شـركـة أسمنت المنطقة الجنوبية
اإلدارة العـامـة – أبهـا

تقرير
مجلس اإلدارة لعام 2019م
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تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م
حضرات المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يســــــر مجلـــس إدارة الشركـــــة أن يرحب بكــــم أجمل ترحيب ويشكــــركم جزيل الشكـــر على تلبيــــة

دعوتـــــــــه لحضـــــــــور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة واألربعون ،ويقدم لكم تقريره السنوي عن
أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مع القوائم المالية السنوية.
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أولا– نشاط الشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاته وتوابعه واإلتجار بتلك المنتجات .ويجوز للشركة

أن تكون لها مصلحة أو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال مماثلة ألعمالها أو التي قد تعاونها على
غرضها ولها أن تتملك األسهم أو الحصص أو كالهما في هذه الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها .كما لها
تحقيق أ ا

الحق في الستحواذ على حصة من الشركات الخرى بما ل يتجاوز نسبة العشرين بالمائة من احتياطاتها الحرة وبما ل

يزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وأن ل يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه

الحتياطيات مع ابالغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وتزاول الشركة نشاطاتها من خالل مصانعها الثالثة في كل من :جازان وبيشة وتهامة.

أ – اإلنتاج
بلغ إنتاج عام 2019م من مصانع الشركة الثالثة ( )6,387,442طن كلنكر مقابل ( )6,295,941طن كلنكر عام
2018م بزيادة قدرها .٪1,45
بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام 2019م ( )1,806,766طن كلنكر مقابل ( )1,790,835طن كلنكر تم إنتاجهــــا
عام 2018م بزيادة قدرها  ،٪0,89في حين أن طاقته اإلنتاجية الفعلية عام 2019م تمثل  .٪120,45بالنسبة إلى
طاقته التصميمية المقدرة بـ ( )1,500,000طن كلنكر .وتم إنتاج ( )1,781,289طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة
عام 2019م مقابل ( )1,729,074طن كلنكر عام  2018بزيادة قدرها  .٪3,2في حين أن نسبة طاقته اإلنتاجية
الفعلية عام 2019م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ ( )2,700,000طن كلنكر تمثل  ٪65,97ليتناسب اإلنتاج مع
الطلب .كما تم إنتاج ( )2,799,387طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام 2019م مقابل ( )2,776,032طن كلنكر
عام 2018م بزيادة  ،٪0,84في حين أن طاقته اإلنتاجية الفعلية عام 2019م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ
( )4,500,000طن كلنكر تمثل  ٪62,21حيث يتم اإلنتاج حسب المعتمد في الموازنة التقديرية لمواجهة انخفاض
الطلب والمحافظة على السيولة.
وفيما يلي رسم بياني إلنتاج الكنلكر على مستوى اجمالي المصانع الثالثة من عام 2015م حتى عام 2019م.
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ب  -المخزون
بلغ المخزون في نهاية عام 2019م ( )3,908,497طن كلنكـر و ( )116,088طن أسمنت مقابل ()3,865,809

طن كلنكر و( )141,771طن أسمنت في نهاية عام 2018م.

جـ -المبيـعـــات
بلغت مبيعات عام 2019م ( )6,745,378طن أسمنت مقابل ( )5,776,072طن أسمنت عام 2018م بزيادة

 .٪16,78حيث تم بيع كمية ( )2,615,644طن من مصنع أسمنت جازان مقابل ( )1,683,747طن في عام

 2018كما تم بيع كمية ( )1,730,620طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل ( )1,503,566طن في عام 2018
وتم بيع كمية ( )2,399,114طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل ( )2,588,759طن في عام .2018

كما قامت الشركة بتصدير كمية ( )333,065طن من الكلنكر إلى دولة بنجالديش ،وكمية ( )7,000طن من األسمنت
العادي المكيس إلى دولة اليمن.

وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من األسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثالثة من عام 2015م حتى
عام 2019م.
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ثاني ا – تحليل جغرافي إلجمالي مبيعات الشركة
المنطقة

القيمة ( ريــــــال )

الكمية (طن)

المبيعات المحلية:
عسـير

3,177,123

626,657,038

جازان

2,401,959

473,763,570

مكة المكرمة

405,713

80,022,998

الباحة

420,292

82,898,566

نجران

196

38,659

الرياض

30

5,917

مبيعات التصدير:

7,000

1,300,404

بنجالديش (كلنكر)

333,065

35,598,446

إجمالي مبيعات الشركة:

6,745,378

1,300,285,598

اليمن (أسمنت)

ثالثا – التدريب
تحرص الشـــركة في دعم الكفا ات الوطنية وتوطين الوظائف ورفع نســـبة الســـعودة التي بلغت ( )٪57,11بنهاية عام
2019م فقد قامت الشــــركة بتدريب ( )247من موظفي الشــــركة بجميع مواقعها وذلك في دورات تدريبية داخل وخارج
المملكة لعام 2019م منهم ( )27موظف تم تدريبهم خارج المملكة و( )220موظف تم تدريبهم داخل المملكة.
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رابع ا – خطط وق اررات الشركة المهمة
تتركز خطط الشـــــركة في مجالت اإلنتاج والتســـــويق والمبيعات وتحديث المشـــــروعات القائمة ففي مجال النتاج تهدف

الشــركة الى الســتغالل األمثل للطاقة المتاحة من خالل الدراســات المســتمرة لخطوط النتاج ورفع كفا ة التشــغيل .وفى

مجال المبيعات يتم دراســة الســو وتحليل المعلومات وتعزيز العالقات مع العمال وفتح أس ـوا جديدة محلية وخارجية،
كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لمعدات الشركة وصيانتها.

