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تقرير مجلس اإلدارة
عن السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر 2019م
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البيان
نشاط الشركة الرئيس ي
اإلنتاج واملخزون
التسويق واملبيعات
وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
القوائم املالية
قائمة املركز املالي
قائمة الدخل
عالمة الجودة
تنمية املوارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
املسئولية االجتماعية
البيئة واألمن والسالمة
النشاط اإلستثماري
ً
املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات
ً
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي
املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة
إستراتيجيات الشركة
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة
املخاطر
وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
األرباح املقترح توزيعها
حوكمة الشركات
أسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
ً
أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا
الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
ً
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة
توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
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اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة ،وتفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت
وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو
إستشارية
ً
اإلفصاح عن مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في الئحة حوكمة الشركات
عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع
بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل
لجان مجلس اإلدارة
إدارة املراجعة الداخلية
نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله
وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها
إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال والعقود ،وطبيعة هذه األعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم
توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو
منحتها الشركة
وصف ألي إستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بين األوراق املالية
املدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح
بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهم
اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها
تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
إقرارات مجلس اإلدارة
اقتراحات مجلس االدارة

22
24
26
26
26
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32

8

الكرام

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت املنطقة الشرقية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة كما يسره أن يقدم
لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م وقد تم إعداد هذا التقرير
بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة
السوق املالية.
ّ
وينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ُليجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئولياته وتحقيق املصلحة املشتركة للشركة واملساهمين،
ويدعو املولى عز وجل أن يحفظ لبالدنا العزيزة عاهلها املفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي
عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير /محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن
واملواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو امللكي األمير /سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية وصاحب
السمو امللكي األمير /أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير املنطقة الشرقية ملساندتهما الفعالة ودعمها املستمر للشركة.
وهللا املوفق،

التاريخ1441/07/22 :هـ
املوافق2020/03/17 :م

9

 )1نشاط الشركة الرئيس ي
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في صناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاته واإلتجار به وإقامة املصانع املتعلقة بالصناعات املتفرعة واملُ ّ
كملة لصناعة األسمنت من
مواد بناء وغيرها ،واإلستيراد والتصدير واملتاجرة في جميع مواد البناء واألسمنت والخرسانة مسبقة الصنع واملنتجات واملواد املرتبطة بها.
 )2اإلنتاج واملخزون

(األرقام بآالف األطنان)

ب ـيــان

2019م

2018م

نسبة التغير

كمية إنتاج الكلنكر

2,082

2,545

()%18.2

كمية إنتاج األسمنت

2,430

2,112

%15.1

كمية مخزون الكلنكر

2,696

3,101

()%13.1

 )3التسويق واملبيعات
( أ ) السوق املحلي للسمنت
ً
تحسن الطلب على األسمنت في السوق املحلي السعودي خالل عام 2019م بشكل طفيف حيث بلغت خالله كمية املبيعات املحلية  42مليون طن تقريبا
ً
مقارنة بكمية  41مليون طن تقريبا تم بيعها خالل عام 2018م بارتفاع بلغت نسبته (.)2.4%
(األرقام بآالف األطنان)

( ب ) مبيعات الشركة

2019م
2,438

ب ـيــان
كمية مبيعات األسمنت

نسبة التغير
%14.5

2018م
2,130

 )4وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

(بآالف الرياالت)

السنة

مبيعات
األسمنت املحلية

مبيعات
األسمنت املصدرة

مجموع
مبيعات األسمنت

مبيعات
الكلنكر املصدرة

مبيعات الخرسانة
مسبقة الصنع

املجموع الكلي
للمبيعات

2018م

384,483

18,794

403,277

-

162,467

565,744

النسبة

%68.0

%3.3

%71.3

-

%28.7

%100

2019م

565,043

24,704

589,747

19,973

119,078

728,798

النسبة

%77.6

%3,4

%81,0

%2,7

%16.3

%100

(*) املبيعات املحلية تتم في كافة أسواق املنطقة الشرقية.
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 )5القوائم املالية
ً
تم إعداد القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 2019/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي  IFRSاملعتمدة باململكة العربية السعودية ،وقد بدأت
ً
ً
الشركة بتطبيق تلك املعايير اعتبارا من 2017/01/01م وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ً
وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث طبقت املعيار الدولي للتقرير املالي  16عقود اإليجار اعتبارا من بداية عام 2019م.
 )6قائمة املركز املالي
أ) فيما يلي بيان بموجودات الشركة ومطلوباتها (أصول الشركة وخصومها) كما في نهاية السنوات املالية الخمس األخيرة:
(بآالف الرياالت)

البيان
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع املوجودات
حقوق املساهمين
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

2018م
946,818
621,416
945,965
2,514,199
2,201,884
91,826
220,489
2,514,199

2019م
868,611
802,709
1,093,614
2,764,934
2,411,736
103,094
250,104
2,764,934

2017م
1,025,778
542,474
866,721
2,434,973
2,150,321
93,765
190,887
2,434,973

2016م
1,104,786
537,318
1,051,477
2,693,581
2,237,047
105,214
351,320
2,693,581

ب) قائمة املركز املالي كما في  2019/12/31مقارنة بالعام السابق

البيان
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع املوجودات
حقوق املساهمين
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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2019م
868,611
802,709
1,093,614
2,764,934
2,411,736
103,094
250,104
2,764,934

2015م
1,225,262
472,478
942,943
2,640,683
2,352,033
53,595
235,055
2,640,683
(بآالف الرياالت)

2018م
946,818
621,416
945,965
2,514,199
2,201,884
91,826
220,489
2,514,199

قيمة التغير
()78,207
181,293
147,649
250,735
209,852
11,268
29,615
250,735

نسبة التغير %
()%8.3
%29.2
%15.6
%10.0
%9.5
%12.3
%13.4
%10.0

 )7قائمة الدخل
أ) فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة في السنوات املالية الخمس األخيرة:

البيان
املبيعات ،بالصافي
تكلفة املبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى
مخصص الزكاة الشرعية
صافي الربح بعد الزكاة

2019م
728,798
()505,737
223,061
()61,595
161,466
38,830
()19,600
180,696

2018م
565,744
()434,582
131,162
()62,303
68,859
29,477
()28,588
69,748

(بآالف الرياالت)

2017م
640,607
()475,325
165,282
()65,968
99,314
22,580
()14,751
107,143

2016م
856,590
()566,053
290,537
()72,384
218,153
22,993
()13,956
227,190

ب) إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان
املبيعات ،بالصافي
تكلفة املبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى
مخصص الزكاة الشرعية
صافي الربح بعد الزكاة

2019م
728,798
()505,737
223,061
()61,595
161,466
38,830
()19,600
180,696

2015م
939,958
()546,059
393,899
()63,705
330,194
14,196
()11,500
332,890
(بآالف الرياالت)

2018م
565,744
()434,582
131,162
()62,303
68,859
29,477
()28,588
69,748

قيمة التغير
163.054
()71,155
91,899
708
92,607
9,353
8,988
110,948

نسبة التغير %
%28.8
()%16.4
%70.1
%1.1
%134.5
%31.7
%31.4
%159,1

االرتفاع امللحوظ في صافي الربح يعود لألسباب التالية:
 -1زيادة في إيرادات املبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع.
 -2زيادة في إيرادات اإلستثمارات.
 -3انخفاض مخصص الزكاة ورد مخصص خسائر اإلئتمان.
 -4انخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات.
 )8عالمة الجودة
ً
ً
تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من األسمنت وتتبع في ذلك أفضل املعايير وتستخدم األجهزة الرقابية املتطورة بهدف الوصول ملنتجات عالية
الجودة ترض ي طموحات املستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعالمة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس  SASOللشركات
التي يتطابق إنتاجها مع املواصفات السعودية املعتمدة باإلضافة إلى حصولها على النسخة املجددة لشهادة الجودة العاملية آيزو  9001-2015من شركة رويال
سيرت األملانية.
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 )9تنمية املوارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
ً
ً
تواصل شركتكم خطتها الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية لذا فقد أولت الشركة اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف وركزت إستراتيجية املوارد
البشرية بالشركة في األساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينهم من التدرج لشغل مناصب ُعليا بالسلم الوظيفي في الهيكل
التنظيمي للشركة.
وبما أن اإلستثمار في املوارد البشرية يمثل أحد إستراتيجيات الشركة فقد واصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث األجهزة واملعدات واملدربين
املؤهلين األكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.
بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم مما أسهم
ً
بشكل فعال في تحسين األداء الوظيفي وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام 2019م ( )424عامال من إجمالي عدد العاملين البالغ ()876
ً
عامال بنسبة  %48من إجمالي العاملين.
 )10املسئولية االجتماعية
ً
إلتزاما باملسئولية االجتماعية تجاه املجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجاالت متعددة وذلك بدعم املؤسسات التربوية واالجتماعية ،وتفصح الشركة عن
تفاصيل مساهماتها االجتماعية  -إن وجدت  -في تقريرها السنوي.
وخالل عام 2019م دعمت الشركة فعاليات اليوم العالمي للدفاع املدني لعام 1441هـ بمبلغ  50,000ريال ,كما التزمت الشركة بتقديم دعم عيني (أسمنت)
ملشروع وقف منار القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل بما يعادل  450,000ريال.
 )11البيئة واألمن والسالمة
ً
تتبع شركتكم أجود معايير سالمة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة وقد أنفقت أموال كبيرة في سبيل اإلستحواذ
على افضل واحدث األجهزة واملعدات البيئية .
ً
ً
وتعمل خطوط اإلنتاج حاليا وفق املستويات املطلوبة عامليا ودون انبعاثات تذكر للغبار.
ً
ً
وتولي الشركة إهتماما كبيرا باألمن والسالمة بمواقع العمل وفي هذا الصدد قامت بالتالي:
أ) زيادة وسائل التوعية من خالل التدريب املتواصل للعاملين في املصنع على وسائل السالمة وحثهم على اإللتزام بتعليمات السالمة والصحة املهنية.
ب) توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين باملصنع بإستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
ج) توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.
ً
ً
ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضا ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل باملصنع.
 )12النشاط اإلستثماري
تتكون إستثمارات الشركة خالل عــام 2019م من التالي:
أ) اإلستثمار في املرابحات الشرعية:
واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في املرابحات الشرعية املتوفرة لدى البنوك املحلية.
ب) اإلستثمار في شركات أخرى على النحو التالي:
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م

1

2

3

4

5

رأس مال الشركة

(شركة مساهمة مدرجة)

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

الشركة العربية اليمنية
لألسمنت املحدودة

شركة املجموعة السعودية
لإلستثمار الصناعي

(شركة مساهمة غير مدرجة)

شركة التصنيع وخدمات
الطاقة

(شركة مساهمة مدرجة)

شركة الزيت العربية
السعودية
(أرامكو السعودية)

اسم الشركة

عدد
األسهم
اململوكة

 60,000,000,000ريـال سعودي
 200,000,000,000سهم
بدون قيمة إسمية

 5,000,000,000ريـال سعودي
 500,000,000سهم
القيمة اإلسمية  10ريـال سعودي

 4,500,000,000ريـال سعودي
 450,000,000سهم
القيمة اإلسمية  10ريـال سعودي

 142,500,000دوالر أمريكي
 1,425,000حصة
القيمة اإلسمية  100دوالر أمريكي

نسبة
امللكية

1,774,064
سهم

27,187,495
سهم

2,300,000
سهم
450,000
حصة

شركة براينسا السعودية
للخرسانة مسبقة الصنع
(فرع الشركة)

%5,437

%0.511

%31,58

%100

55,000
حصة

 55,000,000ريـال سعودي
 55,000حصة
القيمة اإلسمية  1,000ريـال
سعودي

الدولة محل التأسيس
واملحل الرئيس
للعمليات
اململكة
العربية
السعودية
اململكة
العربية
السعودية

إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق اإلسمنت
البورتالندي العادي واملقاوم للكبريتات وبشكل
عام جميع أنواع األسمنت

نشاط الشركة

األرباح املستلمة خالل عام
2019م

ال يوجد

8,156,248.50
ريال سعودي

3,450,000.00
ريـال سعودي

اململكة
العربية
السعودية
الجمهورية
اليمنية

إنتاج ونقل وتركيب املنتجات الخرسانية
مسبقة الصنع

مزاولة جميع أوجه األنشطة التي تتعلق بمجاالت
الطاقة ،بما في ذلك صناعة املواد الهيدروكربونية
والكيميائية وغيرها من الصناعات املرتبطة بها واملكملة
ً
وفقا
خارجها
أو
اململكة
داخل
آخر
نشاط
لها أو أي
لنظامها األساس
القيام بالصناعات والخدمات املتعلقة بالصناعات
البترولية واملعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية
املياه وأعمال الجيوفيزيقا واملساحة وحفر آبار البترول
والغاز وما يتعلق بها من أوجه النشاط الالزم للتنقيب
عن املوارد الهيدروكربونية.
تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في اململكة وعلى
األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إلى األسواق الخارجية وإفساح املجال للقطاع
الخاص بإستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية
لتنمية الصناعات التحويلية

ال يوجد

ال يوجد

اململكة
العربية
السعودية

ً
(سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات
 )13املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة
ً
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي
ال يوجد.
 )14املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة
ى
فيما يلي بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخر ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية
السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:
(بآالف الرياالت)
املدفوعات النظامية املسددة خالل عام 2019م واملدفوعات النظامية املستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام 2019م:
الب ـ ـ ـ ـ ــيان

املسدد

املستحق ولم يسدد

الزكاة الشرعية

20,164

19,983

الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة

ضريبة القيمة املضافة

17,299

1,907

ضريبة القيمة املضافة

522
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وكالة الوزارة للثروة املعدنية

14,740

15,072

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

9,647

803

اشتراك العاملين بالشركة في التأمينات االجتماعية

تأشيرات وإقامات

415

-

تكاليف تأشيرات وإقامات املوظفين غير السعوديين

رسوم مكتب العمل

1,706

-

رسوم رخص العمل للموظفين غير السعوديين

رسوم جمركية

2,007

-

رسوم جمركية

66,500

37,786

ضريبة استقطاع

املجموع

وصف موجز لها

ضريبة استقطاع
رسوم الحجر الجيري والطفل

بيان األسباب

ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
وفقا ألنظمة وكالة الوزارة للثروة املعدنية
ً
وفقا ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ً
وفقا ألنظمة وزارة الداخلية
ً
وفقا ألنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ً
وفقا ألنظمة الجمارك السعودية

 )15إستراتيجيات الشركة
ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية:
أ) التطوير املستمر في جودة املنتجات من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل املعايير العاملية.
ب) العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
ً
ج) اإلستثمار طويل األجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجابا على أداء الشركة.
د) املحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي املتواصل لزيادتها وذلك باإلستفادة من مزايا الشركة التنافسية املتمثلة في تطوير جودة املنتج ،العالقة
الوطيدة واملتطورة مع العمالء ،املوقع الجغرافي والقرب من السوق.
ه) التركيز على اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لزيادة الربحية.
و) زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
ز) تطوير عالقات طويلة األمد مع املوردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
ح) التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في مشاريع التوسع الرأس ي واألفقي لصناعة األسمنت واملشاريع األخرى املرتبطة بالصناعة.
 )16وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:
أ) املشاريع املستقبلية:
 -1ال تزال الجهود مستمرة إلنشاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها ( )10,000عشرة آالف طن من الكلنكر مع املراقبة املستمرة ألحوال
ً
ً
الطلب على األسمنت حاليا ومستقبليا.
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ً
 -2في إطار سعي الشركة لتخفيض تكلفة اإلنتاج ولإللتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي تعمل الشركة حاليا على عدة مشاريع من شأنها تخفيض إستهالك
الطاقة.

ب) التوقعات لعام 2020م:
هنالك بعض البوادر اإليجابية املتوقعة نتيجة تحسن الطلب املحلي في الربع الرابع من عام 2019م وتوقع إستمرار هذه الوتيرة نتيجة االنفاق على مشاريع
اإلسكان الذي من شأنه دعم إيرادات الشركة في عام 2020م األمر الذي تتوقع معه الشركة في حال حدوثه أن تكون أرباحها لعام 2020م في مستوى أرباح
عام 2019م.
ً
أما على صعيد العوامل التي قد تؤثر سلبا على معدالت ربحية الشركة خالل عام 2020م فهي عدة ،منها دخول طاقات جديدة تزيد من حجم األسمنت
ً
املعروض ومن حدة املنافسة على الحصص السوقية مما يدفع إلى انخفاض أسعار األسمنت محليا ،زيادة حجم املخزون من مادة الكلنكر ،وزيادة أسعار
الطاقة.
وتسعى إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذه العوامل السلبية من خالل اإلستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف واإلستجابة السريعة
ملتغييرات السوق.
 )17املخاطر
ً
املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه املخاطر
ومراقبتها:
أ) املنافسة:
زيادة املنافسة في السوق املحلي لألسمنت بعد توسعات الطاقة اإلنتاجية لبعض شركات األسمنت املحلية القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك
ً
ً
نمو في الطلب املحلي سيضغط سلبا على كميات وأسعار بيع حصة الشركة في السوق مما يؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة.
ب) تقلبات الطلب في سوق األسمنت:
انخفاض الطلب في سوق األسمنت يؤثر سلبا على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية.
ج) حجم املخزون:
ً
إرتفاع حجم مخزون الكلنكر يؤثر سلبا على سيولة الشركة.
د) إمداد الوقود:
إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية.
ه) األنظمة والقرارات الحكومية:
ً
تتأثر نتائج الشركة ووضعها املالي سلبا باألنظمة والقرارات الحكومية الجديدة ومنها زيادة أسعار الطاقة وارتفاع املقابل املالي لرخص العمل.
و) اإلستثمار في الشركة العربية اليمنية للسمنت املحدودة:
إن الظروف السياسية واألمنية الحالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية لها آثار سلبية على االقتصاد اليمني ،وقد يكون لهذه اآلثار انعكاسات سلبية على
ً
النتائج املستقبلية للشركة العربية اليمنية ،وحرصا من شركتكم على مكتسبات مساهميها تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية باملتابعة الدقيقة
املستمرة لألوضاع وآثارها على أعمال الشركة.
ً
لقد حققت الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة خالل عام 2019م أرباحا صافية بلغت  23,5مليون دوالر أمريكي ( 23,8مليون دوالر أمريكي خالل عام
2018م) كما استمرت العمليات اإلنتاجية والبيعية بانتظام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
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ز)
-1
-2

-3

-4

مخاطر مالية:
مخاطر السيولة :تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية في وقت إستحقاقها ،تقوم الشركة بمراقبة السيولة من
خالل برنامج السيولة الشهري واملراجعة املستمرة لوضع السيولة.
ُ
مخاطر اإلئتمان :تتمثل في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بإلتزامه مما ينتج عنه خسائر مالية للطرف اآلخر ،وتدير الشركة مخاطر اإلئتمان
فيما يخص عمالئها عن طريق تغطية األرصدة القائمة لجميع عمالء األسمنت بخطابات ضمان بنكية ووضع حدود إئتمان لكل عميل واملراقبة املستمرة
ألعمار الذمم والسعي لتوسيع قاعدة العمالء ،وفيما يخص النقد لدى البنوك فإن الشركة تعتمد على توزيع النقدية على أكثر من بنك محلي.
مخاطر العملة :تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية ،تتعرض الشركة إلى تقلبات أسعار صرف
ً
العمالت األجنبية خالل أعمالها العادية ،وتراقب الشركة تذبذب العمالت وال تعتقد بأن أثرها جوهريا ،معامالت الشركة الجوهرية تتم بالريال
السعودي ،الدوالر األمريكي ،واليورو.
مخاطر أسعار العمولة :تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة لتغيرات في أسعار العمولة في السوق،
وتتعرض الشركة ملخاطر أسعار العمولة ،وتدير الشركة هذه املخاطر باملراقبة املستمرة لحركة أسعار العموالت.

