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مقدمة

السادة / مساهمي شركة أسمنت تبوك     المحترمين

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

يســـرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي لمجلــس إدارتكــم والمقــدم إلــى جمعيتكــم العامــة الموقــرة لاطــاع 

ــورات  ــركة وتط ــطة الش ــن أنش ــص ع ــر ملخ ــذا التقري ــن ه ــد تضم ــه، وق ــة علي ــم الموافق ــن ث ــة وم والمناقش

ــات  ــر آلي ــذا التقري ــي واإلداري خــال العــام 2020م، كمــا تضمــن ه ــد التشــغيلي والمال ــى الصعي أعمالهــا عل

ــع  ــس، م ــن المجل ــة ع ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــات تفصيلي ــة ومعلوم ــق الحوكم تطبي

ــي 2021م،  ــام المال ــتقبلية للع ــا المس ــا وتوقعاتن ــه أعمالن ــي تواج ــر الت ــن المخاط ــريعة ع ــات س ــم لمح تقدي

ــة والنمــو المســتدام. ــز الصحــة والبيئ ــادرات الشــركة لتعزي ــرز مب ــك اســتعراض أب وكذل

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــًا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة 

الســوق الماليــة ونظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار، مــع مراعــاة تبنــى درجــة عاليــة مــن 

الشــفافية واإلفصــاح بمــا يعــزز والء كافــة أصحــاب العاقــة فــي الشــركة ويســاعد المســاهمين والمســتثمرين 

علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية.

ونســتهل هــذا التقريــر برســالة رئيــس مجلــس اإلدارة ثــم كلمــة الرئيــس التنفيــذي، ثم نبــدأ في ســرد معلومات 

وبيانــات التقريــر وفق قائمــة المحتويات.
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كلمة رئيس
 مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ

سعود بن سليمان الجهني 

رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين السادة مساهمي شركة أسمنت تبوك     

نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة أســمنت تبــوك، اضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للشــركة للعــام 

المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م.

لقــد واجــه العالــم خــالل عــام 2020م الكثيــر مــن التحديــات فــي انعــكاس مباشــر للتحديــات والمخاطــر 

ــر مــن  ــا فــي المملكــة باهتمــام وعنايــة كبي ــا )COVID-19(، ولقــد حظين جــراء جائحــة فايــروس كورون

ــي العهــد  ــن الشــريفين –حفظــه اهلل وســمو ســيدي ول ــادة ســيدي خــادم الحرمي ــا الرشــيدة بقي حكومتن

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان – حفظــه اهلل، ممــا ســاهم فــي دعــم االقتصــاد المحلــي 

والشــركات لتجــاوز هــذه التحديــات.

ــر الحوكمــة والممارســات الفضلــى  ــا فــي شــركة اســمنت تبــوك كفريــق واحــد وفــق أعلــى معايي عملن

ــة  ــخير كاف ــى تس ــا عل ــم وحرصن ــن القي ــة م ــى مجموع ــتندين عل ــا ومس ــب أعينن ــتقبل نص ــن المس واضعي

ــدرات  ــًا بق ــركة وايمان ــذه الش ــاس ه ــم أس ــًا بأنه ــري ايمان ــال البش ــر رأس الم ــم وتطوي ــات لدع اإلمكاني

ــا وبناتنــا ومؤهالتهــم، وهــذا مــا ســاعد الشــركة علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات  أبنائن

ــر. ــي يســتعرضها هــذا التقري الت

ــي  ــم امتنان ــكري وعظي ــق ش ــن عمي ــرب ع ــس اإلدارة، أود أن أع ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع ــًا ونياب ختام

ــركة  ــي ش ــم ف ــتمر وثقته ــم المس ــركائنا لدعمه ــع ش ــرام وجمي ــاهمينا الك ــيدة ومس ــا الرش لحكومتن

أســمنت تبــوك، وكذلــك الشــكر موصــول لزمالئــي وزميالتــي مــن العامليــن بالشــركة لدورهــم الفعــال فــي 

تنفيــذ اســتراتيجيتنا ولخلــق ثقافــة عمــل بنــاءة ومتميــزة والتــي اثمــرت عــن نتائــج إيجابيــة لهــذا العــام 

كمــا نطمــح إلــى اكتشــاف فــرص جديــدة وواعــدة مــع االســتمرار فــي تحقيــق المنافــع وحمايــة حقــوق 

ــح والمجتمــع. المســاهمين وأصحــاب المصال
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فــي ظــل االضطرابــات التــي تواجــه األســواق المحليــة والعالميــة والمتمثلــة فــي انخفــاض الطلــب جــراء جائحه 

فايــروس كورونــا , إال أن شــركة أســمنت تبــوك وضعــت إســتراتيجية مدروســة تبناهــا مجلــس اإلدارة والقائميــن 

علــى الشــركة والذيــن لديهــم المقــدرة المهنيــة إلقتنــاص الفــرص ذات العوائــد اإلســتثمارية المجزيــة فقــد 

حققــت نتائــج جيــدة  خــالل العــام  2020 كمــا أنهــا حافظــت وبشــكل مســتمر علــى حصتهــا الســوقية 

ــامل  ــر الش ــدأ التطوي ــيخ مب ــدف ترس ــام 2020 به ــالل  الع ــادرات خ ــت المب ــد توال ــبق، فق ــا س ــه لم وباإلضاف

كثقافــة عامــة داخــل الشــركة، ومنهــا تطوير اإلجــراءات المتعلقــة بالموارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومات 

وأنظمــة الجــودة والســالمة المهنيــة والبيئيــة. وتعــد إعــادة هيكلــة وتنظيــم الشــركة مــن المبــادرات التــي 

ــا علــى تنفيذهــا خــالل العــام المنصــرم، بمــا يتــالءم مــع التطــورات فــي الســوق والمســتجدات علــى  حرصن

ــك فــي إطــار  ــة للشــركة  تجســيد واقعــي لالســتراتيجية، وذل ــة اإلداري ــر الهيكلي ــة ، تعتب الســاحة االقتصادي

تدعيــم أســس الشــركة بديناميكيــة وسالســة، وإتاحــة المجــال لمواصلــة االبتــكار والنمــو، وهــو مــا يعكــس 

قدرتنــا علــى التكيــف والبقــاء، ويســهم فــي رفــع مســتوى كفاءتنــا التشــغيلية.

ــاً  علــى المشــاريع اإلجتماعيــة والبيئيــه  ــا المحلي,فقــد ظــل اهتمامنــا منصب ــا للنهــوض بمجتمعن وســعيا من

المســتدامة بمــا يحقــق صالــح األجيــال القادمــة تماشــيا مــع اســتراتيجيتنا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركة، 

وكلــي ثقــة بــأن المســتقبل ســيكون أفضــل وأن عــام 2021 ســيحمل معــه الكثيــر مــن اإلنجــازات والنجاحــات. 

وأود هنــا أن أنتهــز الفرصــة واتقــدم بجزيــل الشــكرً  والتقديــر إلــى رئيــس وأعضاء مجلــس إدارة الشــركة على 

رؤيتهــم الحكيمــة ودعمهــم الكامــل، ويســعدني أيضــًا أن أتوجــه بــكل الشــكر واالمتنــان إلــى مســاهمينا 

ًوشــركائنا وعمالئنــا ، وإلــى كل مــن ســاهم وعمــل وبــذل الجهــد مــن أجــل تحقيــق رؤيــة أســمنت تبــوك، فأنتم 

ــا فــي عقــد جديــد زاخــر بالفــرص  بدعمكــم وثقتكــم الدافــع الرئيســي لنجــاح هــذه الشــركة. ومــع دخولن

ــذل  ــل وب ــي العم ــي ف ــوك والتفان ــمنت تب ــركة اس ــم ش ــي دع ــتمرار ف ــي االس ــن زمالئ ــل م ــات، آم واإلمكاني

أقصــى الجهــود لتحقيــق أهــداف اســتراتيجيتنا.