خامس ا– المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
 -1مخاطر السو والتشغيل:
أ -المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات األسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب.
ب -انخفاض اإلنفا الحكومي والخاص على المشــــاريع ومن ثم انخفاض الطلب على األســــمنت .وتعمل الشــــركة
على تعزيز تواجدها في األسوا المحلية والخارجية من خالل استمرار التواصل مع العمال الحاليين والمحتملين.

 -2مخاطر أسعار الفائدة:
قد تنشـــخ مخاطر أســـعار الفائدة من أثر ارتفاع أســـعار الفائدة على الربحية المســـتقبلية .حيث ان التعرض لمخاطر
أســــــــعار الفائدة نتيجة لرتفاع تكاليف التســــــــهيالت والمرابحات التي يتم الحصــــــ ـ ول عليها لتمويل متطلبات النمو

والتشـغيل ،وتعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسـعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسـهيالت وإج ار التعديالت

على محفظة التمويل وتعدد مصادره.
 -3مخاطر السيولة:

تتمثـل مخـاطر الســـــــــيولـة في عـدم القـدرة على مقـابلـة الت ازمـاتهـا المتعلقـة بـالمطلوبـات المـاليـة حـال اســـــــــتحقـاقهـا .تتم

مراقبة احتياجات الســـيولة على أســـاس شـــهري وتعمل اإلدارة على التخكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات

حالة نشوئها ،وتقييم مدى الحاجة للحصول على التسهيالت.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشـــركة والتي تســـتحق خالل عام مالي من تمويل اســـالمي قصـــير األجل وذمم
تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصــــروفات مســــتحقة ومطلوبات متداولة أخرى .من المتوقع ان يتم ســــداد جميع

شهر من تاريخ قائمة المركز المالي.
ا
هذه المطلوبات المالية خالل 12
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 -4مخاطر الئتمان:
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفا بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخســـــارة مالية .أرصـــــدة النقد وما
في حكمه القائمة لدى الشـــــركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوك محلية .تســـــتحق الذمم المدينة التجارية

واألخرى بشــكل رئيســي من عمال وأطراف ذات عالقة .وتتركز  ٪99من الذمم التجارية المدينة المســتحقة للشــركة

طرف  8عمال رئيســـــيين مقابل ( ٪79طرف  8عمال رئيســـــيين في عام 2018م) وقد تم اظهار الذمم المدينة
المـقدرة.
بقيمتها القابلة لالستمرار و ُ

 -5مخاطر أسعار العمالت:
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتقلبات أســـــعار صـــــرف العمالت األجنبية .إن الشـــــركة غير

معرضــــة لتقلبات أســــعار صــــرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية نظ ار ألن تعامالت الشــــركة الجوهرية

خالل الســـنة تمت بالريال الســـعودي والدولر األمريكي ،وحيث أن ســـعر صـــرف الدولر األمريكي مثبت مقابل الريال

السعودي مما يعني أنه ليست هناك مخاطر مهمة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة بالدولر األمريكي.
 -6القيمة العادلة لألدوات المالية:

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما ومل

إرادتهما على أســاس تجاري .وقد تبين لإلدارة أن القيمة العادلة لألرصــدة لدى البنوك والمدينين والدائنين التجاريين

والمطلوبـات المتـداولـة األخرى تقـارب القيمـة الـدفتريـة لهـا بصـــــــــورة كبيرة .كمـا تبين أن القيمـة الـدفتريـة للقروض

المرتبطة بعمولة تقارب القيمة العادلة وتحمل نفس أسعار العمولت السائدة في سو التمويل والقروض.
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سادسا – أسما أعضا مجلس اإلدارة وأعضا اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
م
1
2

3

الســــــــــــــــــــم
سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود

الوظيفة الحالية
رئيس مجلس
اإلدارة

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

نائب رئيس

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

عضو مجلس

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

عضو مجلس

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

اإلدارة

ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد

ممثل صندو الستثمارات العامة

مجلس اإلدارة

اإلدارة

الوظيفة السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس اإلدارة

-

نائب رئيس مجلس

بكالوريوس وماجستير

اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ودكتوراه في القتصاد

بكالوريوس وماجستير
ودكتوراه في القتصاد

بكالوريوس إدارة أعمال مالية
4

ماجستير إدارة نظم المعلومات
عضو مجلس اإلدارة

ماجستير إدارة أعمال MBA
ماجستير اقتصاد

دكتوراه إدارة اعمال مالية

5

األستاذ  /منصور بن عبد العزيز الصغير

ممثل صندو الستثمارات العامة

عضو مجلس
اإلدارة

بكالوريوس محاسبة

عضو مجلس اإلدارة

ماجستير إدارة أعمال
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الخبرات
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لمدة  34سنة ثم رئيس مجلس

اإلدارة للدورة الماضية والحالية.

عمل ( )36عاما متدرجا في مناصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل
للكلية وعميد بالنيابة .ثم وكيل الوزارة للشئون القتصادية بوزارة المالية ثم نائب وزير

المالية.

عمل ( )17عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية
المدير العام والرئيس التنفيذي بصندو أوبك للتنمية الدولية

مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي

مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي
مستشار اقتصادي – صندو الستثمارات العامة

عمل لمدة ( )23عاما متدرجا في عدة مناصب حكومية
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماعية

وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل – وزارة العمل والتنمية الجتماعية
وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات – وزارة العمل والتنمية الجتماعية
عضو هيئة تدريس في معهد اإلدارة العامة
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

رئيس إدارة تطوير األعمال – بنك ساب
الرئيس اإلقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) – بنك ساب
رئيس الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية)  -البنك األهلي التجاري
رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الفرنسي

مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) – سامبا
مدير أول لعالقات العمال للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي لالستثمار
مدير أول لعالقات العمال للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي
مدير عالقات العمال للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي
مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي

6

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة

7

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـت

8

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

9

المهندس /سـفـر بن محمـد بن ظفيـّر

10

األستاذ  /أديب بن محمد أبا نمي

عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس

اإلدارة الرئيس
التنفيذي

عضو لجنة
المراجعة

بكالوريوس هندسة كهربائية
عضو مجلس اإلدارة

ماجستير إدارة أعمال

عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس إدارة اعمال
بكالوريوس هندسة ميكانيكية

عضو مجلس اإلدارة

دبلوم عالي التصميم واإلنتاج
واإلدارة

رئيس تنفيذي لشركة سوار
مستشار بشركة ماكنزي لالستشارات اإلدارية
رئيس لجنة المراجعة بشركة الرائدة المالية
عمل لمدة ( )21عاما في القطاع الخاص
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر بن محمد النابت واولده

عضو مجلس المديرين لشركة اسوا البحر الحمر
الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألنابيب

عمل لمدة ( )29عاما بصندو التنمية الصناعية السعودي كمدير إدارة دراسات
واستشارات المشاريع
عمل لمدة ( )42عاما

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

عضو لجنة المراجعة

بكالوريوس هندسة كهربائية
ماجستير هندسة كهربائية

بكالوريوس محاسبة
ماجستير المحاسبة المهنية

الشركة السعودية للكهربا – مدير إدارة التوليد
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية – نائب المدير العام.

شركة اسمنت المتحدة – الرئيس التنفيذي (سابق ا)
شركة اسمنت المنطقة الجنوبية –الرئيس التنفيذي حالي ا

مدير إدارة المراجعة والخدمات الستشارية – مكتب ابا نمي
عمل ( )4سنوات بهيئة السو المالية
عمل ( )1سنة نائب عميد كلية شق ار

عمل ( )12سنة في الصندو السعودي للتنمية
عمل لمدة  25سنة:

11

المهندس  /عقيل بن فطيس بن سعيد كدسة
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع

نائب الرئيس
التنفيذي
للتصنيع

مهندس إنتاج – شركة أسمنت اليمامة.
مدير مصنع أسمنت

بكالوريوس هندسة كيميائية

بيشة

تطبيقية

مهندس كيميائي – شركة الكهربا

مدير إدارة اإلنتاج مصنع أسمنت بيشة  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مدير إدارة الصيانة مصنع أسمنت بيشة  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مدير مصنع أسمنت بيشة  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع حاليا

12

األسـتاذ  /محمـد علي محمـد الثوعـي
المدير المالي

المدير المالي

المدير المالي

بكالوريوس محاسبة

ماجستير محاسبة مهنية
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عمل لمدة  23سنة:

رئيس حسابات  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

المدير المالي حاليا  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

13

األسـتاذ  /قاسم ياسين فتحــــي
مدير مصنع أسمنت جازان

مدير مصنع

أسمنت جازان

مدير مصنع أسمنت
جازان

عمل لمدة  31سنة
بكالوريوس علوم جيولوجيا

رئيس محجر مصنع أسمنت جازان  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مدير إنتاج مصنع أسمنت جازان  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مدير صيانة مصنع أسمنت جازان  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

مدير مصنع أسمنت جازان حاليا  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

14

15

المهندس  /علي حمدان العلياني
مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف
المهندس  /سعيد عبيد الحارثي
مدير مصنع أسمنت تهامة

مدير مصنع

أسمنت بيشة

مدير إدارة اإلنتاج

بكالوريوس هندسة كيميائية
تطبيقية

المكلف
مدير مصنع

أسمنت تهامة

مدير مصنع أسمنت
تهامة المكلف

بكالوريوس هندسة نظم
معلومات
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عمل  14سنة
رئيس مهام اإلنتاج مصنع أسمنت بيشة  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مدير اإلنتاج مصنع أسمنت بيشة  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف حاليا  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
مهندس أعلى المشاريع الكبرى بشركة سابك

مدير إدارة الخدمات الهندسية – شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

مدير مصنع أسمنت تهامة حاليا  -شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

سابع ا – أسما الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
اسم العضو

أسما الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوَا في مجالس إدارتها
الحالية أو من مديريها

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد
الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

ممثل صندو الستثمارات العامة

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

-

مساهمة مدرجة

شركة تطوير التعليم القابضة

داخل المملكة

شركة تطوير المباني
الشركة السعودية لكفا ة الطاقة (غير تنفيذي)

داخل المملكة

شركة تكامل مسئولية محددة

مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة
ذات مسؤولية محدودة

شركة تمكين للتقنيات

شركة عمل المستقبل

عضو مستفل في شركة الرائدة للتمويل

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

-

-

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة
األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـت

شركة فند خميس مشيط

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

الشركة العربية لألنابيب – عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

المهندس /سـفـر بن محمـد بن ظفيـّر

مساهمة محدودة
مساهمة محدودة

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري (غير تنفيذي)

ممثل صندو الستثمارات العامة
ممثل صندو الستثمارات العامة

-

-

مصرف النما

األستاذ  /منصور بن عبد العزيز الصغير
المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

داخل المملكة /خارج المملكة

الكيان القانوني للشركة

شركة أسوا البحر األحمر

ل يوجد
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ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

-

-

ذات مسؤولية محدودة

ثامن ا – تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
م

تصنيف العضوية

اسم العضو

مستقل

1

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

2

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

3

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

4

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

5

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

6

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

7

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

مستقل

8

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

مستقل

9

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

تنفيذي

مستقل

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

غير تنفيذي

ممثل صندو الستثمارات العامة

غير تنفيذي

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

غير تنفيذي

ممثل صندو الستثمارات العامة

غير تنفيذي

ممثل صندو الستثمارات العامة
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تاسعا – اجتماعات مجلس اإلدارة
م

