المجلس ومكافآتهم خالل عام 2019م كاآلتي:


أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خالل عام 2019م في دورته الرابعة والتي بدأت من تاريخ 2016/06/19م
وحتى 2019/06/18م كاآلتي:
(القيمة بالريال)

مستقل

100,000

6,000

0

100,000

12,000

0

12,000

0
0

م

االسم

1

صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

رئيس مجلس االدارة

2

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

نائب رئيس مجلس االدارة
والعضو المنتدب

تنفيذي

3

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

عضو مجلس ادارة

تنفيذي

100,000

4

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

عضو مجلس ادارة

تنفيذي

100,000

12,000

5

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

0

6

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

0

7

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

9,000

0



المنصب

التصنيف

المكافئات
السنوية

بدل حضور
جلسات

الرواتب
والتعويضات
والبدالت

أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم خالل عام 2019م في دورته الخامسة والتي بدأت من تاريخ 2019/06/19م
كاآلتي:

(القيمة بالريال)

مستقل

100,000

3,000

0

100,000

12,000

0

12,000

0
0

م

االسم

1

صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

رئيس مجلس االدارة

2

األستاذ  /بدر بن عمر العبداللطيف

نائب رئيس مجلس االدارة
والعضو المنتدب

تنفيذي

3

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحن العسيالن

عضو مجلس ادارة

تنفيذي

100,000

4

األستاذ  /صالح بن سليمان الراجحي

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

5

األستاذ /محمد بن سعد المعجل

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

0

6

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

0

7

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس ادارة

مستقل

100,000

12,000

0



المنصب

التصنيف

المكافئات
السنوية

بدل حضور
جلسات

الرواتب
والتعويضات
والبدالت

بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس اإلدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة
بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت س��نوية ألعضاء مجلس االدارة بإجمالي مبلغ قدره ( )1,400,000ريال
بواقع ( )100,000ريال لكل عضو في الدورة الرابعة والخامسة.
وقد تم تحديد المكافآة أعاله بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم إعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ
2018/05/03م وذلك لتالفي أي انحراف جوهري.
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2 -2حض��ور أعضاء مجل��س اإلدارة اجتماعات المجلس خالل ع��ام 2019م وبيان عضويتهم في
مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى:
بلغ��ت إجتماع��ات أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2019في دورته الرابع��ة والتي بدأت من تاريخ 2016/06/19م
وحتى 2019/06/18م كاآلتي:
عدد االجتماعات
م

االسم

1

1

2

3

4

2019/01/16

2019/02/26

2019/04/01

2019/05/06

الشركات المساهمة
التي يشارك في عضويتها

صاحب السمو
الملكي األمير
عبدالعزيز بن
مشعل آل
سعود

حضر

حضر

اعتذر

اعتذر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة اسمنت ينبع (مساهمة عامة)
شركة الجوف الزراعية
(مساهمة عامة)

2

األستاذ/
بدر بن عمر
العبداللطيف

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة مجموعة العبداللطيف
القابضة (مساهمة مقفلة)
شركة المستقبل للسيراميك
والبورسالن (مساهمة مقفلة)

3

األستاذ /صالح
بن ابراهيم
الشبنان

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)

4

األستاذ  /ماجد
بن عبدالرحمن
العسيالن

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي (مساهمة عامة)
شركة مكامن السعودية القابضة
(مساهمة مقفلة)
شركة توزيع الغاز الطبيعي
(مساهمة مقفلة)

5

األستاذ/
عبدالرحمن بن
سعد القرني

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة (مساهمة
عامة)

6

األستاذ/
عمر بن حمد
المشعل

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة (مساهمة
عامة)

7

األستاذ /
محمد بن
حكمت الزعيم

حضر

حضر

اعتذر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة المستقبل للسيراميك
والبورسالن (مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة
(مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك
(مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
الكابالت الهاتفية
(مساهمة مقفلة)
شركة افاق الحكمة للتنمية
(مساهمة مقفلة)
مجموعة كابالت الرياض
(مساهمة مقفلة)
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بلغت إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2019في دورته الخامسة والتي بدأت من تاريخ 2019/06/19م:
عدد االجتماعات
م