ــي  ــرز اإلنجــازات الت ــه أب ــد نســتعرض في ــي أن أرحــب بكــم فــي لقــاء جدي ــي فــي مســتهل كلمت ــب ل يطي

ــام 2020 ــوك خــالل الع حققتهــا شــركة  أســمنت تب

ــا  ــا التزامن ــث أثبتن ــغيلية، حي ــة والتش ــا اإلداري ــتوى عملياتن ــى مس ــول عل ــة تح ــي نقط ــام الماض ــد كان الع لق

المســؤول  بأهميــة هــذا القطــاع ودوره المحــوري فــي زيــادة الدخــلً اتجــاه تطويــر قطــاع األســمنت ، إيمانــا 

عــن دوره فــي تعزيــز كفــاءة الســوق ، وبنــاء وتطويــر المجتمــع، فضــال باعتبــاره أحــد الدعامــات األساســية 

فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي مــن حيــث األيــدي العاملــة والطاقــة اإلنتاجيــة واألمــوال المســتثمرة

كلمة الرئيس 
التنفيذي

سعادة المهندس

علي بن سيف القحطاني

الرئيس التنفيذي
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التكوين والنشاط
شــركة اســمنت تبــوك هــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة فــي مدينــة تبــوك بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ) 889 ( بتاريــخ 
ــخ 25 صفــر 1415هـــ  ــر 1994م ومســجلة بالســجل التجــاري رقــم )3550012690( وتاري 7 شــعبان 1414هـــ الموافــق 19 يناي

الموافــق 2 أغســطس 1994م.

ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع 900 مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى 90 مليــون ســهم متســاوية القيمــة، 
قيمــة كل منهــا 10 ريــال ســعودي ، وجميعهــا أســهم اســمية عاديــة ونقديــة.

ــي  ــمنت البوزوالن ــات واألس ــاوم للكبريت ــدي والمق ــادي والبورتالن ــمنت الع ــع اإلس ــي تصني ــي ف ــركة الرئيس ــاط الش ــل نش يتمث
لألغــراض الصناعيــة ومشــتقات اإلســمنت وتوابعــه واالتجــار بتلــك المنتجــات والقيــام بجميــع األعمــال المتعلقــة والمتممــة لهــذا 
الغــرض، وإقامــة المصانــع والمعامــل المتعلقــة بالصناعــات المتفرعــة والمكملــة لصناعــة االســمنت مــن مــواد البنــاء وغيرهــا، 
باإلضافــة إلــى اســتيراد وتصديــر اإلســمنت والمنتجــات المرتبطــة بــه وتملــك العقــارات والمعامــل العلميــة لتحســين المنتجــات 

ــك بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )514/ص( والمعــدل برقــم )421102107153( بتاريــخ 2020/10/1 وذل

وتقــع شــركة أســمنت تبــوك بالقــرب مــن مينــاء ضبــاء وعلــى مســافة 30 كــم. مــن محافظــة ضبــاء، ومســافة 225 كــم مــن 
مدينــة تبــوك، بينمــا يقــع المصنــع علــى بعــد 30 كيلومتــر مــن مدينــة ضبــاء طريــق البــدع بجــوار مينــاء ضبــاء. 

رؤية الشركة
ــة فــي مجــال صناعــة  ــة واإلقليمي ــادة المحلي ــى الري الوصــول إل
اإلســمنت مــن خــالل محافظتنــا علــى أن نكــون أيقونــة الجــودة 
وموظفينــا  عمالءنــا  مــن  لــكل  االمثــل  والخيــار  والكفــاءة 

والمســتثمرين والمســاهمين 

أهداف الشركة
تعزيز التنمية المستدامة وتنشيط االقتصاد الوطني	 

ــمنت 	  ــن اإلس ــة م ــة واإلقليمي ــوق المحلي ــة الس ــة حاج تغطي
ــة ــعار منافس ــودة بأس ــق الج فائ

االســتثمار االمثــل فــي المــوارد الطبيعيــة المتوفــرة فــي 	 
المنطقــة والمحافظــة علــى بيئــة عمــل ديناميكيــة

التدريــب 	  خــالل  مــن  التميــز  مــن  مســتوى  علــى  الحفــاظ 
والخدمــات والمشــاريع  للكفــاءات  المســتمر  والتطويــر 

رسالة الشركة
رفــد الســوق المحلــي واإلقليمــي بمنتجــات اإلســمنت المطابقــة 
للمواصفــات والمعاييرالعالميــة ودعــم التنميــة المســتدامة مــن 
خــالل تنشــيط الحركــة العمرانيــة والبيئــة اإلنشــائية وتطويــر 

البنــى التحتيــة فــي المنطقــة.

الشركات التابعة
ــا،  ــل فــي مصنعهــا الواقــع فــي محافظــة ضب ــوك أنشــطتها مــن خــالل نشــاط تشــغيلي واحــد يتمث ــزاول شــركة اســمنت تب ت

ــن. ــت الراه ــالل الوق ــة خ ــركات تابع ــا أي ش ــس لديه ولي
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حماية البيئة والسالمة المهنية

ــل  ــي تعم ــي واألخالق ــا المهن ــن واجبه ــا م ــة وانطالق ــالمة والبيئ ــة والس ــب الصح ــة جان ــوك بأهمي ــمنت تب ــركة أس ــن ش تؤم
الشــركة علــى إيجــاد بيئــة صحيــة آمنــه لموظفيهــا ولــكل مــن يدخــل فــي إطــار حدودهــا كمــا تولــي جوانــب الســالمة المهنيــة 
وكل مــا يتعلــق بمقومــات اســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة والمحافظــة عليهــا عنايــة فائقــة , وتحــرص علــى شــعار (الســالمة أواًل 
) وأن يكــون أحــد أبــرز أهدافهــا ) ال حــوادث ( لمــا للحــوادث مــن تأثيــر ســلبي علــى مقومــات اإلنتــاج وعلــى بيئــة العمــل معــا 
ومــن هــذا المنطلــق تــم وضــع اإلجــراءات والضوابــط طبقــا للمعاييــر العالميــة فــي مجــال الســالمة والتــي تكفــل – بــإذن اهلل – 
ســالمة الطاقــم العامــل مــع توفيــر كافــة معــدات وأدوات الحمايــة الشــخصية عاليــة الجــودة والتــي تتناســب مــع طبيعــة العمــل 
ــاع أحــداث  ــة بإجــراءات الســالمة بشــكل مســتمر بإتب ــى اعتمــاد خطــط تدريــب وتوعي والمخاطــر المحيطــة بهــم , باإلضافــة إل
المناهــج العلميــة والموظفيــن المؤهليــن لتحليــل المخاطــر وتجنــب وقــوع الحــوادث والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ والكــوارث 

الطبيعيــة .

حماية البيئة
واصلــت شــركة أســمنت تبــوك جهودهــا تجــاه حمايــة البيئــة وحرصــت علــي وضــع النظــام البيئــي نصــب أعينهــا ، وكجــزء ال يتجــزأ 
مــن سياســتها وذلــك مــن خــالل االهتمــام بتطبيــق كافــة األنظمــة المعمــول بهــا محليــا ودوليــًا وإتبــاع التكنولوجيــا الحديثــة 
فــي الحــد مــن الملوثــات البيئيــة، حيــث ال يتعــدى انبعــاث األغبــرة ) 10 ( ملغــم/ للمتــر المكعــب الواحــد وهــو أقــل بكثيــر مقارنــة 
بحــدود الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة ) 150 ملغــم/ متــر مكعــب ) وحرصــت علــي وضــع األنظمــة والبرامــج التــي مــن 
شــأنها االلتــزام والتوافــق مــع حــدود ومعاييــر الهيئــة ، والتــي تســتطيع رصــد قــراءات االنبعاثــات وحفظهــا SICK ومــن ضمنهــا 
تركيــب أجهــزة الرصــد الضوئيــة لمراقبــة االنبعاثــات مــن نــوع  ومــن ضمنهــا تركيــب أجهــزة والتــي تســتطيع رصــد قــراءات الرصــد 

الضوئيــة لمراقبــة االنبعاثــات مــن نــوع االنبعاثــات وحفــظ

السالمة المهنية
إن أحــد مقومــات نجــاح الشــركة هــو التزامهــا بحمايــة موظفيهــا ومقاوليهــا وعمالئهــا الذيــن يدعمــون إعمالهــا حيــث تعــدُّ 
ــذا األداء  ــتمرار ه ــم الس ــركة والداع ــي الش ــة ف ــدي العامل ــع األي ــه أداء جمي ــتند إلي ــذي يس ــاس ال ــي األس ــالمة ه ــة الس ثقاف
والســالمة إحــدى القيــم األساســية التــي تســعى الشــركة لغــرس عقليــة تضــع الســالمة فــوق كل اعتبــار بيــن موظفيهــا وأفــراد 
عائالتهــم، وأيضــًا مــن أجــل بنــاء ثقافــة ســالمة قويــة. أمــا فــي مجــال الحــد مــن مخاطــر الســالمة ، فــإن هــذا النهــج يســهم 
فــي غــرس ثقافــة عمــل يكفــل تزويــد الموظفيــن بمــا يحتاجونــه مــن تدريبــات ومعــدات وأنظمــة إلنجــاز مهماتهــم بصــورة 

مأمونــة .

