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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 املحترمين     السادة / مساهمي شركة أسمنت املنطقة الشمالية

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية.  الشمالية،يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة 

 ويعبر املجلس عن جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة للحضور.

 أيها األخوة:

لرفع أداء الشركة ولتحقيق أفضل  –بإذن هللا  –الجهود لتحقيق الطموحات املجلس يؤكد للجمعية العمومية مواصلة 

 وجعلها شركة رائدة في مجالها ضمن شركات اإلسمنت العاملة في اململكة. –إن شاء هللا  –النتائج 

تهية في ويسر املجلس أن يقدم لكم التقرير السنوي والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة املالية املن

 م مع القوائم املالية املدققة.31/12/2020

 

 املوفق،وهللا 

 رئيس مجلس اإلدارة          

 

 سـليمان بن سـليم الحربـــي                 
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: نشاط الشركة
ً
 :أوال

 .املكتل )الكلنكر( (، صناعة اإلسمنت األبيض، صناعة اإلسمنتبورتالند)اإلسمنت العادي  صناعةيتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في 

( 
ً
، بما يعادل )2.7وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية لإلنتاج في األفران حاليا

ً
 3,1( مليون طن كلنكر سنويا

ً
 .( مليون طن اسمنت سنويا

: الشركات التابعة والزميلة
ً
 :ثانيا

 :األردن-الشمالية أسمنت  .1

مليون دينار  55)قدره )مساهمة عامة( برأس مال  األردن-%( من أسهم شركة أسمنت الشمالية 99.372تمتلك شركة أسمنت املنطقة الشمالية ما نسبته )

( طن/سنة. ويتمثل نشاطها في صناعة االسمنت 1,000,000والتي تبلغ طاقتها التصميمية اإلنتاجية من اإلسمنت ) (،مليون سهم 55( مقسمة إلى )أردني

 واملحل الرئيس لعملياتها االردن.وطحن الكلنكر وتنفيذ املشاريع الصناعية. 

 :شركة خبراء االسمنت للتطوير واالستثمار .2

(من أسهم شركة خبراء االسمنت للتطوير واالستثمار )شركة أردنية محدودة املسؤولية معفاة( برأس %50تمتلك شركة أسمنت املنطقة الشمالية ما نسبته )

ويتمثل نشاطها الحالي في تملك األسهم في شركة العاملية لصناعة اإلسمنت فقط. واملحل الرئيس سهم(  1000( مقسمة إلى )أردنيدينار  1000مال قدره )

 لعملياتها االردن.

 :لشركات التابعة في دولة االماراتا .3

 اسم الشركة التابعة
رأس املال 

 )درهم اماراتي(

نسبة ملكية 

 الشركة فيها
 نشاطها الرئيس

الدولة املحل 

الرئيس 

 لعملياتها

 الدولة

محل 

 التأسيس

 االمارات االمارات تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية )األردن( %100 1000 شركة سما اليمامة ليمتد

 االمارات االمارات تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية )األردن( %100 1000 شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدينغ ليمتد

 االمارات االمارات تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية )األردن( %100 1000 االسمنت ومواد البناء املحدودةشركة شمال الخليج لتجارة 

 االمارات االمارات تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية )األردن( %100 1000 شركة عبر الشمال لإلسمنت ومشتقاته ومواد البناء املحدودة

 االمارات االمارات تملك االسهم في شركة اسمنت الشمالية )األردن( %100 1000 ومشتقاته املحدودة شركة الحزم لتجارة اإلسمنت

 االمارات االمارات (العراق) أم قصر لصناعة االسمنتتملك االسهم في شركة  %100 10000 شركة ام قصر نورثرن اسمنت ملتد
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: نتائج أعمال الشركة
ً
 :ثالثا

 :اإلنتاج (1)

 :السعودية–أسمنت املنطقة الشمالية  -أ

مليون وتسعمائة واربعة وخمسون الفا ( طن )1,954,251بتوفيق من هللا قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه )العادي / املقاوم( كمية قدرها )

 ة وثمانية وثالثون الفا ومائتان وثالثة وستون(مليون وستمائ( طن )1,638,263، مقابل كمية قدرها )م  2020 عامطن خالل  ومائتان وواحد وخمسون (

 (.%19.3قدره )ارتفاع م، ب 2019 طن خالل عام

 2020طن )مائة  وواحد وخمسون الفا وثالثمائة واربعة وثالثون  ( طن خالل عام  (151,334)وقد بلغ انتاج الشركة من الكلنكر االبيض كمية قدرها 

 (.%40.19)قدره انخفاض  ب، 2019طن )مائتان وخمسة وخمسون الفا وتسعمائة وستة وثمانون( طن خالل عام  (255,986)مقابل كمية قدرها 

طن خالل  مليون وسبعمائة وثمانية  االف وخمسمائة و اربعة و ثمانون (( طن )1,708,584وقد بلغ إنتاج اإلسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها )

قدره ارتفاع ب م2019( طن خالل عام مليون وستمائة وستة وثالثون الفا ومائة وخمسة وخمسون ( طن )1,636,155مقابل كمية قدرها ) م،2020عام 

(4.4.)%  

م، مقابل 2020طن خالل عام  مائتان واثنين الفا وستة وخمسون (( طن )202,056)مما طحن من الكلنكر كمية  االبيض وقد بلغ إنتاج اإلسمنت

  .(%56.16) قدرهارتفاع ب 2019( طن مائة وتسعة وعشرون الفا وثالثمائة وثمانية وثمانون ) ( طن129,388  (كمية قدرها

 :األردن–الشمالية أسمنت  -ب

األردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من االسمنت واملواد املضافة األخرى لعام  –حيث أن شركة أسمنت الشمالية 

 %(.32.01) بانخفاض قدره 2019م ( طن خالل عا923,000مقابل كمية قدرها ) ن( ط626,784م ) 2020

م، مقابل كمية 2020طن خالل عام  عشرون الفا واربعمائة واثني عشر  (( طن )20,412)مما طحن من الكلنكر كمية  االبيض وقد بلغ إنتاج اإلسمنت

  .(%70.80) قدرهارتفاع ب 2019( طن احد عشرة الفا وتسعمائة وواحد وخمسون ( طن )11,951  (قدرها

 العراق–شركة أم قصر لصناعة االسمنت  -ت

العراق تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويلة ألسمنت، فقد بلغ إنتاجها من األسمنت واملواد املضافة  –حيث أن شركة أم قصر نورثرن سمنت ليميتد 

 %(.8.83) بارتفاع  قدره 2019م ( طن خالل عا454,000مقابل كمية قدرها ) ن( ط494,078م ) 2020األخرى لعام 

 م:2020م إلى عام2016لشركة إسمنت املنطقة الشمالية من عام بنوعيه )العادي / املقاوم( البياني انتاج الكلنكر  ويوضح الرسم

 

 

 

 

2251
1555 1103 1638 1954

2016 2017 2018 2019 2020

2020الى عام 2016انتاج الكلنكر  من عام 
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 م:2020م إلى عام 2016لشركة إسمنت املنطقة الشمالية من عام بنوعيه )العادي / املقاوم( البياني انتاج االسمنت  ويوضح الرسم

 

 

 :التسويق واملبيعات (2)

طن  )ثالثة مالين وواحد وسبعون الفا  ومائتان واثنين وستون (( طن 3,071,262) اإلسمنت( من قاالردن، العرا السعودية،بلغت مبيعات الشركة )

، أي م2019خالل عام  )ثالثة مالين وسبعمائة وستون الفا ومائة وثالثة وثمانون( طن( طن 3,760,183كمية قدرها ) م، مقابل2020خالل عام 

 (.%18.32) انخفاضب

 م.2019( ريال عام 216,322,209)( ريال مقابل 196,126,503م )2020بلغت األرباح اإلجمالية في عام 

 م:2020م إلى عام 2016لشركة إسمنت املنطقة الشمالية من عام  صافي املبيعاتالبياني  ويوضح الرسم

 
 

 :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (3)
 بآالف الرياالت( )القيمة

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 املجموع تصدير الغربية الشمالية الشرقية الوسطى إجمالي اإليرادات

 345,340 546 71,671 124,996 119,254 28,873 345,340 م 2020

 

 بآالف الرياالت( )القيمة

 السنة
 األردن–الشمالية التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات أسمنت 

 املجموع خارج األردن داخل األردن إجمالي اإليرادات

 197,118 50,724 146,394 197,118 م2020

 

 بآالف الرياالت( )القيمة

 السنة
 العراق   –شركة ام قصر نورثرن اسمنت ليمتد لي إيرادات التحليل الجغرافي إلجما

 املجموع لعراقاخارج  لعراقاداخل  إجمالي اإليرادات

 109,023 0 109,023 109,023 م2020

2229
1295 821 1636 1709

2016 2017 2018 2019 2020

2020الى عام 2016انتاج االسمنت  من عام 

751
463 393

673 651

2016 2017 2018 2019 2020

2020الى عام 2016قيمة صافي  المبيعات من عام 
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: الخطط واملشاريع املستقبلية:
ً
 رابعا

  والتطوير وتطبيق أفضل املعايير العامليةالتطوير املستمر في جودة املنتجات من خالل عمليات البحث. 

 العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة. 

 االستثمار طويل األجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة. 

  ي تطوير جودة املنتجباالستفادة من مزايا الشركة التنافسية املتمثلة فاملحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي املتواصل لزيادتها وذلك. 

 على الحصة املستهدفة في األسواق الخارجية االستحواذعملية  لتسهيلخبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج اململكة  استغالل. 

 ربحيةالتركيز على االستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لزيادة ال. 

 زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة. 

 ناعةالتوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاريع التوسع الرأس ي واألفقي لصناعة اإلسمنت واملشاريع األخرى املرتبطة بالص. 

  مريكي املحافظة والتجديد على شهادات الجودة العاملية التي حصلت عليها الشركة مثل: ) شهادة املواصفات األوروبية و شهادة معهد البترول األ

(API 

: التوقعات لعام 
ً
 م:2020خامسا

تتوقع الشركة استمرار الطلب على مادة السمنت كما فيروس كورونا  انتشار نتيجة تحديات  م2021م أثر معدالت ربحية الشركة خالل عاتت ال  من املتوقع أن

 .نتيجة استمرار مشاريع اإلسكان بنفس الوتيرة

: املخاطر:
ً
 سادسا

 اإلنتاج والتسويق .1

ام وتكاليف واد الختواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع اإلسمنت بعض املخاطر املتعلقة بالتكلفة التشغيلية املتمثلة في إمكانية تقلب أسعار امل

ظل منافسين خارجيين داخل السوق املحلى، ولكن  فيالتصنيع، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تحديات املنافسة الشرسة بسوق األسمنت األبيض 

 ونظرا لتوقعات استمرار النمو الجيد في االقتصاد السعودي إن شاء هللا فإننا نستبعد حدوث هذه املخاطر على أرض الواقع.