االسم

1

1

2

3

4

2019/06/20

2019/09/19

2019/11/04

2019/12/18

الشركات المساهمة
التي يشارك في عضويتها
شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة اسمنت ينبع (مساهمة عامة)
شركة الجوف الزراعية
(مساهمة عامة)

صاحب السمو
الملكي األمير
عبدالعزيز بن
مشعل آل
سعود

اعتذر

اعتذر

حضر

اعتذر

2

األستاذ/
بدر بن عمر
العبداللطيف

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة مجموعة العبداللطيف
القابضة (مساهمة مقفلة)
شركة المستقبل للسيراميك
والبورسالن (مساهمة مقفلة)

3

األستاذ  /ماجد
بن عبدالرحمن
العسيالن

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي (مساهمة عامة)
شركة مكامن السعودية القابضة
(مساهمة مقفلة)
شركة توزيع الغاز الطبيعي
(مساهمة مقفلة)

4

األستاذ  /صالح
بن سليمان
الراجحي

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة

5

األستاذ/
محمد بن سعد
المعجل

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت 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)

6

األستاذ/
عمر بن حمد
المشعل

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)

7

األستاذ /
محمد بن
حكمت الزعيم

حضر

حضر

حضر

حضر

شركة اسمنت المدينة
(مساهمة عامة)
شركة المستقبل للسيراميك
والبورسالن (مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة
(مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك
(مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
الكابالت الهاتفية
(مساهمة مقفلة)
شركة افاق الحكمة للتنمية
(مساهمة مقفلة)
مجموعة كابالت الرياض
(مساهمة مقفلة)
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3 -3بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمس��اهمين المنعقدة خالل الس��نة المالية األخيرة وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
الجمعية العامة العادية
العاشرة 2019/04/04م

الجمعية العامة العادية
الحادية عشر 2019/06/13م

1

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

اعتذر

اعتذر

2

األستاذ /بدر بن عمر العبداللطيف

حضر

حضر

3

األستاذ /صالح بن ابراهيم الشبنان

حضر

حضر

4

األستاذ  /ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

حضر

حضر

5

األستاذ /عبدالرحمن بن سعد القرني

حضر

حضر

6

األستاذ /عمر بن حمد المشعل

حضر

حضر

7

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم

حضر

حضر

م

االسم

ً
علما
4 -4اإلج��راءات التي اتخذها مجل��س اإلدارة إلحاطة أعضائ��ة – وبخاصة غي��ر التنفيذيين –
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه اإلدارة بإبالغ أعضاء مجلس اإلدارة -وبخاصة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
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ً
وفقا لما هو منصوص عليه
5 -5اإلفص��اح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات:
فيما يلي نص سياس��ة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والتي تم
إعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م:.

تمهيد:
تم إعداد هذه السياس��ة “سياس��ة مكافآت مجل��س اإلدارة ولجان��ه واإلدارة التنفيذية” به��دف التوافق مع الئحة
حوكمة الش��ركات الصادرة من مجلس هيئة الس��وق المالية بموجب القرار ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ
الموافق 2017/02/13م .والتي نصت بأن “ تقوم لجنة المكافآت والترش��يحات بـ” إعداد سياسة واضحة لمكافآت
أعض��اء مجل��س اإلدارة واللجان المنبثقة ع��ن المجل��س واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجل��س اإلدارة للنظر فيها
تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة”

الهدف:
تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء
متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ،كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر
من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية من خالل تبني خطط
محفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء ،مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.
وبرامج
ّ

المعايير العامة للمكافآت:
تخت��ص لجنة المكافآت والترش��يحات بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بمكافآت أعض��اء المجلس وأعضاء اللجان وكبار
التنفيذيين بالشركة ،وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:
أن تكون المكافآت متناس��بة مع نشاط واستراتيجية الش��ركة وأهدافها والمهارات الالزمة إلدارتها ومتوافقة مع
حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
تأخذ الش��ركة في االعتبار ممارس��ات الشركات األخرى وما هو س��ائد في سوق العمل في تحديد المكافآت ،مع
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
تح��دد المكافآت بناء على مس��توى الوظيفة ،والمهام والمس��ؤوليات المنوطة بش��اغلها ،والمؤهالت العلمية،
َّ