السم

1

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود

2

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

3

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة

4

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

5

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

6

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

اجتماع 1
01/29

اجتماع  2اجتماع  3اجتماع  4اجتماع  5اجتماع  6اجتماع  7اإلجمالي
04/18

10/24

11/25

12/26

✓

×

×

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

✓

✓

✓

✓

×

✓

✓

6

7

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

8

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

9

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

✓

✓

✓

✓

×

✓

✓

6

ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد

ممثل صندو الستثمارات العامة

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

ممثل صندو الستثمارات العامة
ممثل صندو الستثمارات العامة

03/07

03/07

✓

✓

✓
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✓

عاش ارا – بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة
وأسما أعضا مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

سجل الحضور

السم

م

اجتماع الجمعية
األول
2019/04/18م

تاريخ انعقاد الجمعية
 1سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود

2
3
4
5
6

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفـة
ممثل صندو الستثمارات العامة

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير
ممثل صندو الستثمارات العامة

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة

 7األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت
 8المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
 9المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر
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مجموع

الجتماعات

✓

1

×

-

×

-

✓

1

✓

1

×

-

✓
✓
✓

1
1
1

الحادي عشر – اإلج ار ات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير
التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
إلحاطة أعضا مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي:

 -1ضمان حصول أعضا مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير
المضللة.

 -2التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
 -3تشجيع أعضا مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
 -4ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

 -5تشجيع العالقات البنا ة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وإيجاد ثقافة تشجع
على النقد البنا .

 -6إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين العتبار أي مسخلة يطرحها أحد أعضا مجلس
اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات ،والتشاور مع أعضا المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال

المجلس.

الثاني عشر – اإلفصاح عن مكافآت أعضا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه
المادة الثالثة والتسعون من لئحة حوكمة الشركات
بنا على المادة ( )23من النظام األساس للشركة تكون مكافخة مجلس اإلدارة  ٪10من صافي األرباح بعد خصم
المصروفات والحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين ل يقل عن  ٪5من

رأس مال الشركة وطبقا لنص المادة ( )50/5من النظام األساس وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضا

مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما
قبضه أعضا المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان

يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية
العامة وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضا مجلس اإلدارة تكون من ضمن
المصروفات اإلدارية والعمومية.
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مكافآت أعضا مجلس اإلدارة

البيان

مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

أمين السر إن كان من األعضا

مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة

المجموع

مكافخة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

األعضا المستقلين
سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

450,000

15,000

9,000

-

-

474,000

-

-

-

-

-

-

-

474,000

-

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

450,000

21,000

29,000

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

450,000

21,000

29,000

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

21,000

24,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

450,000

495,000

495,000

-

األعضا غير التنفيذيين
الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة
ممثل صندو الستثمارات العامة
معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين
ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير
ممثل صندو الستثمارات العامة

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة

450,000

21,000

24,000

-

-

495,000

-

-

-

-

-

-

-

495,000

-

450,000

21,000

29,000

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

450,000

21,000

27,000

450,000

18,000

498,000

21,000

498,000
489,000

489,000

األعضا التنفيذيين
المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

450,000

18,000

-

30,000
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498,000

-

-

-

-

-

-

-

498,000

-

مكافآت كبار التنفيذيين

البيان

رواتب

بدلت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة المدة

خطط تحفيزية طويلة المدة

األسهم الممنوحة

المجموع

مكافخة نهاية الخدمة

مكافخة إنتاج

المجلس

مجموع مكافآت التنفيذيين عن

المجموع الكلي

 6من كبار التنفيذيين

4,205,127

1,155,478

-

5,360,605

358,016

-

-

-

-

5,718,621

-

1,850,000

498,000

8,066,621

وهم :الرئيس التنفيذي– نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع– المدير المالي  -مدير مصنع أسمنت جازان –مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف  -مدير مصنع
أسمنت تهامة.
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مكافآت أعضا اللجان
المكافآت الثابتة

بدل حضور

المجموع

الجلسات
أعضا اللجنة التنفيذية
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

250,000

18,000

268,000

الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

250,000

18,000

268,000

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

250,000

12,000

265,000

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

250,000

18,000

268,000

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

250,000

18,000

268,000

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
ممثل صندو الستثمارات العامة

أعضا لجنة الستثمار
المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

250,000

3,000

253,000

250,000

12,000

262,000

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

250,000

12,000

262,000

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

من ضمن اللجنة التنفيذية

11,000

11,000

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

من ضمن اللجنة التنفيذية

12,000

12,000

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود
ممثل صندو الستثمارات العامة
ممثل صندو الستثمارات العامة

أعضا لجنة المراجعة

250,000

12,000

262,000

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

من ضمن اللجنة التنفيذية

12,000

12,000

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

من ضمن اللجنة التنفيذية

11,000

11,000

من ضمن لجنة الستثمار

12,000

12,000

150,000

12,000

162,000

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت
ممثل صندو الستثمارات العامة
ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

ممثل صندو الستثمارات العامة
األستاذ  /أديب محمد أبانمي

عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي

أعضا لجنة الترشيحات والمكافآت
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

من ضمن اللجنة التنفيذية

6,000

6,000

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

من ضمن لجنة المراجعة

6,000

6,000

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

من ضمن لجنة الستثمار

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

6,000

6,000

من ضمن لجنة الستثمار

6,000

6,000

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

ممثل صندو الستثمارات العامة

حضور اللجان من غير أعضا اللجان
األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

3,000

3,000

من ضمن لجنة المراجعة

11,000

11,000

من ضمن لجنة الستثمار

3,000

3,000

من ضمن لجنة الستثمار

ممثل صندو الستثمارات العامة (اللجنة التنفيذية)
ستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت (اللجنة التنفيذية )
المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة
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الثالث عشر – أسهم أعضا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولدهم القصر
السم