االستدامة

ــًا مرجعــًا لهــا فــي  ــا وعالمي ــر الفضلــى والممارســات المعتمــدة محلي ــوك المعايي ــذ تأسيســها ، اتخــذت  شــركة اســمنت تب من
إدارة العمليــات والمشــاريع علــى تنوعهــا واختــالف مجالهــا.  وينبــع حــرص الشــركة علــى أن تبقــى اســتثمارا انتمائهــا للمجتمــع 
المحلــي، ولهدفهــا األســمى فــي تطويــر قطــاع اإلســمنت ، وتحقيــق العوائــد اإليجابيــة لصالــح المســاهمين والمتعامليــن مــع 
ــة تحقيــق  ــة. وقــد مضــت الشــركة خــالل العــام المنصــرم فــي بــذل الجهــود باتجــاه مواصل الشــركة بمــا يســهم فــي التنمي
اســتدامتها واســتدامة البيئــة المحيطــة أمــاًل فــي الحفــاظ علــى شــتى المــوارد لألجيــال القادمــة ، حيــث عكفــت الشــركة علــى 

إنجــاز األهــداف بكفــاءة وفعاليــة تشــغيلية مــن خــالل ضبــط التكاليــف والتخطيــط .

لقــد أصبحــت االســتدامة جــزء مــن ثقافــة الشــركة وتالمــس كل أعمــال الشــركة بــل وأصبحــت جــزءًا رئيســًا مــن آليــة صنــع القــرار 
إلدارة اعمــال الشــركة . 

تخضــع اســتراتيجية شــركة اســمنت تبــوك لالســتدامة لمراجعــة دوريــة لضمــان اســتمرار فاعليتهــا للمجــاالت التــي تمثــل األهميــة 
القصــوى للشــركة وأصحــاب المصلحــة ، وذلــك للتعزيــز األثــر اإليجابــي فــي نواحــي البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .

ــة وال  ــع الرؤي ــا م ــة خططه ــركة لموائم ــل الش ــك تعم ــل ، ولذل ــتقبل أفض ــاًل لمس ــة 2030 أم ــة الطموح ــة المملك ــل رؤي تمث
يقتصــر دور الشــركة علــى خلــق وظائــف مباشــرة أو توطيــن التقنيــة بــل يمتــد إلــى زيــادة الســعودة وخلــق فــرص عمــل للشــباب 

الســعودي والــذي بكونــه هــدف اســتراتيجي للشــركة .

وأخيــرًا تؤمــن شــركة اســمنت تبــوك أن الريــادة فــي مجــال االســتدامة علــى المســتوى االقليمــي والعالمــي يتطلــب التوجيــه 
األمثــل لمــوارد الشــركة وذلــك مــن خــالل وضــع االســتدامة كهــدف رئيــس فــي اســتراتيجية الشــركة العليــا.
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المسئولية االجتماعية

انطالقًا مــــن حرصنا الشــــديد علــــى تحقيــــق األهــــداف األخالقيــــة، وإدراًكا بــــأن األستثمار فــي المجتمــــع المحلــي ســيعود 
بالنفــــع علــــى الجميــــع تؤمــــن اسمنت تبوك كشــــركة وطنيــــة مســــؤولة منــــذ نشــــأتها بــــأن نمــــو الشــــركة وتطورهــا ال 
يعتمــــد علــــى مركزهــــا المالــــي فحســــب بــــل بقدرتهــــا أيضــًا علــــى المســــاهمة المجتمعيــــة، وفــي ســـبيل ذلـك تحـرص 

اســمنت تبــوك علـــى القيـــام بدورهــا لدعــم المجتمــــع المحلــي، 

وقــد أثبتــت الشــركة أن توجهاتهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة إنمــا هــي التــزام مســتمر لتبقــى ركنــًا وركيــزة ضمــن المجتمــع 
،ولهــا دورهــا وتأثيرهــا فــي ســد احتياجاتــه والمســاهمه فــي تطويــره 

تعمــل شــركة اســمنت تبــوك - أينمــا تمــارس أعمالهــا - علــى بنــاء عالقــات طويلــة األجــل، قائمــة علــى المنفعــة المتبادلــة مــع 
المجتمعــات المحليــة، متبعــه منهجــًا مســتدامًا يولــد قيمــة دائمــه ، وبرامــج مبتكــره لتلبيــة احتياجــات تلــك المجتمعــات

ــه  ــة المجتمــع وبمــا تملي ــة وتنمي ــة  توعي ــة، وإدركًا ألهمي ــادي فــي المســؤولية اإلجتماعي ــى دورهــا الري تحــرص الشــركة عل
ــب  ــل والتدري ــج التأهي ــة وبرام ــة والتوعوي ــج الثقافي ــن البرام ــة م ــة مجموع ــم إقام ــه، ت ــم األخالقي ــة والقي ــاعر الوطني المش

ــات  ــطة والفعالي ــن األنش ــرة ع ــذة مختص ــي نب ــا يل ــة. وفيم ــة والصحي ــج اإلجتماعي والبرام

التي اسهمت بها الشركه :
المكتب التعاوني للدعوه واإلرشاد بضباء. 1
اليوم العالمي للدفاع المدني . 2
المساهمه في التبرعات لمرور ضباء. 3
دعم صندوق الوقف الصحي لمواجهة فايروس كورونا. 4
جمعية المستقبل لرعاية االيتام بضباء. 5
جمعية األمير فهد بن سلطان االجتماعي. 6
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك. 7
الجمعية الخيرية بضباء. 8
حملة تنظيف الساحل. 9

الموارد البشرية

تشــكل إدارة المــوارد البشــرية عنصــرا أساســيا مــن عناصــر نجــاح الشــركة، باعتبــار الــكادر البشــري أحــد أهــم مــوارد الشــركة إن 
لــم يكــن أهمهــا علــى اإلطــالق

وتشــرف وحــدة إدارة المــوارد البشــرية علــى رأس المــال البشــري فــي اســمنت تبــوك، مــن خــالل فريــق مختــص بشــؤون الموظفين 
وتطويرهــم، بمــا يشــمله مــن اســتقطاب للكفــاءات، والتدريــب، والتقييــم، والتحفيــز، نتيجــة للــدور المحــوري الــذي تشــغله إدارة 
ــة  ــات واضح ــراءات وسياس ــق إج ــدد وف ــة تتح ــام ذات الصل ــذه المه ــإن كل ه ــم، ف ــؤونهم واحتياجاته ــر ش ــن وتدبي الموظفي
ومعتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة، مــن أجــل تحقيــق أعلــى مســتوى مــن اإلنجــاز، وبهــدف تفــادي أيــة عقبــات قــد تحــدث ضمــن 

نطــاق بيئــة العمــل. 

نهتــم فــي شــركة اســمنت تبــوك بتوظيــف العنصــر النســائيً  انطالقــا مــن إدراكنــا للــدور المهــم الــذي يلعبــه التنــوع فــي إثــراء 
ــف  ــف العنصــر النســائي فــي الوظائ ــت اهتمامهــا بتوظي ــث ان الشــركة قطــاع صناعــي ،إال أنهــا أول ــا، حي ــة لدين القــوى العامل
التشــغيلية وقــد بلغــت نســبة الموظفــات فــي الشــركة حوالــي )4.42 %( مــن إجمالــي القــوى العاملــة فيــه. إضافــة إلــىً  ذلــك، 
تحــرص الشــركة علــى توظيــف المواطنيــن الســعوديين ســعيا منــه لدعــم جهــود الســعودة، حيــث بلغــت نســبة التوطيــن فــي 
الشــركة تقــدر بــــ )%51.56 (  كمــا أن الشــركة عملــت علــى إرســال عــدد مــن موظفيهــا وغالبيتهــم مــن الســعوديين لــدورات 
تدريبيــه متنوعــة ومختلفــة داخــل المملكــة وخارجهــا، ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي رفــع كفــاءة الموظفيــن الســعوديين فــي 

مختلــف االدارات .  