 )18وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح على ما ورد بالنظام األساس للشركة وعلى مقدار صافي األرباح القابلة للتوزيع و ّتوفر األمـوال وحاجة الشركة لرأس املال
لتنفيذ الخطط التوسعية واإلستثمارات املستقبلية وتهدف سياسة توزيع األرباح إلى التحسين املستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.
وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة ً
بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.
وحسب املادة الثامنة واألربعون من النظام األساس للشركة وسياسة توزيع األرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
ُ -1ي ّ
جنب ( )10%من األرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامي للشركة ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 1متى بلغ االحتياطى املذكور
( )%30من رأس املال املدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض
معينة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على
ً
املساهمين .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه
املؤسسات.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ( )5%من رأس املال املدفوع.
 -5تصرف مكافأة مجلس اإلدارة وفق األحكام املقررة في املادة الثالثة والعشرون من النظام األساس ،واملادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
 -6يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين حصة إضافية من األرباح.
 )19األرباح املقترح توزيعها
ً
بناء على النتائج املالية املحققة خالل عام 2019م ورصيد األرباح القابلة للتوزيع مع األخذ في االعتبار عامل توفر السيولة ،فإن مجلس اإلدارة يقترح على
جمعيتكم املوقرة توزيع أرباح على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها ( )129,000,000ريال بواقع ( )1.50ريال
للسهم وبنسبة ( )15%من رأس املال ،وعدد األسهم املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد
الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وسيكون تاريخ توزيع األرباح يوم
1441/09/04هـ املوافق 2020/04/27م.
ً
علما بأن الجمعية العامة املنعقدة في 1440/08/25هـ املوافق 2019/40/30م وافقت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املساهمين عن السنة
املالية املنتهية في 2018/12/31م بقيمة إجمالية قدرها ( )64,500,000ريال بواقع ( )0.75ريال للسهم وبنسبة ( )7.50%من رأس املال ،وعدد األسهم

 1بلغ االحتياطي النظامي  430مليون ريال بنسبة ( )50%من رأس املال املدفوع في 2008/12/31م.
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املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،وكانت األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وتم توزيع األرباح يوم 1440/09/10هـ املوافق 2019/05/15م.
 )20حوكمة الشركات
تعتبر األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات من املبادئ الهامة التي يجب تفعيلها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة
والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة األعمال.
في 2013/05/27م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم  2013/151/25الخاص باعتماد الئحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق املالية،
وقد تم تحديث الئحة حوكمة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة واألربعون املنعقدة في 1439/08/22هـ املوافق 2018/05/08م وذلك
لتتوافق مع التحديثات الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية رقم  2018-45-3بتاريخ 1439/08/07هـ املوافق 2018/04/23م.
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بإستثناء األحكام الواردة أدناه:
رقم املادة

رقم الفقرة

النص

20

ج

يتنافى مع اإلستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة املستقل -على
سبيل املثال ال الحصر -ما يلي:
 -10أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في
عضوية مجلس إدارة الشركة.

39
41
54

أ

54
70
71
72
85
87
88

ب

93

أ4ب

95

ملحق 1

جدول
املكافآت

التدريب :يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج الالزمة لذلك.
التقييم
تنش ئ الشركة  -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد  -وحدات أو
إدارات لتقييم وإدارة املخاطر ،واملراجعة الداخلية.
ً
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال
تشكيل لجنة إدارة املخاطر
إختصاصات لجنة إدارة املخاطر
اجتماعات لجنة إدارة املخاطر
تحفيز العاملين
املسؤولية االجتماعية
مبادرات العمل االجتماعي
اإلفصاح عن املكافآت:
ب -خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على
أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي
تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مكافآت كبار التنفيذيين

أسباب عدم التطبيق
صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-35-1وتاريخ
1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م بأن تكون هذه الفقرة إلزامية
ً
إبتداء من دورة مجلس إدارة الشركة املساهمة املدرجة التي تكون بعد
2019/01/01م أي بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية
العامة العادية املنعقدة في 1439/03/24هـ املوافق 2017/12/12م
ً
للدورة الحالية التي تبدأ اعتبارا من 2018/01/29م وتنتهي في
2021/01/28م
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
جاري العمل على إنشاء وحدة أو إدارة لتقييم وإدارة املخاطر.
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
مادة إسترشادية
يتم اإلفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
ً
املكافآت بشكل إجمالي وفقا لقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم -35-1
2018م وتاريخ 1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م
مادة إسترشادية
صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-35-1وتاريخ
1439/07/09هـ املوافق 2018/03/26م بأن يكون الجدول الخاص
باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين املحدد في امللحق ( )1من الئحة
حوكمة الشركات إسترشادي ،على أن يكون اإلفصاح عن مكافآت كبار
التنفيذيين في تقارير مجلس اإلدارة التي ستصدر عن الفترات املالية التي
ً
تبدأ في 2020/01/01م بشكل مفصل وفقا لهذا الجدول.
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 )21أسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
ً
طبقا للمادة التاسعة عشر من نظام الشركة األساس يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين
ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات مالية ،وقد تم انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي تبدأ في 2018/01/29م وتنتهي في 2021/01/28م في الجمعية
العامة العادية املنعقدة في 1439/03/24هـ املوافق 2017/12/12م ،وخالل عام 2019م طرأت التعديالت التالية على تكوين مجلس اإلدارة:
ً
 -1استقال سعادة الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بسبب ظروفه الصحية اعتبارا من 2019/04/30م.
ً
ً
 -2تم تعيين سعادة األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) رئيسا ملجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/04/30م وحتى إنتهاء الدورة الحالية
ملجلس اإلدارة.
ً
ً
 -3تم تعيين سعادة األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/04/30م وحتى إنتهاء الدورة
الحالية ملجلس اإلدارة.
ً
ً
 -4تم تعيين سعادة األستاذ /وليد بن محمد بن عبدهللا الجعفري (عضو مستقل) عضوا بمجلس اإلدارة في املركز الشاغر اعتبارا من 2019/05/01م وحتى
ً
ُ
إنتهاء الدورة الحالية ملجلس اإلدارة وقد تم قبول هذا التعيين ً
بناء على توصية لجنة املكافآت والترشيحات بالشركة ،علما أن موافقة املجلس ال ت َع ّد
نهائية ،وهذا التعيين معروض على جمعيتكم الحالية إلقراره.
وقد وافق مجلس اإلدارة على التعديالت املذكورة أعاله في اجتماعه املنعقد مساء يوم 2019/04/30م وأعلنت الشركة عن هذه التعديالت على موقع السوق
املالية السعودية في 2019/05/01م.
ويتكون مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية كما في 2019/12/31م من السادة االعضاء املذكورين أدناه:
اعضاء
مجلس اإلدارة

اعضاء
لجنة املراجعة

اعضاء لجنة
املكافآت والترشيحات

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

األستاذ /السر عثمان محمد الحسن

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

وفيما يلي بياناتهم بالتفصيل:
( )1األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات
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اعضاء
اللجنة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
(كبار التنفيذيين)

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية
 -2شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة :عضو مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي
 -3الشركة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة) :عضو مجلس اإلدارة
 -4شركة املعامل الوطنية املحدودة (معامل) :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة معارض الظهران الدولية :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو) :عضو مجلس اإلدارة
 -7شركة تطوير التقنيات الذكية :عضو مجلس اإلدارة
 -8شركة مشراف للتطوير العقاري :عضو مجلس اإلدارة
ال يوجد
ماجستير في إدارة األعمال  MBAالجامعة األمريكية في بيروت
بكالوريوس في إدارة التمويل – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،صناعية

األستاذ /الفضل بن عباس العومي
األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى
املهندس /علي بن يحيى زيلعي

( )2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة
 -3شركة دور للضيافة :عضو لجنة املراجعة
 -1املؤسسة العامة للتقاعد :املستشار املالي ،املراجع الداخلي
 -2وزارة املالية :املحاسب واملحلل املالي
 -3الشركة التعاونية للتأمين :عضو لجنة املراجعة
 -4شركة الخليج للمناطق السياحية املحدودة :عضو مجلس املديرين
 -5شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو لجنة املراجعة ،عضو اللجنة التنفيذية
بكالوريوس في املحاسبة
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،املراجعة الداخلية والحوكمة

( )3املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -2شركة املعجل للتجارة واملقاوالت :رئيس مجلس اإلدارة
 -3الشركة العربية لألنابيب :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املكافآت والترشيحات
 -4شركة اليمامة لحديد التسليح :رئيس مجلس اإلدارة
 -5شركة الخزف لألنابيب :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة اليمامة للصناعات الحديدية :رئيس مجلس اإلدارة
 -1شركة التصنيع وخدمات الطاقة :عضو مجلس اإلدارة
 -2شركة اليمامة للرخام والجرانيت :رئيس مجلس اإلدارة
 -3الشركة املتحدة للصناعات الحديدية :رئيس مجلس اإلدارة
 -4شركة اإلستثمارات التقنية :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة معارض الظهران الدولية :عضو مجلس اإلدارة
 -6شركة صناعات األغذية (ديمة) :عضو مجلس اإلدارة
 -7مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض :عضو مجلس اإلدارة
 -8مجلس الغرف السعودية :ممثل لغرفة الرياض
 -9اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف :رئيس اللجنة
 -10مجلس أمناء منتدى الرياض االقتصادي :رئيس املجلس
 -11اللجنة الصناعية بغرفة الرياض :رئيس اللجنة
 -12اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع املحلي للقوات املسلحة :عضو اللجنة
 -13مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -14املجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية :رئيس املجلس
 -15مجلس أمناء منتدى الرياض االقتصادي - :غرفة الرياض :رئيس مجلس أمناء
ماجستير في الهندسة الكيميائية
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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( )4الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
عضو مجلس اإلدارة
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة
 -3شركة الظهران لإلعمار :عضو مجلس اإلدارة
 -1جامعة امللك فهد للبترول واملعادن :تدرج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصاميم البيئة
 -2شركة سبائك الخليج للمعادن :املدير العام
 -3شركة أسمنت املنطقة الشرقية :املدير عام ،عضو اللجنة التنفيذية ،عضو لجنة املراجعة
 -4شركة التصنيع وخدمات الطاقة :عضو مجلس اإلدارة
 -5اللجنة الوطنية لشركات األسمنت :رئيس اللجنة
دكتوراه في الهندسة املدنية
ماجستير في الهندسة املدنية
بكالوريوس في الهندسة املعمارية
إدارية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية

( )5املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

-1
-1
-2
-3
-4
-5

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية
الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار الصناعي والزراعي املحدودة :رئيس مجلس اإلدارة
الشركة السعودية املصرية للتعمير :عضو مجلس اإلدارة
الشركة السعودية املصرية للبناء (سبكو) :رئيس مجلس اإلدارة
صندوق التنمية العقارية :مدير عام ،عضو مجلس اإلدارة
البنك الزراعي :مدير عام ،عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس في الهندسة املدنية
إدارية ،مالية ،هندسية

( )6األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ،عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات
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 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ،عضو لجنة املراجعة
 -2شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة :العضو املنتدب ورئيس مجلس اإلدارة
 -3شركة والء للتأمين التعاوني :عضو مجلس اإلدارة
 -4الشركة املتقدمة للبتروكيماويات :عضو مجلس اإلدارة
 -5شركة سياحة العاملية :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -6الشركة الخليجية للتعمير العقاري :رئيس مجلس اإلدارة
 -7شركة تطوير التقنيات الذكية :عضو مجلس اإلدارة
 -8شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو) عضو مجلس اإلدارة
 -9شركة األغذية الفاخرة :عضو مجلس اإلدارة
 -10شركة مشراف للتطوير العقاري :عضو مجلس اإلدارة
-1

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ املحدودة :املدير العام ،عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس في االقتصاد جامعة امللك سعود
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،صتاعية

( )7األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
الوظائف الحالية

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة

الوظائف السابقة

-1
-2

املؤهالت
الخبرات

وزارة الخدمة املدنية :وكيل وزارة ،مستشار ،مدير عام
شركة اإلستثمارات الرائدة :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة

بكالوريوس في الصحافة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
إدارية ،إعالمية

( )8األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد (ممثل صندوق اإلستثمارات العامة)
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-2
-3
ماجستير في اإلدارة London Business School
بكالوريوس في املالية جامعة األمير سلطان
إدارية ،مالية ،إقتصادية

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
الشركة السعودية للكهرباء ،عضو اللجنة التنفيذية
شركة صندوق الصناديق :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية
الشركة السعودية إلعادة التدوير :عضو مجلس اإلدارة
الصندوق السعودي األردني لإلستثمار :عضو مجلس اإلدارة
صندوق اإلستثمارات العامة :مسؤول إستثمار
شركة طاقة :عضو مجلس اإلدارة
سنابل لإلستثمار :مسؤول إستثمار
فيرجن موبايل السعودية :عضو مجلس اإلدارة
صندوق التنمية الصناعي :محلل مالي

( )9املهندس /فهد بن راشد العتيبي
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،الرئيس التنفيذي
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،الرئيس التنفيذي
 -2الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة :عضو مجلس اإلدارة
 -1الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) :مدير عام ،مدير إدارة ،مهندس في إدارة
 -2شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) :مدير عام
 -3شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) :رئيس تنفيذي
 -4الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن بيطار) :نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -5شركة نماء للكيماويات :عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
 -6شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) :رئيس مجلس اإلدارة
 -7الشركة العربية للقلويات (صودا) :رئيس مجلس املديرين
 -8شركة نماء لإلستثمار الصناعي :عضو مجلس اإلدارة
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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( )10الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي
عضو لجنة املراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات

 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :عضو لجنة املراجعة
 -2شركة مدينة املعرفة :عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة املراجعة
 -3شركة التنمية الشرقية :عضو لجنة املراجعة
 -4شركة اللجين :عضو لجنة املراجعة
 -5الشركة املتحدة لإللكترونيات :عضو لجنة املراجعة
 -6شركة موطن :عضو لجنة املراجعة
 -7شركة إيساد :عضو لجنة املراجعة
 -8شركة الراجحي إخوان :عضو لجنة املراجعة
 -9صندوق مشاركة للطروحات األولية :عضو مجلس اإلدارة
 -10صندوق مشاركة ريت :عضو مجلس اإلدارة
 -11شركة الوسائل الصناعية :عضو لجنة املراجعة
 -12شركة السحيمي القابضة :عضو لجنة املراجعة
 -1شركة الزامل لإلستثمار الصناعي :عضو لجنة املراجعة
 -2شركة نما للبتروكيماويات :عضو لجنة املراجعة
 -3شركة األولى للتمويل :عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة املراجعة
 -4شركة أيس العربية للتأمين :عضو لجنة املراجعة
 -5جامعة امللك سعود :أستاذ مساعد
 -6جامعة امللك فهد للبترول واملعادن :رئيس قسم املحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية
 -7شركة أبناء فيصل محمد القحطاني :نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية
 -8شركة إتحاد املقاوالت السعودية :الرئيس التنفيذي
 -9شركة الشلوي العاملية :نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والتطوير التنظيمي
 -10شركة رازن املعرفية :الرئيس التنفيذي
 -11الجامعة العربية املفتوحة :مدير فرع الدمام ،نائب مدير الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية
دكتوراه في املحاسبة
ماجستير في املحاسبة
بكالوريوس في املحاسبة
إدارية ،مالية

( )11األستاذ /السر عثمان محمد الحسن
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة

املؤهالت
الخبرات
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شركة أسمنت املنطقة الشرقية :املدير املالي
 -1املجموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة :مدير مراجعة
 -2الشركة العربية لإلستثمار :محاسب
 -3شركة املسحل :مدير مالي
 -4شركة مصنع باطوق للعلك :مدير مالي
بكالوريوس محاسبة
زميل جمعية املحاسبين القانونيين األمريكية CPA
إدارية ،مالية

( )12األستاذ /الفضل بن عباس العومي
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير إدارة املبيعات
ال يوجد
بكالوريوس آداب – إعالم
إدارية

( )13األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير إدارة املوارد البشرية والخدمات املساندة
 -1مجموعة شركة أميانتيت :مدير إداري
 -2مجموعة جارديان العاملية :مدير عام اإلدارة والعالقات
 -3مجموعة شركات املجدوعي :مدير عام العمليات اإلدارية والتطوير
ماجستير موارد بشرية
بكالوريوس نظم معلومات
إدارية ،فنية

( )14املهندس /علي بن يحيى زيلعي
من كبار التنفيذيين
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة
املؤهالت
الخبرات

شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير املصنع
 -1شركة أسمنت املنطقة الشرقية :مدير اإلنتاج
 -2شركة أسمنت ينبع :مهندس وردية ،مشرف طواحن اإلسمنت
 -3شركة األسمنت العربية :مهندس وردية ،مشرف قسم األفران ،مدير اإلنتاج ،رئيس اإلنتاج ،مدير املرافق
ماجستير في إدارة األعمال
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
إدارية ،مالية ،اقتصادية ،هندسية ،صناعية ،فنية
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ً
 )22أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها الحالية أو من مديريها

مقر
الشركة

الكيان
القانوني
للشركة

شركة املعامل الوطنية املحدودة (معامل)
شركة معارض الظهران الدولية
شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو)
شركة تطوير التقنيات الذكية
شركة مشراف للتطوير العقاري

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
الشركة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة)

األستاذ /محمد بن سعد
الفراج السبيعي

األستاذ /إبراهيم بن
سالم الرويس

املهندس /سعد بن
إبراهيم املعجل

الدكتور /زامل بن
عبدالرحمن املقرن

الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة الخليج للمناطق السياحية املحدودة

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
الشركة العربية لألنابيب
شركة اليمامة لحديد التسليح
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
شركة الخزف لألنابيب

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة
شركة اليمامة للرخام والجرانيت
الشركة املتحدة للصناعات التعدينية
شركة اإلستثمارات التقنية
شركة معارض الظهران الدولية
شركة صناعات األغذية (ديمة)
شركة سبائك الخليج للمعادن

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

شركة الظهران لإلعمار

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة

خارج اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة

الشركة السعودية الباكستانية لإلستثمار
الصناعي والزراعي املحدودة
الشركة السعودية املصرية للتعمير
الشركة السعودية املصرية للبناء