عدد األسهم في

عدد األسهم في

بداية السـنة

نهاية السـنة

سـهـم

سـهـم

سـهـم

755,000

755,000

-

5,750

5,750

-

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ  /مـحمـد بن ناصـــــر النـابـــت

452,500

452,500

المهندس /سـفـر بـن محـمــد بن ظـفـيـّر
السادة  /صندو الستثمارات العامــــــة

50,895

50,895

-

52,408,200

52,408,200

-

السادة  /المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

22,154,586

15,224,586

()6,930,000

السادة  /المؤسـسة العامــة للتقـاعــــد

6,435,686

6,283,169

()152,517

المهندس  /عقيل بن فطيس بن سعيد كدسة (نائب الرئيس التنفيذي)

-

-

-

األسـتاذ  /محمـد علي محمـد الثوعـي ( المدير المالي )

-

-

-

األسـتاذ  /قاسم ياسين فتحــــي ( مدير مصنع جازان )

-

-

-

-

-

-

-

-

82,270,617

75,188,100

()7,082,517

سمو األمير  /عبد هللا بن مسـاعد بن عبد الرحمن آل سـعود
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

الدكتور  /عبد الحميد بن صالح الخليفة
ممثل صندو الستثمارات العامة

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

ممثل صندو الستثمارات العامة

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة
معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر ابو ثنين
ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

المهندس  /علي حمدان العلياني (مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف)
المهندس  /سعيد عبيد الحارثي (مدير مصنع أسمنت تهامة)
اإلجـمــــالــي
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التـغــيـر

الرابع عشر – وصف مختصر لختصاصات اللجان
أ -اللجنة التنفيذية
وتنحصر مهام اللجنة في:

-1

عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها .وعليها أن تعرض

-2

دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة ،وعمل التوصيات لمجلس

-3

دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة باألهداف اإلنتاجية في المصانع واتخاذ الق اررات

-4

دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ الق اررات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير

-5

القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها بها.

-6

على مجلس اإلدارة األمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها .
اإلدارة .

والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
العمل.

ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة .وقد بلغ عدد اجتماعات

اللجنة عام 2019م ( )6اجتماعات وبيانها كما يلي- :
اجتماع

م

1

السم

معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي

طبيعة
العضوية

1

اجتماع
2

2/26 1/28

اجتماع
3

اجتماع
4

اجتماع
5

4/18

9/29

1/32

اجتماع
6

اجمالي

12/25

الجتماعات

0

رئيس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة

عضو

×

✓

✓

×

✓

✓

4

4

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

عضو

5

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

عضو

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

6

2
3

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين
ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
ممثل صندو الستثمارات العامة
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6

ب -لجنة الستثمار
وتنحصر مهام اللجنة في:
-1

دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاا لنظام الشركة ،بخفضل السبل التي تضمن رأس

-2

دراسة السو وفرص الستثمار المتاحة.

-4

دراسة ما يحال لها من مجلس اإلدارة من مواضيع تخص الستثمار.

-3
-5
-6
-7

المال.

البحث عن فرص استثمارية جديدة .

دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشخن الخطط المستقبلية لالستثمار .

القيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها بها.

ممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة.

بيان اجتماعات لجنة الستثمار
اجتماع 1

اجتماع 2

اجتماع 3

اجتماع 4

م

6/12

9/15

11/26

12/26

رئيس

×

×

×

✓

1

عضو

✓

✓

✓

✓

4

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

عضو

✓

✓

✓

✓

4

4

المهندس /أحمد علي عبد الكريم اللحيدان

عضو

✓

✓

✓

✓

4

5

المهندس /سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر

عضو

✓

✓

✓

✓

4

السم

1

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

2

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض

3

ممثل صندو الستثمارات العامة
ممثل صندو الستثمارات العامة

طبيعة

العضوية
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اجمالي

الجتماعات

جـ  -لجنة المراجعة
وتنحصر مهام اللجنة في:
 -1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقاللية المراجعين ومدى الفعالية في
تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير ومالحظات إدارة

المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.

 -2دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها
وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابي ا لمجلس اإلدارة باتخاذ الالزم.

 -3التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر
التي قد تنشخ عن أي مخالفات لألنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة.

 -4دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبدا الرأي والتوصية
لمجلس اإلدارة بشخنها.

 -5اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبالغ نتائج أعمالها لمجلس
اإلدارة.

 -6التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقالليته.

 -7التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التخكد من تخهيله واستقالليته وتحديد أتعابه والتجديد
له وإنها عقده.

 -8متابعة أعمال المحاسبين القانونيين  ،واعتماد أي عمل خارج نطا أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثنا
قيامهم بخعمال المراجعة .

 -9دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبدا ملحوظاتها عليها.

 -10دراسة (خطاب اإلدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة مالحظاته والتوصية بشخنها.

 -11دراسة القوائم المالية األولية الربعية والسنوية بغرض إبالغ مجلس اإلدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم
المالية ل تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية .

 -12دراسة تقارير ومالحظات ديوان المراقبة العامة على أدا الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته.
 -13اتخاذ ما يلزم للتخكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانين السارية في المملكة.

 -14تقديم تقري ار في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس اإلدارة يتضمن نتائج مرئياتها
ومالحظاتها وتوصياتها لالرتقا بمستوى األدا .

 -15متابعة أعمال المحاسبين القانونيين  ،واعتماد أي عمل خارج نطا المراجعة التي يكلفون بها أثنا قيامهم
بخعمال المراجعة .