ملخص األداء 
التشغيلي
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المنتجات

) OPC  ( اإلسمنت البورتالندي العادي
ــاء واألساســات  ــانة والبن ــتخدم فــي الخرس ــواع اإلســمنت شــيوعًا ويس ــر أن أكث

ــة. ــاه الجوفي ــة أو المي ــات فــي الترب ــد عــدم وجــود كبريت بشــكل عــام عن

مجاالت االستخدام
 أعمال البناء العامة .
 الهياكل الخرسانية .

 أعمال الخرسانة المسلحة .
 تصنيع البلوك / الطوب .

 اللياسة واألرضيات .

) PPC  ( اإلسمنت البورتالندي البوزوالني
ــا  ــم إنتاجه ــي يت ــة والت ــدي المعروف ــمنت البورتالن ــات اإلس ــواع تركيب ــد أن أح
عــن طريــق طحــن الكلنكــر والجبــس مــع خلــط نســبة معينــة مــن مــادة الحجــر 

ــمنت  . ــادة اإلس ــا لم ــي خصائصه ــابهة ف ــا ) والمش ــي ( البوزوالن البركان

مجاالت االستخدام
أعمال البناء الضخمة .

مشاريع اإلسكان منخفضة التكلفة .
يمكن استخدامه في مناطق الطقس الحار .

المباني الهيدروليكية والسدود .
المباني البحرية .

األعمال الخرسانية الضخمة مثل الجسور .
يمكن استخدامه تحت الظروف القاسية .

) SRC ( اإلسمنت المقاوم للكبريتات
ــة  ــات القابل ــبة المركب ــه نس ــون في ــذي تك ــدي ال ــمنت البورتالن ــواع اإلس ــد أن أح
للتفاعــل مــع أمــاح الكبريــت أقــل منالمعتــاد وذلــك لحماية الخرســانة مــن التحلل 

فــي ظــل تواجــد أمــاح الكبريــت فــي التربــة أو الميــاه الجوفيــة .

مجاالت االستخدام
األساسات والقواعد . 

البنية التحتية والبدروم .
مصانع الكيماويات .

ــة أو  ــات موجــودة فــي الترب مناســب لألعمــال تحــت األرض أينمــا تكــون الكبريت
ــة . ــاه الجوفي المي
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إنجازات قسم التسويق والمبيعات

تمثلت أبرز إنجازات قسم النسويق والمبيعات خالل العام المنقضي 2020 فيما يلي:. 1

الحفــاظ والســيطره الكاملــه علــى أســواق منطقــة تبــوك باعتبارهــا الســوق الرئيســي للشــركة وســد احتياجــات المنطقــة . 2
مــن منتــج األســمنت والحــد مــن دخــول المنافســين. 

اقفال جميع المناطق التابعه لمنطقة تبوك وإخراج المنافسين منها .. 3

زيــادة المبيعــات المحليــه لعــام ) 2020 م ( عــن العــام الماضــي ) 2019 م ( بنســبة ) 28 % ( وهــذا كان تحــدي كبيــر فــي ضــوء . 4
مــا واجهتــه جميــع القطاعــات مــن تأثــر بســبب جائحــة كورونا .

التعامــل مــع جائحــة كورونــا بــكل احترافيــه وذلــك بالتواصــل مــع كل الجهــات المعنيــه لتســهيل عمليــة التنقــل للعمــالء . 5
والموظفيــن فــي ايــام الحظــر الشــامل الســتمرار عمليــة البيــع .

زيادة المبيعات الفعلية المحلية عن المبيعات المقدرة بنسبة ) 7 % ( .. 6

زيادة المبيعات الفعلية للتصدير عن المبيعات المقدرة بنسبة ) 170 % ( حيث بلغت ) 270,189 طن ( .. 7

التوسع والدخول الى اسواق جديدة وبيع اكبر كميات ممكنه والحفاظ على هذه الحصص السوقيه .. 8

نسبة المبيعات خارج منطقة تبوك لالسواق الجديدة 37.5 % من اجمالي مبيعات الشركة .. 9

جعل دوام المبيعات ) التسليمات و الميزان ( على مدار اليوم ) 24 ساعة ( ستة ايام باألسبوع .. 10

التحدي االكبر هو جعل ساعات العمل االضافي ) صفر ( بنفس الكادر الموجود الحالي وعمل) 24 ساعة ( .. 11

تفعيــل الرســائل النصيــة إلرســال ارصــدة العمــالء بشــكل يومــي اليهــم ممــا ســاعد العمــالء علــى متابعــة حســاباتهم بــكل . 12
وضــوح وهــذا ممــا ســاعد علــى رفــع نســبة التحصيــل مــن العمــالء الــى اعلــى المســتويات .

التواصل الدوري مع كبار العمالء وبناء عالقات استراتيجيه معهم للحفاظ على استقرار السوق .. 13

فــي تاريــخ الشــركة كان االقفــال الســنوي العــام يســتغرق اربعــة ايــام عمــل بعــد نهايــة الســنة الميالديــة ، العــام الحالــي . 14
اســتغرق االقفــال الســنوي نصــف يــوم عمــل وتــم تســليم جميــع الكشــوفات لــإدارات المعنيــة يــوم ) 1 ( ينايــر 2021 .

رفع اسعار المكيس البوزالنا في الربع الرابع حتى وصل الى اعلى نطاق ربحي بتاريخ الشركة .. 15

إنتاج الكلنكر

يعــد الكلنكــر هــو المنتــج األولــي فــي صناعــة االســمنت ويتــم إنتاجــه مــن خــالل عمليــة حــرق خــام الحجــر الجيــري مــع بعــض 
الخامــات المصححــة فــي الفــرن ومــن ثــم يســتخدم مخــزون الكلنكــر النتاج االســمنت بعــد طحنــه واضافــة مــادة الجبــس مــع 

مــواد اخرى للتحكــم فــي نــوع االســمنت المنتــج “ 

وخــالل العــام المنصــرم 2020 تــم إنتاج كميــة 928,911 طــن كلنكــر بورتالنــدي عــادي وكميــة 511,526 طــن كلنكــر مقــاوم 
ألمالح الكبريــت بإجمالــي 1,440,437 طــن مــن النوعيــن. 

عالمة الجودة

•احتفظــت الشــركة بعالمــة الجــودة التــي تمنحهــا الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس 
والجــودة نتيجــة المحافظــة علــى أعلــى مســتويات الجــودة .

ــخ  ــذ تاري ــزو 9001 من ــهادة األي ــى ش ــول عل ــودة بالحص ــام الج ــق نظ ــى تطبي ــركة عل ــت الش •حافظ
2004/04/23م نتيجــة التزامهــا بتطبيــق نظــام الجــودة .



ملخص األداء 
المالي
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التوزيع الجغرافي للمبيعات	 
 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة	 
االلتزام تجاه بنك البالد	 
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أوالً :  اإلنتاج والمبيعات 

إنتاج الكلنكر
بلغــت كميــة الكلنكــر المنتجــة خــالل عــام 2020م )1,445,198 طــن( مقارنــة بعــام 2019م )1,476,139 طــن( وبنســبة انخفــاض 

مقدارهــا )2.1 %( .

إنتاج األسمنت
بلغــت كميــة اإلســمنت المنتجــة خــالل عــام 2020م )1,742,525 طــن( مقارنــة بعــام 2019م )1,222,033 طــن( وبنســبة زيــادة 

مقدارهــا )42.59 %(..