املهندس /محمد بن
وصل هللا الحربي

األستاذ /وليد بن محمد
الجعفري

شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
شركة والء للتأمين التعاوني
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة سياحة العاملية
الشركة الخليجية للتعمير العقاري
شركة تطوير التقنيات الذكية
شركة التقنيات املتخصصة (ستيسكو)
شركة األغذية الفاخرة
شركة مشراف للتطوير العقاري

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

األستاذ /عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن
عبدالرحمن البليهد

أسماء الشركات التي يكون عضو
ً
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها

شركة صندوق الصناديق
الشركة السعودية إلعادة التدوير
الصندوق السعودي األردني لإلستثمار
شركة طاقة
الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ املحدودة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة

شركة اإلستثمارات الرائدة

داخل اململكة

سنابل لإلستثمار
فيرجن موبايل السعودية

داخل املمكلة
داخل املمكلة

مساهمة غير مدرجة

الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن بيطار)

شركة نماء للكيماويات
شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)

الشركة العربية للقلويات (صودا)
شركة نماء لإلستثمار الصناعي
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مساهمة غير مدرجة

شركة حكومية

شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)

املهندس /فهد بن راشد
العتيبي

مقر
الشركة

الكيان
القانوني
للشركة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

 )23تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي–عضو مجلس إدارة غير تنفيذي–عضو مجلس إدارة مستقل
تصنيف العضوية
اسم العضو
الرقم
(تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل)
مستقل
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
1
غير تنفيذي
األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس
2
مستقل
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
3
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
غير تنفيذي
4
5
6
7
8
9

مستقل
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي

املهندس /محمد بن وصل هللا الحـربي
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
املهندس /فهد بن راشد العتيبي

 )24وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم)
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
ال يوجد.
 )25وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة (2019م)
عدد األسهم كما عدد األسهم كما صافي نسبة
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق
املنصب
الرقم
في نهاية العام التغيير التغيير
في بداية العام
التعاقدية أو حقوق االكتتاب
رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
1
2

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

22,000

22,000

-

-

3

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

4

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن

عضو مجلس اإلدارة

2,000

2,000

-

-

5

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

عضو مجلس اإلدارة

2,000

2,000

-

-

6

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

7

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

8

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

9

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

10

األستاذ /الفضل بن عباس العومي

عضو مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي
املبيعات
مدير

-

-

-

-

-

-

-

-

11

األستاذ /السر عثمان محمد الحسن

املدير املالي

-

-

-

-

12

املهندس /علي بن يحيى الزيلعي

مدير املصنع

-

-

-

-

13

األستاذ /ياسر بن خليل العيس ى

مدير إدارة املوارد البشرية والخدمات
املساندة

-

-

-

-

مالحظة :ال يوجد لدى الشركة أدوات دين.
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 )26بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
انعقدت جمعية عامة واحدة خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
اجتماع الجمعية األول
االسم
الرقم
2019/04/30م
1

الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد

2

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي



3

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس



4

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل



5

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن



6

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

7

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري


ال ينطبق

8

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين



9

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد



10

املهندس /فهد بن راشد العتيبي



1



2

ً
 )27عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء
الحاضرين
اسم العضو

الرقم

الرويشد3

االجتماع األول
2019/03/19


االجتماع الثاني
2019/04/30


االجتماع الثالث
2019/09/17
ال ينطبق

االجتماع الرابع
2019/12/17
ال ينطبق

-







4





4



3
4

اإلجمالي

1

الدكتور /عبداملحسن بن سعد

2

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي



3

األستاذ /ابراهيم بن سالم الرويس





4

املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل







5

الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن









6

املهندس /محمد بن وصل هللا الحـربي

7

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري


ال ينطبق


ال ينطبق





4





1

8

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين









4

9

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد









4

10

املهندس /فهد بن راشد العتيبي









4

4

 عبر اإلتصال الهاتفي.

 1استقال من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة في 2019/04/30
ً
ً
 2تم تعيينه عضوا في مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/05/01
 3استقال من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة في 2019/04/30
ً
ً
 4تم تعيينه عضوا في مجلس اإلدارة اعتبارا من 2019/05/01
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ً
 )28اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
ً
 -1وفقا لنظام الشركة األساس والئحة الحوكمة املعتمدة بالشركة ،يحق للمساهمين املشاركة الفعالة ومناقشة اعضاء املجلس في اجتماعات الجمعية
العامة.
 -2يقوم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة اعضاء مجلس اإلدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال
الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس.
 )29الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة
من خالل تنفيذ مهامها تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بوضع وتنفيذ معايير ووسائل لتقييم اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء لجانه املختلفة وفق مؤشرات
أداء محددة ،كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في املجلس ولجانه ،ولم يتم اإلستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خالل عام 2019م.
 )30توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
ُحددت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية ً
بناء على توصية لجنة املكافآت والترشيحات ،وال يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة
املكافآت ،ويتم صرف مكافآت اعضاء املجلس بعد موافقة الجمعية العامة.
 )31اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة ،وتفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت
وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو
إدارية أو إستشارية
تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت اعضاء املجلس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية ،وتجتمع اللجنة
بغرض تحديد املكافآت املستحقة لكل عضو من اعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية ويتم تحديد املكافآت في ضوء نظام الشركة األساس وسياسة
املكافآت املعتمدة بالشركة ،وفيما يلي التفاصيل:
مادة ( :)1املعايير العامة للمكافآت:
تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت اعضاء املجلس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية ،وعليها مراعاة
املعايير التالية:
 -1أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارات الالزمة إلدارتها.
 -2أن تكون املكافآت متناسبة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر املرتبطة بها.
 -3أن تراعي الشركة ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر
للمكافآت والتعويضات.
 -4يجب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيين واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها باإلضافة إلى األهداف
املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.
 -5أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم واملحافظة
عليهم.
 -6يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به ومستوى جودة
أداءه وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من االعتبارات.
 -7تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر واإلقامة العضاء مجلس اإلدارة واللجان في حالة عقد االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
ً
 -8يستحق العضو املكافآة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية.

28

مادة ( )2مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة:
 -1تتكون مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين
أو أكثر من هذه املزايا.
ً
 -2ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريـال سنويا.
ً
 -3يجب أن يكون إستحقاق مكافآة عضو مجلس اإلدارة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها.
 -4يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافآة سنوية ُتحدد ً
بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات.
 -5يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
ً
 -6يتم صرف املكافآة السنوية خالل  15يوما من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
ً
 -7يتم صرف بدل حضور االجتماعات خالل  15يوما من تاريخ االجتماع.
مادة ( )3مكافآت اعضاء لجان مجلس اإلدارة:
ً
 -1يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه – بإستثناء لجنة املراجعة – وبدالت الحضور بناء على توصية من لجنة املكافآت
والترشيحات.
ً
 -2مكافأة عضوية لجنة املراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.
 -3تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافآة سنوية أو بدالت حضور االجتماعات أو كليهما.
 -4يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافأة اعضاء اللجان املؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.
مادة ( )4مكافآت اإلدارة التنفيذية:
تحدد وتعتمد املكافآة السنوية لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وذلك ً
بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات.
مادة ( )5تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:
دون اإلخالل بما ورد في هذه السياسةُ ،تحدد القيمة املعيارية للمكافآت وبدالت الحضور على النحو التالي:
الرقم

البيان

املبلغ

1

املكافآة السنوية لعضوية مجلس اإلدارة

 200,000ريـال

2

املكافآة السنوية لعضوية لجنة املراجعة

 70,000ريـال

3

املكافآة السنوية لعضوية لجنة املكافآت والترشيحات

 50,000ريـال

4

املكافآة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية

 70,000ريـال

5

بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات املجلس أو اللجان

 2,000ريـال
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ً
 )32اإلفصاح عن مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في الئحة حوكمة الشركات
(بآالف الرياالت)
 )1مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة خالل عام 2019م
املكافآت املتغيرة

املكافآت الثابتة

مبلغ معين
1

بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو
ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

مكافأةرئيس املجلس أو العضو املنتدب أوأمين السر إن كان من
األعضاء

املجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة (يتم إدخال القيمة)

املجموع

مكافأة نهاية الخدمة

املجموع الكلي

بدل املصروفات

أوال :األعضاء املستقلين:
الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
املهندس /سعد بن إبراهيم املعجل
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

املجموع
ً
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين:
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

املجموع
ً
ثالثا :األعضاء التنفيذيين:
املهندس /فهد بن راشد العتيبي
املجموع
املجموع الكلي

200
200
200
200
800

8
6
8
2
24

200
200
200
200
800

14 8
- 8
10 8
8 8
32 32

4
2
2
8

- 8 200
- 8 200
40 64 1,800

-

-

-

200
212
208
208
4
832

-

-

-

-

-

-

-

200
212
208
208
4
832

-

-

-

-

222
208
218
216
864

-

-

-

-

-

-

-

222
208
218
216
864

-

-

-

-

208
208
1,904

-

-

-

-

-

-

-

208
208
1,904

-

-

-

 1املبلغ املعين يمثل املكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام 2018م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة املنعقدة في أبريل 2019م ،أما املكافأة السنوية عن عضوية مجلس
اإلدارة لعام 2019م فسيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي ستعقد في أبريل 2020م.
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(بآالف الرياالت)

 )2مكافآت كبار التفيذيين لعام 2019م
املكافآت الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة
(يتم إدخال القيمة)

املجموع

البيان

املكافآت املتغيرة
مكافأة
نهاية
الخدمة

خمسة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا أعلى املكافآت من ضمنهم
الرئيس التنفيذي واملدير املالي

4,024

1,272

-

5,296

1,028

-

-

-

-

1,028

3,718

املجموع

4,024

1,272

-

5,296

1,028

-

-

-

-

1,028

3,718

 )3مكافآت اعضاء اللجان لعام 2019م
أ) مكافآت أعضاء لجنة املراجعة املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

70
70
70
70
280

10
2
10
8
10
40

80
2
80
78
80
320

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
األستاذ /وليد بن محمد الجعفري1
األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد
الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي
املجموع

ً
ً
 1تم تعيينه عضوا في لجنة املراجعة اعتبارا من 2019/09/17م.
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(بآالف الرياالت)

ب) مكافآت اعضاء لجنة املكافآت والترشيحات املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

(بآالف الرياالت)

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

50
50
50
50
200

4
4
2
10

50
54
54
52
210

الدكتور /عبداملحسن بن سعد الرويشد
األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي
األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
املهندس /سعد بن ابراهيم املعجل
املجموع

ج) مكافآت اعضاء اللجنة التنفيذية املدفوعة خالل عام 2019م:
اسم العضو

(بآالف الرياالت)

املكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

70
70
70
210

-

70
70
70
210

األستاذ /محمد بن سعد الفراج
السبيعي
املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي
املهندس /فهد بن راشد العتيبي
املجموع

 )33عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تاريخ ملف امللكيات
تاريخ الطلب
العدد

1
2
3
4
5
6

2019/04/03
2019/04/14
2019/04/14
2019/06/18
2019/09/03
2019/12/17

2019/04/02
2019/04/30
2019/05/02
2019/06/18
2019/09/02
2019/12/17

أسباب الطلب

متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
الجمعية العامة
توزيع أرباح عام 2018م
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم
متابعة حركة إيداع شهادات األسهم

 )34أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية،
مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل
ال يوجد.
 )35لجان مجلس اإلدارة
وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها واعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل
اجتماع:
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أ  -لجنة املراجعة:
عقدت لجنة املراجعة  5اجتماعات خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
م

اسم العضو

االجتماع األول
2019/01/23

االجتماع الثاني
2019/03/19

االجتماع الثالث
2019/04/30

االجتماع الرابع
2019/07/30

االجتماع الخامس
2019/11/05

رئيس اللجنة


ال ينطبق


ال ينطبق


ال ينطبق


ال ينطبق






























املنصب

1

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

2

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

3

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

عضو

4

األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد

عضو



5

الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي

عضو



1

عضو

تشكيل لجنة املراجعة:
تم تشكيل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة الخامسة واألربعون واملنعقدة بتاريخ 2018/05/08م لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات و ذلك بتوصية من
مجلس اإلدارة ،بعضوية كل من:
 -1األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -2األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -3األستاذ /محمد بن عبدالرحمن البليهد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 -4الدكتور /جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج املجلس مختص بالشؤون املالية واملحاسبية).
ً
وقد عينت اللجنة األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس رئيسا لها.
ً
وفي تاريخ 2019/09/17م تم تعيين األستاذ /وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوا في لجنة املراجعة.
أهداف واختصاص لجنة املراجعة:
تهدف لجنة املراجعة إلى التحقق من كفاية 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 وبتكلفة معقولة ،ملساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته املتعلقة بالرقابة
الداخلية والسياسات املحاسبية والتقارير املالية ودعم استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية والخارجية .وبوجه عام تختص لجنة املراجعة باملراقبة على
أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وللجنة في سبيل أداء مهامها حق االطالع على سجالت
الشركة ووثائقها.
مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة:
ً
تؤدي لجنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار والئحة حوكمة الشركة املعدة وفقا لالئحة حوكمة
الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
ً
أوال :فيما يخص التقارير املالية:
 -1دراسة القوائم املالية األولية والسنوية وكذلك البيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي وأبداء رأيها قبل عرضها على مجلس اإلدارة،
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأنها تتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها

ً
ً
 1تم تعيينه عضوا في لجنة املراجعة اعتبارا من 2019/09/17
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واستراتيجيتها .وفي سبيل ذلك قامت بدراسة القوائم املالية األولية والسنوية والبيانات املالية واإلعالنات املتعلقة باألداء املالي للشركة عن عام 2019م
ورفعت توصياتها ملجلس اإلدارة.
 -2دراسة أية مسائل ّ
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات ،والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو
مراجع الحسابات.
 -3التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الورادة في التقارير املالية.
 -4دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها .وفي سبيل ذلك قامت بمراجعة السياسات املحاسبية
املرفوعة لها من اإلدارة التنفيذية عند تطبيق املعيار لدولي للتقرير املالي رقم " 16عقود اإليجار" للتحقق من مالئمته لظروف الشركة وتوافقها مع
سياسات املحاسبة الدولية وأوصت بعرضها على مجلس اإلدارة إلقراره.
ً
ثانيا :فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:
تقوم لجنة املراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خالل الرقابة واالشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية
والتحقق من استقالليتها عن االدارة التنفيذية .وفي سبيل ذلك عقدت لجنة املراجعة ( )5اجتماعات خالل عام 2019م ناقشت خاللها فعالية إجراءات
الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وفعالية األداء من خالل خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية السنوية
املعتمدة ،حيث قدمت ادارة املراجعة الداخلية تقاريرها حتى نهاية عام 2019م وقامت لجنة املراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة املراجعة الداخلية
بالتنسيق مع االدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتحسينات الواردة في تقاريرها ،باإلضافة ملناقشة ملا يقوم به مراجع
حسابات الشركة الخارجي من تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل مراجعته لحسابات الشركة حيث أوصت اللجنة ادارة الشركة بفحص
وتحليل املالحظات واالقتراحات املقدمة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
ً
ثالثا :فيما يخص املراجعة الداخلية:
 -1الرقابة واإلشراف على اداء أنشطة وإدارة املراجعة الداخلية ،للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها واستقالليتها
عن االدارة التنفيذية.
 -2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحة للمالحظات الواردة فيها.
 -3إعتمدت اللجنة خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية عن عام 2019م.
ً
رابعا :فيما يخص مراجع الحسابات:
 -1اعتمدت اللجنة في عام 2019م اسماء املكاتب املناسبة لتقديم عروضها وذلك بعد االطالع على قائمة بأسماء مكاتب املراجعة املرشحة ملراجعة
حسابات الشركة عن عام 2019م والربع األول من عام 2020م وقامت بدراسة وتحليل العروض املقدمة من مكاتب املراجعة التي تمت دعوتهم ملراجعة
حسابات الشركة ورفعت توصيتها ملجلس اإلدارة بترشيح املحاسب القانوني املناسب وفق ضوابط عمل محددة.
 -2ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور االدارة التنفيذية للتأكد من استقالليتهم عن االدارة التنفيذية ومدى تعاون
إدارات الشركة في تقديم البيانات واملعلومات واملالحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها ،وقد أجتمعت خالل عام 2019م مع املراجع الخارجي بغرض التأكد
من استقاللية املراجع الخارجي عن اإلدارة التنفيذية وأكد مراجع الحسابات على استقالليتهم عن اإلدارة التنفيذية وأثنى على تعاون اإلدارة التنفيذية في
تقديم البيانات واملعلومات بالجودة والوقت الالزم.
 -3درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،وأبدت مرئياتها حيال ذلك.
 -4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة املوجهة للجنة.
ً
خامسا :فيما يخص ضمان االلتزام:
 -1مراجعة نتائج تقارير الجهات اإلشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .وفي سبيل ذلك اطلعت على تقرير الديوان العام
للمحاسبة ورد إدارة الشركة عليه وأبدت بعض التوصيات التي رأت مناسبة إضافتها في رد إدارة الشركة.
 -2التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
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 -3الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ضرورية التخاذ املناسب بشأنها ،وإبداء توصياتها حيالها.
ً
سادسا :فيما يخص التحول ملعايير املحاسبة الدولية:
في هذا الشأن وبسبب دخول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 16عقود اإليجار" حيز التطبيق ً
بدء من 2019/01/01م وجهت لجنة املراجعة إدارة الشركة
بالعمل على تنفيذ متطلبات املعيار وتابعت تطبيقه ودراسة اآلثار املترتبة على التطبيق.
ب  -اللجنة التنفيذية:
ً
ً
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا واحدا خالل عام 2019م وفيما يلي بيانه:
الرقم

اسم العضو

1

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

2

املهندس /محمد بن وصل هللا الحربي

3

املهندس /فهد بن راشد العتيبي

املنصب

االجتماع األول
2019/12/17


رئيس اللجنة
اللجنة
عضو



عضو



املهام واملسئوليات:
تتلخص مهام اللجنة ومسئولياتها في ما يلي:
 -1متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدارية واقتراح التعديل عليها ملجلس اإلدارة.
 -2متابعة خطط الشركة اإلستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر.
 -3متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
ً
ً
 -4التوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسيا وأفقيا.
 -5متابعة ومراجعة جميع املسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات
املحاسبية.
 -6ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
 -7اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه ملصلحة العمل.
 -8تحديد أهداف الحمالت اإلعالمية واإلعالنية املوحدة للشركة.
 -9أي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة.
ج  -لجنة املكافآت والترشيحات:
عقدت لجنة املكافآت والترشيحات اجتماعين خالل عام 2019م وفيما يلي بيانها:
الرقم
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اسم العضو

املنصب

االجتماع األول
2019/02/28

ال ينطبق

االجتماع الثاني
2019/04/30

ال ينطبق



1

األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي

رئيس اللجنة

2

األستاذ /وليد بن محمد الجعفري

رئيس اللجنة

3

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

عضو



4

املهندس /سعد بن ابراهيم املعجل

عضو



إعادة تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات خالل عام 2019م:
ً
 -1انتهت عضوية األستاذ /محمد بن سعد الفراج السبيعي في لجنة املكافآت والترشيحات اعتبارا من 2019/05/01م حيث كان يشغل رئيس اللجنة.
ً
 -2تم تعيين األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس رئيسا للجنة املكافآت والترشيحات خالل الفترة من 2019/05/01م إلى 2019/09/16م.
ً
 -3تم تعيين األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عضوا في لجنة املكافآت والترشيحات خالل الفترة من 2019/05/01م إلى 2019/09/16م.
ً
ً
 -4تم تعيين األستاذ /وليد بن محمد الجعفري رئيسا للجنة املكافآت والترشيحات اعتبارا من 2019/09/17م.
املهام واملسئوليات:
تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

ً
 -1التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

-2
-3
-4
-5
-6

املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة
بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينُ ،ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.