 -16دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة إلقرارها.
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بيان اجتماعات لجنة المراجعة
السم

م
1

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

2

الدكتور  /عبدالحميد بن صالح الخليفـة
ممثل صندو الستثمارات العامة

طبيعة

اجتماع 1

اجتماع 2

اجتماع 3

اجتماع 4

إجمالي

العضوية

2/28

3/30

7/29

10/23

الجتماعات

رئيس

✓

✓

✓

✓

4

عضو

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

3

معالي الدكتور  /عبدهللا بن ناصر أبو ثنين

4

األستاذ  /منصور عبد العزيز الصغير

عضو

األستاذ  /أديب بن محمد أبانمي

عضو

5

ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

ممثل صندو الستثمارات العامة

عضو

خارجي

د  -لجنة الترشيحات والمكافآت
وتنحصر مهام اللجنة في:
 -1التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاا للسياسات والمعايير المعتمدة.

 -2المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال

مجلس اإلدارة.

 -3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شخن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 -4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 -5مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

 -6التخكد بشكل سنوي من استقاللية األعضا المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 -7وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك
السياسات استخدام معايير ترتبط باألدا .

 -8المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األخرى بالشركة والتوصية للمجلس.

 -9اقتراح مكافخة اإلنتاج اإلجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافخة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها
للمجلس.

 -10القيام بخي مهام أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة
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بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
م

1

الســـــــــم
معالي الدكتور /حمد بن سليمان البازعـي
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

2

سمو األمير  /عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

3

األستاذ  /مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

4

المهندس  /لؤي محمد خالد الناهض
ممثل صندو الستثمارات العامة

اجمالي

اجتماع 1

اجتماع 2

4/18

12/26

رئيس

✓

✓

2

عضو

✓

✓

2

عضو

✓

✓

2

عضو

✓

✓

2

طبيعة العضوية

- 25 -

الجتماعات

الخامس عشر – أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة
أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية
ل يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو
تنظيمية أو قضائية.

السادس عشر – نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إج ار ات الرقابة الداخلية بالشركة و رأي لجنة
المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خالل مراجعة وتقييم إج ار ات

وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية

تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تخكيدات معقولة

عن فاعلية وكفا ة إج ار ات الرقابة المطبقة  .كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام اإلج ار ات

الداخلية و الطالع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاا محاضر لجنة المراجعة  ،ولم تظهر كل عمليات المراجعة

أي مالحظات جوهرية على إج ار ات الرقابة الداخلية .

السابع عشر – تفاصيل المساهمات الجتماعية للشركة
م
1
2

(ريال)

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
دعم صندوق مجلس التنمية بجازان لعام 2019م

500,000

دعم صندوق مجلس التنمية بعسير لعام 2019م

500,000
1,000,000

اإلجــــــــــمــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي
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الثامن عشر– أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس األخيرة
تتكون الموجودات المتداولة للشـــــــركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات األخرى وتتكون المطلوبات

المالية من تســــــهيالت بنكية قصــــــيرة األجل والذمم التجارية الدائنة واألرباح قيد التوزيع والمصــــــروفات المســــــتحقة
والمطلوبات األخرى.

ل تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.
مقارنة األصول والخصوم (باأللف ريال)
البيان

2019

2018م

2017م

2016م

2015م

األصول المتداولة

1,096,819

863,449

807,227

846,390

1,044,385

األصول غير المتداولة

3,103,354

3,252,165

3,349,436

3,427,175

3,354,569

إجمالي األصول

4,200,173

4,115,614

4,156,663

4,273,565

4,398,954

الخصوم المتداولة

385,747

395,963

530,711

613,098

632,868

الخصوم غير المتداولة

507,962

555,644

453,898

405,025

538,297

إجمالي الخصوم

893,709

951,607

984,610

1,018,123

1,171,165

(رسم بياني لمقارنة األصول والخصوم صفحة )28
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مقارنة نتائج أعمال الشركة (باأللف ريال)
البيان

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

اإليرادات

1,300,286

887,724

1,063,817

1,776,055

20,47,274

تكاليف اإليرادات

()762,748

()626,032

()640,113

()845,354

()937,915

مجمل الربح

537,538

261,692

423,703

930,701

1,109,359

صافي الربح

457,457

201,954

371,610

875,386

10,38,612

التاسع عشر– الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
البيان

2019م

2018م

التغيرات ()-()+

نسبة التغيير

اإليرادات

1,300,286

887,724

412,562

46,47

تكلفة اإليرادات

()762,748

()626,032

136,716

21,84

مجمل الربح

537,538

261,692

275,846

105,41

مصروفات تشغيلية أخرى

4,428

9,083

()4,655

()51,25

()54,270

()47,075

7,195

15,28

الربح التشغيلي

487,696

223,700

263,996

118,01

إيرادات تشغيلية أخرى

العشرون– المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية
للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد بدأت الشركة في تطبيق المعايير الدولية

من 2017/1/1م
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المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل الشركة خالل عام 2019
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16ألول مرة .أدناه بيان طبيعة وأثر التغيرات نتيجة تطبيق

هذه المعيار المحاسبي الجديد.

يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في  ،2019وليس لها أي أثر على القوائم المالية

مبكر أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
للشركة .لم تتبع الشركة اا
المعيار الدولي للتقرير المالي "16عقود اإليجار"

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16حل معيار المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار" ،والتفسير  4الصادر عن

لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "التخكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ،والتفسير 15

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز" ،والتفسير  27الصادر عن لجنة

التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر المعامالت التي تخخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار" .ينص المعيار الدولي للتقرير

المالي  16على مبادئ إثبات وقياس وعرض والفصاح عن عقود اإليجار ،ويتطلب من المستخجرين المحاسبة عن
كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة داخل قائمة المركز المالي.

إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة بموجب معيار
المحاسبة الدولي  .17وسيستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار

تمويلي باستخدام نفس المبادئ المذكورة في معيار المحاسبة الدولي  .17وعليه ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير

المالي  16أثر على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.