والخبرات العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
تحدي��د مكاف��آت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس م��دى خبرة العضو واختصاصاته والمه��ام المنوطة به وعدد
الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.
بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس
يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقررت ً
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
1 -1تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات
أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام
الشركات ولوائحه وفقاً للجدول الموضح ادناه:
بدل حضور الجلسة الواحدة

 3,000ريال

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

حسب المصروف الفعلي

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد

تح��دد س��نوياً بما ال يتج��اوز  200أل��ف ريال
وفقاً لنظام الشركة األساسي

التعديل وآليات الصرف:
بناء على توصية من لجنة
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المش��ار أعاله من فترة إلى أخرى ً
المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

2 -2يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها
الجمعية العامة للشركة.
  3يجب أن يش��مل تقرير مجلس اإلدارة الس��نوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خاللالسنة المالية 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 (أن وجدت) وأن يشتمل كذلك
على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4 -4يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للفقرة رقم ( )2من
المادة رقم ( )21من نظام الشركة االساسي.

مكافأة أعضاء اللجان:
1 -1يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه  -بإس��تثناء لجنة المراجعة  -وبدالت الحضور
وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2 -2يص��رف بدل حضور االجتماعات وغيرها من االس��تحقاقات كما هو موضح في هذه السياس��ة وفقاً للجدول
الموضح أدناه:
بدل حضور الجلسة الواحدة  /يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع

 3,000ريال

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 إلية)

مبلغ بما ال يتجاوز  50ألف ريال سنوياً

التعديل وآليات الصرف:
بناء
يج��وز مراجع��ة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوع��ة لعضو اللجنة (من خ��ارج المجلس) المش��ار إليها أعاله من فترة إل��ى أخرى ً
عل��ى توصية من لجنة المكافآت والترش��يحات إلى المجلس الذي يق��وم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات
المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

3 -3أم��ا مكاف��أة عضوي��ة لجنة المراجع��ة او بدل حض��ور االجتماعات يت��م اعتمادها م��ن قبل الجمعي��ة العامة
بناء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.
للمساهمين ً
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مكافأة اإلدارة التنفيذية:
1 -1تقوم لجنة المكافآت والترش��يحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج
وخطط الحوافز بش��كل مس��تمر واعتمادها وذلك بناء عل��ى توصية من اإلدارة التنفيذية وتش��تمل مكافآت
اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
-

أراتب أساس��ي (يتم دفعه في كل نهاية ش��هر ميالدي وبصفة ش��هرية) وبدالت تشتمل ،على سبيل المثال ال
الحصر ،بدل س��كن ،بدل مواصالت ،وبدل هاتف،وبدل تعليم لألبناء ،مزايا تأمين طبي له ولعائلته ،إجازة سنوية،
وتذاكر س��فر س��نوية ،ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياس��ة الموارد البشرية المعتمدة من قبل
الشركة.
 -بمكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

2 -2يت��م إعتماد المكافأة الس��نوية لجميع الموظفين وكب��ار التنفيذين بقرار من مجل��س اإلدارة بتوصية من لجنة
المكافآت والترشيحات.

ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:
1 -1ال يج��وز ألعضاء مجل��س اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة
للمساهمين.
2 -2تق��وم الش��ركة باإلفص��اح عن مكاف��آت أعض��اء المجلس واللج��ان وكب��ار التنفيذيي��ن في التقرير الس��نوي
لمجل��س اإلدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الش��ركات وأنظمة هيئة الس��وق المالية
ولوائحهما التنفيذية.
3 -3يستحق العضو المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقا لمدة عضويته.
4 -4يت��م إع��داد إجراءات صرف المكاف��آت الخاصة بأعضاء مجل��س اإلدارة واللجان من قبل أمين س��ر المجلس أو
سكرتير اللجنة على أن يتم إعتماد صرفها من قبل المدير المالي.
5 -5يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خالل أسبوع من عقد االجتماع.
  6تصرف المكافأة الس��نوية لمجلس اإلدارة س��نوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خالل الس��نةالمالية المنتهية بعد إعتماد الجمعية العامة لها ،أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة ( من خارج مجلس اإلدارة)
فيت��م صرفها س��نوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خالل الس��نة المالي��ة المنتهية خالل  30يوماً
التالية لنهاية العام المالي.
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مكافآت وبدل حضور آمين سر المجلس وسكرتارية اللجان:
يصرف بدل حضور ألمين سر مجلس اإلدارة