 )36إدارة املراجعة الداخلية
نشاط مستقل وموضوعي ،يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها ،من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم
وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي.
ً
وتقوم بإجراء املراجعة التشغيلية واملالية ونظم املعلومات وعمليات الفحص الخاصة ،وفقا ملعايير املراجعة الداخلية الدولية ومبادئ وأخالقيات املهنة
وتقديم التوصيات التي تهدف ملساعدة إدارة الشركة للقيام بمسئولياتها بفاعلية وبالصورة التي تساعدها في نهاية األمر على تحقيق أهداف الشركة.
تعمل إدارة املراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي إلى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد
املراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خالل تقويم وتحسين فاعلية إدارة املخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي.
وقد قامت إدارة املراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات املراجعة الداخلية من خالل خطة عملها التي أقرتها لجنة املراجعة مع التركيز على األنشطة
والوظائف ذات املخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة إلى لجنة املراجعة
ملناقشتها وإتخاذ التوصيات املناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.
 )37نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في
الشركة
ناقشت لجنة املراجعة التقارير التي رفعتها إدارة املراجعة الداخلية واملتلعقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام 2019م ،وقدمت اللجنة توصياتها إلدارة
ً
سواء من العاملين أو غيرهم من أصحاب
الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف ،باإلضافة إلى أنه لم يصل إلى لجنة املراجعة أي تعليقات أو مالحظات
ً
ً
املصالح بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها ،ولم تظهر نتائج املراجعة املشار إليها أعاله ضعفا جوهريا في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية.
ً
وبناء على املعطيات التي وردت إلى لجنة املراجعة من كل من اإلدارة املالية وإدارة املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي األمر الذي دعم قناعة لجنة
املراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية واملالية للشركة.
 )38توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
ً
ال ينطبق نظرا لوجود إدارة مراجعة داخلية بالشركة.
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 )39توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها
ال يوجد.
 )40إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال يوجد.
ً
 )41معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها
أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال والعقود ،وطبيعة هذه األعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا
لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك
ُيمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة (شركة زميلة) ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة وهم:
 -1الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن (عضو غير تنفيذي).
 -2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
 -3املهندس /فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).
وطبيعة األعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة
ً
الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويالت مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية ،علما بأن رصيد هذه األعمال والعقود بلغ
( )63مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م ( 22مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه األعمال والعقود إلى أن تنتهي
الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة ،وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه األعمال والعقود في اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية (مستحق إلى طرف ذو
عالقة).
 )42وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
ال يوجد.
 )43وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها
أو منحتها الشركة
ال يوجد.
 )44وصف ألي إستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بين األوراق املالية
املدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
ال يوجد.
 )45وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
ال يوجد.
 )46بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
ال يوجد.
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 )47بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح
ال يوجد.
 )48بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
ال يوجد.
 )49اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهم
ال يوجد.
 )50اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها
ال ينطبق ،لعدم وجود شركات تابعة.
 )51تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ال ينطبق ،لعدم وجود شركات تابعة.
 )52إقرارات مجلس اإلدارة
ً
انطالقا من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية واإلفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام 2019م:
 -1أن سجالت الحسابات ُأ ّ
عدت بالشكل الصحيح.
ُ
 -2أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
عد على أسس سليمة ُون ّفذ بفاعلية.
 -3أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 -4أن تقرير مراجع الحسابات ال يتضمن تحفظات على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -5أن مجلس اإلدارة لم يوص ي بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها.
 -6ال توجد قروض مستحقة على الشركة كما في 2019/12/31م.
 )53اقتراحات مجلس االدارة
يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:
 -1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -2التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -3التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2019/12/31م.
 -4التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.
 -5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها
( )129,000,000ريال بواقع ( )1.50ريال للسهم وبنسبة ( )15%من رأس املال ،وعدد األسهم املستحقة لألرباح ( )86,000,000سهم ،على أن تكون األحقية
للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق وسيكون
تاريخ توزيع األرباح يوم 1441/09/04هـ املوافق 2020/04/27م.
وتهيب الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو املركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع ،وضرورة إيداع جميع
الشهادات التي بحوزتهم  -إن وجدت  -في محافظهم اإلستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع األوراق املالية.
ً
كما نود أن نلفت عناية السادة املساهمين األجانب غير املقيمين إلى أن توزيعات األرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة اإلستقطاع بنسبة  %5طبقا ألحكام املادة
( )68من النظام الضريبي واملادة ( )63من الئحته التنفيذية.
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 -6التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين ً
بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع
الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 2020م ،والربع األول من العام املالي 2021م ،وتحديد أتعابه.
 -7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة (شركة زميلة) والتي العضاء مجلس اإلدارة املذكورين
أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ،حيث يمثل شركة أسمنت املنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية لألسمنت املحدودة ثالثة من أعضاء مجلس
إدارتها وهم:
( )1الدكتور /زامل بن عبدالرحمن املقرن (عضو غير تنفيذي).
( )2األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
( )3املهندس /فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).
وطبيعة هذه األعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت املنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي
ً
الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويالت مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية ،علما بأن رصيد هذه األعمال
والعقود بلغ ( )63مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م ( 22مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه األعمال والعقود إلى
أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).
 -8التصويت على صرف مبلغ ( )1,600,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.
ً
عضوا بمجلس اإلدارة في املركز الشاغر ابتداءً
 -9التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /وليد بن محمد بن عبد هللا الجعفري (عضو مستقل)
من تاريخ تعيينه في 2019/05/01م وحتى إنتهاء الدورة الحالية ملجلس اإلدارة في 2021/01/28م (مرفق السيرة الذاتية).
ً
ً
 -10التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /وليد بن محمد بن عبد هللا الجعفري (عضو مستقل) عضوا في لجنةاملراجعة ابتداء من تاريخ
2019/09/17م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/01/28م على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/09/17م
ً
ويأتي هذا التعيين وفقا لالئحة عمل لجنة املراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
 -11التصويت على تعديل الفقرة رقم  3من املادة رقم  19من نظام الشركة األساس املتعلقة بصالحيات رئيس مجلس إدارة الشركة.
 -12التصويت على تعديل املادة رقم  30من نظام الشركة األساس املتعلقة بدعوة الجمعيات.
 -13التصويت على تعديل املادة رقم  45من نظام الشركة األساس املتعلقة بتقارير لجنة املراجعة.
 -14التصويت على تعديل املادة  47من نظام الشركة األساس املتعلقة بالقوائم املالية.
ومجلس اإلدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة غير العادية التاسعة يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه كما
يشكر املجلس جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد املخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهمة سعودية(

تقرير مراجع الحسابات المستقل
السادة المساهمين
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية)
الدمام  -المملكة العربية السعودية
تقرير حول مراجعة القوائم المالية
الرأي
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية (شركة مساهمة سعودية) )"الشركة"( والمشتملة على قائمة المركز المالي كما في
 31ديسمبر  2019م  ،قائمة الدخل والدخل الشامل األخر وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقديةة للسةنة المنتةيةة فةي لة
التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية من رقم ( )1إلى رقم ( )37بما في ل ملخص للسياسات المحاسبية المةمة.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل ،من جميةع الجوانة الجوهريةة ،المركةز المةالي للشةركة كمةا فةي  31ديسةمبر 2019م ،
وأداءها المالي وتدفقاتةا النقدية للسنة المنتةية في ل التةاريخ وفقةا للمعةايير الدوليةة للتقريةر المةالي المعتمةد فةي المملكةة العربيةة السةعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمد من الةيئة السعودية للمحاسبين القانونين.
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموج تل المعايير موضحة الحقةا ضة من
فقر "مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" من ه ا التقرير .ونحةن مسةتقلون عةن الشةركة وفقةا لمتطلبةات آدا وسةلو
المةنة المعتمد في المملكة العربية السعودية ات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية  ،كما وفينا أيضةا بمسةؤوليات سةلو وآدا المةنةة األخة رى
وفقا لتل المتطلبات .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليةا كافية ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور المراجعة الرئيسية هي تل األمور ،بحس حكمنا المةني  ،التي لةا األهمية الجوهرية عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة المنتةية فةي
 31ديسمبر 2019م  .وقد تم تناول ه ه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل  ،وعند تكوين رأينا فيةا  ،لةم نقةدم رأيةا منفصة ال حةول
ه ه األمور .تتضمن أمور المراجعة الرئيسية ما يلي :
وجود وتقييم المخزون
راجع اإليضاح (  -6حة ) للسياسة المحاسبية وإيضاح ( )12لإلفصاحات ات العالقة
كيفية تناول األمر في مراجعتنا
أمر مراجعة رئيس
تتضمن إجراءات المراجعة لتقييم وجود وتقييم المخزون على التالي:
تضمن مخزون الشركة مواد خام وأعمةال تحةت التشةغيل بإجمةالي
 حضور الجرد الفعلي للمخزون ال ي قامت به الشركة.مبلغ  323مليون لاير سعودي  ،ويتكون بشكل رئيس من الكلنكةر،
 الحصةةول علةةى تقريةةر جةةرد المخةةزون المعةةد بواسةةطة الشةةركةبوكسايت ،الحجر الجيري والجبس والتي يةتم تخزينةةا علةى شةكل
بخصوص عناصر المخزون الرئيسية وفحصةا على اساس العينة.
اكوام .حيث ان تحديد الوزن لة ا المخزون غير ممكن مةن الناحيةة
 تقييم مدى معقولية قياس أكوام المخزون والتي تم تنفية ها مةن قبةلالعمليةةة ،قامةةت اإلدار بتقةةدير الكميةةات المتاحةةة بشةةكل معقةةول
اإلدار خالل عملية الجرد الفعلةي وإعةاد إحتسةا تحويةل األحجةام
بإستخدام حسابات القياسات لتل االكوام وتحويل تل المقاييس إلةى
إلى كميات.
كميات بإستخدام زاوية اإلرتكاز والكثافة الحجمية.
 إختبار تقييم المخزون في نةاية السنة على أساس العينة. تقييم مدى إكتمال وكفاية اإلفصاحات المتعلقة بالمخزون في القوائمنسبة ألهمية أرصد المخزون والتقديرات ات العالقة  ،يعتبر ل
المالية.
كأمر مراجعة رئيس .
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األعتراف بااليراد وتنفيذ المعيار الدولى للتقرير المإلى رقم  " 15االيرادات من عقود مع عمالء "
راجع اإليضاح ( - 6ف) للسياسة المحاسبية وإيضاح ( ) 24لإلفصاحات ات العالقة .
كيفية تناول األمر في مراجعتنا
أمر مراجعة رئيس
تتضمن إجراءات المراجعة لتقييم اإلعتراف باإليراد على التالي:
قامت الشركة باإلعتراف بةإيراد مةن العمليةات بمبلةغ 729مليةون
لاير سةةعودي  ،تتوقةةع الشةةركة اإلعتةةراف بةةاإليراد عنةةد تحةةول
 تقييم سياسة الشركة فةي اإلعتةراف بةاإليراد طبقةا لمتطلبةات المعيةارالسيطر إلى العميل و ل كاألتى:
الدولي للتقرير المالي رقم (" )15اإليرادات من العقود مع عمالء"
 فى قطاع االسمنت بمبلةغ  610مليةون لاير سةعودى عنةدما يةتم تقييم تصميم وتنفي الرقابة الداخلية المتعلقة باالعتراف باإليراد.تسليم البضاعة للعميل .
 القيةةام بإختبةةار عينةةة مةةن حركةةة المبيعةةات ومطابقتةةةا مةةع فةةواتيرفى قطاع الخرسانة مسبقة الصنع بمبلغ  119مليون لاير سعوديالمبيعات ،أوامر البيع وغيرهةا مةن المسةتندات ات العالقةة .باإلضةافة
حسة شةروط العقةد الموقةع مةع كةل عميةل وبالتةالي يجة علةى
ل ل التحقق من ان اإليراد المتعلق بالعينات التي تم اإلعتراف بةا وفقةا
اإلدار إثبةةات اإليةةراد عنةةد تحةةول السةةيطر إلةةى العميةةل وفقةةا
لشروط الشحن.
لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .15
 إختبار عينة من اإليرادات التي تمت قبل وبعد نةايةة السةنة ومطابقةةإخةةتالف الشةةروط التةةي تحةةدد متةةى يةةتم تحةةول السةةيطر للعميةةل
الفتر التي يتم فيةا اإلعتراف باإليراد مع مستندات مع أطراف خارجية
باإلضافة إلى زياد حجم المعامالت يؤدى إلى وجةود خطةر عةدم
مثل فاتور النقل وتاكيد العميل على إستالم البضاعة.
االعتراف باإليراد فةي الفتةر الصةحيحة  ،باإلضةافة إلةى تركيةز
 القيام بتحليل طبيعة اإليرادات لتحديد أي إنحرافات غير عادية.الشركة على اإليرادات كمقياس أداء رئةيس  ،ممةا قةد ينةته عنةه
 تقييم مدى إكتمال وكفاية اإليضاحات المتعلقة بةاإليرادات فةي القةوائمإعطاء حافز لإلعتراف باإليراد قبل نقل السيطر
المالية.
بالتالي نتيجة للمخاطر الكبيةر المرتبطةة بإثبةات اإليةرادات وفقةا
لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )15اإليرادات من
عقود مع عمالء"  ،فقد تم تحديدها لتكون كأمر مراجعة رئيس في
مراجعتنا للقوائم المالية.
معلومات أخرى
إدار الشركة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى  .تتضمن المعلومات األخرى على المعلومات المتضمنة في التقرير السنوي للشةركة ولكنةةا
ال تتضمن القوائم المالية وتقرير مراجعتنا .ال يشمل رأينا حول القوائم الماليةة المعلومةات األخةرى وكة ل ال تعبةر عةن أي شةكل مةن الضةمان
اإلستنتاجي في ه ا الشأن.
فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية  ،فإن مسئوليتنا هي قراء المعلومات األخرى ،وعند القيام ب ل  ،نأخ في اإلعتبار فيمةا ا ا كانةت المعلومةات
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو معرفتنا التي قد تم الحصول عليةا خالل عملية المراجعة  ،أو يظةر بطريقةة أخةرى انةةا
محرفة بشكل جوهري .وا ا تم اإلستنتاج من خالل العمل ال ي قمنا به ،إلى وجود تحريف جةوهري فةي هة ه المعلومةات األخةرى فإننةا مطةالبون
بالتقرير عن ه ه الحقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه في ه ا الشأن.
مسؤوليات اإلدارة والموكلين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن االدار هي المسؤولة عن إعداد ه ه القوائم المالية وعرضةا بشكل عةادل وفقةا للمعةايير الدوليةة للتقريةر المةالي المعتمةد فةي المملكةة العربيةة
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمد من الةيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات  ،وهةي المسةؤولة عةن الرقابةة
الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينةا من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري ،سواء بسب غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية  ،فإن اإلدار هي المسؤولة عن تقدير قدر الشركة على االستمرارية وفقةا لمبةدا اإلسةتمرارية  ،وعةن اإلفصةاح ،بحسة
مقتضى الحال  ،عن األمور ات العالقة باالستمرارية وإستخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تعتزم اإلدار إما تصةفية الشةركة أو إيقةاف
عملياتةا التشغيلية  ،أو هنال خيار واقعي بخالف ل .
إن األشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقارير المالية للشركة .
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مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إ ا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سةواء بسةب غةش أو خطةأ ،وإصةدار
تقرير مراجع الحسابات ال ي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا على أن المراجعة التي تةم القيةام بةةا
وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جةوهري عنةدما يكةون موجةودا .ويمكةن أن تنشةأ
تحريفات عن غش أو خطأ  ،وتعد جوهرية إ ا كان يمكن بشكل معقول توقع أنةا ستؤثر بمفردها أو في مجموعةا على القرارات االقتصةادية التةي
يتخ ها المستخدمون على أساس ه ه القوائم المالية .
وكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد في المملكة العربية السعودية  ،فإننا نقوم بممارسةة الحكةم المةنةي والمحافظةة
على تطبيق مبدأ الش المةني خالل المراجعة .باإلضافة إلى:
• تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية  ،سواء كانت بسب غةش أو خطةأ ،وكة ل تصةميم وتنفية إجةراءات المراجعةة
لمواجةة تل المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساسا إلبداء رأينا .ويعةد خطةر عةدم اكتشةاف أ ةي ة تحريفةات جوهر ةي ة
ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناته عن خطأ  ،حيث أن الغةش قةد ينطةوي علةى تواطةؤ  ،تزويةر  ،حة ف متعمةد  ،إفةادات مضةللة أو تجةاوز
إلجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فةم ألنظمة الرقابة الداخلية ات الصلة بالمراجعة  ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف  ،ولكن ليس بغرض إبداء
رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة .
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة  ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ات العالقة التي قامت بةا اإلدار .
• اإلستنتاج حول مدى مالءمة تطبيق اإلدار لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ،واستنادا إلى أدلة المراجعة التةي تةم الحصةول عليةةا ،فيمةا إ ا كةان
هنال عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول مقدر الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية  .وإ ا ما خلصةنا
إلى وجود عدم تأكد جوهري  ،فإنه يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ات العالقة الةوارد فةي القةوائم الماليةة  ،وإ ا كانةت تلة
اإلفصاحات غير كافية ،فيتعين علينا تعديل رأينا  .إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليةا حتةى تةاريخ تقريرنةا .ومةع لة
فإنه من الممكن أن تتسب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن البقاء كمنشأ مستمر .
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية  ،بما في ل اإلفصاحات  ،وفيما إ ا كانت القوائم المالية تظةر المعامالت واألحداث الرئيسية
بطريقة تحقق العرض العادل .
نتواصل مع المكلفين بالحوكمة  ،من بين أمورأخرى  ،فيما يتعلق بنطاق عملية المراجعة والتوقيت المخطط لةا وك ل مالحظات المراجعة الةامة
 ،بما في ل أية أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية قد تم اكتشافةا خالل مراجعتنا .
لقد زودنا أيضا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ات الصةلة المتعلقةة باإلسةتقالل ،وتةم إبالغةةم بجميةع العالقةات
واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنةا تؤثر على استقاللنا  ،وبحس مقتضى الحال إجراءات الوقاية ات العالقة .
ومن األمور التي تم إبالغةا للمكلفين بالحوكمة  ،نحدد تل األمور التي كانت لةا األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفتةر الحاليةة  ،وبنةاء
على ل تعد األمور الرئيسية للمراجعة  .ونوضح ه ه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة األفصاح العلنةي عةن األمةر ،أو عنةدما  ،فةي
ظروف نادر للغاية  ،نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام ب ل من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائةد
المصلحة العامة المترتبة على ه ا اإلبالغ.