 فسةاملنا .2

لك بسبب الفرق ما بين القدرات اإلنتاجية للمنافسين واإلستهالك مما ذو تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم باملنافسة الشديدة في املجالين املحلي والخارجي 

 .لك بدأت الشركة بتقليل املخاطر عن طريق تنويع املنتجات مما يخفف من املخاطرذقد يؤثر على األسعار التنافسية ول

 ر القرارات االقتصادية الصادرة من الدولةتغي .3

 على أرباح الشركة املستقبلية.  اإلقتصاديسيكون له أثره و على أسعار املدخالت وأسعار البيع  بالتأكيد يؤثر صدور أي قرارات سيادية من قبل الدولة 

 وملواجهة هذه املخاطر تعمل شركتكم على:

  مواد جديدة.الحفاظ على جودة املنتج والتنوع في إنتاج 

 والسعي لتوسيع قاعدة عمالئها. والخارجية املحافظة على قاعدة عمالئها في األسواق الداخلية 

 .االستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف واملصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية 
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 إدارة املخاطر .4

 تتمثل بــالتالي:تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في اململكة من مخاطر 

   مخاطر أسعار العمالت الخاصة 

، وتخضع املجموعة تتعلق مخاطر اسعار العمالت الخاصة في املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة للتغير في اسعار العموالت السائدة في السوق 

 املتمثلة بودائع املرابحة والتسهيالت االئتمانية.ملخاطر اسعار العموالت الخاصة بشان موجوداتها املرتبطة بعموالت خاصة 

  مخاطر االئتمان 

 .تتمثل مخاطر االئتمان في علم وفاء طرف اداة مالية بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف األخر خسارة مالية 

لحصول على ضمانات عالية الجودة عند اللزوم و بمراقبة تدير املجموعة مخاطر االئتمان املتعلقة بالعمالء بالتعامل مع عمالء ذوي تاريخ التماني موثوق وا

 األرصدة غير املسددة ، وتلك املتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع بنوك حسنة السمعة.

  مخاطر السيولة 

 املاليةتتمثل مخاطر السيولة في مواجهة املجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة باألدوات  

راقبة متطلبات وقد تنشا مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية بشكل سريع بمبلغ يقارب قيمتها العادلة. وتدير املجموعة مخاطر السيولة بم 

يوما  ۹۰-۳۰لدى املجموعة من  راس املال العامل و التدفقات النقدية بانتظام والتاكد من توفر التسهيالت البنكية عند الحاجة. وتتطلب شروط العقود

 يوما من تاريخ الفواتير. 45-30من تاريخ الفواتير ، وتسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خالل 

  زيادة تركز املخاطر 

يكون لديها خصائص  ينشا تركز املخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى انشطة تجارية مماثلة او انشطة في املنطقة الجغرافية ذاتها او عندما 

غيرها من الظروف . ويشير اقصادية تؤدي بها أن تتاثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو 

 .تركز املخاطر إلى الحساسية النسبية األداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة

  القيم العادلة لألدوات املالية 

ثم قيد األدوات املالية بالتكلفة املطفاة بالرغم من ذلك قيمت اإلدارة بان القيم العائلة األوراق القبض والحسابات  ۲۰ ۱۹و  ۲۰۲۰ديسمبر  31كما في  

 رى تقارب قيمها الدفترية.التجارية املدينة والحسابات املدينة األخرى والحسابات التجارية الدائنة والحسابات األخ
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: القروض كما هي في 
ً
 :م31/12/2020سابعا

 قروض شركة اسمنت املنطقة الشمالية:

 اسم الجهة املانحة للقرض تسلسل
مبلغ أصل 

 القرض

مدة 

القرض 

 اليوم

رصيد القرض 

 في بداية العام

املستلم من القرض 

 خالل العام

املبالغ املدفوعة سدادا 

 السنةللقرض خالل 

رصيد القرض 

 في نهاية العام

 4,000,000 - - - 329 4,000,000 العربي 1

 16,666,664 33,333,336 50,000,000 - 540 50,000,000 العربي 2

 14,428,379 - 14,428,379 - 180 14,428,379 االنماء 3

 11,819,747 - 11,819,747 - 180 11,819,747 االنماء 4

 19,406,236 - 19,406,236 - 180 19,406,236 االنماء 5

 10,201,305 - 10,201,305 - 180 10,201,305 نماءاال  6

 30,000,000 - 30,000,000 - 180 30,000,000 االنماء 7

 5,334,464 - 5,334,464 - 180 5,334,464 االنماء 8

 14,598,989 - 14,598,989 - 180 14,598,989 االنماء 9

 3,155,254 - 3,155,254 - 180 3,155,254 االنماء 10

 12,908,327 - 12,908,327 - 180 12,908,327 االنماء 11

 10,829,609 - 10,829,609 - 180 10,829,609 االنماء 12

 11,874,268 - 11,874,268 - 180 11,874,268 االنماء 13

 30,000,000 - 30,000,000 - 180 30,000,000 االنماء 14

 45,000,000 - 45,000,000 - 360 45,000,000 البالد 15

 33,000,000 - 33,000,000 - 90 33,000,000 البالد 16

 80,000,000 40,000,000 - 120,000,000 1800 200,000,000 العربي 17

 245,454,545 54,545,455 - 300,000,000 2160 300,000,000 الراجحي 18

 200,000,000 - 200,000,000 - 720 200,000,000 صندوق التنمية الصناعية 19
 

 
 

 

 

 .قروض أي التابعة الشركاتباقي  على يوجد ال  أنه كما

 

 798,677,787        م 31/12/2020إجمالي القروض القائمة حتى 
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: املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع:
ً
 ثامنا

االجتماعي والشراكة الدائمة في تنمية املجتمع فقد قدمت عددا من املساهمات النقدية والعينية لعدد من إحساسا من الشركة وإيمانا منها بالواجب 

 الجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية مثل:

  املؤتمر الجيولوجي الثالث عشر.دعم 

 .دعم مهرجان الصقور 

  مسجد عثمان بن مظعون دعم. 

  أمن الطرق دعم. 

: املوارد البشرية:
ً
 تاسعا

ولذلك تقوم الشركة بحث وتحفيز املوظفين على العمل والتفكير واملشاركة االيجابية في تطوير انفسهم والناتج عنه ايضا تطوير  املوارد البشريةب تهتم الشركة

القيادية بشكل خاص ويكمن  الشركة وإيجاد البيئة املالئمة للعمل التي تساعدهم على االنتاج بروح الفريق الواحد وتوطين الوظائف بشل عام والوظائف

 م2020وقد بلغت نسبة السعودة في نهاية  ,2030 ذاك في طرح البرامج التدريبية التطويرية لرفع وتعزيز عطاءاتهم وقدراتهم بما يتواكب مع رؤية اململكة

 من اجمالي العاملين في الشركة في النطاق البالتيني. 54,75%

لخدماتية والترفيهية للموظفين قدمت عددا من البرامج التي تعنى بمشاركة املوظف افراحه فتم اعتماد هدية املولود وقد قدمت الشركة عالوة على الوسائل ا

 وإعانة الزواج كمشاركة وتشجيع للموظف.

: السالمة والصحة والبيئة:
ً
 عاشرا

ة حفاظا على سالمة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة األرصاد تقوم شركة أسمنت املنطقة الشمالية بتطبيق كافة املقاييس واملعايير السعودية والعاملي

 وحماية البيئة باململكة، وتراعي كافة املتطلبات ضمن املبادئ األساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية داخل املصنع.

خطوط اإلنتاج بكافة مرافق املصنع، وتفوق كثيرا املتطلبات وتحرص على القيام بأعمال الصيانة وسالمة الفالتر التي تقوم بتنقية الهواء املنبعث من 

 املحددة من قبل مصلحة األرصاد وحماية البيئة باململكة
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 :: الحوكمةحادي عشر

 عدا ما يلي: حوكمةال بالئحة الواردة املواد كافة الشركة طبقت

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة

وضع الآلليات الالزمة حلصول كل من اعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات  2الفقرة  39المادة 
 تدريبية بشكل مستمر

 مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

كل ثالث   ألدائهيتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية خمتصة   الفقرة ه 41المادة 
 سنوات

 مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال

 مادة اسرتشاديه سيتم تطبيقها مستقبال جيري أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني تقيما دوريا ألداء جملس االدارة  الفقرة و 41المادة 

جلنة املراجعة تدخل مراقبة املخاطر ضمن اختصاصات  تشكيل جلنة إدارة املخاطر    70المادة 
واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام 
مراقبة خماطر كامل فلديها سياسة خماطر وتعد خطة 

 املراجعة الداخلية على اساس املخاطر

 مادة اسرتشاديه على األقل وكلما دعت احلاجة اىل ذلك أشهر(جتتمع جلنة املخاطر بصفة دورية كل )ستة   72المادة 

وضع مؤشرات قياس تربط اداء الشركة مبا تقدمة من مبادرات يف العمل االجتماعي ومقارنة ذلك  1الفقرة  88 المادة
 بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه

 مادة اسرتشاديه

يف حال تشكيل جملس االدارة جلنة خمتصة حبوكمة الشركات فعلية ان يفوض اليها االختصاصات   95المادة 
املقررة مبوجب املادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة وعلى هذه اللجنة متابعة اي موضوعات 

ل تطبيقات احلوكمة وتزويد جملس االدارة سنويا على االقل بالتقارير والتوصيات اليت تتوص بشأن
 اليها 

 اسرتشاديهمادة 

 

 :الشركة على املفروضة والعقوبات الجزاءاتعشر: ثاني 

 .م2020خالل العام  الشركة على مفروضة أخرى  جزاءات أو عقوبات أية هناكليس 
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 بمقترحات املساهمين علما-التنفيذيينغير  وبخاصة-ثالث عشر: االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

 :وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

شركة وال توجد أي الوذلك من خالل قسم عالقات املساهمين بإن وجدت  وأسئلتهم واستفساراتمالحظات املساهمين يستعرض املجلس في اجتماعاته 

 .م2020خالل العام وادائها حيال الشركة مقترحات أو مالحظات 

قامت  التي والجهة الخارجيةوأعضائه  وأداء لجانهائل التي اعتمدها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه رابع عشر: الوس

 :بالتقييم وعالقتها بالشركة

اللجنة في تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتعتمد 

 تقييم اداء اعضاء مجلس اإلدارة على نظام التقييم الذاتي لألعضاء.