 2,000ريال

يصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة

 1,000ريال

تصرف مكافأة سنوية ألمين سر مجلس اإلدارة

20,000

تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المبنثقة

20,000

التعديل وآليات الصرف:
بناء
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة الس��نوية المقطوعة ألمين س��ر المجلس وس��كرتارية اللجان المشار إليهما أعاله من فترة إلى أخرى ً
عل��ى توصية من لجنة المكافآت والترش��يحات إلى المجلس الذي يق��وم 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 السياس��ة ويتم االلتزام بها من قبل الش��ركة إعتباراً من 2017/01/01م ،ويتم مراجعة هذه
السياس��ة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات ،ويتم عرض أي تعديالت مقترحة من قبل
اللجن��ة على مجلس اإلدارة ،الذي يقوم بدراس��ة ومراجع��ة التعديالت المقترحة ويوصي به��ا للجمعية العمومية
للمساهمين إلعتمادها.

(6 -6أ) -مصلح��ة وحق��وق أعض��اء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الخامس��ة في أس��هم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:
األسهم بنهاية عام
2018م

األسهم بنهاية عام
2019م

التغير خالل العام

عدد
األسهم

عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

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

-

957,727

0.506

957,727

0.506

ال يوجد

األستاذ /بدر بن عمر العبداللطيف
نائب رئيس مجلس االدارة

-

2,000

%0.001

2,000

%0.001

ال يوجد

-

30,000

%0.015

40,000

%0.021

10,000

األستاذ  /محمد بن حكمت الزعيم
عضو مجلس إدارة

-

280,000

280,000 %0.147

 %0.147ال يوجد

األستاذ /عمر بن حمد المشعل
عضو مجلس االدارة

-

969,000

0.512

969,000

0.512

ال يوجد

ممثال عن /شركة
ً
المعجل للتجارة
والمقاوالت

4,300,000

2.272

4,300,000

2.272

ال يوجد

117

0,0001

117

0,0001

ال يوجد

االسم

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

األستاذ /محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة
األستاذ  /صالح بن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة

مالحظات

-

النسبة

النسبة

%33.33
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(ب) -مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من
شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:
الوظيفة

األسم

األسهم بنهاية األسهم بنهاية
مالحظات
عام 2019م
عام 2018م

التغير خالل العام
عدد
األسهم

النسبة

األستاذ /تركي بن عبدالعزيز
العبداللطيف

نائب الرئيس
التنفيذي للشئون
اإلدارية

أسهمه

10

10

-

-

األستاذ /سليمان بن عبدالعزيز الحديثي

مدير إدارة
التسويق
والمبيعات

أسهمه

1,737

2,164

427

%24.58

7 -7مكافئات وتعويضات كبار التنفيذيين:
بلغ��ت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالش��ركة وهم (العضو المنت��دب ،الرئيس التنفيذي،
نائب الرئيس التنفيذي للشئون اإلدارية  ،المدير المالي ،مدير إدارة التسويق والمبيعات)
اإلجمالي

رواتب

البدالت

المكافئات

2,658,362

1,413,444

909,026  

الثالث عشر :إقرارات الشركة
انطالق��اً من دور مجلس االدارة ومس��ؤولياته ف��ي حماية موجودات الش��ركة فإن مجلس اإلدارة واس��تناداً الى
المعلوم��ات المتوف��رة لدي��ه ،وبن��اءاً على تقري��ر مراجع الحس��ابات ونتائج متطلبات الس��وق الحالية والمؤش��رات
المستقبلية يؤكد ما يلي:
1 -1أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2 -2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3 -3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4 -4ال توج��د أي��ة اس��تثمارات أو احتياط��ات تم إنش��ائها لصال��ح الموظفين مث��ال (االدخ��ار  -القروض  -أس��هم
الموظفين ....إلخ).
5 -5ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية.
6 -6ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب
أو تعويض.
7 -7ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
8 -8تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات لألسباب التالية:
تاريخ طلب الملف