• المبيعات :
بلغــت كميــة المبيعــات اإلجماليــة للشــركة من االســمنت خالل عــام 2020م )1,734,834 طــن( مقارنة بعــام 2019م )1,220,906 

طــن( وبنســبة زيادة مقدارهــا ) 42.09 % ( 

2019م  2020م )276,454,772 ريــال( مقارنــة بصافــي قيمــة المبيعــات  وقــد بلــغ صافــي قيمــة المبيعــات فــي عــام 
.  )  %  15.83  ( قدرهــا  ارتفــاع  ريال(بنســبة   238,663,555(

المخزون
بلــغ مخــزون الكلنكــر فــي نهايــة عــام 2020م ) 1,994,858 طــن ( مقارنــة بمخــزون عــام 2019م ) 2,094,795 طــن ( بنســبة 
انخفــاض قــدره ) 4.77 % ( ، كمــا بلــغ مخــزون اإلســمنت فــي نهايــة عــام 2020م ) 64,091 طــن ( مقابــل مخــزون عــام 2019م 

) 56,400 طــن ( بنســبة ارتفــاع قــدره ) 13.64 % ( . 

ــركة  ــع الش ــث أن وض ــوظ حي ــكل ملح ــركة بش ــال الش ــاط وأعم ــج نش ــن نتائ ــدأت تتحس ــة ب ــي المنطق ــاريع ف ــدء المش ــع ب و م
التنافســي أقــوى بكثيــر مــن أقــرب المنافســين وأيضــا بوجــود مخــزون جيــد لمــادة الكلنكــر يتــم اســتخدامه عنــد ارتفــاع الطلــب 

) فــي حــال توفــر الوقــود الكافــي للتشــغيل ( .

 قيمة المبيعات -الف ريال 

انتاج الكلنكر - الف طن

 انتاج االسمنت - الف طن

مبيعات االسمنت - الف طن 
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 ثانيًا : نتائج النشاط )بالريال السعودي( 

202020192019/2020البيان

0.25 54,578,574 68,246,999 مجمل الربح

-27,237,2250.14 23,306,163 إجمالي المصروفات التسويقية و االدارية 

-9,326,7371.00-   - مصروفات أخرى

1.23 11,636,269 25,980,072 اإليرادات األخرى

-24,780,6050.55 11,274,890 اعباء وتكاليف تمويلية

1.54 23,523,750 59,646,018 صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

1.01 4,018,930 8,070,246 الزكاة الشرعية

1.13 24,189,800 51,575,772 صافي دخل العام

1.36 26,096,430 61,533,483 الدخل الشامل للعام

0.05 1,187,494,273 1,249,027,756 إجمالي حقوق المساهمين

ثالثًا : االستثمارات

بلغــت اســتثمارات الشــركة فــي عــام 2020م مبلــغ ) 169.348.750 ( ريــال متمثلــة فــي اســتثمارات طويلــة األجــل فــي شــركة 
التصنيــع وخدمــات الطاقــة وقــد اعيــد تقيمهــا طبقــا للمعيــار الدولــي IFRS 9 وأيضــا المعيــار الدولــي IFRS 13 حيــث بلغــت 

القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر )281,288,274 ( ريــال .

رابعًا : مجال المشاريع

ال يوجد أنشطة رئيسية للمشاريع تم تنفيذها خالل عام 2020م .

 

خامسًا : ملخص النتائج المالية للفترة من 2016 م إلى 2020 م 
قائمة المركز المالي

2016البيــــــــــــــــــان
 ريال سعودي 

2017
 ريال سعودي 

2018
 ريال سعودي 

2019
 ريال سعودي 

2020
 ريال سعودي 

األصول المتداولة: 
20,693,362 14,104,701  22,005,793 29,068,715 12,135,881 النقد لدى البنوك

20,000,000  ---االستثمارات قصيرة األجل
  ---ودائع الجل )استثمارات الكثر من 3 اشهر (

 6,234,814  8,210,899    7,322,462  7,921,054 20,686,278 الذمم المدينة - بالصافي 
 4,684,631  1,582,666 116,847  6,934,275  7,702,414 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 

 3,694,444  2,818,988    3,303,715  3,855,328  5,335,947 األرصدة المدينة األخرى
   285,063,097    299,661,317 283,088,827    248,441,170    209,675,002 المخزون

   340,370,348    326,378,571 315,837,644    296,220,542    255,535,522 إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة:  

---   169,348,750    169,348,750 االستثمارات طويلة األجل

استثمارات في أدوات حقوق ملكية )من خال 
   281,288,274    270,958,000 270,958,000 --الدخل الشامل اآلخر(

1,065,784,188 1,127,243,138   1,205,617,639 1,375,046,549    703,314,623 صافي قيمة األصول الثابتة
77,464,847 79,881,137  79,881,137     -     - عقارات استثمارية

---15,745,460    771,516,900 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 5,043,683  4,205,434    1,925,241  9,115,654  8,995,615 موجودات غير ملموسة

---18,674,152 18,919,756 صافي المصروفات المؤجلة
 3,566,366  5,256,830 ---حق استخدام أصل

1,433,147,358 1,487,544,539   1,558,382,017 1,587,930,565 1,672,095,644 إجمالي األصول غير المتداولة
1,773,517,706 1,813,923,110   1,874,219,661 1,884,151,107 1,927,631,166 إجمالي األصول

الخصوم وحقوق المساهمين: 

الخصوم المتداولة: 

 1,881,295  1,645,854 -     -     - الجزء المتداول من التزام تأجير
قروض قصيرة االجل / الجزء المتداول من قرض 

63,470,883 95,206,325  78,561,537 60,920,505    126,123,636 طويل األجل

19,427,291 20,272,673  19,199,321 20,231,627 12,012,898 الذمم الدائنة
39,870,370 50,771,497  48,034,627 54,017,139 95,241,484 األرصدة الدائنة األخرى

   121,694,374    124,636,545 124,810,175    125,294,128    125,742,258 التوزيعات المستحقة للمساهمين
-----أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

10,156,261  4,018,930  10,523,880 10,235,950  9,505,720 مخصص الزكاة الشرعية
   256,500,474    296,551,824 281,129,540    270,699,349    368,625,996 إجمالي الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة:

   252,000,653    309,420,556 408,205,278    433,366,024    357,753,217 قرض طويل األجل
14,216,404 16,852,045  23,487,000 29,009,000 28,287,000 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 1,772,419  3,604,412 ---الجزء غير المتداول من التزام تأجير
   267,989,476    329,877,013 431,692,278    462,375,024    386,040,217 إجمالي الخصوم غير المتداولة

حقوق المساهمين:

   900,000,000    900,000,000 900,000,000    900,000,000    900,000,000 رأس المال
   227,745,646    222,588,069 222,588,069    222,588,069    222,588,069 االحتياطي النظامي

   111,939,524    101,609,250 101,609,250     -     - احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة

9,342,586     -36,703,046-28,488,66562,799,476 50,376,884 األرباح ) الخسائر ( المبقاة

1,187,494,2731,249,027,756 1,161,397,843 1,151,076,734 1,172,964,953إجمالي حقوق المساهمين

   1,773,517,706 1,813,923,110   1,874,219,661 1,884,151,107 1,927,631,166 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

2016البيــــــــــــــــــان
 ريال سعودي 

2017
 ريال سعودي 

2018
 ريال سعودي 

2019
 ريال سعودي 

2020
 ريال سعودي 

166,607,720149,444,903238,663,555276,454,772   246,529,989 صافي المبيعات

ناقصًا: 

157,358,988173,037,194184,084,981208,207,773 161,341,427 تكلفة المبيعات

54,578,57468,246,999  -23,592,291 9,248,732 85,188,562 مجمل الربح

ناقصًا: 

3,373,1493,353,1668,526,1802,951,585 3,539,820 المصروفات البيعية والتسويقية

20,291,43015,450,72317,954,57818,711,04520,354,578 المصروفات العمومية واإلدارية

27,237,22523,306,163  21,307,744 18,823,872 23,831,250 مجموع مصروفات البيع والتسويق

27,341,34944,940,836  -44,900,035 -61,357,3129,575,140 صافي )خسارة( / دخل التشغيل

    -     320,783  17,128,299  3,775,401     - مصروفات أخرى

عكس / )خسائر انخفاض( في قيمة 
    -  -9,647,520 11,439,888     -     - المخزون

 8,175,384  6,237,905    1,044,849     441,199 78,072 ايرادات أخرى

17,750,601     - -     -     - أثر تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر
 -     5,080,462  - 5,080,463  -    