 :خامس عشر: توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

 يوجد مراجع داخلي.

األخذ  سادس عشر: توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة او التي رفض املجلس

 ومسوغات تلك الداخلي،بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع 

 :التوصيات. وأسباب عدم األخذ بها

 .لجنة املراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارةمن  توصيات ال يوجد

 :الطلبات واسبابها وتواريخ تلكاهمين سابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل املس

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 أخرى  م05/01/2020 1

 جمعية م12/2/2020 2

 جمعية م19/04/2020 3

 ملف أرباح م07/09/2020 4
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لســابقة واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم الحاليــة واأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان،  :عشر ثامن

 :ومؤهالتهــم وخبراتهــم

 :مجلس اإلدارة -أ
 

 / سليمان بن سليم الحربي أ .1

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 رئيس مجلس إدارة شركة عبر اململكة السعودية للمقاوالت

 رئيس مجلس املديرين لشركة سناف السعودية 

 لشركة عبر اململكة لالستثمار رئيس مجلس املديرين

 رئيس مجلس اإلدارة لشركة عبر اململكة للتنمية القابضة

 لشركة عبر اململكة الوطنية للتعمير رئيس مجلس املديرين

 رئيس مجلس املديرين للشركة بر اململكة للطاقة 

 لشركة عبر اململكة للمياهرئيس مجلس املديرين 

 رئيس مجلس اإلدارة لشركة عبر اململكة القابضة

 رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل

 السعودية-رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية 

 نقل التخصصية العاملية لشركة رئيس مجلس املديرين

 االردن  –رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية 

 يئة السعودية للمقاولينعضو مجلس إدارة اله

 عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية 

 لشركة دروب للتطوير العمراني عضو مجلس املديرين

 درب املشاعر رئيس مجلس املديرين لشركة

 رئيس مجلس عبر اململكة العقارية

 شهادة في اللغة االنجليزية عضو مجلس منطقة مكة املكرمة سابقا

دورات متعددة في ادارة 

 االعمال

 

 

 م / رائد بن ابراهيم املديهيم .2

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 البناء.العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر ملواد 

 الحديدية.مجلس إدارة في شركة اليمامة للصناعات نائب رئيس 

  .مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشمالية رئيس نائب

 .مجلس إدارة الشركة املتحدة للصناعات التعدينية رئيس

 .عضو مجلس إدارة في شركة بوان

 الرياض كابالت مجموعة شركة

 سوريا. –مجلس إدارة شركة إسمنت البادية رئيس  نائب

 .مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين رئيس نائب

  .األردن –عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية 

مجلس إدارة في الشركة العربية  عضو 

م وحتى نهاية مايو 2006لألنابيب من عام 

عضو مجلس إدارة شركة إسمنت  .م2015

 مصر. –السويس 

 

 الهندسة في بكالوريوس درجة

 الكهربائية

 الهندسة في املاجستير  درجة

 الكهربائية

خبرات هندسية 

وإدارية متنوعة تمتد 

 
ً
ألكثر من ثالثين عاما

العام  في القطاعين

 والخاص.

 

 م / سعود بن سعد العريفي .3

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

  .شركة إسمنت املنطقة الشمالية العضو املنتدب في

 .رئيس مجموعة سعود سعد العريفي للتجارة

 .االردن –عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية 

 .عضو مجلس ادارة شركة صلب ستيل

  .املديرين لشركة الدار لالستشاراتعضو مجلس 

 .مدير تنفيذي وشريك عبر اململكة لالستثمار

 .عضو مجلس املديرين شركة الصناعات العاملية

 .عضو مجلس املديرين شركة تشكيل وطالء الحديد

 .عضو مجلس املديرين شركة تبوك ستيل

 .عضو مجلس املديرين شركة صناعات الحديدية

 .طوير اململكة للعقارعضو مجلس مديرين شركة ت

 .عضو مجلس املديرين شركة كادن اللوجستية

 .عضو مجلس املديرين شركة كادن لالستثمار

 .عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة لالستثمار

 سنوات 9وزارة الدفاع  درجة بكالوريوس الهندسة املعمارية  مهندس في وزارة الدفاع والطيران

 والقطاع الخاص
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 بن فايز الدرجمم / محمد  .4

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 .مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشماليةعضو 

 .نائب رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل

 .االردن –عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية 

 .التخصصية العاملية املديرين نقلعضو مجلس 

  .الدار لالستشاراتعضو مجلس املديرين لشركة 

 .شريك ومدير عام عبر اململكة لالستثمار

 .شريك في السعودية لإلعمار واملقاوالت

 .عضو مجلس املديرين شركة الصناعات العاملية

 .عضو مجلس املديرين شركة تشكيل وطالء الحديد

 .عضو مجلس املديرين شركة تبوك ستيل

 .عضو مجلس املديرين شركة صناعات الحديدية

 .مجلس مديرين شركة تطوير اململكة للعقار عضو 

 .عضو مجلس املديرين شركة كادن اللوجستية

 .عضو مجلس املديرين شركة كادن لالستثمار

 .عضو مجلس مديرين شركة تطوير اململكة لالستثمار

 درجة البكالوريوس مهندس في وزارة الدفاع والطيران

 هندسة العمارة وعلوم

والقطاع  سنة 15وزارة الدفاع 

 الخاص

 

 

 أ/ محمد بن سليم الصاعدي .5

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 .مجلس إدارة في شركة إسمنت املنطقة الشماليةعضو 

 عضو مجلس املديرين لشركة الفا للنقل املحدودة

 املديرين لشركة جال للتنمية مجلسرئيس 

 السعوديةعضو مجلس املديرين لشركة هيبكو 

 املدير العام لشركة الطريس السعودية

 القطاع الخاص  

 

 

 الصقير حمد بن فيصل /د .6

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة اسمنت املنطقة رة مجلس إداعضو 

 -الشمالية

 الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية.

 الطيران املدني.نائب رئيس هيئة 

 رئيس مجلس املديرين لشركة الطيران املدني السعودي القابضة.

 الرئيس التنفيذي لشركة النقل املتكامل.

 الدكتوراةدرجة 

 الهندسة املدنية/ االنشائيةفي 

 

 

 

 آل عبيد صالح بن عبد الرحمن /د .7

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

املجموعة السعودية  –الرئيس التنقيذي 

 للتطوير واإلبتكار

 عضو هيئة تدريس جامعة امللك سعود.

 شركة سابك –مراكز قيادية 

  كيميائيةال هندسةالفي الدكتوراة درجة 

 كيميائيةال هندسةالفي   املاجستير درجة 

 كيميائيةال هندسةالفي  البكالوريوسدرجة 

والتقنيه عام في قطاع الصناعه  34خبرة 

 تطوير واالستراتيجيات واالستثمار وال

 .صناعيال
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 :من خارج املجلس أعضاء اللجان -ب
 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 مراجعة لجنة عضو  اليحيى طارق  إياد 1

 اسمنت لشركة

 .الشمالية املنطقة

 عسير. شركة في االستثمار  إدارة مدير 

 .لإلدارة مىاز الخ شركة في التنفيذية باإلدارة عضو 

 املصرفية. الراجحي شركة في والتمويل املتاجرة إدارة مدير 

 .التعاوني للتأمين الوطنية شركة في املالية للشؤون املدير  مساعد

 تجارة بكالوريوس

 عام محاسبة –

 دولة من 1980

 .الكويت

 صندوق 

 التنمية

 الصناعية

 .السعودي

 العزيز  عبد بن خالد/  أ 2

 العريفي

 مراجعة لجنة عضو 

 اسمنت لشركة

 .الشمالية املنطقة

 -الشماليةعضو مجلس إدارة شركة اسمنت املنطقة 

 عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية "زجاج"، الرياض.

 عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات "نماء" الجبيل.

 واملسابك، الجبيل.عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور 

 عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة. "بيئة"، الجبيل.

 عضو مجلس إدارة شركة االستثمارات التقنية، الرياض.

 عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط للفنادق الكبرى، بيروت. 

 السياحية,شتوتغارد، أملانيا. vacances Gmb مدير عام شركة

 السعودية التونسية لالستثمار، تونس. مدير عام الشركة

 مدير عام إدارة االستثمار بشركة األنواء القابضة الرياض.

 رئيس قطاع النقل العام بالشركة السعودية للنقل البحري "بحري"

 درجة البكالوريوس

 في االدارة العامة

 

 

 :االدارة التنفيذية -ت
 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 املدير العام السبيعي سعد بن عبيد /د 1

 

 في درجة الدكتوراه الشمالية املنطقة اسمنت – التنفيذي املدير 

 املدنية الهندسة

 

 هندسة بكالوريوس الشمالية املنطقة اسمنت – مشاريع مدير  العام املدير  نائب الدوسري  ناصر  بن عائض/  م 2

 مدنية

 

درجة املاجستير إدارة  مدير مالي لعدة شركات أسمنت عاملية املدبر املالي أ/ هيثم مصطفى عفيفى 3

 مالية
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أســماء الشــركات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجالــس تاسع عشر: 

 :ة والســابقة أو مــن مديريهــاإدارتهــا الحاليــ

 

 / سليمان بن سليم الحربي أ .1

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

 مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو  الكيان القانوني

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / 

خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانوني

 رئيس مجلس إدارة شركة عبر اململكة السعودية للمقاوالت

 رئيس مجلس املديرين لشركة سناف السعودية 

 لشركة عبر اململكة لالستثمار رئيس مجلس املديرين

 لشركة عبر اململكة للتنمية القابضة رئيس مجلس اإلدارة

 للتعميرلشركة عبر اململكة الوطنية  رئيس مجلس املديرين

 رئيس مجلس املديرين للشركة بر اململكة للطاقة 

 رئيس مجلس املديرين لشركة عبر اململكة للمياه

 رئيس مجلس اإلدارة لشركة عبر اململكة القابضة

 رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل

 السعودية-رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية 

 لعامليةنقل التخصصية ا لشركة رئيس مجلس املديرين

 االردن  –رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية 

 عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية 

 لشركة دروب للتطوير العمراني عضو مجلس املديرين

 درب املشاعر رئيس مجلس املديرين لشركة

 رئيس مجلس عبر اململكة العقارية

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكةداخل 

 اململكة خارج

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 محدودةذات مسؤولية 

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسئولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