الغرض من الطلب

الرقم
1

2019/01/27م

إعداد تقرير مجلس اإلدارة

2

2019/04/03م

عقد الجمعية العامة

3

2019/04/09م

توزيع أرباح

4

2019/06/12م

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

الخامس عشر :المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
أظهرت نتائج المراجعة الس��نوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2019م عدم وجود أي مالحظات جوهرية
تؤثر على نشاط الشركة ،وتقوم شركة ايرنست آند يونغ بأعمال التدقيق الداخلي بالشركة وتنفيذ عمليات مراجعة
مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها
بصف��ة دورية للجنة المراجع��ة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بش��أنها ،ولم يتبين للجنة
المراجع��ة وج��ود ضعف جوهري ف��ي إجراءات الرقاب��ة الداخلية التي وضعتها الش��ركة .وتوص��ي اللجنة اإلدارة
التنفيذية لش��ركة اسمنت المدينة باالستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات واإلجراءات الرقابية المعمول
بها وتحديثها بما يتالئم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.
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السادس عشر :النتائج المالية
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2014م إلى 2018م

1 -1قائمة المركز المالي:
(القيمة بآالف الرياالت)
عام 2019م

بيان

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م

عام 2015م

األصول
أصول متداولة

753,136

577,317

676,488

533,348

462,160

أصول غير متداولة

1,578,225

1,647,331

1,593,535

1,706,162

1,746,394

مجموع األصول

2,331,361

2,224,648

2,270,023

2,239,510

2,208,554

المطلوبات وحقوق المساهمين
خصوم متداولة

67,979

71,197

154,496

171,879

163,296

خصوم غير متداولة

17,552

11,542

10,062

8,188

6,942

مجموع الخصوم

85,531

82,738

164,558

180,067

170,238

حقوق المساهمين
رأس المال

1,892,000

1,892,000

1,892,000

1,892,000

1,892,000

احتياطي نظامي

152,372

134,411

123,314

113,983

92,493

أرباح مبقاة

201,458

115,498

90,151

53,460

53,823

مجموع حقوق المساهمين

2,245,830

2,141,909

2,105,465

2,059,443

2,038,316

حقوق المساهمين والمطلوبات

2,331,361

2,224,648

2,270,023

2,239,510

2,208,554



بتاريخ 1441/03/08هـ الموافق 2019/11/5م تم إعالن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال بنسبة %26
بدال من 1,892,000,000
وتعوبض المس��اهمين بذلك وليصبح رأس مال الش��ركة الجديد  1,400,000,000ريال ً
ريال وذلك لزيادته عن الحاجة ،وس��يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للش��ركة واإلقتراض
وس��يتضمن تعميم المس��اهمين جميع التفاصيل ،كم��ا لن يكون هناك أثر جوه��ري لتخفيض رأس المال على
عمليات الشركة .بينما تتوقع اإلدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات األداء والربحية للشركة
الرسم البياني التالي يوضح تطور األصول وحقوق الملكية خالل خمس سنوات من عام 2015م إلى 2019م:
األصول وحقوق المساهمين من 2015م الى 2019م (بماليين الرياالت)

� حقوق المساهمين

� األصول
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2 -2قائمة الدخل:
(القيمة بآالف الرياالت)
بيان

عام 2019م

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م

عام 2015م

صافي المبيعات

531,377

344,896

535,393

601,888

560,522

تكلفة المبيعات

()310,077

()244,813

()406,918

()345,813

()282,250

مجمل الربح

221,300

100,713

128,475

256,075

278,272

مجم��وع المصاري��ف العمومي��ة واإلداري��ة
والبيعية والتسويقية

()36,320

()31,115

()27,082

()25,319

()24,102

إيرادات /مصاريف أخرى

10,946

52,188

4,082

251

()153

الزكاة الشرعية

14,980

13,000

()12,169

()14,700

()12,305

صافي دخل السنة

180,945

112,312

93,306

216,307

241,865

ربحية السهم

0.95

0.59

0,49

1,14

1.28

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي األرباح خالل خمس سنوات من عام 2015م إلى 2019م