54,087     317,901 526,457     171,452     998,044 ايرادات ودائع

11,274,890 24,780,605  24,001,444 13,408,442  3,312,241 تكلفة التمويل

84,458,47223,523,75059,646,018-21,065,870-59,121,187صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

ناقصًا:

4,684,9800--     -     - عكس مخصص زكاة

2,696,3493,042,7814,018,9308,070,246 4,306,251 مخصص الزكاة الشرعية

87,501,25324,189,80051,575,772-23,762,219-54,814,936صافي الدخل )خسارة( السنة

بنود  لن يتم تصنيفها الحقا ضمن الربح والخسارة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

مكاسب اكتوارية من اعادة قياس التزام 
372,563-83,0001,874,0007,653,0001,906,630 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أرباح غير محققة من اعادة قياس 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة
 -    00010,330,274

26,096,43061,533,483  -79,848,253-54,897,93621,888,219 اجمالي الدخل الشامل
ربحية / )خسارة( األساس والمخفضة من 

0.57 0.27 0.97- 0.26- 0.61 صافي ربح / )خسارة( السنة

ربحية / )خسارة( األساس والمخفضة من 
0.68 0.29 0.89- 0.24- 0.61 اجمالي ربح / )خسارة( الدخل الشامل للسنة

سادسًا : التوزيع الجغرافي للمبيعات

20202020المنطقة 

152,264,287.890.55 منطقة تبوك

53,069,856.000.19 الغربية والشمالية

5,671,848.000.02 المنطقة الوسطى

33,228,484.000.12 المدينة المنورة و العال 

32,203,596.600.12 التصدير

276,438,0721.00 اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي
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سابعًا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

قائمة الدخل 2020

التغير 

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية  عن العام  الماضي

اسبابه 

تحسن السوق وزيادة كمية المبيعات 0.16 صافي المبيعات

ناقصًا:

زيادة الكميات المنتجة. 0.13تكلفة المبيعات
محصلة لما سبق 0.25مجمل الربح

ناقصًا: 

الترشيد في المصروفات-0.65المصروفات البيعية والتسويقية
ارتفاع قيم البنود المكونة لها. 0.09المصروفات العمومية واإلدارية

نتيجة لما سبق .-0.14مجموع مصروفات البيع والتسويق
نتيجة لما سبق . 0.64صافي )خسارة( / دخل التشغيل

تحمل العام لخسارة في المشروعات تحت التنفيذ والممتلكات واألصول غير الملموسة -1.00مصروفات أخرى
وغيرها

عكس خسائر اإلنخفاض في قيمة المخزون-1.00عكس / )خسائر انخفاض( في قيمة المخزون
الغاء مخصصات انتفي الغرض منها. 0.31ايرادات أخرى

اعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس  1.002020أثر تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق 

ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل 
الشامل اآلخر

1.00-2020 لم يتم الحصول على أرباح خال العام

ايرادات السيولة المستثمرة في الودائع.-0.83ايرادات ودائع

اعادة الجدولة بنسبة ربح أعلى وتسديد أرباح وعمولة اعادة الجدولة لقروض بنك الباد-0.55تكلفة التمويل

نتيجة لما سبق . 1.54صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

ناقصًا:

عكس مخصص- 1.00عكس مخصص زكاة

نتيجة لما سبق . 1.01مخصص الزكاة الشرعية

نتيجة لما سبق . 1.13صافي الدخل )خسارة( السنة

بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح والخسارة 

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

قيمة ارباح )خسائر( اكتوارية - من تقرير الخبير اإلكتواري-1.20اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة

أرباح غير محققة من اعادة قياس 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة
 1.00قيمة ارباح )خسائر( اعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

نتيجة لما سبق . 1.36اجمالي الدخل الشامل

ثامنأ :
ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وال عــن المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية . 

تاسعًا : االلتزام تجاه بنك البالد

ــد القــرض  ــة لرصي ــة اعــادة جدول ــع اتفاقي ــخ 20 رجــب 1441 هـــ الموافــق 15 مــارس 2020م قامــت الشــركة بتوقي فــي تاري
القائــم مــع بنــك البــالد )اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية - بنظــام المرابحــات المتتاليــة( - حيــث 
بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض فــي ذلــك التاريــخ 380,825,300 ريــال - ليخضــع لمعــدل ربــح ) ســايبور 6 اشــهر %1.25+( بــدال مــن 
)ســايبور6 اشــهر%2.50+( وعــدد 24 قســط ربــع ســنوي - قيمــة القســط 15,867,721.83 ريــال - وقــد بــدأ ســداد أول قســط 
بعــد توقيــع هــذه االتفاقيــة فــي 13 يونيــو 2020م وســيتم ســداد آخــر قســط - بمشــيئة اهلل تعالــى - فــي 13 مــارس 2026م. 

وفيمــا يلــي بيــان يوضــح موقــف القــرض حتــي  -31 -12 2020م. 

الرصيد في بداية أصل القرض البيــــان )القيم بالريال(
2020

المسدد خالل 
2020

رصيد القرض في 
نهاية 2020

 333,222,138  71,404,744  404,626,881  476,031,625  التسهيل ) القرض (  

 333,222,138  71,404,744  404,626,881  476,031,625  اإلجمالي 

ماحظة 1: قد يحدث اختاف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضا وارتفاعا.

عاشرًا : المدفوعات النظامية المستحقة

2020البيــان

8,070,246 مصلحة الزكاة والدخل

9,323,027 وزارة البترول الثروة المعدنية 

   296,769 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية



المخاطر وآلية 
التعامل 

معها

5
مفهوم إدارة المخاطر	 
لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر	 
طبيعة المخاطر	 
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أوالً: مفهوم إدارة المخاطر في أسمنت تبوك

إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لــكل تضمــن التعامــل الوقائــي 
مــن تلــك المخاطــر وتيســير العمــل علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية علــى الشــركة

ثانيًا: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر

 إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة الشركة وأعمالها.

 تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.

 العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.

ــك  ــن وذل ــالء والموردي ــن والعم ــاهمين والدائني ــًا المس ــركة، وخصوص ــح بالش ــاب المصال ــة أصح ــبة لكاف ــة المناس ــر الثق  توفي
ــا. ــدم تحقيقه ــاح أو ع ــص األرب ــى تقل ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة الت ــائر عارض ــم أي خس ــاح رغ ــد األرب ــى تولي ــدرة عل ــة الق لحماي

ثالثًا: أهم المخاطر التي تواجه الشركة

المخاطــر الموضحــة أدنــاه التشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة 
ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة للشــركة خــالل الوقــت الراهــن، أو قــد تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة وال تعيــق عملهــا، ويمكــن 

إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي الصعوبــات التــي تواجههــا منشــأة مــا فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بااللتزامــات المتعلقــة بــاألدوات 
الماليــة. فيمــا يلــي االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات الماليــة فــي نهايــة الســنة الماليــة. تــم عــرض المبالــغ باإلجمالــي وغيــر 

ــة  ــق مراقب ــن طري ــروض، وع ــة وق ــهيالت بنكي ــة وتس ــات مالئم ــاظ باحتياطي ــيولة باالحتف ــر الس ــإدارة مخاط ــركة ب ــوم الش وتق
ــات  التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى نحــو مســتمر، وكذلــك مــن خــالل مقابلــة تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوب

ــة.  النقدي

مخاطر أسعار العموالت
ــح المســتقبلي أو  ــر علــى الرب ــدة التــي تؤث ــة فــي معــدالت الفائ ــات المحتمل ــرات والتذبذب تظهــر مخاطــر العمــوالت مــن التغي
القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. تخضــع الشــركة لمخاطــر العمــوالت علــى مطلوباتهــا التــي تدفــع عليهــا عمــوالت والمتمثلــة 
فــي أرصــدة القــروض، تســعى الشــركة لتقليــل مخاطــر معــدل الفائــدة مــن خــالل مراقبــة التذبذبــات المحتملــة فــي معــدالت 

الفائــدة وتقــوم بالتحــوط لهــذه المخاطــر عنــد الحاجــة لذلــك.