التاريخ 24 :رجة 1441هة
الموافق 19 :مةارس 2020م
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مجموع موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مخزون
مم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع موجودات متداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي إتفاقي
أرباح مبقا
إحتياطى تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
إحتياطى (خسائر) إكتوارية من خالل الدخل الشامل األخر
مجموع حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة
إلتزامات مكافأ نةاية الخدمة للموظفين
مخصصات أخرى
إلتزامات عقود اإليجار
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق إلى طرف وعالقة
دائنو توزيعات أرباح
إلتزامات عقود اإليجار
مخصص الزكا المستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المالي

الرئيس التنفيذي

 31ديسمبر 2019

7
8
9، 5
10
11

868.611
94.712
1.583
536.423
169.991
1.671.320

946.818
96.344
378.602
146.470
1.568.234

12
13
14
15

505.713
197.962
50.101
339.838
1.093.614
2.764.934

584.924
192.931
59.169
108.941
945.965
2.514.199

16
17
17

860.000
430.000
404.639
535.218
189.635
()7.756
2.411.736

860.000
430.000
404.639
419.022
88.584
()361
2.201.884

18
19
5

69.811
32.853
430
103.094

61.826
30.000
91.826

20
21
22
5
23

102.843
63.090
58.965
1.183
24.023
250.104
353.198
2.764.934

117.063
21.993
59.560
21.873
220.489
312.315
2.514.199

10

رئيس مجلس اإلدارة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )37جزءا ال يتجزأ من ه ه القوائم المالية .
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 31ديسمبر 2018

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل والدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )

إيضاح
24

اإليرادات بالصافي
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق
الربح التشغيلي

25
26

27
11

إيرادات من استثمارات
حصة الشركة فى صافى نتائه شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية
مصروفات تمويلية
إيرادات أخرى
مصروفات أخرى
مخصصات خسائر إئتمانية
(خسائر) فروق عملة أجنبية
(خسائر) إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
صافي الربح قبل الزكاة
مخصص الزكا
صافي ربح السنة

28
29

30، 23

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
565.744
728.798
()434.582
()505.737
131.162
223.061
()48.358
()47.982
()13.945
()13.613
68.859
161.466
15.202
23.521
()1.361
7.491
()9.198
4.010
()406
()429
200.296
()19.600
180.696

4.655
23.836
()1.072
12.582
()7.638
()2.886
98.336
()28.588
69.748

بنود الدخل الشامل األخر :
بنود لم يتم إعاد تصنيفةا إلى ربح أو خسار :
(خسائر) أرباح إكتوارية من إعاد قياس مكافأ نةاية الخدمة للموظفين
أرباح غير محققة من إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل األخر
الدخل الشامل األخر

()7.395
101.051
93.656

5.156
62.659
67.815

إجمالي الدخل الشامل للسنة

274.352

137.563

2.10

0 ,81

31

ربحية السهم األساسية والمخفضة

المدير المالي

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )37جزءا ال يتجزأ من ه ه القوائم المالية .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية

( شركة مساهمة سعودية )

المنطقة الشرقية
شركة أسمنت
مساهمة سعودية(
)شركة

إحتياطى (خسائر)
إكتوارية من خالل
الدخل الشامل األخر
()5.517
5.156
()361
-

62.659
88.584
101.051
189.635

أرباح مبقاة
435.274
69.748
()86.000
419.022
180.696
()64.500
535.218

إحتياطي إتفاقي
404.639
404.639
404.639

إحتياطي نظامي
430.000
430.000
430.000

رأس المال
860.000
-

860.000
-

860.000

إحتياطى تقييم أدوات
حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر
25.925

مجموع حقوق
المساهمين
2.150.321
69.748
62.659
5.156
()86.000
2.201.884
180.696
()7.395
()7.756

رئيس مجلس اإلدارة

101.051
()7.395
()64.500
2.411.736

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )

الرصيد فى  1يناير  2018م
صافي ربح السنة
أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر
أرباح إكتوارية من خالل الدخل الشامل األخر
توزيعات أرباح
الرصيد في 2018-12-31
صافي ربح السنة
أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر
(خسائر) إكتوارية من خالل الدخل الشامل األخر
توزيعات أرباح
الرصيد في 2019-12-31

المدير المالي

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )37جزءا ال يتجزأ من ه ه القوائم المالية.

المنطقة الشرقية
أسمنت
شركة
المنطقة الشرقية
أسمنت
شركة
)شركةسعودية )
(شركة مساهمة
مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
للسنة المنتهية في
إيضاح

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
180.696

صافي ربح السنة

69.748

تعديالت :
إستةال ممتلكات وآالت ومعدات

7

98.992

103.267

إستةال إستثمارات عقارية

8

إستةال حق اإلستخدام

9

1.632
1.645

1.632
-

إيراد إستثمارات

27

()15.202

()4.655

حصة الشركة فى استثمار في شركة زميلة

11

()23.521

()23.836

خسائر إستبعاد ممتلكات  ،آالت ومعدات

429

2.886

اإلضافة إلى مخصص إعاد تأهيل وإزالة المصنع

2.853

-

رد مخصصات خسائر ائتمانية

()4.010

-

مخصص الزكا

23

19.600

28.588

اإلضافة إلى التزامات مكافأ نةاية الخدمة للموظفين

18

7.769

8.108

270.883

185.738

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
مم مدينة تجارية ومدفوعات مقدما و أخرى (بالصافي)

10.017

مخزون
مم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق إلى طرف و عالقة

()14.553

79.211

()32.704

()14.220

2.363

41.097

19.968

مكافأ نةاية الخدمة للموظفين المدفوعة

18

()7.179

()4.891

الزكا المدفوعة

23

()17.450

()21.466

362.359

134.455

()21.214

()27.255

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة اإلستثمارية
اإلضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
شراء استثمارات

()56.770

-

المحصل من إيرادات إستثمارات

13.232

8.622

المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

-

62

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

()64.752

()18.571

توزيعات أرباح مدفوعة

()65.095

()85.851

المسدد من إلتزام عقد اإليجار

()1.615

-

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()66.710

()85.851

صافي التغير في النقد وما في حكمه

230.897

30.033

108.941
339.838

78.908
108.941

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

النقد وما في حكمه في بداية السنة

15

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

15

المدير المالي

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )37جزءا ال يتجزأ من ه ه القوائم المالية .

تعبتر اإليضاحات المرفقة من ( )١إلى ( )٣٧جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -1التنظيم والنشاط
شركة أسمنت المنطقة الشرقية (" الشركة ") هي شةركة مسةاهمة تأسسةت بموجة المرسةوم الملكةي رقةم م  11بتةاريخ  14ربيةع األول 1402هة ة
(الموافق 9يناير 1982م) وقرار معالي وزير التجار رقم  939بتاريخ  3ربيع الثاني 1403هة (الموافق  17يناير 1983م) وتم قيةدها فةي السةجل
التجاري بمدينة الدمام تحت رقم  2050013400بتاريخ  22جمادى األول 1403هة (الموافق  7سبتمبر 1983م) ومركزها الرئيسي بمدينة الةدمام
ويتمثل النشاط الرئيسى فى البيع بالجملة والتجزئة لألسمنت والجص وما شابه .
وسجل تجارى فرعى بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقةة الشةرقية رقةم  2055022383بتةاريخ 16جمةادى الثةانى  1435هة ة ويتمثةل
نشاطه فى إنتاج أسمنت بورتالندى وأسمنت مقاوم لألمالح وأسمنت عادى وأسمنتيات أخرى بموج الترخيص الصناعى الوطنى رقم . 1300
حصلت الشركة بموج المرسوم الملكي رقم م  6بتاريخ  17ربيع الثاني 1405هة (الموافق  9ينةاير1985م) علةى حةق امتيةاز التعةدين السةتغالل
الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية لمد ثالثين عاما قابلة للتجديد  .وقامت الشركة بإسةتكمال اإلجةراءات القانونيةة لتجديةد تةرخيص حةق
االمتياز  .وقد صدرالقرار الوزاري رقم ق  5334وتاريخ  12رج 1438هة بتجديد حقوق الشةركة فةي إسةتغالل خةام الحجةر الجيةري والطفةل
لمصنعةا القائم في موقع الطاوي قر الخرسانية بمحافظة الجبيل لمد ثالثين سنة هجرية تبدأ من 18ربيع أول 1436هة
كما حصلت الشركة بموج القرار الوزاري رقم  14ق بتاريخ  24صفر 1433هة (الموافق  18يناير 2012م) على امتياز التعدين الستغالل خةام
الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمار المنطقة الشرقية مدتةا عشر سنوات هجرية .
وتظةر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائه األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وفرعةا التالي :
رقم سجل الفرع
2051035184

تاريخه
1428 07 21هة

مكان اإلصدار
الدمام

اإلسم التجاري للفرع
براينسا السعودية  -فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية

يتمثل نشاط الفرع في انتاج أصناف من الخرسانة مسبقة الصنع بموجة التةرخيص الصةناعي رقةم  3031328بتةاريخ ربيةع أول1437هة ة  ،وال
يصدر لة ا الفرع قوائم مالية منفصلة  ،و ل الن موجوداتة ومطلوباته ونتائه اعماله وتدفقاته النقدية يتم ادراجةا في القوائم المالية التي تصدر عةن
الشركة.
قرر مجلس إدار شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى اجتماعة المنعقد فى  11ديسمبر  2018البدء في إجراءات تحويل فرع براينسا السةعودية إلةي
شركة ات مسئولية محدود منفصلة  ،ولم تتم بعد اإلجراءات النظامية ل ل .
 -2أسس اإلعداد
 بيان اإللتزامتم إعداد ه ه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمد في المملكةة العربيةة السةعودية واإلصةدارات األخةرى الصةادر مةن الةيئةة
السعودية للمحاسبين القانونيين ( يشار إليةا مجتمعة "بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية") .
 أساس القياستم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية بإسةتخدام أسةاس اإلسةتحقاق المحاسةبي بإسةتثناء مكافةآت المة وظفين التةي تقةاس بالقيمةة الحاليةة
واإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي يتم قياسةا بالقيمة العادلة.
 العملة الوظيفية وعملة العرض : تم عرض القوائم باللاير السعودي ،والتي هي العملة الوظيفية للشركة . -يتم تقري جميع القيم إلى أقر ألف لاير سعودي ما لم ي كرخالف ل .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
الشرقية
)شركةالمنطقة
شركة أسمنت
سعودية(
مساهمة
(شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -3التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطل إعداد القةوائم الماليةة للشةركة مةن اإلدار عمةل أحكةام وتقةديرات وإفتراضةات تةؤثر علةى مبةالغ اإليةرادات  ،المصةروفات  ،الموجةودات ،
والمطلوبات  ،واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة بتاريخ التقرير  .إال أن عدم التأكةد مةن هة ه اإلفتراضةات والتقةديرات يةودى إلةى نتةائه يمكةن أن
تتطل تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوبات المتأثر في المستقبل  .تنبني هة ه التقةديرات واإلفتراضةات علةى أسةاس الخبةر
وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف وتستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبةات التةي ليسةت بسةةولة
واضحة من المصادر األخرى  .تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر  .يتم اإلعتراف بالتعديالت علةى التقةديرات المحاسةبية فة ي
الفتر التي تتم فيةا مراجعة التقديرات أو في فتر المراجعة والفترات المستقبلية إ ا كانةت التقةديرات المتغيةر تةؤثر علةى كةل مةن الف ةت رات الحاليةة
والفترات المستقبلية .
 المصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكداإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لتقدير عدم التأكد في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تحتوي علةى خطةر هةام
يتسب في وجود مبالغ دفترية كبير للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية تتضمن ما يلي :
• االعمار اإلنتاجية للممتلكات  ،واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية.
• إختبار اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية .
• المخصصات .
• إفتراضات طويلة االجل لمكافآت الموظفين.
• اإلستمراية .
• مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة .
• التحقق من وجود المخزون.
 األحكام الهامة في تطبيق المعايير المحاسبيةإن األحكام الةامة التالية لةا التأثير األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية :
• األجزاء المكونة للممتلكات  ،واألالت والمعدات .
• وحد توليد النقد .
• تجانس المخزون .
• تكاليف التفكي وإعاد التأهيل .
وفيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز المالي والتةي تشةكل مخةاطر
عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفتريةة للموجةودات والمطلوبةات خةالل السةنة الماليةة التاليةة .هة ا وتعتمةد الشةركة فةي افتراضةاتةا
وتقديرات ةا على معايير متاحة لةا عند إعداد القوائم المالية وه ه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجةة تغيةرات السةوق
والظروف الخارجة عن سيطر الشركة ومثل ه ه التغيرات على اإلفتراضات يتم اإلفصاح عنةا عند حدوثةا.
أ -مبدأ اإلستمرارية
ليس لدى الشركة أي ش ي كر حول قدر الشركة على االستمرار ،وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
ب -العمر المقدر للممتلكات و اآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية
يتم إستةال تكلفة الممتلكات و اآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية على مةد الخدمةة المتوقعةة التةي تةم تقةديرها بنةاء علةى اإلسةتخدام المتوقةع
والتقادم لألصل ،وبرنامه الصيانة باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القيمة المسترد لألصل .
ج  -مخصص بضاعة بطيئة الحركة
تدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيةما أقل .تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البضاعة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق  -إ ا لزم
ل  -على مستوى المنته للزياد المقدر  ،أو التقادم .تتضمن العوامل المؤثر على ه ه التعديالت التغيرات في الطلة علةى البضةاعة ،والتغيةرات
التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجود  ،وبناء على ل تقوم الشركة بدراسة ه ه العوامل وأخ ها في االعتبار إلحتسا مخصص مخزون بطيْ
الحركة .يتم دوريا مراجعة أية تعديالت قد تنته عن االختالف في ه ه العوامل.
د -مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يتم تحديد مخصص الديون المشكو في تحصيلةا بالرجوع إلى مجموعة من العوامةل للتأكةد أن الة مم المدينةة غيةر مبةالغ فيةةا نتيجةة احتمةال عةدم
تحصيلةا ،بما في ل إجمالي جود وأعمار ال مم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع العمالء المالية والضةمانات المطلوبةة مةن العمةالء فةي
ظروف معينة .أيضا يتم تسجيل مخصصات محدد للحسابات الفردية عندما يكون هنا دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن مةن تحصةيل
ال مم.
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هـ -اإلكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة مكافأ نةاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العمل السعودي ثم يتم قياسةا باستعمال التقييم اإلكتواري .يشةمل التقيةيم اإلكتةواري العديةد
من االفتراضات التي قد تختلف عن التطةورات الفعليةة فةي المسةتقبل .وتشةمل هة ه االفتراضةات تحديةد معةدل الخصةم ،والزيةادات المسةتقبلية فةي
الروات  ،وسلو العاملين ،ومعدل دوران العاملين .ونظةرا لتعقيةد التقيةيم وطبيعتةه طويلةة األجةل فةإن التةزام المكافةأ المحةدد غيةر الممولةة شةديد
الحساسية للتغيرات في ه ه االفتراضات .ل ا تتم مراجعة جميع االفتراضات سنويا على األقل عند الضرور .
و -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمةا لبيع أحد األصول  ،أو دفعةا لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في
تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائد (مثل السعر الحاضر -على سبيل المثال) بغض النظر إن كان ا السةعر ملحوظةا بصةور مباشةر أو
مقدر باستعمال أسلو تقييم آخر .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غيا السوق الرئيسية.يج أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليةا.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمةا أطةراف السةوق عنةد تسةعير األصةل أو االلتةزام علةى افتةراض أن
أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لةم.
يأخ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدر أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيمةا يحقةق أفضةل منفعةة
منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه .تستخدم الشركة أسالي تقييم تتناس مع الظروف واألحوال
وتتوافر لةا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبةر
حد.
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتةا العادلة في القةوائم الماليةة يةتم تصةنيفةا وفقةا لنطةاق الةيكةل
الةرمي للقيم العادلة المبين أدناه :
 المستوى االول :األسعار المعلنة (غير المعدلة) والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة لتل التي يتم قياسةا. المستوى الثاني :المدخالت التي من الممكن مالحظتةا أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعار المعلنه المدرجةةضمن المستوى األول.
 المستوى الثالث :المدخالت التي ال يمكن رصدها أو مالحظتةا لألصل أو اإللتزام . -4المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية فى السنة الحالية:
لم تتبنى الشركة التطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكن لم يصبح ساريا بعد .ه ه المعايير والتفسيرات أو التعةديالت لةم
يتم اإلفصاح عنةا في ه ه القوائم المالية حيث أن اإلدار لم تعتبر أنةا ات صلة بعمليات الشركة أو سيكون لةا تةأثير جةوهري علةى القةوائم الماليةة
للشركة في الفترات المستقبلية.
 - 5المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية في السنة الحالية
عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تكون سارية المفعول لفتر
سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير  . 2019لم يكن لتطبيقةا أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ المعلن عنةا في ه ه القوائم المالية باستثناء ما
هو موضح أدناه:
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 16اإليجار والتغيير في السياسة المحاسبية
خالل السنة الحالية ،طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 16كما صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في  1يناير  )2016وال ي
سرى تطبيقه إبتداءا من  1يناير  ،2019تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية السابقة والمعدلة في إيضاح . 6
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار"  ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم " 4تحديد ما إ ا كان ترتي ما يحتوي على إيجار "  ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  " 15عقود اإليجار التشغيلي -
الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  " 27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد إيجار" .يقدم المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  " 16عقود اإليجار" نمو ج محاسبي واحد في المركز المالي للمستأجرين .يثبت المستأجرفي سجالته أصول حق اإلستخدام التي تمثل
حقه في إستخدام تل الموجودات ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بعمل تسديدات اإليجار .هنا استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصير األجل
وعقود اإليجار ات البنود منخفضة القيمة .اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16اعتبارا من  1يناير ( 2019تاريخ التطبيق
األولي) باستخدام "طريقة معدلة بأثر رجعي" مع آثار تراكم ية يتم إثباتةا في تاريخ التطبيق األولي .اختارت الشركة عدم إعاد تقييم إ ا ما كان العقد
إيجارا ،أو يحتوي عقد إيجار في تاريخ التطبيق األولي .بدال من ل  ،بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ التحول  ،اعتمدت الشركة على تقييمةا ال ي
طبق معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم " 4تحديد ما إ ا كان ترتي ما يحتوى على عقد
إيجار".
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إثبات التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
 عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، 16أثبتت الشةركة فةي سةجالتةا التزامةات عقةود إيجةار تتعلةق بعقةود إيجةار تةم تصةنيفةا سةابقا"كإيجارات تشغيلية" بموج مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  17عقود اإليجار.
 تم قياس ه ه اإللتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية  ،مخصومة باستخدام معدل فائد ضمني للمستأجر إعتبارا من  1يناير .2019وكان المتوسط المرجح لمعدل الفائد الضمني المطبق على التزامات عقود اإليجار في  1يناير  2019هو  ٪4.59في السنة.
 تم إثبات التزامات عقود اإليجار كتعديالت ألصول حق االستخدام ات الصلة مباشر بعد تاريخ التطبيق األولي:المبلغ
2.863
()101
2.762

التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019
مخصومة بإستخدام معدل الفائد الضمني للشركة عند اإلنشاء
رصيد التزامات عقود اإليجار كما في  1يناير 2019
 التزامات عقود اإليجار كما في نةاية السنة كما يلي:التزامات عقود اإليجار -جزء غير متداول
التزامات عقود اإليجار -جزء متداول
إجمالي التزامات عقود اإليجار

 31ديسمبر 2019
430
1.183
1.613

 1يناير 2019
1.113
1.649
2.762

 ال توجد عقود إيجارات ملزمة قد تتطل إجراء تعديل على أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي .تطبق الشركة معيار المحاسبة الدوليرقم " - 36هبوط األصول " لتحديد ما إ ا كان أصل حق االستخدام قد هبطت قيمته .معدل الفائد إللتزامةات اإليجةار  ،٪4.59مةع فتةر إسةتحقاق
تتراوح من سنة 2019م وحتى  2021م.
 ترتبط أصول حق االستخدام المثبتة بأنواع الموجودات التالية:سيارات
إجمالي أصول حق اإلستخدام

 31ديسمبر 2019
1.583
1.583

 1يناير 2019
2.762
2.762

 يتم استةال أصول حق االستخدام على مدى مد اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصول االساسية أيةما أقصر. أثر التغيير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة المركز المالي كما في  1يناير :2019 أصول حق اإلستخدام  -بالزياد التزامات عقود اإليجار – بالزياد -صافي األثر على األرباح المبقا في  1يناير 2019

المبلغ
2.762
()2.762
-
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 - 6ملخص ألهم السياسات المحاسبية :
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي استخدمتةا الشركة في إعداد القوائم المالية المرفقة:
أ -تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة
 تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفةا كمتداولة غير متداولةويكون األصل متداوال عندما يكون :
• من المتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أو إستةالكه في دور تشغيل عادية .
• محتفظ به أساسا لغرض المتاجر .
• عندما يتوقع تحققه خالل إثني عشر شةرا بعد السنة المالية المفصح عنةا .أو
• عبار عن النقد أو النقد وما في حكمه ما لم يحد من صرفه أو إستخدامه لتسوية إلتزام لمد إثني عشر شةرا على األقل بعد السنة الماليةة المفصةح
عنةا .
 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة . ويكون اإللتزام متداوال إ ا :• كان من المتوقع تسويته في دور تشغيلية عادية .
• كان محتفظا به أساسا بغرض المتاجر .
• كان حاال لتسويته خالل إثني عشر شةرا بعد السنة المالية المفصح عنةا .
• إ ا لم يكن لديةا حق غير مشروط في أن تؤجل تسوية اإللتزام .
 تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة .ب  -الممتلكات واآلالت والمعدات
تظةر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة  ،بعد خصم اإلستةال المتةراكم وخسةار اإلنخفةاض فةي القيمةة ،إن وجةدت  .تتضةمن التكلفةة النفقةات
المتكبد مباشر إلقتناء األصل .
تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تل النفقات من المنافع اإلقتصادية المستقبلية في بند اآلالت والمعدات.
وك ل يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية الحالية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند تكبةدها  .يةتم
تحميل اإلستةال على قائمة الدخل والدخل الشامل األخر بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .
يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة العوائد المحصلة من بيع األصل الثابت المسةتبعد بصةافي القيمةة الدفتريةة
ل ل األصل وإدراجةا ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
إن األعمار اإلنتاجية المقدر للبنود الرئيسية للممتلكات واآلالت والمعدات هي على النحو التالي :

البيــــــــــــــــان

مباني
طو حراري وكرات الطحن األخرى
آالت ومعدات
أثاث وتجةيزات وأدوات

السنوات

40
5-1
20 - 15
5

جـ  -قطع الغيار االستراتيجية
هي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونةا تتأثر العملية التشغيلية  ،وقد تم االعتراف بةا كأصول ثابتة وفقا لألتي:
 تم تصنيف قطع الغيار االستراتيجية إلي تصنيفين :التصنيف األول ويشمل قطع غيار معدات خط االنتاج.
التصنيف الثاني ويشمل قطع غيار المعدات الثقيلة للمحجر .
 تم إعتبار قطع غيار معدات خط االنتاج الحيوية و ات القيمة التي تزيد عن  5000لاير للقطعة قطع استراتيجية . تم إعتبار قطع غيار المعدات الثقيلة الحيوية قطع استراتيجية مع إهمال القيمة الرتباط القطع ببعض مع كل معد . -تستةل قطع الغيار االستراتيجية على فتر  10سنوات حس نوعةا بطريقة القسط الثابت بعد خصم نسبة  ٪3كقيمة تخريدية .
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
د  -إستثمارات عقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية في أراضي تحتفظ بةا الشركة بغرض كس إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل الزياد في القيمة أو
لكال الغرضين  ،وال تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة فةي إ نتةاج أو توريةد البضةائع أو الخةدمات أو ألغةراض إداريةة أو ألغةراض البيةع
االعتيادي.
تظةر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوما منةا االستةالكات المتراكمة (إن وجدت) وخسائر الةبوط (التدني) في القيمةة المتراكمةة (إن وجةدت)
علما بأنه ال يتم استةال األراضي  .وتتضمن التكلفة سعر الشراء مضافا إليةه جميةع التكةاليف المرتبطةة مباشةر بإنشةاء أو الحصةول علةى العقةار
االستثماري وبالحالة الالزمة ليكون معدا لالستخدام في الغرض المخصص له .ويتم استةال األجزاء الةامة من العقار االسةتثماري بشةكل منفصةل
عن األجزاء األخرى
يتم اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية التي تم تقييمةا من قبل خبير مؤهل ومستقل ،و ل وفقا لمتطلبات االفصةاح وفقةا
للمعايير الدولية للتقريرالمالي المعتمد في المملكة العربية السعودية.
يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده (عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقةد تةأجير تمةويلي) أو عنةدما يةتم سةح
العقار االستثماري من االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده .يتم تسجيل الفرق بين صافي المتحصةالت مة ن اسةتبعاد
العقار االستثماري و مبلغه الدفتري في قائمة الدخل والدخل الشامل اإلخر في السنة التي يتم فيةا االستبعاد أو الشط .
إ ا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقارا تشغله الشركة فيتم إعاد تبويبه إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات.
إن العمر المقدر لبند المباني هو على النحو التالي :
مباني

البيــــــــــــــــــــــان

السنوات
40

هـ  -الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المالية .وفي حالة وجود مؤشرات ،يتم تقةدير
القيمة القابلة لالسترداد ل ل األصل لتحديد حجم ه ه الخسار  .وفي الحاالت التي اليمكن فيةا تقدير القيمة القابلة لالسترداد ل ل األصل بمفرده ،تقوم
الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحد القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليةا ل األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيةا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحد القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئة تخفةض تكلفةة لة األصةل أو
الوحد القابلة لتوليد النقد إلى قيمتةا القابلة لالسترداد ،ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل كمصةروفات فةي قائمةة الة دخل والةدخل الشةامل
اآلخر للسنة المالية التي تحدث فيةا.
وإ ا ما تم الحقا عكس قيد خسار اإلنخفاض في القيمة ،عندئ تتم زياد تكلفة األصل أو الوحد القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد
له ،على أن ال تزيد تكلفته بعد زيادتةا عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيمةا لةو لةم يةتم إثبةات خسةار اإلنخفةاض فةي قيمةة لة
األصل أو الوحد القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسار اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة الدخل والةدخل الشةامل
اآلخر للسنة المالية التي تحدث فيةا .
و -عقود اإليجارات
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16باستخدام األسلو المتراكم ،وبالتالي لم يتم إعاد تصنيف أرقام المقارنة وتم عرضةةا بموجة
معيار المحاسبة الدولي رقم  . 17تم تلخيص تفاصيل السياسات المحاسبية بموج معيار المحاسبة الدولي رقم  17والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 16بشكل منفصل أدناه.
السياسات المطبقة من  1يناير 2019
الشركة كمستأجر  :تقوم الشركة بتقييم إ ا ما كان العقد يحتوي على عقد إيجار ،عند بداية العقد .تثبت الشركة بأصل حق االستخدام والتةزام اإليجةار
المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيةا الشركة هي المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصير األجل (التةي يةتم إثباتةةا بأنةةا عقةود
إيجار مدتةا  12شةةرا أو أقةل) وعقةود اإليجةار لألصةول ات القيمةة المنخفضةة .بالنسةبة لعقةود اإليجةار هة ه  ،تثبةت الشةركة مةدفوعات اإليجةار
كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فتر العقد إال إ ا كان هنال أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني ال ي يتم فيه إستنفا
الفوائد االقتصادية من األصل المؤجر.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعةا في تاريخ البداية  ،مخصةومة باسةتخدام المعةدل الضةمني فةي عقةد
اإليجار .إ ا لم يكن من الممكن تحديد ه ا السعر بسةولة ،تستخدم الشركة معدل فائد ضمني.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلـي:
• مدفوعات اإليجار الثابتة (بما في ل المدفوعات األساسية الثابتة) ،ناقصا أى حوافز إيجار.
• مدفوعات اإليجار المتغير التي تعتمد على مؤشر أو سعر ،تم قياسةا مبدئيا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البداية،
• المبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بواسطة المستأجر تحت ضمانات القيمة المتبقية،
• سعر تنفي خيارات الشراء ،إ ا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول أن يمارس تل الخيارات ،و
• دفع غرامات إلنةاء عقد اإليجار  ،إ ا كان عقد اإليجار يوضح ممارسة خيار إنةاء عقد اإليجار.
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يتم عرض التزام اإليجار في سطر منفصل في قائمة المركز المالي.
يتم قياس التزام اإليجار الحقا عن طريق زياد القيمة الدفترية لتعكس الفائد على التزام اإليجار (باستخدام طريقة الفائةد الفعليةة) وبتخفةيض القيمةة
الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت.
تقوم الشركة بإعاد قياس التزام اإليجار (وتقوم بعمل التعديل المقابل ألصل حق استخدام األصل ي الصلة) متى ما:
• تغيرت شروط عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيةار الشةراء ،وفةي هة ه الحالةة يةتم إعةاد قيةاس التةزام اإليجةار عةن طريةق خصةم
مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
• تغيرت دفعات اإليجار بسب التغيرات في مؤشر أو سعر أو تغيير في الدفع المتوقع وفقا للقيمة المتبقية المضمونة ،وفي ه ه الحالة يتم إعاد قياس
التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المبدئي (ما لةم تتغيةر مةدفوعات اإليجةار بسةب تغييةر فةي سةعر
الفائد السائد ،وفي ه ه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل).
• تم تعديل عقد اإليجار ولم يتم محاسبة تعديل عقد اإليجةار كعقةد إيجةار منفصةل ،وفةي هة ه الحالةة يعةاد قيةاس التةزام اإليجةار عةن طريةق خصةم
مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من ه ا القبيل خالل الفترات المعروضة.
أصول حق اإلستخدام
تشمل أصول حق االستخدام القياس المبدئي اللتزام اإليجار المقابل ،ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل يةوم البةدء وأي تكةاليف مباشةر
مبدئية .يتم قياسةا الحقا بالتكلفة ناقصا االستةال المتراكم وخسائر الةبوط المتراكمة.
يتم استةال أصول حق اإلستخدام على مدى فتر اإليجار أوالعمةةر اإلنتاجي لألصل األساسةى أيةمةا أقصةر .إ ا كةان اإليجةار ينقةل ملكيةة األصةل
األساسى أو أن تكلفة اصل حق اإلستخدام تظةر أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء ،يتم استةال اصةل حةق اإلسةتخدام ي الصةلة علةى مةدى
العمر اإلنتاجي لألصل األساسى .يبدأ االستةال في تاريخ بدء اإليجار.
يتم عرض أصول حق األستخدام كسطر منفصل في قائمة المركز المالي.
تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36هبوط قيمة الموجودات لتحديد ما إ ا كان هنا أى هبوط في قيمة أصول حق األستخدام.
مدفوعات اإليجار المتغيرة
في حالة عقود اإليجار التي تحتوي على مدفوعات متغير مرتبطة باستخدام أو أداء االصول المؤجر  ،يتم إثبات هة ه المة دفوعات فةي قائمةة الةدخل
والدخل الشامل اآلخر.
خيارات التمديد واإلنهاء
عند تحديد مد عقد اإليجار ،تأخ اإلدار بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزا إقتصاديا لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسةة
خيار اإلنةاء .يتم تضمين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنةاء في مد اإليجار فقط إ ا كان تمديد عقد اإليجار أو عةدم إنةائةه مؤكةدا
بشكل معقول .تقوم الشركة بتقييم إ ا ما كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد عند تقييم عقد اإليجار .تقوم الشركة بإعةاد تقيةيم إ ا
ما كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إ ا كان هنا حدث هام أو تغيير هام في الظروف في حدود السيطر .
سياسة عقود اإليجار المطبقة قبل  1يناير 2019
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية إ ا ترت على عقد اإليجار تحويل جةوهري لكافةة منةافع ومخةاطر الملكيةة إلةى المسةتأجر .ويةتم
تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجارات تشغيلية.
يتم إثبات دفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت عبر فتر عقد اإليجار ،ما عدا عندما يكةون هنالة أسةاس مةنظم أكثةر
تمثيال للنمط الزمنى ال ي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.
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ز  -استثمارات في شركة زميلة
الشركات الزميلة هي تل التي يكون للشركة تأثير هام عليةا ولكن ليس لديةا سيطر في السياسات المالية والتشغيلية .يكون للشركة تأثير هام عندما
تمتل حصة في المنشأ األخرى تتراوح ما بين  20إلى  50في المائة من رأس المال ال ي يحق لصاحبه التصةويت  .تةتم المحاسةبة عةن الشةركات
الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلةا مبدئيا بالتكلفة  .ويتم تعديلةا بعد لة بةالتغيرات التةي تحةدث بعةد الشةراء فةي حقةوق الملكيةة
بالشركة الزميلة  .ويظةر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسار ) الشركات المستثمر فيةا ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
حـ  -المخزون
يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيةما أقل ،فيما عدا مخزون قطع الغيار والمواد الخةام الة ي يسةجل بالتكلفةة  ،و تحةدد التكلفةة
بإستخدام طريقة المتوسط المرجح .
تتضمن تكلفة المنتجات الجاهز تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غير مباشر والنفقات األخرى التي تحملتةا المنشةأ للوصةول بةالمخزون
إلى موقعه وحالته الراهنة .
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعةد خصةم التكةاليف التقديريةة لمصةروفات اإلكمةال والبيةع  .ويةتم تخفةيض
المخزون بقيمة األصناف الراكد وبطيئة الحركة طبقا لتقديرات اإلدار وحركة المخزون .
قطع الغيار المستةلكة
تمثل المواد المستةلكة المواد المساعد التي تستةل في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع  ،وقد تشتمل ه ه المواد المستةلكة علةى المةواد
الةندسية ومواد التعبئة والتغليف التي تستخدم لمر واحد وبعض المحفزات .
وتتمثل قطع الغيار في االجزاء القابلة للتبديل من الممتلكات  ،األالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصةيانة الروتينيةة واإلصةالح الشةامل
للمصنع والمعدات أو إستخدامةا في حاالت الطوارئ لإلصالحات  .تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية :
• بنود المعدات اإلحتياطية المشترا جنبا إلى جن مع المصنع خط اإلنتاج أو تم شراؤها الحقا ولكنةةا تتعلةق بمصةنع معةين أو خةط إنتةاج معةين
ونادرا ما تكون مطل وبة لتشغيل المصنع  ،ويج أن تكون متوفر لإلستخدام في جميع االوقات  .وترسمل ه ه البنود كجزء من الممتلكات  ،األالت
والمعدات ويتم إستةالكةا من تاريخ الشراء على مدى األعمار اإلنتاجية للمكونات أو العمر اإلنتاجي المتبقةي للمصةنع الة ي سةيتم إسةتخدامةا فيةه ،
أيةما أقصر  .وال تشكل ه ه البنود جزءا من المخزون شريطة إستيفاء معايير الرسملة تحت بند الممتلكات  ،األالت والمعدات .
• قطع الغيار العامة الراسمالية والبنود المستةلكة األخرى التي ليست ات طبيعة حساسة والتي تعتبر ات طبيعة عامةة  ،أي ليسةت لمصةنع محةدد
ويمكن إستخدامةا في مصانع أو خطوط إنتاج متعدد وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة فةي أي وقةت لتسةةيل عمليةات المصةنع  .وتصةنف عمومةا
"كمواد مستةلكة وقطع غيار" ضمن المخزون  ،ما لم تتجاوز مستوى الرسملة ولةا عمر إنتاجي أكثر من سنة واحد  ،وفي ه ه الحالة تسجل ضمن
الممتلكات  ،األالت والمعد ات  .وتخضع البنود المسجلة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتحمل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند
تركيبةا أو إستخدامةا  .وعندما تستوفي ه ه البنود معايير الرسملة  ،تكون طريقة إستةالكةا مماثلة للبنود القابلة لإلصالح كما كر أعاله .
ط  -ذمم مدينة تجارية
يتم إظةار ال مم المدينة التجارية بمبلغ الفاتور األصلي ناقصا مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،يتم تكوين المخصص عندما يكون هنالة شة
جوهري في أن الشركة لن تكون قادر على تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للفاتور  .ويتم تحميل ه ه المخصصة ات ضةمن قائمةة
الدخل والدخل الشامل اآلخر .يتم شط الديون المعدومة عند تحديدها وإعتمادهةا مةن مجلةس اإلدار  .عنةدما ال يةتم تحصةيل الة مم المدينةة  ،يةتم
شطبةا مقابل حسا مخصص الديون المشكو في تحصيلةا (إن وجد)  .أي تحصيالت الحقة للمبالغ المشةطوبة سةابقا تثبةت ضةمن بنةد "إيةرادات
أخرى" ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
ي  -األدوات المالية
 يتم اإلعتراف باألصول واإللتزامات المالية عندما تصبح الشركة لديةا حقوق تعاقدية لألدا . يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية بصور أساسية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجودات المالية .أو عند تحويةل الشةركةلحقوقةا التعاقدية في استالم التدفقات النقدية أ و التعةد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامةل وبةدون أي تةأخير إلةى طةرف آخةر بموجة ترتيبةات
فورية سو اء (أ) حولت الشركة بصور جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتل الموجودات ،أو ( ) أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصور
جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة بتل الموجودات إال أنةا حولت حقةا في السيطر على تل الموجودات.
 يتم الغاء إثبات اإللتزامات المالية عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد تم إلغاؤه أو انتةاؤه أو تمت تسويته بشكل نةائي. عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي أو إلتزام مالي فإن الفرق بين المبلغ الدفتري و العوض المستلم أو المدفوع يتم اإلعتراف به في قائمة الدخل.أ  -الموجودات المالية:
اإلثبات والقياس األولي
تقوم اإلدار بتحديد تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف األولي  ،يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالية إما
إستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل أو
o
إستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أو
o
بالتكلفة المطفأ .
o
القياس الالحق
بعد اإلثبات األولي ،تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بأنةا موجودات مالية بالتكلفة المسةتنفد  ،أو موجةودات ماليةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل
الدخل الشامل األخر أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل على أساس كل من:
نمو ج أعمال المنشأ إلدار الموجودات المالية.
o
خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
o
يتم قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  ،وبالرغم من ل فإنه في حاالت محدود  ،قد تكون التكلفة تقديرا مناسبا للقيمة
العادلة ،وقد تكون تل هي الحالة إ ا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة ،أو إ ا كان هنا نطاقا واسةعا مةن قياسةات القيمةة
العادلة المحتملة وأن ال تكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ل النطاق.
 يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المستنفد  ،إ ا كانت مقتنا بغرض تحصةيل تةدفقات نقديةة تعاقد ةي ة دوريةة مةن المبلةغ األصةليوالعائد الثابت على االستثمار.
 يتم تصنيف االستثمارات في األدوات الما لية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسةار  ،إ ا كانةت مقتنةا ألغةراض المتةاجر حيةث تسةتحو عليةةاالشركة بشكل رئيسي للوفاء بإحتياجاتةا اليومية من السيولة  ،وتعمل من خاللةا على تخفيض تكاليف إدار احتياجاتةا من السيولة تل ول ا فةي تدير
– بشكل نشط – العائد على المحفظة.
 يتم تصنيف االستثمارات المالية بغرض اإلقتناء من خالل الةدخل الشةامل متةى انطبةق عليةةا نمةو ج األعمةال للحصةول علةى تةدفقات نقديةة منةةاوتحصيل العائد المالي مع امكانية بيعةا لتحقيق مكاس رأسمالية وتسجل بالتكلفة في تاريخ التمل مع إعاد قياسةا بالقيمة السوقية لةا وتصنف هة ه
االستثمارات كموجودات غير متداولة ويتم إثبات التغيرات في قيمتةا العادلة في الدخل الشامل بينمةا يةتم إثبةات أي عوائةد منةةا فةي قائمةة الةربح او
الخسار .
إثبات اإليراد
بالنسبة لجميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأ والموجودات المالية التي تحمل عائد ،يتم االعتراف بإيرادات العوائد باستخدام معدل العائةد الفعلةي،
وهو المعدل ال ي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المقدر على مدى العمر المتوقع لألدا الماليةة أو لفتةر أقصةر ،إلةى صةافي القيمةة الدفتريةة
لألصل المالي .ويتم إثبات صافي المكاس والخسائر ضمن الربح أو الخسار .
هبوط قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استردادها
تقوم الشركة بتطبيق نمو ج الخسائر االئتمانية المتوقعة لقياس واثبات خسار الةبوط في القيمةة للموجةودات الماليةة  ،والتعةرض لمخةاطر االئتمةان
ألدوات الدين ،ويتم قياسةا بالتكلفة المطفأ  ،مثل القروض والودائع وال مم المدينة التجارية.
يتم إحتسا خسائر االئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتمال خسائر االئتمان (أي القيمة الحالية لجميع حةاالت العجةز النقةدي) مقسةومة علةى العمةر
المتوقع لألصل المالي .إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المسةتحقة وفقةا للعقةد والتةدفقات النقديةة التةي تتوقةع الشةركة إسةتالمةا .إن
خسائر االئتمان المتوقعة تأخ في االعتبار مبلغ وتوقيت الةدفعات وبالتةالي تنشةأ خسةائر االئتمةان حتةى لةو كانةت الشةركة تتوقةع أن تسةتلم الةدفعات
بالكامل ،ولكن في موعد استحقاق محدد بالعقد .تتطل طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر االئتمان والتعثر عن السداد وتوقيت تحصيلةا
من اإلعتراف المبدئي .ويتطل ل االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الة دخل وأيضةا للة مم المدينةة التةي نشةأت حةديثا أو تةم
أقتناؤها.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
يتم قياس هبوط قيمة الموجودات المالية إما بخسائر ائتمانية لمد  12شةرا أو خسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمر األصل ،و ل اعتمادا على مةا
إ ا كان هنا زياد جوهرية في مخاطر االئتمان من بداية االعتراف باألصل  .تمثل خسائر االئتمان المتوقعة خالل  12شةرا خسةائر ائتمانيةة بعةد
انتةاء الفتر المالية  .تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية متوقعة والتي قد تنته عن كافة الحاالت المحتملةة للتةأخر
في السداد على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.
ال مم المدينة التجارية قصير األجل ،عاد ما تكون أقل من  12شةرا ،وعليه فإنه يتم احتسا مخصص الخسائر االئتمانيةة بطريقةة ال تختلةف عةن
طريقة خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل  12شةرا .تستخدم الشركة المدخل المبسط في المعيار الدولي للتقرير المةالي رقةم  9لقيةاس خسةائر اإلئتمةان
المتوقعة لل مم المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار ال مم المدينة.
كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسار باالعتماد علةى أسةاس اإلثنةي عشةر شةةرا الماضةية ،حيةث يةتم تعةديل معةدالت
الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية لألوضاع االقتصادية في المستقبل .وتختلف معدالت الخسةار علةى
أساس عمر المبالغ المستحقة.
ب – اإللتزامات المالية:
اإلثبات والقياس األولي
 يتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خةالل الدخل  ،وتقوم الشركة بتحديد تصنيف اإللتزامات المالية عند اإلثبات األولي لةا.يتم اإلعتراف بكافة اإللتزامات المالية أوليا بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائد مباشر للمعامالت.تتضمن إلتزامات الشركة المالية ال مم الدائنة التجارية وأي أرصد دائنة أخرى مستحقة الدفع.القياس الالحق
يعتمد قياس اإللتزامات المالية على تصنيفةا كإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو كإلتزامات مالية أخرى .علما بأن الشركة لةيس
لديةا أية إلتزامات مالية كإلتزامات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .
إلغاء إثبات اإللتزامات المالية
يتم إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغاؤ أو انتةاء مدته .عند استبدال إلتزام مالي حالي ةب آخر مةن نفةس
المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو بتعديل شروط اإللتزامات الحالية بشكل جوهري  .يتم معاملة ه ا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لإللتزام األصلي
وتحقق إلتزام جديد ،ويتم اإلعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ات الصلة في قائمة الدخل.
تسوية األدوات المالية
يتم تسوية الموجودات واإللتزامات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركةز المةالي عنةدما يكةون هنةا حةق قةانوني ملةزم لتسةوية المبةالغ
المعترف بةا وهنا نية لتسوية صافي قيمة الموجودات وتسوية اإللتزامةات فةي آن واحةد .يجة أال يكةون الحةق القةانوني القابةل للتنفية مرهونةا
باألحداث المستقبلية ،ويج أن يكون قابل للتنفي في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشةركة أو الطةرف
المقابل.
ك  -النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصد البنو  ،واستثمارات أخرى عالية السيولة قصير األجةل  ،ات تةواريخ إسةتحقاق أصةلية
تبلغ إستحقاق ثالثة أشةر أو أقل من تاريخ شرائةا .
ل  -اإلحتياطي النظامي
وفقا لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعود ية وعقد تاسيس الشركة  ،أنشأت الشركة إحتياطي نظامي و ل بتخصيص نسةبة  ٪10مةن
صافي الدخل وقد توقف تجني ه ه النسبة بعد بلوغ اإلحتياطي النظامي الحد األقصى .
م  -ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
يتم إثبات مبالغ المطلوبات لل مم الدائنة والمصروفات المستحقة التي سيتم دفعةا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة  ،سةواء تلة ال ةت ي تةم إصةدار
فواتير بموجبةا إلى الشركة أم ال .
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ن  -الزكاة والضريبة
تخضع الشركة ألنظمة الةيئة العامة للزكا والدخل في المملكة العربية السعودية  ،ويتم عمل مخصص للزكا على أساس االستحقاق ويتم احتسةا
مخصص الزكا والضريبة على أساس وعاء الزكا والضريبة أو صافي الربح المعدل أيةمةا أكبةر .تقيةد أيةة فروقةات فةي التقةديرات بةين الزكةا
والضريبة المحتسبة والربط النةائي (إن وجد) ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيةا انةاء الربط .
س  -العمالت األجنبية
تمس الشركة حساباتةا باللاير السعودي ،ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية إلى الةلاير السةعودي وفقةا ألسةعار الصةرف السةائد عنةد
إجراء المعاملة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودي وفقةا
ألسعار الصرف السائد في ل التاريخ .إن المكاس والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجةا ضةمن قائمةة الة دخل
والدخل الشامل اآلخر.
ع  -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قياس وإثبات مكافأ نةاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسبة والمتراكمة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال السةعودي  ،وطبقةا لسة نوات خدمةة
كل موظف  .ويتم إعاد القياس اإلكتواري لمخصص مكافأ الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر اإلكتوارية ضمن بنود الدخل الشامل األخر.
ف  -إثبات اإليراد
يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بإلتزاماتةا في العقود مع العمالء بالمبلغ ال ى يعكس التعويض المادي ال ي تتوقعه المنشا مقابل السلع.
يقدم المعيار نمو ج من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:
▪ الخطو األولي :تحديد العقد أو العقود مع العمالء.
▪ الخطو الثانية :تحديد مطلوبات األداء في العقد.
▪ الخطو الثالثة :تحديد سعر الصفقة.
▪ الخطو الرابعة :تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في العقد.
▪ الخطو الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأ بتنفي متطلبات األداء.
يتم االعتراف باإليرادات عند أداء اإللتزامات التعاقدية  ،أي عندما تنتقل السيطر على السلع المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميةل .بمةا يمكنةه مةن
استخدامةا للغرض المشتراه من أجلة وبدون قيود بموج العقد.
يتم معاملة اإليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن المخلفات الصناعية كإيرادات أخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفتر بين تسليم المنتجات المتفق على بيعةا للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحد  ،ل ل ال تقوم الشة ركة
بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود.
ص – إيرادات توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح ضمن الدخل فقط عندما:
 يتأكد حق الشركة في تسلم توزيعات األرباح المدفوعة، يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح، يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد عليةا.ق  -إيرادات اإليجار
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فتر إتفاقية اإليجار وبناء على شروط عقد اإليجار .
ر  -إيرادات العوائد المالية
يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات العائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى  ،ويتم إدراج إيراد العوائد من خالل قائمة الدخل .
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ش -إيرادات أخرى
يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقةا ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
ت  -المصروفات
تتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف التي ال تكون بالضرور جزءأ من تكلفة المبيعةات .يةتم توزيةع البنةود
بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية على أساس منتظم .
ث  -التقارير القطاعية
قطاع التشغيل هو عنصر في الشركة يرتبط بأنشطتةا التي من خاللةا تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بمةا فةي لة اإليةرادات والمصةاريف
المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في الشركة.
خ  -ربحية السهم
يتم عرض ربحية السةم األساسية وربحية السةم المخفضة (إن وجدت) و ل لألسةم العادية ،حيث يتم احتسا ربحية السةم األساسية بقسمة الة ربح
أو الخسار الخاصة بحملة األسةم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسةم العادية القائمة خالل الفتر  ،معدلة بعدد األسةةم العاديةة المعةاد
شراؤها أو المصدر خالل الفتر  .ويتم احتسا ربحية السةم المخفضة بتعديل الربح أو الخسار الخاصة بحملة األسةةم العاديةة للشةركة والمتوسةط
المرجح لعدد األسةم القائمة خالل الفتر بآثار جميع األسةم العادية المخفضة المحتمل إصدارها.
ذ  -توزيعات أرباح
تسجل توزيعات األرباح االولية كمطلوبات في الفتر التي يتم فيةا إعتماد ه ه األرباح من قبل مجلس االدار  .تسجل توزيعات األرباح النةائيةة فةي
القوائم المالية في الفتر التي يتم إعتماد ه ه األرباح من قبل المساهمين .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