   

 

 
 

 

 م / رائد بن ابراهيم املديهيم .2

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 مجلس إدارتها الحالية أو من مديريهاعضوا في 

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو  الكيان القانوني

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة

 الكيان القانوني

 شركة مصدر ملواد البناء

 الشركة املتحدة للصناعات التعدينية

 إسمنت املنطقة الشماليةشركة 

 األردن –شركة إسمنت الشمالية 

 سوريا-شركة إسمنت البادية 

 شركة بوان

 الرياض كابالت مجموعة شركة

 شركة الخطوط السعودية للتموين

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية

سابقا  )معروفةشركة ثبات لإلنشاءات املحدودة 

 بـشركة املهيدب للمقاوالت(

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 مسؤولية محدودة ذات

 

 الشركة العربية لألنابيب

 مصر-شركة إسمنت السويس 

 

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة
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 م / سعود بن سعد العريفي .3

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة  القانونيالكيان 

 عضوا في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانوني

 شركة إسمنت املنطقة الشمالية

 شركة صلب ستيل

 شركة نقل التخصصية العاملية

 شركة عبر اململكة لالستثمار

 شركة الصناعات العاملية

 تبوك ستيلشركة 

 شركة تطوير اململكة للتطوير العقاري 

 شركة تطوير اململكة لالستثمار

 االردن  –شركة اسمنت الشمالية 

 شركة الدار لالستشارات الهندسية

 شركة تشكيل وطالء الحديد

 شركة الصناعات الحديدية

 شركة كادن اللوجستية

 شركة كادن لالستثمار

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 اململكةداخل 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة ذات

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة 

 شركة تضامنية

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

  

 

 

 م / محمد بن فايز الدرجم .4

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو 

 من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا  الكيان القانوني

 في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / 

خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانوني

 شركة إسمنت املنطقة الشمالية

 شركة صلب ستيل

 شركة نقل التخصصية العاملية

 شركة عبر اململكة لالستثمار

 شركة الصناعات العاملية

 شركة تبوك ستيل

 شركة تطوير اململكة للتطوير العقاري 

 شركة تطوير اململكة لالستثمار

 االردن  –شركة اسمنت الشمالية 

 شركة الدار لالستشارات الهندسية

 شركة تشكيل وطالء الحديد

 شركة الصناعات الحديدية

 شركة كادن اللوجستية

 شركة كادن لالستثمار

 ململكةداخل ا

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 محدودةذات مسؤولية 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة 

 شركة تضامنية

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

  

 

 

 

 أ/ محمد بن سليم الصاعدي .5

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو  الكيان القانوني

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانوني

 شركة الفا للنقل املحدودة 

 شركة جال للتنمية 

 شركة هيبكو السعودية

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 اململكة داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة
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 صقيرال حمدبن  فيصل /د .6

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجلس أسماء  الكيان القانوني

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة

 الكيان القانوني

 اململكة داخل اململكة داخل املتقدمة االلكترونيات شركة مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة ذاخر للتطوير املحدودة

 

 آل عبيد صالح بن عبد الرحمن /د .7

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا في مجلس 

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجلس  الكيان القانوني

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 

 اململكة

 الكيان القانوني

التنفيذي واملؤسس الرئيس 

للمجموعة السعودية للتطوير 

 واالبتكار

شركة ذات  داخل

مسؤولية 

 محدودة

 شركة مساهمة داخل عضو اللجنة التنفيذية لإلدارة بشركة سابك

عضو مجلس إدارة في اللجنة 

التنفيذية لألبحاث والتقنية 

 لشركة سبكيم

 شركة مساهمة داخل

 ) لشركة سبكيم(

سابك أمريكا، في هيوستن بالواليات  رئيس مجلس إدارة شركة

 املتحدة األمريكية

 شركة مساهمة خارج

 ) شركة سابك(

عضو مجلس إدارة شركة البالد 

 كتاليست املحدودة

، في والية نيوجيرس ي بالواليات (Scientific Design) رئيس شركة   داخل

 املتحدة األمريكية.

 ) شركة سابك(  خارج

عضو مجلس إدارة الشركة 

 املتحدة لزيوت التشحيم

   داخل رئيس مجلس إدارة شركة ابن زهر   داخل

عضو مجلس إدارة هيئة 

 املواصفات واملقاييس

   داخل رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا   داخل

عضو مجلس إدارة هيئة املحتوي 

 املحلي واملشتريات الحكومية

   داخل رئيس مجلس إدارة شركة الرازي    داخل

 ) شركة سابك(  خارج مجلس إدارة شركة سابك للتقنية رئيس   

   داخل رئيس وحدة االستراتيجية للبوليمرات) شركة سابك(   

   داخل  رئيس وحدة االستراتيجية للوسطيات) شركة سابك(   

 ) شركة سابك(  خارج عضو مجلس اإلدارة في شركة سابك أوروبا   

 ) شركة سابك(  داخل للبالستيكيات املبتكرةعضو مجلس اإلدارة في شركة سابك    

عضو اللجنة االستشارية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم    

 والتقنية

   داخل

   داخل عضو لجنة اإلحصاء الوطنية   

 شركة مساهمة داخل عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لصناعة الورق   

 شركة مساهمة داخل للورقرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية    

   داخل عضو مجلس إدارة في شركة صافوال للبالستيك   

رئيس فريق التوازن االقتصادي في غرفة الرياض للتجارة    

 والصناعة

  احد شركات  داخل

 شركة صافوال

   داخل عضو اللجنة الوطنية للمكاتب االستشارية   

   داخل للتجارة والصناعةرئيس اللجنة الصناعية غرفة الرياض    

   داخل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودي   



 م 2020 تقرير مجلس اإلدارة لعام

17 

 

 

عضــو مجلــس إدارة -فيــذيتكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي: عضــو مجلــس إدارة تنعشرون: 

 :مجلــس إدارة مســتقل عضــو -تنفيــذي غيــر 

 مستقل(/ غير تنفيذي /  )تنفيذيتصنيف العضوية  اسم العضو

 غير تنفيذي سليمان بن سليم الحربي /أ

 مستقل رائد بن ابراهيم املديهيم /م

 تنفيذي م / سعود بن سعد العريفي

 غير تنفيذي م/ محمد بن فايز الدرجم

 مستقل أ/ محمد بن سليم الصاعدي

 مستقل صقيرالحمد بن  فيصل /د

 مستقل آل عبيد صالحبن  عبدالرحمن /د

 

بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين املنعقــدة خــالل الســنة املاليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء الحادي والعشرون: 

 :مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات

 
 االسم

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية غير العادية

 م12/02/2020

 اجتماع الجمعية العادية

 م19/04/2020

   األستاذ / سليمان بن سليم الحربي 1

   املهندس / رائد بن ابراهيم املديهيم 2

   املهندس / سعود بن سعد العريفي 3

   املهندس / محمد بن فايز الدرجم 4

   األستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي 5

   صقيرالحمد بن  فيصل /كتور دال 6

   آل عبيد صالحبن  عبدالرحمن/  كتور دال 7
 

عـدد اجتماعـات مجلـس اإلدارة التـي عقـدت خـالل السـنة املالية األخيرة، وتواريـخ انعقادها، وسـجل الثاني والعشرون: 

 :ـاع موضحـا فيه أسـماء الحاضرينحضـور كل اجتم

 اسم العضو

 (4عدد االجتماعات ) 

 االجتماع االول 

 م16/03/2020

 االجتماع الثاني

 م20/05/2020

 االجتماع الثالث

 م11/06/2020

 االجتماع الرابع

 م27/08/2020

 الخامساالجتماع 

 م04/11/2020
 اإلجمالي

      5 / سليمان بن سليم الحربي أ

      5 م / رائد بن ابراهيم املديهيم

      5 م / سعود بن سعد العريفي

      5 م / محمد بن فايز الدرجم

      4 أ/ محمد بن سليم الصاعدي

      4 صقيرالحمد بن  فيصل /د

      5 آل عبيد صالحبن  عبدالرحمن/  د
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 :لجان مجلس اإلدارةالثالث والعشرون: 

 ولجنة الترشيحات واملكافآت. املراجعة،لجنة  هما:قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين 

 :( لجنة املراجعة1)

(، وتتلخص مهامها في العمل مع اإلدارة لضمان تطبيق النظام ينمن خارج املجلس )مستقل ينرة وعضو مجلس اإلدا نائب رئيستتكون لجنة املراجعة من 

ولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور املراجعة املعايير املحاسبية واملالية ومراجعة القوائم املالية األ  الشركة معاملحاسبي في 

 الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر املناسب.