قامت الشركة كمستخجر بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام طريقة التطبيق بخثر رجعي معدل

وتاريخ التطبيق األولي هو  1يناير  .2019وبموجب تلك الطريقة ،يتم تطبيق المعيار بخثر رجعي مع إثبات األثر

التراكمي للتطبيق األولي للمعيار بتاريخ التطبيق األولي .وقد اختارت الشركة استخدام الوسيلة العملية التي تسمح

سابقا كعقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي  17والتفسير 4
بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها ا

أيضا استخدام
الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ التطبيق األولي .كما اختارت الشركة ا
شهر أو أقل ول تتضمن خيار ش ار
إعفا ات اإلثبات بشخن عقود اإليجار التي تكون مدتها ،بتاريخ بد العقد 12 ،اا
("عقود اإليجار قصيرة األجل") ،وعقود اإليجار الذي يكون فيها األصل محل العقد منخفض القيمة ("الموجودات
منخفضة القيمة").

لم يكن لتطبيق هذا المعيار أعاله أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
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فيما يلي بيان السياسات المحاسبية الجديدة للشركة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16والذي تم

اعتبار من تاريخ التطبيق األولي:
اا
تطبيقه
• موجودات حق الستخدام

تقوم الشركة بإثبات الموجودات الخاصة بحق الستخدام بتاريخ بد عقد اإليجار) أي ،تاريخ توفر األصل المعني

ناقصا الستهالك المتراكم وخسائر النخفاض في القيمة،
لالستخدام) .تقاس موجودات حق الستخدام بالتكلفة ،ا
ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس التزامات اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق الستخدام على قيمة التزامات

ناقصا
اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بد اإليجار ،ا

أي حوافز إيجار مستلمة .وما لم تكن الشركة متخكدة بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المستخجر في

نهاية مدة عقد اإليجار ،فإنه يتم استهالك موجودات حق الستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط الثابت على

مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .تخضع موجودات حق الستخدام لالنخفاض في

القيمة.

• التزامات اإليجار
بتاريخ بد عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي

يتعين سدادها على مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة) بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها

ناقصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها
( ا
أيضا على سعر ممارسة خيار الش ار الذي من المؤكد
بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل دفعات اإليجار ا
بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنها عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر
ممارسة الشركة لخيار اإلنها  .يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ل تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في

الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل القتراض اإلضافي بتاريخ بد اإليجار إذا كان

معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار وير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بد اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات

وتخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة
اإليجار لتعكس زيادة العمولةُ ،
الدفترية للتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في
جوهرها أو وجود تغيير في التقويم الخاص بش ار األصل المعني.
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• عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفا من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة

شهر أو أقل من تاريخ بد اإليجار ول تتضمن خيار الش ار ).
بالمكائن والمعدات (أي عقود اإليجار التي تبلغ  12اا
أيضا اإلعفا من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر
كما تطبق ا
منخفضة القيمة (أي أقل من  5,000دولر أمريكي ما يعادل  18,750ريال السعودي) .يتم إدراج دفعات اإليجار

المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت

على مدى فترة اإليجار.

• األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار وير القابلة لإللغا  ،إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنها عقد

اإليجار ،إذا كان من المؤكد عدم ممارسته.
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الواحد والعشرون – توزيع األرباح
طبقاا للمادة  50من النظام األساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
 .1يجنب ( )٪10من صـافي األرباح لتكوين الحتياطي النظامي للشـركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية
وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور ( )٪30من رأس المال المدفوع.

 .2للجمعية العامة العادية بنا على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نســــــــبة معينة من صــــــــافي األرباح لتكوين
احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.

 .3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح

مبالغ إلنشا مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم ا من هذه المؤسسات.
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )٪5من رأسمال الشركة المدفوع.

 .5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (الثالثة والعشـــرون) من هذا النظام ،والمادة الســـادســـة والســـبعين من

نظـام الشـــــــــركات يخصـــــــــص بعـد ما تقـدم نســـــــ ـبـة ( )٪10من البـاقي لمكـافخة مجلس اإلدارة ،على أن يكون

استحقا هذه المكافخة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 .6يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 .7يجوز للشـركة توزيع ارباح مرحلية على مسـاهميها بشـكل نصـف سـنوي او ربع سـنوي ،وللجمعية أن تفوض
مجلس اإلدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوي ا.

وحســـــب معايير المحاســـــبة الدولية التي تطبق في الشـــــركة فإن مكافآت أعضـــــا مجلس اإلدارة تكون من ضـــــمن
المصروفات اإلدارية والعمومية
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ريــــــــــــال

الــبــــيــــــــان
صــــافــي الــربــح بعـــد الزكــــــاة

457,457,631

يخصم ٪5 :حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع

()70,000,000

يضاف :أربـاح مرحلــة من العام السابق

924,007,039

يخصم ٪30 :حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع

()420,000,000

الرصــيـد المرحــل للعـــام القــادم

891,464,670

بيان

األرباح التي تم توزيعها عن

األرباح المقترح توزيعها عن

إجمالي األرباح عن عام

النصف األول من عام 2019م

النصف الثاني من عام 2019

2019م

المبلغ

175,000,000

315,000,000

490,000,000

النسبة

٪12,5

٪22,5

٪35
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الثاني والعشرون – التمويل اإلسالمي
رصيد قرض قصير

رصيد قرض طويل

األجل

األجل

ريـــــال

ريـــــال

ريـــــال

49,550,000

458,395,992

507,945,992

60,000,000

()60,000,000

-

المسدد خالل عام 2019م

()49,550,000

-

()49,550,000

الرصيد في 2019/12/31م

60,000,000

398,395,992

458,395,992

بيان

مصدر التمويل

(الرصيد في ()2019/1/1
المحول من قرض طويـل األجـل

إلى قرض قصير األجل

البنك األهلي

اإلجمالي

بلغ رصيد التمويل اإلسالمي من البنك األهلي في 2019/12/31م مبلغ  458,395,992ريال تتمثل في تسهيالت