أعمال إنشائية
تحت التنفيذ
21.368
20.286
()17.903
23.751
-

أثاث وتجهيزات
أدوات
20.437
295
()4.558
16.174
17.190
1.346
()4.171
14.365
1.809
3.247

قطع غيار
72.793
226
()1.581
()2.806
68.632
52.033
2.739
()1.577
()1.779
51.416
17.216
20.760

آالت ومعدات
2.220.341
224
()19.114
()9.861
2.191.590
1.589.464
72.503
()19.102
()7.841
1.635.024
556.566
630.877

14.044
17.409
31.453
7.419
7.271
10.659
25.349
6.104
6.625

مباني
859.246
183
()738
13.161
871.852
602.321
15.133
()712
()1.039
615.703
256.149
256.925

أراضي
7.016
7.016

-

7.016
7.016

طوب حراري وكرات
طحن وأخرى

اإلجمالي
3.215.245
21.214
()25.991
3.210.468
2.268.427
98.992
()25.562
2.341.857
23.751
21.368

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )

 – 7ممتلكات  ،آالت ومعدات

2019
الرصيد في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تحويالت
الرصيد في  31ديسمبر 2019
اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2019
اإلستةال المحمل خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تحويالت
الرصيد في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر 2019
الرصيد في  31ديسمبر 2018

868.611
946.818

يستخدم ما نسبتة  ٪20تقريبا من مساحة المبنى االداري بمدينة الدمام ألغراض المركز الرئيسي للشركة وألغراض إدارية أخرى  ،أما الجزء المتبقي من المبنى ما يعادل  ٪80تقريبا فيتم تأجيره لمسةتأجريين متعةددين
لفترات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وتم تبوي الجزء المؤجر كإستثمار عقاري .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )

أراضي

 - 7ممتلكات  ،آالت ومعدات (تتمة)
مباني

طحن وأخرى

2018
الرصيد في  1يناير 2018
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تحويالت
الرصيد في  31ديسمبر 2018
اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2018
اإلستةال المحمل خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تحويالت
الرصيد في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر 2018

الرصيد في  31ديسمبر 2017

طوب حراري وكرات

7.016
7.016

-

7.016

7.016

آالت ومعدات

863.899
702
()5.845
490
859.246
591.518
16.387
()5.584
602.321
256.925
272.381

قطع غيار

13.452
()5.065
5.657
14.044
7.241
5.243
()5.065
7.419
6.625
6.211

أدوات

2.225.213
2.106
()21.458
14.480
2.220.341
1.528.898
76.971
()18.771
2.366
1.589.464
630.877
696.315

أثاث وتجهيزات

73.395
3.293
()3.895
72.793
51.120
3.279
()2.366
52.033
20.760
22.275

تحت التنفيذ

20.027
410
20.437
15.803
1.387
17.190
3.247
4.224

أعمال إنشائية

17.356
20.744
()16.732
21.368
21.368
17.356

اإلجمالي

3.220.358
27.255
()32.368
3.215.245
2.194.580
103.267
()29.420
2.268.427
946.818
1.025.778

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
مساهمة سعودية(
(شركة )شركة
مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 يتم توزيع االستهالك السنوي كما يلي: 31ديسمبر 2019
96.556
2.412
24
98.992

المحمل على تكلفة المبيعات
المحمل على المصروفات العمومية واإلدارية (إيضاح )25
المحمل على مصروفات البيع والتسويق (إيضاح )26

 31ديسمبر 2018
100.313
2.925
29
103.267

 – 8استثمارات عقارية
االراضي
الرصيد في  1يناير 2019
الرصيد في  31ديسمبر 2019
اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2019
اإلستةال المحمل خالل السنة

المباني

االجمالي

51.934
51.934

70.786
70.786

122.720
122.720

-

26.376
1.632

26.376
1.632

الرصيد في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019

-

28.008

28.008

51.934

42.778

94.712

في  31ديسمبر 2018

51.934

44.410

96.344

 إستيفاء لمتطلبات االفصاح وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد فى المملكة العربية السعودية تم تقييم اإلستثمارات العقارية مةن قبةل خبيةرمؤهل ومستقل هو مؤسسة أحمد النعيم للتقييم العقاري المعتمد من الةيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برقم عضوية 11000090
 وقد قدرت القيمة العادلة لإلسةتثمارات العقاريةة كمةا فةى  31ديسةمبر  2019بمبلةغ  210مليةون لاير سةعودى  ،منةةا  132مليةون لاير سةعودىلألراضى و  78مليون لاير سعودى للمبانى ) 31ديسمبر  2018بمبلغ  208مليون لاير سعودى  ،منةا  128مليون لاير سعودى لالراضى و 80
مليون لاير سعودى للمبانى ( .
 -9حق إستخدام األصول
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سيارات

التكلفة
االثبات األولي لحق إستخدام األصول فى  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2019

2.762
466
3.228

اإلستهالك المتراكم
االستةال لمحمل خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019

1.645
1.645
1.583

المنطقة الشرقية
أسمنت
المنطقة الشرقية
شركةأسمنت
شركة
مساهمة سعودية(
)شركة سعودية )
(شركة مساهمة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 – 10استثمارات فى أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة التصنيع وخدمات الطاقة
أرامكو السعودية
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2019
القيمة
عدد األسهم
55.200
2.300
418.687
27.187
62.536
1.774
536.423

 31ديسمبر 2018
القيمة
عدد األسهم
52.624
2.300
325.978
27.187
378.602

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) (تداول) وتمل الشركة فيةا ما نسبته  ، ٪ 0.51وقدقامت الشركة بعمل إعاد تقييم لرصيد ل اإلستثمار بالقيمة العادلة وفق سعر السوق كما فى  31ديسمبر  2019م  ،حيث بلغ سةعر السةةم فةى
ل التاريخ  24لاير سعودى للسةم ( فى  31ديسمبر  2018بمبلغ  22.88لاير سعودى للسةم).
 شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقة  ،وتمل الشركة فيةا ما نسبته  ٪ 5.44حيث أن القيمة العادلة للسةم فى  31ديسةمبر 2019بمبلغ  15.40لاير سعودى ( مقابل فى  31ديسمبر  2018القيمة العادلة للسةم  )11.99وقد قامت إدار الشركة بتحديد قيمة االسةتثمارات
فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء على تقرير من مقيم مستقل.
 قامت الشركة بشراء  1.8مليون سةم فى أسةم شركة أرامكو السعودية بسعر 32لاير للسةم عند طرح اسةم أرامكةو السةعودية لالكتتةا  ،وقةدبلغ سعر السةم فى  31ديسمبر  2019بمبلغ  35.25لاير للسةم.
 سجلت الشركة أرباح تقييم إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر غير محققة كالتإلى :رصيد أول السنة
أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر غير محققة
رصيد أخر السنة

 31ديسمبر 2019
88.584
101.051
189.635

 31ديسمبر 2018
25.925
62.659
88.584

 - 11استثمارات في شركة زميلة (بطريقة حقوق الملكية )
لدى الشركة استثمار بنسبة  ٪31.58في الشركة العربية اليمنية لألسمنت ("الشركة الزميلة") وهي شركة ات مسئولية محدود مسجلة في جمةورية
اليمن وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتاج في عام 2009م  ،وتتمثل الحركة خالل السنة فيما يلي :
الرصيد في بداية السنة
الةبوط فى قيمة اإلستثمار
الحصة في نتائه الشركة الزميلة
أرباح موزعة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2019
213.466
()66.996
146.470
23.521
169.991