 ( اجتماعات.4عدد ) م2020وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 

 وتتكون لجنة املراجعة من عدد ثالثة أعضاء هم:

 

 طبيعة العضوية االسم

 ( اجتماعات4االجتماعات )عدد 

 االجتماع االول 

 م05/03/2020

 االجتماع الثاني

 م19/05/2020

 االجتماع الثالث

 م10/08/2020

 االجتماع الرابع

 م01/11/2020

     رئيس اللجنة م/ رائد بن ابراهيم املديهيم 1

     عضو أ / خالد بن عبد العزيز العريفي 2

     عضو اليحيىأ / أياد بن طارق  3

 

 :( لجنة الترشيحات واملكافآت2)

وتقوم بتحديد  تراها،وتقوم برفع توصيات إلجراء أية تغيرات قد  األعضاء،تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ومدى فاعلية أداء 

كما تقوم  املطلوب،جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقاللية وعدم تواجد أي تعارض ملصالح األعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق 

ات لجنة الترشيحات واملكافآت وبلغ عدد اجتماع السعودة،بمراجعة املكافآت والتعويضات للجان مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب 

 .ات( اجتماع3م عدد )2019خالل عام 

 ن لجنة الترشيحات واملكافآت من:وتتكو 

 

 طبيعة العضوية االسم

 ات( اجتماع3عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م12/01/2020

 االجتماع الثاني

 م21/06/2020

 الثالثاالجتماع 

 م15/12/2020

    رئيس اللجنة املديهيمم/ رائد بن ابراهيم  1

    عضو م / محمد بن فايز الدرجم 2

    عضو *عبيد آل صالح بن عبدالرحمن /د 3

    عضو *أ / خالد بن عبد العزيز العريفي 
 

 م.16/03/2020بتاريخ  الترشيحات واملكافآتلجنة كعضو في  عبيد آل صالح بن عبدالرحمن /دتم تعيين م و 15/03/2020انتهت دورة مجلس اإلدارة بتاريخ *
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وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  عشرون: مصلحةوالالرابع 

 أقربائهم:شركاتها وكذلك 

إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس 

 خيــرة.ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي تغييــر فــي تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األ 

 
 كتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركةوصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق ا

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %3.47- 133,114- - 3,831,249 - 3,964,363 / سليمان بن سليم الحربي أ 1

 %0 0 - 150,000 - 150,000 م / رائد بن ابراهيم املديهيم 2

 %4.24- 121,705- - 2,871,998 - 2,993,703 م / سعود بن سعد العريفي 3

 %4.24- 121,705- - 2,871,998 - 2,993,703 م / محمد بن فايز الدرجم 4

 %100- 2,434,800- - 0 - 2,434,800 أ/ محمد بن سليم الصاعدي 5

 %0 0 - 100,000 - 100,000 صقيرالحمد بن  فيصل /د 6

 %0 0 - 2,000 - 2,000 آل عبيد صالحبن  عبدالرحمن/  د 7

 مالحظات: 

 سهم. 3,141,249بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر اململكة لالستثمار عدد سهم و  690,000بشكل مباشرة عدد يمتلك سليمان سليم سليم الحربي  .1

 سهم. 2,871,998يمتلك سعود سعد سعود العريفي بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر اململكة لالستثمار عدد  .2

 سهم. 2,871,998يمتلك محمد فايز محمد الدرجم بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر اململكة لالستثمار عدد  .3

 سهم. 2,434,800السعودية للتجارة والصناعة واملقاوالت عدد شركة الطريس في محمد سليم طريس الصاعدي أسهم  كاملتم بيع  .4

 سهم. 133,114غير مباشر عدد  واململوكة بشكلتم بيع جزء من أسهم سليمان سليم الحربي في شركة عبر اململكة لالستثمار  .5

 سهم. 121,705عدد  غير مباشر  واململوكة بشكلتم بيع جزء من أسهم سعود سعد العريفي في شركة عبر اململكة لالستثمار  .6

 .سهم 121,705غير مباشر عدد  واململوكة بشكلتم بيع جزء من أسهم محمد بن فايز الدرجم في شركة عبر اململكة لالستثمار  .7

 

 

 ديــن الشــركةوصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات 

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 ال يوجد

 

 

 أســهم أو أدوات ديــن الشــركة التابعةوصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأقربائهــم فــي 

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 ال يوجد

 

 ن الشــركة التابعة وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــ

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 ال يوجد
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وصف ألي مصلحة في األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس الخامس والعشرون: 

إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد 

 خالل السنة املالية األخيرة:التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق 

 ال ينطبق

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق السادس والعشرون: 

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة 

 مقابل ذلك:

 ال ينطبق

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو سابع والعشرون: ال

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

 ال ينطبق

ترداد، وقيمة وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسالثامن والعشرون: 

 األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

 ال ينطبق
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وكبار واملستقلين مجلس االدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين  أعضاءومكافآت : رواتب وتعويضات والعشرون التاسع

 :التنفيذيين

  :أعضاء مجلس اإلدارة تمكافآ

 ما يلي: االدارة مجلس اعضاء مكافآت سياسةحسب سياسة املكافآت تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساس ي للشركة. 500,000يحدد مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بما ال يتجاوز 

  يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع مجلس اإلدارة خارج مدينة

ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة األعمال  3000وقدره  الرياض(الشركة في  )مكتبالرياض 

 ة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.)ذهاب وعودة( من مدينة الرياض إلى املدين

  يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس اإلدارة

ة التي سيعقد بها دوالر باإلضافة الى تذكره سفر درجه األعمال )ذهاب وعودة( من مدينة الرياض الى املدين 3000خارج اململكة قدره 

 االجتماع او ما يعادل قيمتها.

 طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان او  إذا

 جميعهم في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن املصاريف أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة.

 من اجتماع في نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعاله تصرف ملره واحده فقط لكل  أكثر زامن عقد إذا ت

 عضو.

  والبدالت مقابل حضور االجتماعات يتم صرفها  ٬املكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات

 بعد االجتماع.

( ألف 200أعضاء مجلس اإلدارة بواقع ) تمكافآصرف ، علما بأن املجلس يوص ي للجمعية بأعضاء مجلس اإلدارة تمكافآويبين الجدول التالي 

 كما أنه ال يوجد انحراف جوهري.  .م31/12/2020ريال لكل عضو عن السنة املالية املنتهية في تاريخ 
 القيمة بآالف الرياالت()

مكافأة  املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 

نهاية 

 الخدمة
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 األعضاء املستقلين أوال:

 - 286 - 286 - - - - - 286 - - - 21 15 250 رائد بن ابراهيم املديهيم /م

 - 172 - 172 - - - - - 172 - - - - 12 160 أ/ محمد بن سليم الصاعدي

  172  172 - - - - - 172    - 12 160 الصقير حمدبن  فيصل /د

  221  221 - - - - - 221    6 15 200 د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد

 - 851 - 851 - - - - - 851 - - - 27 54 770 املجموع

 األعضاء غير التنفيذيين ثانيا:

 - 215 - - - - - - - 215 - - - - 15 200 / سليمان بن سليم الحربي أ

 - 224 - - - - - - - 224 - - - 9 15 200 م / محمد بن فايز الدرجم

 - 439 - - - - - - - 439 - - - 9 30 400 املجموع

 األعضاء التنفيذيين ثالثا:

 - 995 - 995 - - - - - 995 - 780 - - 15 200 م. سعود بن سعد العريفي

 - 995 - 995 - - - - - 995 - 780 - - 15 200 املجموع
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 من غير أعضاء املجلس مكافآت أعضاء اللجان

 املجموع بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( 

 أعضاء لجنة املراجعة

 62,000 12,000 50,000 اليحيى طارق  إيادأ/ 

 65,000 15,000 50,000 أ / خالد بن عبد العزيز العريفي

 127,000 27,000 100,000 املجموع

 

 ين وهم:( من كبار التنفيذي5بلغت رواتب وتعويضات لعدد )

 .املدير العام 

 املدير العام. نائب 

 املاليدير امل. 

 .مدير املصنع 

  املوارد البشريةمدير. 

 
 القيمة بآالف الرياالت()

مكافأة نهاية  املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 

 الخدمة

مجموع مكافأة 

التنفيذيين عن 

 املجلس
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أعلى  تلقوا ممن التنفيذيين كبار  من خمسة

 املالي واملدير  التنفيذي الرئيس ضمنهم من املكافآت

3.136 972 - 4.108 663 - - - - 663 - - 4.771 

 4.771 - - 663 - - - - 663 4.108 - 972 3.136 املجموع

 

 

 الشركة:: إقرارات ثالثون 

 ي:قر الشركة بما يلت

عّدت بالشكل الصحيح. -1
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

ّفذ  -2
ُ
عّد على أسس سليمة ون

ُ
 بفاعلية.أن نظام الرقابة الداخلية أ

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

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. -4

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. -5

 ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها.  -6

 ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. -7
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 :االطراف ذات العالقةثالثون: الحادي وال

 التعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة ومرخصة من قبل الجمعية العامة.
 قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة

 بن سليمان اإلدارة مجلس أعضاء يمثلها والتي لالستثمار  اململكة عبر  شركة

  الدرجم فايز  بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم

 سعودي ريال 399,000 عام واحد عقد استئجار مكاتب للشركة بها مباشرة مصلحة لهم

 اإلدارة مجلس عضاءأل  والتي نقل التخصصية العاملية )جيستك( شركة

 الدرجم فايز  بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم بن سليمان

 بها مباشرة مصلحة

 سعودي ريال 13,860,000 عام واحد للشركة نقل وقود بها مباشرة مصلحة لهم

 بن سليمان اإلدارة مجلس لرئيس والتي عبر اململكة السعودية )سبك( شركة

 بها مباشرة مصلحة الحربي سليم

 سعودي ريال 6,000,000 عام واحد عقد بيع اسمنت سائب بها مباشرة مصلحة هل

 

  الشركة تكون التي  معلومات تتعلق بالعقود: الثاني والثالثون 
ً
 مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو  فيها، طرفا

 :منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو  فيها التنفيذيين لكبار  أو  الشركة إدارة

 اسم العضو شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد العقدطبيعة  

 الدرجم فايز  بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم بن سليمان اليوجد شروط تفضيلية عام واحد سعودي ريال 399,000 عقد استئجار مكاتب للشركة 1

 الدرجم فايز  بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم بن سليمان تفضيليةاليوجد شروط  عام واحد سعودي ريال 13,860,000 للشركة نقل وقود 2

 الحربي سليم بن سليمان اليوجد شروط تفضيلية عام واحد سعودي ريال 6,000,000 عقد بيع اسمنت سائب 3

 

 :إجراءات نظام الرقابة الداخلية ة: نتائج املراجعة السنوية لفعاليالثالث والثالثون 

ها إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة املراجعة عن جميع عمليات املراجعة سواًء تشغيلية او ادارية او مالية التي تقوم بتقوم 

 بصفه دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء.

وأن معظم املالحظات تركز على تحسين األداء  للشركة،املراجعة املشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي ولم تظهر عمليات 

وتوثيق اإلجراءات إلعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغالل كافة  األجهزة،ورفع الكفاءة وتنسيق العالقات بين جميع 

 غالل.مواردها املتاحة أفضل است

العمل الذي يقوم به ملراجعة كافة البيانات املالية الختامية للشركة  إطار ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن 

 وتمكينه من االطالع على محاضر لجان املراجعة وتقارير ادارة املراجعة الداخلية للفترة املالية محل الفحص.