بنكية طويلة األجل بمبلغ  398,395,992ريال وتسهيالت بنكية قصيــ ــ ـــ ـــ ــرة األجـــ ـ ـــ ــل بمبلغ  60,000,000ريال

تستحق خالل األعوام من  2019حتى2025م علما بخن السداد بدأ من  15مارس  2018وينتهي في  31ديسمبر

2025م (أقسـاط ربع سـنوية) .كما تقوم الشـركة بتحويل الجز المسـتحق السـداد خالل العام من حسـاب القرض طويل
األجل إلى حساب القرض قصير األجل ويظهر من ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

الثالث والعشرون – عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2019/04/14م

الجمعية العامة

2

2019/04/14م
2019/09/16م
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ملف األرباح

الرابع والعشرون – عقود ذوي العالقة مع الشركة بنهاية عام 2019م
تقر إدارة الشـــــركة بعدم وجود عقود ألعضـــــا مجلس اإلدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العالقة بخي
منهم مع الشركة خالل عام 2019م.

الخامس والعشرون – المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام 2019م
2019م
الـبيــــــان

المستحق حتى
المسدد

نهاية الفترة المالية

وصف موجز لها

بيان السبب

ولم يسدد بعد

الهيئة العامة للزكاة والدخـل

5,327,295

13,358,153

الزكاة المستحقة

يتم السداد في 2020

المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

16,391,865

1,476,940

التخمينات

تتم التسوية الشهر الالحق

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

37,398,116

41,032,523

رسوم الستغالل

59,117,276

55,867,616

اإلجـمــــــــــالــــي

الجتماعية
لعام 2019

يتم السداد في2020

السادس والعشرون – ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبيقاا للمادة التسعون من لئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السو المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير
مجلس اإلدارة تقري ارا عما تم تطبيقه من أحكام الالئحة وما لم يتم وأسباب ذلك.

وعليه فإن الشركة تطبق جميع األحكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السو المالية.
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السابع والعشرون  -إقـ اررات
 تقر إدارة الشركة أن إعداد السجالت المحاسبية تم بالشكل الصحيح. تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. تقر إدارة الشركة بخنه ل توجد أي شكوك بشخن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. تقر إدارة الشـــــركة أنه ل يوجد أي اختالف عن المعايير المحاســـــبية الدولية الصـــــادرة بقرار هيئة الســـــو الماليةالسعودية.

الثامن والعشرون  -اإلفصـاح في تقرير المجلس
يقر مجلس اإلدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس اإلدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها ،وأن البنود التاليـة ل
تنطبق على الشركة ويلتزم باإلفصاح عنها في حال حدوثها:
 -1اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.

 -2تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

 -3وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.

 -4وصف ألي مصلحة وحقو خيار وحقو اكتتاب تعـود ألعضا مجلس اإلدارة.
 -5وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.

 -6وصف ألي حقو تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
 -7وصف ألي استرداد أو ش ار أو إلغا ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

 -8معلومات تتعلق بخي عقد يكون المصدر طرف فيه ،وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضا
مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي وألي شخص ذي عالقة بخي منهم.

 -9بيان ألي ترتيبات أو اتفا تنازل أحد أعضا مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

 -10بيان ألي ترتيبات أو اتفا تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقو في األرباح.
 -11احتياطيات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.

 -12ل يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم الماليـة.
 -13استبدال المحاسب القانوني قبل انتها ثالث سنوات متتالية.

 -14لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم العتراض على جدول األعمال.
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التاسع والعشرون – مقترحات مجلس اإلدارة
أول -التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
ثاني ا -التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م.
ثالثا -التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
رابعا -التصـويت على قرار مجلس الدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مسـاهمي الشـركة عن النصف
األول من العام المالي 2019م ،والبالغ قيمتها  175مليون ريال بواقع ( )1,25ريال للســـــهم أي بنســـــبة

( )12,5٪من رأس مال الشركة وعلى أساس  140مليون سهم.

خامسـ ـا -التصـــويت على توصـــية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مســـاهمي الشـــركة عن النصـــف
الثاني من العام المالي 2019م والبالغ قيمتها  315مليون ريال بواقع ( )2,25ريال للســــــهم أي بنســــــبة

( )٪22,5من رأس مال الشـــــركة وعلى أســـــاس  140مليون ســـــهم ،على أن تكون األحقية للمســـــاهمين

المالكين لألســــهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في ســــجل مســــاهمي الشــــركة لدى مركز اإليداع في نهاية

ثاني يوم تداول يلي تاريخ الســـــــــتحقا على أن يبدأ صـــــــــرف األرباح يوم األحد  26شـــــــــعبان 1441هـ

الموافق  19أبريل 2020م.

ســـادســ ا -التصـــويت على تعيين مراجع حســـابات الشـــركة من بين المرشـــحين من قبل لجنة المراجعة وذلك
لفحص ومراجعـة وتـدقيق القوائم المـاليـة للربع الثـاني والثـالـث والســـــــــنوي من العـام المـالي 2020م ،والربع
األول من عام 2021م ،وتحديد أتعابه.

سـابع ا :التصـويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المسـاهمين بشـكل نصـف سـنوي أو
ربع ســـــــــنوي عن العام المالي 2020م ،وتحديد تاريخ الســـــــــتحقا والتوزيع وفقا للضــــــــوابط واإلج ار ات

التنظيمية الصــــادرة تنفيذا لنظام الشــــركات وذلك بما يتناســــب مع وضــــع الشــــركة المالي وتدفقاتها النقدية
وخططها التوسعية والستثمارية.
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