 31ديسمبر 2018
195.551
()66.996
128.555
23.836
()5.921
146.470

 – 12المخزون
قطع غيار ومستلزمات صيانة
ناقصا  :مخصص مخزون بطيء الحركة لقطع الغيار
مواد خام
بضاعة تحت التصنيع
بضاعة تامة الصنع
بضاعة بالطريق

 31ديسمبر 2019
147.787
()8.000
139.787
29.827
293.261
37.371
5.467
505.713

 31ديسمبر 2018
148.181
()6.000
142.181
41.919
357.733
25.906
17.185
584.924
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المنطقة الشرقية
شركة أسمنت
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
مساهمة سعودية(
(شركة )شركة
مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 - 13ذمم مدينة تجارية
مم مدينة تجارية
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2019
233.221
()35.259
197.962

 31ديسمبر 2018
229.009
()36.078
192.931

 كما فى  31ديسمبر فإن أعمار الذمم المدينة التجارية كما يليليست مستحقة بعد
مستحق متأخر  90 - 1يوما
مستحق متأخر  180 - 91يوما
مستحق متأخر  270 - 181يوما
مستحق متأخر  271يوما فاكثر
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2019
96.961
69.779
21.994
7.230
37.257
233.221
()35.259
197.962

 31ديسمبر 2018
84.721
81.629
14.532
8.404
39.723
229.009
()36.078
192.931

 -14مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى :
محتجزات أعمال – مدينة
مخصص المحتجزات المشكو فى تحصيلةا
دفعات مقدمة للموردين
سلف وأمانات موظفين
مصروفات مدفوعة مقدما
أرصد مدينة لمستأجري البرج
عوائد مدينة مستحقة
أخرى

 31ديسمبر 2019
38.908
()26.445
12.463
13.610
11.247
7.964
2.599
1.970
248
50.101

 31ديسمبر 2018
57.264
()29.635
27.629
10.285
9.386
5.074
3.676
1.954
1.165
59.169

 -15النقد وما في حكمه:

نقد لدى البنو
ودائع مرابحة قصير األجل (*)

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

99.838
240.000
339.838

38.941
70.000
108.941

(*) هي ودائع لدي بنو محلية بمتوسط العائد على ودائع المرابحة قصير األجل 31( ٪ 2.28ديسمبر  2018م  :بمتوسط عائد. )٪ 1.80
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المنطقة الشرقية
أسمنت
المنطقة الشرقية
شركةأسمنت
شركة
)شركة سعودية )
(شركة مساهمة
مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -16رأس المال
رأس المال المصرح به الصادر والمدفوع هو  860مليون لاير سعودي  ،وال ي ينقسةم إلةى  86مليةون سةةم ( 31ديسةمبر  2018م  86 :مليةون
سةم ) بواقع  10لاير سعودي للسةم .
 -17اإلحتياطيات:
أ) إحتياطي نظامي
بموج عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية  ،يتوج على الشركة سةنويا تحويةل نسةبة  ٪10مةن صةافي الةربح إلةى
اإلحتياطي النظامي وقد توقف التحويل إلى اإلحتياطي النظامي بعد بلوغه الحد األقصى  .ه ا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين .
ب) إحتياطي إتفاقي
وافقت الجمعية العمومية للشركة خالل إجتماعةا رقةم  35المنعقةد بتةاريخ  13ربيةع اآلخةر 1431هة ة (الموافةق  29مةارس 2010م) علةى تكةوين
إحتياطي إتفاقي بمبلغ  404.6مليون لاير سعودي و ل بتخصيص مبلغ  120مليون لاير سعودي من إحتياطي التوسعات الرأسمالية ومبلغ 284.6
مليون لاير سعودي من األرباح المبقا .
 -18إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
أ -حركة إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 31ديسمبر 2019
61.826
5.211
2.396
()7.179
7.557
69.811

الرصيد في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
المدفوع خالل السنة
خسائر (أرباح) إكتوارية
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2018
63.765
5.094
3.014
()4.891
()5.156
61.826

ب -اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية هى كما يلى :
معدل خصم مستخدم لحسا
معدل زياد روات سنوي

تكلفة فوائد في السنة

2019
٪3.08
٪3.50

2018
٪4.52
٪3.50

ج -حساسية إلتزامات المزايا المحدد للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة للسنة المنتةية في  31ديسمبر  2019هي كما يلي :
معدل الخصم ٪1 +
معدل الخصم ٪1 -
معدل زياد الروات ٪1 +
معدل زياد الروات ٪1 -

2019
65.024
75.267
75.519
64.711

2018
57.899
66.247
66.540
57.569

 -19مخصصات أخرى
تتمثل المخصصات األخرى في مخصص إعاد تأهيل مناطق خاضعة لرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وإزالة المصنع  ،و ل بالقيمة الحاليةة
للتكلفة المتوقعة العاد تسوية مواقع إمتياز الشركة وبلغ الرصيد فى  31ديسمبر  2019مبلغ  32.85مليون لاير سعودي (  31ديسمبر 2018
بمبلغ  30مليون لاير سعودى ) .
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المنطقة الشرقية
أسمنت
شركة
المنطقة الشرقية
أسمنت
شركة
)شركةسعودية )
(شركة مساهمة
مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -20ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اخرى

مم دائنة
مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة مستلمة من عمالء
محتجزات أعمال دائنة
إيرادات غير مكتسبة للبرج
ضريبة قيمة مضافة
مطلوبات متداولة أخرى

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

40.270
39.625
13.174
4.540
1.636
1.901
1.697
102.843

60.043
32.903
12.214
6.248
2.336
1.557
1.762
117.063

 -21أطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسةيطر عليةةا أو خاضةعة لسةيطر مشةتركة أو نفةو مةؤثر مةن قبةل تلة
األطراف ات العالقة  ،ه ا ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ات العالقة من قبل مجلس اإلدار .
أ)المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة تمثلت فى اآلتي:
 مدفوعات مكافأ أعضاء مجلس االدار و مقابل حضور جلسات مجلس اإلدار وجلسات اللجان ( ايضاح رقم ) 25 في مبالغ استلمتةا الشركة من حسا الشركة العربية اليمنية لألسمنت (شركة زميلة) فى أحد بنو دولة عمان ومن عمالئةا لحين سةدادها إلةىموردي ودائني الشركة الزميلة نيابة عنةا ،حيث تواجه الشركة الزميلة صعوبات في التحويالت البنكية من وإلى الجمةورية اليمنية.
وتمثلت المعامالت مع الشركة اليمنية فى األتي:
 31ديسمبر 2019
26.235
106.268
()18.746
()30.734
()1.537
()40.389
-

مبالغ وارد من الشركة اليمنية
مبالغ وارد من عمالء الشركة اليمنية
مبالغ محولة إلى حسا الشركة اليمنية فى عمان
مدفوعات أقساط مؤسسة التمويل الدولية
مدفوعات ألعضاء مجلس إدار الشركة اليمنية
مدفوعات لموردي الشركة اليمنية
مدفوعات أرباح اسمنت المنطقة الشرقية

 31ديسمبر 2018
201.441
()3.302
()49.841
()1.219
()121.190
()5.921

ب) مستحق إلى طرف ذو عالقة
يتكون الرصيد المستحق إلى طرف و عالقة كما في  31ديسمبر  2019مما يلي :
الشركة العربية اليمنية لألسمنت

العالقة
شركة زميلة

طبيعة المعاملة
حسا جارى

 31ديسمبر 2019
63.090

 31ديسمبر 2018
21.993

 -22دائنو توزيعات أرباح
يتمثل رصيد دائني توزيعات األربةاح فةي  31ديسةمبر  2019م فةي مبلةغ  58.97مليةون لاير سةعودي توزيعةات أربةاح غيةر مسةتلمة مةن بعةض
المساهمين عن السنوات من  1991م وحتي  2018م ( 31ديسمبر  2018م  59.56 :مليون لاير سعودى ) .
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المنطقة الشرقية
أسمنت
المنطقة الشرقية
شركةأسمنت
شركة
مساهمة سعودية(
)شركة سعودية )
(شركة مساهمة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -23الزكاة المستحقة
وفقا ألنظمة الةيئة العامة للزكا والدخل فإن المساهمين السعوديين خاضعين للزكا بواقع  ٪ 2.5من الوعاء الزكوي أو صافي الةربح المعةدل ايةمةا
أكثر ،وقد تم تحميل مخصص الزكا في قائمة الدخل  ،وتم تصنيف الحسا الدائن نظير اإللتزامات الزكوية المقابلة ضمن المطلوبات المتداولة في
قائمة المركز المالي.
يتم تقدير مخصص الزكا وضريبة الدخل بصفة ربع سنوية وتسجل فروقات الزكا في الفتر التي يرد فيةا الربط النةائي للشركة .
أ  -المكونات الجوهرية للوعاء الزكوي للسنة الحالية كما في  31ديسمبر  2019م هي كما يلي :

موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي
صافي الربح قبل الزكا

 31ديسمبر 2019
()1.671.320
103.094
2.201.884
200.296

 31ديسمبر 2018
()1.568.234
91.826
2.150.321
98.336

ب  -حركة مخصص الزكاة

الرصيد في بداية السنة
مسدد عن 2018
إستحقاق زكا السنة
مخصص الربط الزكوي
سداد خاص بالربط الزكوي
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2019
21.873
()15.450
19.600
()2.000
24.023

 31ديسمبر 2018
14.751
()14.509
16.700
11.888
()6.957
21.873

ج  -موقف الربط الزكوي
قامت الةيئة العامة للزكا والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكوية المقدمة من الشةركة عةن السةنوات حتةى  2016م والةربط النةةائي عليةةا وتةم إنةةاء
الوضع الزكوي لتل السنوات .
قامت الةيئة العامة للزكا والدخل في  14ديسمبر  2017م بتقديم الربط النةائي لفرع الشركة ( براينسا السعودية للخرسةانة مسةبقة الصةنع ) عةن
الفتر من  4اغسطس 2007م حتى  14يناير 2013م (وهي الفتر التي تسبق اندماج الفرع في شركة اسمنت المنطقة الشرقية )
وقد بلغ إجمالي المطالبة الزكوية ل ل فى  31ديسمبر  2019بمبلغ  3.9مليون لاير سعودى وقد قامت الشركة بسداد مبلةغ  1.7مليةون لاير حتةى
 31ديسمبر  2019م  ،وقدمت إعتراض للةيئة العامة للزكا والدخل بمبلغ  2.2مليون لاير سعودي  ،وكونت مخصةص لة ل قةدره  2مليةون لاير
سعودي .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -24اإليرادات

مبيعات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
565.744
728.798

تصنيف اإليرادات:
أ) التصنيف حسب المنتج:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
أسمنت
كلنكر
خرسانة مسبقة الصنع

403.277
162.467
565.744

589.747
19.973
119.078
728.798

ب) التصنيف حسب المنطقة الجغرافية:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
546.950
684.121
18.794
44.677
565.744
728.798

محلي
تصدير
 - 25مصروفات عمومية وإدارية

للسنة المنتهية في
وأجور وبدالت

روات
إستةال
مواد ووسائل مساعد ورخص وبرامه
مكافات أعضاء مجلس اإلدار
أخرى

 31ديسمبر 2019
34.341
2.412
5.390
2.598
3.241
47.982

 31ديسمبر 2018
33.284
2.925
6.354
1.978
3.817
48.358

 - 26مصروفات بيع وتسويق

روات وأجور وبدالت
المساعد التقنية
إستةال
أخرى
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
7.880
7.825
5.469
5.101
29
24
567
663
13.945
13.613

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
الشرقية
)شركةالمنطقة
شركة أسمنت
سعودية(
مساهمة
(شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -27إيرادات إستثمارات

توزيعات أرباح من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
إيرادات مرابحة قصير األجل

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
4.025
11.606
630
3.596
4.655
15.202

 -28إيرادات أخرى

إيرادات إيجار
مبيعات خرد
إيرادات متنوعة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
7.976
4.553
1.887
1.014
2.719
1.924
12.582
7.491

 –29مصروفات اخرى

مصروفات البرج اإلداري للشركة
مصروفات متنوعة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
5.227
5.239
2.411
3.959
7.638
9.198

 -30مصروف الزكاة

مخصص زكا السنة
مخصص ربط زكوي
سداد ربط زكوي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
16.700
19.600
10.000
1.888
28.588
19.600

 -31ربحية السهم
 يتم إحتسا الربح األساس للسةم بقسمة صافي دخل السنة العائد إلى حاملي االسةم العاديةة للشةركة علةى المتوسةط المةرجح لعةدد األسةةم العاديةةالقائمة خالل السنة .فيما يلي بيان الدخل وبيانات األسةم المستخدمة في إحتسا ربحية السةم األساسية والمخفضة:

صافي ربح السنة (بآالف الرياالت السعودية)
عدد األسهم القائمة (بآالف األسهم)
ربحية السةم (باللاير السعودى)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
69.748
180.696
86.000
86.000
0.81
2.10

 -لم يكن هنال أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسةم العادية.
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -32االرتباطات الرأسمالية
مشةروعات رأسةمالية مسةتقبلية كمةةا فةي  31ديسةمبر 2019م بمبلةةغ  10.34مليةون لاير سةةعودى ( 31ديسةمبر 2018م مبلةغ  6.65مليةةون لاير
سعودى).
 -33التزامات محتملة
كما في  31ديسمبر 2019م على الشركة إلتزامات محتملة مقابل إعتمادات مستندية وخطابات ضةمان بنكيةة بمبلةغ 101.069مليةون لاير سةعودى
( 31ديسمبر 2018م بمبلغ  102.21مليون لاير سعودى) .
 -34توزيعات أرباح
وافقت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعةا المنعقد في  30ابريل  2019م على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018
م بإجمالي مبلغ  64.5مليون لاير سعودى وحصة السةم الواحد  0.75لاير سعودى وعدد األسةةم المسةتحقة لألربةاح  86مليةون سةةم لمسةاهمي
الشركة المسجلين لدي شركة مركز إيداع األوراق المالية بنةاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة .
 -35المعلومات القطاعية
تم تلخيص المعلومات المالية وفقا ً لألنشطة الرئيسية كما يلي :
 31ديسمبر  2019م
مم مدينة (بالصافى)
اإليرادات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية
 31ديسمبر  2018م
مم مدينة (بالصافي)
اإليرادات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

الخرسانة مسبقة
الصنع

األسمنت
144.676
609.720
()446.311
163.409

53.286
119.078
()121.021
()1.943

131.725
403.277
()336.914
66.363

61.206
162.467
()159.971
2.496

اإلجمالي
197.962
728.798
()567.332
161.466
192.931
565.744
()496.885
68.859

وتم تلخيص المعلومات المالية وفقا ً للمنطقة الجغرافية كما يلي :
 31ديسمبر  2019م
مم مدينة (بالصافى)
اإليرادات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية
 31ديسمبر  2018م
مم مدينة (بالصافي)
اإليرادات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية
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القطاع المحلي
192.222
684.121
()529.930
154.191

قطاع التصدير
5.740
44.677
()37.402
7.275

اإلجمالي
197.962
728.798
()567.332
161.466

187.453
546.950
()479.717
67.233

5.478
18.794
()17.168
1.626

192.931
565.744
()496.885
68.859

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
 -36األدوات المالية
أ)

إدارة المخاطرالمالية

تتكون األدوات المالية المقيد في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من االستثمارات في مرابحات وبغرض المتاجر  ،النقد لدى البنو  ،ال مم
المدينة ،ال مم الدائنة والمطلوبات األخرى.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسةعار العمةوالت  ،أن الةةدف
من إدار مخاطر السوق هي إدار ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن .
• مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية
تنته مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والت ب بات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
لم تقم الشركة بأية عمليات ات أهميةة نسةبية بةالعمالت عةدا الةلاير السةعودي ،الةدوالر األمريكةي .تراقة إدار الشةركة أسةعار صةرف العمةالت
األجنبية ،وتعتقد أن مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية غير جوهرية حيث أن تغيرسعر صرف اللاير السعودي مقابل الدوالر األمريكي ال يمثل
مخاطر عمالت هامة.
• مخاطر أسعار العموالت
تظةر مخاطر العموالت من التغيرات والت ب بات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة لألدوات المالية
وتراق الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريا.
• مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أدا مالية في الوفاء بالتزامه والتسب في تكبد الشركة خسار مالية.
إن األ دوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنو و مم العمالء .تقوم الشركة بإيةداع
أموالةا في مصاري ف مالية ات موثوقية وقدر إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوقع
اإلدار وجود مخاطر إئتمان هامة تنته من ل  .كما ال تتوقع اإلدار أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمةالء نظةرا ألن لةديةا قاعةد
عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعدد كما أنةا تقوم بمراقبة ال مم المدينةة القائمةة دوريةا باالضةافة إلةى وجةود ضةمانات
مقدمة من العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلةا .مخاطر اإلئتمان فى الشركة على األرصد األتية:
نقد وما في حكمه
مم مدينة تجارية
أرصد مدينة أخرى

2019
339.838
197.962
17.032

2018
108.941
192.931
33.259

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدر الشركة على مقابلة إلتزاماتةا المتعلقة بالمطلوبات المالية حال اسةتحقاقةا .تةتم مراقبةة إحتياجةات السةيولة علةى
أساس شةري وتعمل اإلدار على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقةا.
تتكون المطلوبات المالية للشركة من ال مم الدائنة ومستحقات وأرصد دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد من مخاطر السةيولة عةن طريةق التأكةد
من توفر تسةيالت بنكية  ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بةين فتةرات تحصةيل أرصةد العمةالء وفتةرات سةداد أرصةد المةوردين واألرصةد الدائنةة
األخرى.
جميع ال مم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع ال تحمل أي مصاريف تمويل ويتوقع سدادها خالل  12شةر من تاريخ القوائم المالية الموحد .
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المنطقة الشرقية
شركةأسمنت
شركة
المنطقة الشرقية
أسمنت
الشرقية
)شركةالمنطقة
شركة أسمنت
سعودية(
مساهمة
(شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي كر خالف ل )
ب) التصنيف المحاسبى و القيمة العادلة
يظةر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما فى ل مستوياتةم فى النظام المتدرج للقيمة العادلة ،وال
يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسةا بالقيمة العادلة إ ا كانت القيمة الدفترية تقار القيمة العادلة
بصور معقولة:
القيمة الدفترية
كما فى  31ديسمبر  2019م
إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من
خالل الدخل الشامل األخر

536.423

كما فى  31ديسمبر  2018م
إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من
خالل الدخل الشامل األخر

378.602

مستوى 1

القيمة العادلة
مستوى 3
مستوى 2

إجمإلى

117.736

418.687

536.423

52.624

-

-

325.978

378.602

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة
تري اإلدار أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفد في القوائم المالية مقاربة لقيمتةا العادلة.
 -37إعتماد القوائم المالية
إعتمدت ه ه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدار بالشركة بتاريخ  22رج 1441هة الموافق  17مارس  2020م.
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