3 -3ملخص قائمة التدفق النقدي:
2019م آالف الرياالت

بيان

 2018آالف الرياالت

صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل

324,110

49,694

صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

()485,932

43,853

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

()78,091

()75,680

صافي التغير في النقد والنقد المماثل

()239,913

17,867

النقد وما في حكمه  -بداية السنة

308,369

290,501

النقد وما في حكمه  -نهاية السنة

68,455

308,369



تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م جزءاً ال يتجزأ من هذا التقرير.
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السابع عشر :األرباح
1 -1سياسة الشركة في توزيع األرباح
تعتمد سياس��ة الش��ركة في توزيع أرباحها الصافية الس��نوية على ما ورد بالنظام األساس��ي للش��ركة ومدى توفر
الس��يولة الالزمة للوفاء بس��داد االس��تثمارات والمش��روعات االس��تراتيجية للش��ركة ،حيث يتم توزي��ع األرباح على
النحو التالي:
1 -1يجن��ب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطياً نظامياً  .ويجوز للجمعيـة العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين
2 -2يحق للجمعية العامة العادية ً
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3 -3ي��وزع م��ن الباق��ي بعد ذل��ك دفعة أول��ى للمس��اهمين تعادل ( )%1خمس��ة بالمائ��ة على األق��ل من رأس
المال المدفوع
4 -4يخص��ص بع��د ما تقدم نس��بة ال تزيد عن ( )%10عش��ره في المائة م��ن الباقي لمكافئات مجل��س اإلدارة مع
مراع��اة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة واإلس��تثمار بهذا الش��أن ويوزع الباقي بعد ذلك على
المساهمين كحصة إضافية في األرباح

2 -2توزيعات األرباح خالل عام 2019م


ق��ام المجل��س في إجتماع��ه رق��م ( )4/ 2019 -2المنعقد ي��وم الثالث��اء بتــاريخ1440/06/23:ه��ـ الموافق
2019/02/26م برف��ع توصية بتوزيع أرباح نقدية عن الس��نة المالية المنتهي��ة 2018/12/31م بقيمة اجمالية
بلغ��ت ( )75,680,000ري��ال س��عودي بواقع ( )40هللة للس��هم الواح��د  ،وقد تم إعتم��اد التوصية عن طريق
الجمعية العمومية في اجتماعها المؤرخ في 1440/07/28هـ الموافق 2019/04/04م

الثامن عشر :مراقبة الحسابات لعام 2019م
1 -1تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2019م والربع األول من عام 2020م
وافق��ت الجمعية العامة العادية للش��ركة في اجتماعه��ا المنعقد في يوم الخمي��س 1440/07/28هـ الموافق
2019/04/04م ،عل��ى تعيي��ن (الدار لتدقيق الحس��ابات عبداهلل البصري وش��ركاه) لمراجعة القوائم المالية للس��نة
المنتهية في 2019/12/31م والربع األول من عام 2020م ،بما في ذلك القوائم الربع سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

2 -2تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2019م
ُيظهر تقرير مراجعي الحس��ابات أن القوائم المالية للشركة عن الس��نة المنتهية في 2019/12/31م خالية من أي
أخطاء جوهرية ،وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

3 -3المعايير المحاسبية
ت��م إع��داد القوائم المالية وفق��اً لمعايير المحاس��بة الدولية والتي ت��م تطبيقها واعتمادها من الهيئة الس��عودية
للمحاسبين القانونيين .وال توجد أية اختالفات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.
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شكر وتقدير
وف��ي الختام يس��ر مجل��س اإلدارة وبهذه المناس��بة أن يرفع أس��مى آيات ش��كره وامتنانه لمقام خ��ادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه ،وإلى ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،ولحكومتنا الرش��يدة .كما
يتق��دم المجلس بخالص الدع��اء الى اهلل العلي القدير أن يحف��ظ لهذه البالد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرش��يدة
ال��ى ما فيه خير لهذا الوط��ن والمواطنين ،وأن يحفظ هذه البالد ويجنبها كل مك��روه وأن يديم عليها نعمة األمن
واألمان والسالم.
كما يتقدم المجلس بالش��كر والعرفان لمقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة
االس��تثمار وهيئة الس��وق المالية وكاف��ة الجهات الحكومي��ة ذات العالقة على تعاونهم ومس��اندتهم ودعمهم
المتواص��ل ،وإل��ى المس��اهمين العم�لاء الك��رام على دعمه��م وثقته��م الغالية وإل��ى العاملين بالش��ركة على
جهودهم المثمرة.
واهلل ولي التوفيق,,
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,

مجلس االدارة
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