 رأي لجنة املراجعة:

على اعمال  وأشرفت املراجعة الداخليةالتقارير الدورية املقدمة من إدارة وراجعت  م2020 املدققة للعامالقوائم املالية اطلعت اللجنة على 

 ليس لدى اللجنة اي مالحظات بهذا الشأن. و  املمارسات في مجال لجان املراجعة. أفضلتطبيق كافة املهام حسب  تتابعو املحاسب القانوني 

 ت كفايتها. أعلى انظمة الرقابة الداخلية بالشركة ور  اطلعت اللجنة كما

 

 

 

 



 م 2020 تقرير مجلس اإلدارة لعام

24 

 

 :النتائج املالية املوحدةالرابع والثالثون: 

 خالصـة علـى شـكل جـدول ألصـول الشـركة وخصومهـا ونتائـج أعمالهـا فـي السـنوات املاليـة الخمـس األخيـرة.

 

 

 )القيمة بآالف الرياالت(                                                             مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:

 

 م2016 م2017 م2018 م2019 2020 البيان

 750,820 462,669 392,548 673,371 651,481 اإليرادات

 428,480- 289,452- 244,952- -457,049 455,355- تكاليف اإليرادات

 322,340 173,217 147,596 216,322 196,127 مجمل الربح

 152,257 52,296 13,087 92,753 108,225 صافي الربح

 
 

 

إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات الخامس والثالثون: 

 :أعلنتهــا الشــركة

                                               مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:

 )القيمة بآالف الرياالت( 

 
 م2016 م2017 م2018 م2019 2020 البيان

 1,011,201 752,334 805,658 836,978 695,802 األصول املتداولة

 2,240,421 2,360,517 2,384,332 2,381,810 2,514,955 األصول غير املتداولة

 3,251,622 3,112,851 3,189,990 3,218,788 3,210,757 إجمالي األصول 

 1,244,957 1,048,784 994,217 523,585 527,904 الخصوم املتداولة

 12,348 17,290 137,538 544,643 472,124 الخصوم غير املتداولة

 1,257,305 1,066,074 1,131,755 1,068,228 1,000,028 إجمالي الخصوم

 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 

 البيان
2020 

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2019

 -3.25% (21,890)  673,371    651,481 املبيعات / اإليرادات

 -037.% (1,694) (457,049)  (455,355) تكلفة املبيعات / اإليرادات

 %-9.3 (20,195)  216,322    196,127 مجمل الربح

 %0     -                 إيرادات تشغيلية أخرى 

 %100-  (89,674)      مصروفات تشغيلية أخرى 

 %014. 180  126,648    126,828 الربح التشغيلي
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 :الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــنإيضــاح ألي اختــالف عــن معاييــر املحاســبة املعتمــدة مــن السادس والثالثون: 

 عشرون الفا وثالثمائةوثمانية و  ثمانمائةمائة وستة وعشرون مليونا و ) سعودي ( ريال126,828,320م )2020بلغت األرباح التشغيلية لعام 

مليونا وستمائة وثمانية واربعون الفا ومائتان مائة وستة وعشرون ) سعودي ريال( 126,648,230)مقابل أرباح تشغيلية قدرها  ريال (عشرونو 

 .(% (14.بارتفاع قدرهم 2019عام ريال  (وثالثون 

تسعمائة و الفا و  عشرونو  أربعةو  مائتان مليونا و  ثمانيةو  مائة) سعودي ريال( 108,224,983م مبلغ قدره )2020وبلغت األرباح الصافية لعام 

عام  ريال (وعشرون اثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وثالثة وخمسون الفا وخمسة) سعودي ريال( 92,753,025) ، مقابلريال (ثمانون و  ثالثة

 (.%16.68قدره ) رتفاعبا م، 2019

 :تقرير املراجع الخارجيالسابع والثالثون: 

 م.2020ديسمبر  31املراجع الخارجي للشركة عن القوائم املالية األولية كما في  مالحظات بتقرير لم ترد أية 

  :املدفوعات النظاميةالثامن والثالثون: 

وبلغ الرصيد املستحق على الشركة  سعودي ريال( 2,606,594م ما مجموعة )2020بلغت الدفعات النظامية للتأمينات االجتماعية خالل عام 

 . 2021 متم دفعه خالل شهر يناير من عا سعودي ريال( 452,084م ما مجموعة )31/12/2020كما في 

بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى بيــان 

 :ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة املاليــة الســنوية، مــع وصــف موجــز لهــا وبيــان أســبابها

 بيان األسباب وصف موجز لها م 2020 البيان

املستحق حتى نهاية الفترة املالية  املسدد

 السنوية ولم يسدد

 سيتم الدفع عند تقديم اإلقرار مخصص 17,828,971 4,407,168 الزكاة

 سيتم الدفع عند تقديم اإلقرار مخصص 5,197,970 3,316,045 الضريبة

 2021تم سداده في يناير  رصيد ديسمبر 452,083.96 2,606,594 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 مسدد مصروف - 816,889 رسوم مكتب العملو  تكاليف تأشيرات وجوازات

 

 : اعتماد خطة تطبيق معايير املحاسبة الدولية:والثالثون  التاسع

 .لتطبيق معايير املحاسبة الدولية طاعتمد مجلس إدارة الشركة خط
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 :سياسة الشركة في توزيع األرباحاألربعون: 

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام األساس ي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة للوفاء بسداد 

 االستثمارات واملشروعات االستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي:

 ويجوز إيقافه متى ما بلغ االحتياطي نصف رأس املال(.%( من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي )10يجنب ) -1

 %( من رأس املال دفعة أولى للمساهمين.5يوزع ) -2

 يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها. -3

 العمومية على ذلك.يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على املساهمين بناًء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  -4

بناًء على توصية مجلس اإلدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر املناسب الذي يحفظ  -5

 للشركة مركزها املالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

 

 إجمالي األرباح املقترح توزيعها في نهاية السنةنسب االرباح  نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

 م2020عام  منالنصف الثاني  م2020عام  منالنصف األول  

 %5 - %2.5 %2.5 النسبة

 سعودي ريال 90,000,000 - سعودي ريال 45,000,000 سعودي ريال 45,000,000 اإلجمالي

 

 

التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، ويتوجه الى هللا العلي وفي الختام يشكركم مجلس اإلدارة على الثقة الغالية 

القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البالد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد 

 – رئيس مجلس الوزراءنائب  –العزيز، وولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

 وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير هذا الوطن واملواطنين. الدفاع،زير و 

كما يتوجه مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير الى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخالص في سبيل 

 املحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقدمها.

 التوفيـق.وهللا ولي 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                 

 سليمان بن سليم الحربي
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 لجنة املراجعةعمل الئحة 

 تمهيد:
شركة اسمنت املنطقة الشمالية ،  إدارةإن وجود نظام رقابة داخلية فاعل، هو أحد املسئوليات الرئيسة املنوطة بمجلس 

وتتمثل أهداف لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء باملسئوليات املنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام 

قديم أي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وت

 الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.
 

  ومكافآت أعضائها: تشكيل لجنة املراجعة :االولى املادة
 

 االدارة مجلس أعضاء غير  من أعضاء ثالثة من مراجعة للشركة لجنة العادية العامة الجمعية من بقرار  تشكل .1

على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وأن يكون من بينهم مختص  غيرهم أو  املساهمين من سواء التنفيذيين

 بالشؤون املالية واملحاسبية. 

2. .
ً
 مستقال

ً
 للجنة ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضوا

ً
 تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا

 في لجنة املراجعة. .3
ً
 اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

قت في حال شغور بناًء على اقتراح رئيس اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة يتم تعيين أعضاء في اللجنة بشكل مؤ  .4

 أحد مقاعد اللجنة ، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية في اول اجتماع لها.

للشركة، أو لدى مراجع حسابات  فيذية أو املاليةنتين املاضيتين في اإلدارة التنن يعمل خالل السال يجوز ملن يعمل أو كا .5

 في لجية املراجعة.
ً
 الشركة، أن يكون عضوا

 تتكون مكافآت اللجنة من مبالغ مالية يتم تحديدها من ِقبل مجلس اإلدارة. .6
 

 العضوية ومدتها: الثانية: املادة 
 

تبدأ من تاريخ إصدار قرار الجمعية العامة العادية بتشكيل اللجنة وتنتهي دورة اللجنة ثالث سنوات  تتجاوز  ال مدة العضوية 

بانتهاء دورة املجلس، ويجوز إعادة تشكيل اللجنة لدورة أو عدة دورات جديدة، كما يحق لعضو اللجنة أن يطلب اعفاءه من 

 تم املوافقة على طلبه من مجلس االدارة. عضوية اللجنة شريطة ان يكون ذلك في الوقت املناسب وأن ي
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 :ومسؤولياتهالجنة املراجعة  اختصاصات  :الثالثةاملادة 
 

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 .  قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها  للشركة دراسة القوائم املالية األولية والسنوية .1

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة  - بناًء على طلب مجلس اإلدارة -إبداء الرأي الفني  .2

 وأدائها ونموذجومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة 

 عملها واستراتيجيتها.

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. .3

بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع  البحث .4

 الحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. .5

حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي لها تابعة وفي الشركات ال الشركةدراسة السياسات واملبادئ املحاسبية املتبعة في  .6

 في شأنها. والتوصية ملجلس اإلدارة

توافر إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من أداء وأنشطة املراجع الداخلي و اإلشراف على الرقابة و  .7

 املنوطة بها. فعاليتها في تنفيذ األعمال واملهام و  املوارد الالزمة 

 ير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.دراسة تقار  .8

 واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. الرقابة الداخلية ومراجعة نظم دراسة  .9

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته. .10

م التأكد من استقالليتهأتعابهم وتقييم أدائهم.  بعد وتحديد بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم صية ملجلس اإلدارة التو  .11

 .ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار وموضوعيته وعدالتهمن استقالل مراجع الحسابات التحقق  .12

  واملعايير ذات الصلة.القواعد 

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق  .13
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. .14

 .شأنهااتخذ بالحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما  تقرير مراجعدراسة  .15
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 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. .16

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .17

رح ان تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس مراجعة العقود والتعامالت املقت .18

 اإلدارة.

التأكد من كفاءة املراجعة الداخلية في الشركات املستثمر فيها من خالل مراجعة التقييم السنوي لجودة املراجعة  .19

 .جلس اإلدارة بما تراه حيال ذلكالداخلية لهذه الشركات ووفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء، والرفع مل

التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان املراجعة في الشركات التابعة )املسيطر عليها( والرفع ملجلس اإلدارة بما  .20

 .تراه حيال ذلك

دارة بما تراه التأكد من كفاءة املراجع الخارجي وإجراءات تعيينه في الشركات التابعة )املسيطر عليها( والرفع ملجلس اإل  .21

 .حيال ذلك

 .القيام بتنفيذ مهام خاصة تتعلق بالشركات املستثمر فيها عند طلبها من مجلس اإلدارة .22

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين  .23

  اتخاذها.

الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية.  على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في .24

وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات 

 متابعة مناسبة.
 

 صالحيات لجنة املراجعة: :الرابعةاملادة 
 

 :أداء مهامها الصالحيات التاليةللجنة املراجعة في سبيل 

  .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها .1

  .طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  .2

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أو   .3

  .خسائر جسيمة

 .اعتماد ضوابط ترشيح املراجع الخارجي  .4

  .اعتماد ميثاق املراجعة الداخلية  .5

  .اعتماد خطة وموازنة املراجعة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية .6

  .اعتماد الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية .7
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ًء بسبب االستقالة أو العجز أو سوا للشركةالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين أو إنهاء عمل رئيس املراجعة الداخلية   .8

  .اإلعفاء، واعتماد الراتب الشهري والبدالت واملزايا األخرى املخصصة له

  .عتماد تقييم األداء السنوي لرئيس املراجعة الداخلية واملكافآت والعالوات السنويةا .9

ية من داخل الشركة أو خارجها؛ يحق للجنة االستعانة أو التعاقد أو الترسية املباشرة بمستشارين أو جهات استشار   .10

للقيام بواجباتها، على أن تتحمل الشركة تكاليف تلك الدراسات أو االستشارات وعلى أن تضمن تقريرها اسم 

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.املستشارين / جهات استشارية وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية. 

 أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من .11

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة  .12

 ألضرار أو خسائر جسيمة.
 

 وقراراتها: اللجنة اجتماعات :الخامسةاملادة 
 

 إال بحضور أغلبية األعضاء أصالة أو نيابة بموجب خطاب تفويض، وال يجوز للعضو اإلنابة  االجتماعال يكون   .1
ً
صحيحا

 االتفاق يتم أن على سنة كل بداية قبل الجتماعاتها الزمني الجدول  اللجنة تعتمدعن أكثر من عضو واحد. كما يجب أن 

على  تاألحوال يجب أن تجتمع اللجنة أربعة اجتماعا .  وفي كلالالحق االجتماع تاريخ على كل اجتماع خالل نهائي بشكل

اإلدارة أو  مجلس أو رئيس من أعضائها عضوين أو اللجنة رئيس ذلك طلباملالية الواحدة أو في حال  السنة األقل في

 األعمال جدول  بها ويرفق األقل على موعده بأسبوع قبل االجتماع لحضور  الدعوةأعضائه، على ان يتم توجيه  عضوين من

 . ووثائقه

 األصوات يرجح تساوي  حالة وفيواملمثلين في االجتماع  الحاضرين أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر  .2

 الرئيس. معه الذي الجانب

  إلى التحفظ. دعته التي األساسية األسباب يبين أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز  .3

 داخل من آخرين أشخاص أو  مختص أي أو  التنفيذية اإلدارة أعضاء أو  املجلس أعضاء من أي للجنة دعوة كما يجوز  .4

 له يكون  أن دون  اللجنة اختصاصات في يدخل أي موضوع  لحضور األجتماع للمشاركة في مناقشة خارجها أو  الشركة

 .اللجنة بها املختصة القرارات من أي على التصويت حق

 بصفة دورية مع مراجع الحسابات، ومع املراجع الداخلي.تجتمع اللجنة  .5

 للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.   .6

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجنة  .7

إن -سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها ونتائج التصويت، وحفظها في 

 ، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وامين اللجنة.-وجدت 
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دة األولى للمحضر من  .8 يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم ومرئياتهم عن املحضر خالل وقت كاٍف من تاريخ تسلمهم للُمَسوَّ

 اللجنة.قبل أمين 

دة األولى بناًء على ملحوظات األعضاء. .9 َسوَّ
ُ
 يعدل أمين اللجنة امل

دة الثانية من قبل أمين اللجنة. .10  يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم عن املحضر خالل يومين من تاريخ تسلمهم للُمَسوَّ

 بمجرد توقيعه .  .11
ً
 يعد أمين اللجنة املحضر بصورته النهائية ويعتبر املحضر رسميا

صادق عليه إلى أعضاء اللجنة. يرسل .12
ُ
 أمين اللجنة املحضر املُعتمد وامل

 

 :مهام رئيس اللجنة: السادسة املادة
 

 دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال .1

 رئاسة اجتماعات اللجنة.تولي  .2

 لرفعها ملجلس اإلدارة.  .3
ً
 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة وعرضها على اللجنة تمهيدا

 معها بالتوصيات  .4
ً
للموافقة عليها في أول اجتماع  -إن وجدت  -عرض تقارير اللجنة على مجلس اإلدارة مصحوبا

 اللجنة. حسب طلب مجلس اإلدارة أو حسب ما يراه رئيس كاللجنة. وذلاعتيادي يعقب اجتماع 

 وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.مجلس اإلدارة تمثيل اللجنة أمام  .5

 رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى املجلس. .6
 

 :اللجنة امينمهام : السابعة املادة
 

 األعمال  تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وجدول  .1

وملخص الحاضرين وجدول األعمال تاريخ االجتماع ومكانه وأسماء تدوين محاضر االجتماعات بحيث يشمل املحضر  .2

 اللجنة. واعتمادها من قبل رئيساملناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة 

فق مع النتائج املالية "السنوية والربعية وفق ماتقرره اللجنة وبما يتوا -صياغة ونشر االفصاحات املالية "القوائم املالية .3

 االنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة.

تزويد رئيس مجلس االدارة بعد كل اجتماع بنسخة من محضر اجتماع اللجنة وذلك بعد املصادقة عليه من أعضاء  .4

 اللجنة.

 حفظ محاضر االجتماعات في مكان آمن وبشكل منظم ومرتب. .5

 القيام بأي مهام أخرى توكلها اللجنة ملقرر اللجنة. .6
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 أحكام وقواعد عامة :الثامنةاملادة 
 

واملشاركة الفعالة في أعمالها، وعلى العضو الذي يطرأ ما  جلسات اللجنةيجب على أعضاء اللجنة االنتظام في حضور  .1

 من 
ً
يستوجب غيابه عن إحدى الجلسات أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك. وال يجوز للعضو االنصراف نهائيا

 الجلسة إال بإذن من رئيس اللجنة.

صح عما وقف عليه من أسرار اء اللجنة املحافظة على أسرار الشركة وال يجوز لعضو اللجنة أن يفضيجب على أع .2

 الشركة وإال جاز للمجلس إبعاده من اللجنة ومساءلته عن التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.

 يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة القيام بأية أعمال تنفيذية بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها. ال  .3

ملزاولة األعمال املنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة يجب على عضو اللجنة أن يبذل العناية الواجبة  .4

 بأعمال الشركة.

يجب أن يتحلى عضو اللجنة بالنزاهة والصدق واملوضوعية واالستقالل وأن يتصف بالعدل وأن يتجرد من املصالح  .5

 ام العضو بمهامه.الشخصية وأن يلتزم بالسرية. وتراعى هذه األمور عند تعيين عضو اللجنة أو أثناء قي

 ترك بأية أعمال أو أنشطة منافسة للشركة أو الشركات التابعة لها.شال يجوز لعضو اللجنة بأن ي .6

ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات  .7

 في لجنة املراجعة.
ً
   الشركة، أن يكون عضوا

تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها، وال يتم تعديل أو حذف أو إضافة  .8

 . لهذه الالئحة، إال بناًء على موافقة الجمعية العامة
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 بعد التعديل                              
 

 

 

 

 

 

 الئحة عمل لجنة املراجعة
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 لجنة املراجعةعمل الئحة 

 تمهيد:
شركة اسمنت املنطقة الشمالية ،  إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل، هو أحد املسئوليات الرئيسة املنوطة بمجلس إدارة

وتتمثل أهداف لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء باملسئوليات املنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام 

الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض 

 الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.
 

  ومكافآت أعضائها: تشكيل لجنة املراجعة :االولى املادة
 االدارة مجلس أعضاء غير  من أعضاء ثالثة من مراجعة للشركة لجنة العادية العامة الجمعية من بقرار  تشكل .1

على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وأن يكون من بينهم مختص  غيرهم أو  املساهمين من سواء التنفيذيين

 بالشؤون املالية واملحاسبية. 

 للجنة ويجب أن  .2
ً
.تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا

ً
 مستقال

ً
 يكون رئيس اللجنة عضوا

 في لجنة املراجعة. .3
ً
 اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

بناًء على اقتراح رئيس اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة يتم تعيين أعضاء في اللجنة بشكل مؤقت في حال شغور  .4

 تماع لها.أحد مقاعد اللجنة ، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية في اول اج

للشركة، أو لدى مراجع حسابات  فيذية أو املاليةنتين املاضيتين في اإلدارة التنال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل الس .5

 في لجية املراجعة.
ً
 الشركة، أن يكون عضوا

 تتكون مكافآت اللجنة من مبالغ مالية يتم تحديدها من ِقبل مجلس اإلدارة. .6
 

 :أعضاء لجنة املراجعةترشيح املادة الثانية: 
رغبتها في تقديم مرشحين للجمعية العامة لتعيينهم أو تعلن الشركة عن  بتوصية من مجلس اإلدارةالترشيح يتم  .1

 .بلجنة املراجعة

الطلبات املقدمة من املرشحين لدراستها وتقديم توصيتها ملجلس االدارة  ةتتولى لجنة الترشيحات واملكافآت دراس .2

 .النهائية للعرض على الجمعية العامة العاديةالختيار القائمة 

 .باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماعاعضاء اللجنة  بيصدر قرار الجمعية العامة  بانتخا .3
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 العضوية ومدتها: املادة الثالثة : 
 

تبدأ من تاريخ إصدار قرار الجمعية العامة العادية بتشكيل اللجنة وتنتهي دورة اللجنة ثالث سنوات  مدة العضوية ال تتجاوز 

بانتهاء دورة املجلس، ويجوز إعادة تشكيل اللجنة لدورة أو عدة دورات جديدة، كما يحق لعضو اللجنة أن يطلب اعفاءه من 

 على طلبه من مجلس االدارة. عضوية اللجنة شريطة ان يكون ذلك في الوقت املناسب وأن يتم املوافقة 
 

 :ومسؤولياتهالجنة املراجعة  اختصاصات  :الرابعة املادة 
 

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 التقارير املالية  -أ
 قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها  للشركة دراسة القوائم املالية األولية والسنوية .1

 . لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها،

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة  - بناًء على طلب مجلس اإلدارة -إبداء الرأي الفني  .2

 وأدائها ونموذجومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة 

 عملها واستراتيجيتها.

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. .3

بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع  البحث .4

 الحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. .5

حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي لها وفي الشركات التابعة  الشركةدراسة السياسات واملبادئ املحاسبية املتبعة في  .6

 في شأنها. والتوصية ملجلس اإلدارة

 :الداخلية املراجعة .7
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. .1

توافر جعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من إدارة املراأداء وأنشطة املراجع الداخلي و اإلشراف على الرقابة و  .2

 املنوطة بها. فعاليتها في تنفيذ األعمال واملهام و  املوارد الالزمة 

 واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. الرقابة الداخلية ومراجعة نظم دراسة  .3

 املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة املراجعة الداخلية أو  .4
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 :الحساباتمراجع  .8
التأكد من أتعابهم وتقييم أدائهم.  بعد وتحديد بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم التوصية ملجلس اإلدارة  .1

 .م ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهماستقالليته

الية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار ، ومدى فعوموضوعيته وعدالتهمن استقالل مراجع الحسابات التحقق  .2

  القواعد واملعايير ذات الصلة.

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق  .3
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. .4

 .شأنهااتخذ بالحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما  تقرير مراجعدراسة  .5

 :االلتزامضمان  .9
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. .1

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح ان تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس  .3

 اإلدارة.

التأكد من كفاءة املراجعة الداخلية في الشركات املستثمر فيها من خالل مراجعة التقييم السنوي لجودة املراجعة  .4

 .تسمح به اتفاقيات الشركاء، والرفع ملجلس اإلدارة بما تراه حيال ذلكالداخلية لهذه الشركات ووفق ما 

التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان املراجعة في الشركات التابعة )املسيطر عليها( والرفع ملجلس اإلدارة بما  .5

 .تراه حيال ذلك

عة )املسيطر عليها( والرفع ملجلس اإلدارة بما تراه التأكد من كفاءة املراجع الخارجي وإجراءات تعيينه في الشركات التاب .6

 .حيال ذلك

 .القيام بتنفيذ مهام خاصة تتعلق بالشركات املستثمر فيها عند طلبها من مجلس اإلدارة .7

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين  .8

  اتخاذها.
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 اإلدارة ومجلس املراجعة لجنة ينحدوث تعارض ب: الخامسةاملادة 
بتوصية اللجنة بشأن تعيني  األخذ املجلس ، أو إذا رفض اإلدارة مجلسوقرارات  املراجعة لجنةتوصيات  ينإذا حصل تعارض ب

توصية  اإلدارة مجلستقرير  ينالداخلي، فيجب تضم ن املراجعأو تعيي أداءأتعاب وتقييم  وتحديدمراجع حسابات الشركة وعزل 

 .، وأسباب عدم أخذه بهاومبرراتهااللجنة 

 :امللحوظاتترتيبات تقديم : السادسةاملادة 
للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية.  من خاللها  آلية تتيح تضع اللجنة  

وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة 

 مناسبة.
 

 صالحيات لجنة املراجعة: :املادة السابعة 
 

 :املراجعة في سبيل أداء مهامها الصالحيات التاليةللجنة 

  .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها .1

  .طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية .2

أو  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار   .3

  .خسائر جسيمة

 .اعتماد ضوابط ترشيح املراجع الخارجي  .4

  .اعتماد ميثاق املراجعة الداخلية  .5

  .اعتماد خطة وموازنة املراجعة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية .6

  .اعتماد الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية .7

سواًء بسبب االستقالة أو العجز أو  للشركةخلية التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين أو إنهاء عمل رئيس املراجعة الدا  .8

  .اإلعفاء، واعتماد الراتب الشهري والبدالت واملزايا األخرى املخصصة له

  .عتماد تقييم األداء السنوي لرئيس املراجعة الداخلية واملكافآت والعالوات السنويةا .9

يحق للجنة االستعانة أو التعاقد أو الترسية املباشرة بمستشارين أو جهات استشارية من داخل الشركة أو خارجها؛   .10

للقيام بواجباتها، على أن تتحمل الشركة تكاليف تلك الدراسات أو االستشارات وعلى أن تضمن تقريرها اسم 

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.لتنفيذية. املستشارين / جهات استشارية وعالقته بالشركة أو اإلدارة ا

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. .11
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أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة  .12

 ألضرار أو خسائر جسيمة.
 

 وقراراتها: اللجنة اجتماعات :الثامنةاملادة 
 

 إال بحضور أغلبية األعضاء أصالة أو نيابة بموجب خطاب تفويض، وال يجوز للعضو اإلنابة   .1
ً
ال يكون االجتماع صحيحا

 االتفاق يتم أن على سنة كل بداية قبل الجتماعاتها الزمني الجدول  اللجنة تعتمدعن أكثر من عضو واحد. كما يجب أن 

على  ت.  وفي كل األحوال يجب أن تجتمع اللجنة أربعة اجتماعاالالحق االجتماع تاريخ على كل اجتماع خالل نهائي بشكل

اإلدارة أو  مجلس أو رئيس من أعضائها عضوين أو اللجنة رئيس ذلك طلباملالية الواحدة أو في حال  السنة األقل في

 جدول  بها ويرفق األقل على موعده بأسبوع قبل االجتماع لحضور  الدعوةأعضائه، على ان يتم توجيه  عضوين من

 . ووثائقه األعمال

األصوات  تساوي  حالة وفيواملمثلين في االجتماع  الحاضرين أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر .2

 الرئيس. معه الذي الجانب يرجح

  إلى التحفظ. دعته التي األساسية األسباب يبين أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز  .3

 داخل من آخرين أشخاص أو  مختص أي أو  التنفيذية اإلدارة أعضاء أو  املجلس أعضاء من أي للجنة دعوة كما يجوز  .4

 له يكون  أن دون  اللجنة اختصاصات في يدخل أي موضوع  لحضور األجتماع للمشاركة في مناقشة خارجها أو  الشركة

 .اللجنة بها املختصة القرارات من أي على التصويت حق

 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات، ومع املراجع الداخلي. .5

 للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.   .6

ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجنة يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات  .7

إن -ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 ، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وامين اللجنة.-وجدت 

دة األولى للمحضر من يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم ومرئياتهم عن املحضر خالل وقت كاٍف  .8 من تاريخ تسلمهم للُمَسوَّ

 قبل أمين اللجنة.

دة األولى بناًء على ملحوظات األعضاء. .9 َسوَّ
ُ
 يعدل أمين اللجنة امل

دة الثانية من قبل أمين اللجنة. .10  يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم عن املحضر خالل يومين من تاريخ تسلمهم للُمَسوَّ

 بمجرد توقيعه . يعد أمين اللجنة املحضر بصو  .11
ً
 رته النهائية ويعتبر املحضر رسميا

صادق عليه إلى أعضاء اللجنة. .12
ُ
 يرسل أمين اللجنة املحضر املُعتمد وامل
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 :مهام رئيس اللجنة: التاسعة املادة
 

 دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال .1

 اجتماعات اللجنة.رئاسة تولي  .2

 لرفعها ملجلس اإلدارة.  .3
ً
 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة وعرضها على اللجنة تمهيدا

 معها بالتوصيات  .4
ً
للموافقة عليها في أول اجتماع  -إن وجدت  -عرض تقارير اللجنة على مجلس اإلدارة مصحوبا

 اللجنة.حسب طلب مجلس اإلدارة أو حسب ما يراه رئيس  كاللجنة. وذلاعتيادي يعقب اجتماع 

 وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.مجلس اإلدارة تمثيل اللجنة أمام  .5

 رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى املجلس. .6
 

 :اللجنة امينمهام : العاشرة  املادة
 

 األعمال  تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وجدول  .1

وملخص الحاضرين وجدول األعمال تاريخ االجتماع ومكانه وأسماء تدوين محاضر االجتماعات بحيث يشمل املحضر  .2

 اللجنة. واعتمادها من قبل رئيساملناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة 

ية والربعية وفق ماتقرره اللجنة وبما يتوافق مع النتائج املالية "السنو  -صياغة ونشر االفصاحات املالية "القوائم املالية .3

 االنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة.

 تزويد رئيس مجلس االدارة بعد كل اجتماع بنسخة من محضر اجتماع اللجنة وذلك بعد املصادقة عليه من أعضاء اللجنة. .4

 حفظ محاضر االجتماعات في مكان آمن وبشكل منظم ومرتب. .5

 مهام أخرى توكلها اللجنة ملقرر اللجنة.القيام بأي  .6

 

 :أحكام وقواعد عامة :الحادية عشر املادة 
 

واملشاركة الفعالة في أعمالها، وعلى العضو الذي يطرأ ما  جلسات اللجنةيجب على أعضاء اللجنة االنتظام في حضور  .1

 من 
ً
يستوجب غيابه عن إحدى الجلسات أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك. وال يجوز للعضو االنصراف نهائيا

 الجلسة إال بإذن من رئيس اللجنة.

صح عما وقف عليه من أسرار اء اللجنة املحافظة على أسرار الشركة وال يجوز لعضو اللجنة أن يفضيجب على أع .2

 الشركة وإال جاز للمجلس إبعاده من اللجنة ومساءلته عن التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.

 يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة القيام بأية أعمال تنفيذية بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها. ال  .3

ملزاولة األعمال املنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة يجب على عضو اللجنة أن يبذل العناية الواجبة  .4

 بأعمال الشركة.
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يجب أن يتحلى عضو اللجنة بالنزاهة والصدق واملوضوعية واالستقالل وأن يتصف بالعدل وأن يتجرد من املصالح  .5

 قيام العضو بمهامه.الشخصية وأن يلتزم بالسرية. وتراعى هذه األمور عند تعيين عضو اللجنة أو أثناء 

 ترك بأية أعمال أو أنشطة منافسة للشركة أو الشركات التابعة لها.شال يجوز لعضو اللجنة بأن ي .6

ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات  .7

 في لجنة املراجع
ً
 ة.  الشركة، أن يكون عضوا

تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها، وال يتم تعديل أو حذف أو إضافة  .8

 . لهذه الالئحة، إال بناًء على موافقة الجمعية العامة
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