مخاطر العمالت األجنبية
يقتصــر تعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة بشــكل أساســي علــى المعامــالت باليــورو والــدوالر األمريكــي. يتــم مراقبــة 
التذبــذب فــي أســعار صــرف العمــالت مقابــل اليــورو والــدوالر األمريكــي بشــكل مســتمر، لــم تقــم الشــركة بإجــراء معامــالت 
جوهريــة بعمــالت غيــر الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو خــالل الســنة، حيــث أن تغيــر ســعر صــرف الريــال الســعودي 
مقابــل الــدوالر األمريكــي واليــورو ال يمثــل مخاطــر عمــالت هامــة، تنشــأ البيانــات الكميــة المتعلقــة بتعــرض الشــركة لمخاطــر 

العمــالت األجنبيــة عــن عمــالت وهــي كمــا يلــي:

مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة األطــراف األخــرى علــى تســديد التزاماتهــا التعاقديــة تجــاه الشــركة والــذي قــد ينتــج 
عنــه خســارة ماليــة للشــركة، إن تركيــزات مخاطــر االئتمــان المحتملــة تتضمــن بشــكل رئيســي المدينيــن التجارييــن والنقــد ومــا 
فــي حكمــه، يتــم إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع، وتعتقــد إدارة الشــركة أنــه ال يوجــد 

تركيــزات مخاطــر ائتمــان.

ــة  ــة التجاريــة عــن طريقــة المراقب ــغ المســتحقة مــن الذمــم المدين ــإدارة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالمبال تقــوم الشــركة ب
وفقــًا للسياســات واإلجــراءات المحــددة. تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان التــي تتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة عــن 

طريــق وضــع حــدود ائتمــان لــكل عميــل ومراقبــة الذمــم المدينــة التجاريــة القائمــة بصــورة مســتمرة.

أثر كوفيد 19
ــال  ــل األعم ــى تعط ــدان إل ــم البل ــي معظ ــام 2020 م ف ــع ع ــي مطل ــد- 19( ف ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــي في أدى تفش
التجاريــة علــى نحــو واســع النطــاق، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى األنشــطة االقتصاديــة. تراقــب الشــركة باســتمرار 
األثــر الواقــع عليهــا، كمــا تتعــاون جنبــا إلــى جنــب مــع الهيئــات الرقابيــة المحليــة إلدارة التعطــل المحتمــل فــي األعمــال بســبب 

تفشــي وبــاء كوفيــد- 19

ونظــرا لتفشــي وبــاء كوفيــد - 19، تحققــت الشــركة مــن وجود أي تســويات وتغيــرات فــي األحــكام والتقديــرات وإدارة المخاطر 
يتعيــن أخذهــا فــي االعتبــار واالفصــاح عنهــا فــي القوائــم المالية.

وإجمااًل يمكن الوقوف على أبرز المخاطر التي تواجة نشاط الشركة على النحو التالي:

1.صعوبة فتح اسواق للتصدير والمنافسة في األسواق الخارجية طبقا للظروف واالشتراطات الحالية .

2.بطء حركة المشاريع أدى إلى ارتفاع المعروض من االسمنت و شدة المنافسة وانخفاض ملحوظ في أسعار البيع .

3.المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .

ــات  ــع الجه ــكلة م ــاء المش ــودا إلنه ــذل جه ــت تب ــركة مازال ــث أن الش ــي حي ــاج الثان ــط اإلنت ــد خ ــود لتزوي ــر الوق ــدم توف 4.ع
ــة. المعني
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وتوقعاتها 
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الحرص على رفع نسبة التوطين

وتحكــم  مراقبــة  نظــام  اســتحداث 
عالــي للمحافظــة علــى جــودة العمل 

ــو ــو المرج ــق النم ــج وتحقي والمنت

الحــرص الدائــم علــى تلبيــة كافــة 
والمحافظــة  العمــالء،  احتياجــات 
علــى مســتوى مســتقر مــن النمــو 

باســتمرار متطلباتهــم  لتغطيــة 

الحــرص علــى تقليــل تكاليــف اإلنتــاج 
مــع تعظيــم العائــد المالــي

وفــي ضــوء ذلــك ووفقــًا لمتغيــرات الســوق فــإن الشــركة تتوقــع زيــادة الطلــب علــى منتجات الشــركة من األســمنت 
بأنواعــه لتحقيــق األهــداف المتوقعــة مــن المبيعات 26

3
48

7

تطويــر المــوارد البشــرية فنيــًا وإداريًا 
علــى  بالتركيــز  وذلــك  باســتمرار، 
ــة  ــاءات الوطني ــر الكف ــب وتطوي تدري
فــي المجــاالت المختلفــة وخلــق بيئــة 
عمليــة بمســتوى عــاِل مــن االحترافيــة 

ــة ــدرة اإلنتاجي والق

أعلــى 15 تطبيــق  علــى  المحافظــة 
ــز المحافظــة  ــر الســالمة وتعزي معايي

علــى البيئــة

قطــاع  فــي  المســتمر  التطويــر 
واألجهــزة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
والمعــدات واألنظمــة الخاصــة بهــا

ــج  ــودة المنت ــز ج ــى تعزي ــرص عل الح
والتطويــر المســتمر ,

910 تقديــم التســهيالت للعمالء وبأســعار 
فسية تنا

 تعظيم االستفادة من األصول



رأس المال 
وحقوق  
الملكية 

7
رأس المال	 
بيانات السهم	 
رسم مقارن ألداء السهم مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق	 
قيود االستثمار	 
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة 	 
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أوالً: رأس المال

الجدول التالي يبين معلومات رأس المال وعدد أسهمها كما في 2020/12/31م:   

 رأس المال

القيمةالبيان

900,000,000رأس المال المصرح به )ريال(

900,000,000راس المال المدفوع )ريال(
90,000,000عدد األسهم 

10القيمة االسمية للسهم )ريال(
10القيمة المدفوعة للسهم )ريال(

السوق المالية السعودية )تداول(السوق المالية التي يتداول فيها السهم
السوق الرئيسينوع السوق

المواد األساسيةالقطاع الرئيسي
3090رمز السهم
SA0007879535الرمز الدولي

 ثانيًا: بيانات السهم

الجدول التالي يبين معلومات تداول سهم الشركة خالل العام المالي 2020    

معلومات التداول

القيمةالبيان

16.12إقفال السهم كما في 2020/01/01

17.04إقفال السهم كما في 2020/12/31

5.7نسبة التغير )%(

ثالثًا: رسم مقارن ألداء السهم مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق

مؤشر السوق السعودي مؤشر القطاع مؤشر اسمنت تبوك *تيكرتشارت

رابعا: قيود االستثمار

ال يوجــد قيــود علــى اســهم الشــركة حســب مــا ورد فــي كاًل مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة االجنبيــة 
المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة والتعليمــات المنظمــة لتملــك المســتثمرين االســتراتيجيين االجانــب حصصــًا اســتراتيجية 
فــي الشــركات المدرجــة وذلــك وفقــًا للنظــام االســاس للشــركة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة والتــي 

تخضــع لهــا الشــركة.

خامسًا : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

ــان  ــي بي ــن ، وفيمــا يل ــون أنفســهم ، وأعضــاء اعتباريي ــن يمثل ــوك مــن أعضــاء طبيعيي يتكــون مجلــس إدارة شــركة أســمنت تب
ــن مــن أســهم الشــركة :  ــار التنفيذيي ــن وكب ــي مــا يملكــه رئيــس المجلــس واألعضــاء الطبيعيي بإجمال

ملكية األعضاء :   

مالحظاتالوظيفةالعضو

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغير

نسبة 
التغير عدد 

األسهم
عدد 

األسهم

 رئيس المجلسأ.سعود بن سليمان الجهني

اسم الشخصية 
االعتبارية التي 

يمثلها ) المؤسسة 
العامة للتقاعد ( 

90.009090.000-100%-

أ.عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
0000أسهمهنائب الرئيسالخميس 

 1,0011,00100أسهمهعضوأ.طارق بن خالد العنقري

 67.89967.89900أسهمهعضوأ.وفي بن نافع الشخص

0000أسهمهعضوأ.عبدالرحمن بن راشد البلوي 

0000أسهمهعضوأ. عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ. مساعد بن خالد بن صالح 
2.0002.00000أسهمهعضو الشثري 

مالحظة : يمثل األستاذ / سعود بن سليمان الجهني المؤسسة العامة للتقاعد وال يملك أي سهم من أسهم الشركة  .

ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة )أزواجهم وأوالدهم القصر(:

صلة القرابهاسم من تعود له المصلحه
نهاية العامبداية العام

نسبة التغير صافي التغير
عدد األسهمعدد األسهم

أ/خالد بن صالح الشثري

أخ اإلستاذ /عبدالعزيز 
الشثري

11,419,57414,151,3992,731,825%23.92
والد اإلستاذ /مساعد 

الشثري

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم )أزواجهم وأوالدهم القصر(: 
ال توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم .



سياسة توزيع 
األرباح

8
سياسة توزيع األرباح	 
سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية 	 
بيان المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020 م	 
مكافأة أعضاء اللجان	 
مكافأت كبار التنفيذين	 
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أوال سياسة توزيع األرباح: 

تماشيًا مع المادة 47 من النظام األساسي للشركة فإنه يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1.تجنيــب %10 مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور %30 مــن رأس المــال المدفــوع؛

2.للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
ــاء  ــغ إلنش ــاح مبال ــي األرب ــن صاف ــع م ــك أن تقتط ــورة كذل ــة المذك ــاهمين. وللجمعي ــى المس ــكان عل ــدر اإلم ــة ق ــاح ثابت أرب

ــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات؛ ــي الشــركة أو لمعاون ــة لعامل مؤسســات اجتماعي

3.يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن %5 من رأسمال الشركة المدفوع؛

4.يــوزع المتبقــي مــن األربــاح علــى المســاهمين طبقــًا للمــادة )48( مــن النظــام األساســي التــي تنــص علــى ) يســتحق المســاهم 
حصــة مــن األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة 

األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق ( .

ثانيًا: سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية :

1.هدف السياسة  :
تهدف هذه السياسة إلى ما يلي :

أ . إتبــاع معاييــر ترتبــط بــأداء أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ، واإلفصاح عن السياســة 
، وعــن المدفوعــات الفعليــة ، وضــع آليــة للتحقــق مــن تنفيــذ السياســة لضمــان مبــدأ الشــفافية فــي التعامل  .

ب . تحديــد منهجيــة وضــع األهــداف والتوقعــات لنتائــج أعمــال المجلــس واألدوار المناطــة باألعضــاء ، ومــن ثــم تحديــد المعاييــر 
المســتخدمة لتقييــم األداء  .

ج . مراجعــة اإلجــراءات التصحيحيــة التــي يطبقهــا مجلــس اإلدارة ، لمراجعــة فاعليــة أداء اإلدارة التنفيذيــة وكيفيــة معالجــة 
أي إخفاقــات أو مواطــن ضعــف يتــم اكتشــافها  . 

د.  تعــرف المكافــآت بأنهــا المبالــغ والبــدالت واألربــاح ومــا فــي حكمهــا ، والمكافــآت الدوريــة , الســنوية المرتبطــة بــاألداء ، 
والخطــط التحفيزيــة قصيــرة أو طويلــة اآلجــل ، وأي مزايــا عينيــة أخــرى ، باســتثناء النفقــات والمصاريــف الفعليــة المعقولــة التــي 

تتحملهــا الشــركة عــن عضــو مجلــس اإلدارة لغــرض تأديــة عملــه  .

2.نطاق تطبيق السياسة  :
تطبق السياسة على كاًل من :

أ . أعضاء مجلس اإلدارة .

ب.  أعضاء لجان مجلس اإلدارة .

ج . أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين.

د.  اإلدارة التنفيذيــة ، خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن يتلقــون أعلــى المكافــآت مــن الشــركة علــى أن يكــون مــن ضمنهــم 
الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي .

3.نص سياسة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية  :
يســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة مكافــآت بنــاء علــى هــذه السياســة 
ووفــق معاييــر وضوابــط مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ، وتراجــع لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت ، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف 
ــه  ــة المنبثقــة عن ــس اإلدارة واللجن ــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجل ــة برفــع توصياتهــا لمجل المرجــوة منهــا ، وتقــوم اللجن
وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المتعمــدة ويجــوز أن تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن 
ــًا أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة ، ويجــوز الجمــع بيــن االثنيــن أو  ــًا معين المجلــس واإلدارة التنفيذيــة مبلغــًا مالي

أكثــر مــن هــذه المزايــا.

يصــرف ألعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة عــن إدارتهــم للشــركة عبــارة عــن مبلــغ ســنوي ال يزيــد عــن ) 200.000 ( ريــال ســعودي 
لــكل عضــو علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو .

4.معايير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية باالعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية :

1.أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واإلدارة التنفيذيــة واألعمــال والمســئوليات التــي يقومــون بهــا 
ويتحملونهــا ، باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة  .

2.أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .

 3. أن تقــدم المكافــآت بهــدف حــث وتحفيــز أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتحقيــق أهدافهــا 
علــى المــدى المتوســط والطويــل ، كمــا يمكــن إيجــاد آليــة لربــط جــزء مــن المكافــآت المتغيــرة بــاألداء الكلــي والجزئي للشــركة 

علــى المــدى المتوســط والطويــل ،الســتخدام ذلــك كأداة الســتقطاب المهنيــة ، والمحافظــة عليهــا وتحفيزها .

ــة ،  ــالت العلمي ــاغلها ، والمؤه ــة بش ــئوليات المنوط ــام والمس ــة ، والمه ــتوى الوظيف ــى مس ــاًء عل ــآت بن ــدد المكاف 4. ان تح
ــام  . ــة ألداء المه ــارات الالزم ــة ، والمه ــرات العملي والخب

5. أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة . 

6.األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت و تفــادي مــا قــد ينشــا عــن ذلــك مــع ارتفــاع غيــر مبــرر 
للمكافــآت والتعويضــات  .

ــة  ــر دقيق ــات غي ــى معلوم ــاًء عل ــررت بن ــا تق ــن أنه ــتردادها ، إذا تبي ــأة أو اس ــرف المكاف ــاف ص ــس اإلدارة إيق ــوز لمجل 7. يج
قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ، وذلــك لضمــان منــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت 

غيــر مســتحقة  .
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ثالثاً : حساب توزيع األرباح لعام 2020م

لم يتم توزيع أرباح عن العام 2020م 

بيان توزيع األرباح للعام ريال - سعودي

صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية59,646,018 

يخصم : الزكاة الشرعية)8,070,246(

صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية51,575,772

يخصم : احتياطي نظامي بواقع %10 من صافي الربح بعد الزكاة .5,157,577 

372,563IFRS يخصم : فرق اكتواري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية

  صافي الدخل الشامل46,045,632 

يضاف: رصيد األرباح )الخسائر( المرحل من العام الماضي)36,703,046(

يضاف : مكاسب من استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 10,330,274 
اآلخر )األثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( 

يخصم : اعادة تبويب)10,330,274(

يخصم : فرق اكتواري في مخصص حقوق نهاية الخدمة للتحول للمعايير الدولية IFRS في 1-1-  -  
2017 م

االرباح المبقاة – ترحل للعام القادم  9,342,586 

5.ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس :
ــغ  ــة مبل ــة أو عيني ــا مالي ــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزاي ــه عضــو مجل ــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل علي ففــي جمي

ــن . ــتثناء التنفيذيي ــة ، باس ــة المختص ــا الجه ــي تضعه ــط الت ــق الضواب ــال ســنويًا ، وف ــف ري ــمائة ال خمس

6.يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية  
1.يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ وقدره ) 200 الف ريال  مكافأة سنوية( ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت .

2.يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغ وقدره ) 3.000 ريال(  عن كل جلسة.

3.يستحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغ وقدره ) 3.000 ريال ( عن حضور اجتماع كل لجنة من اللجان التابعة للمجلس.

7.مكافأة اإلدارة التنفيذية :
فيمــا يخــص اإلدارة التنفيذيــة تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســلم الرواتــب المحــدد لجميــع الموظفيــن وكبــار 
التنفيذييــن وبرامــج وخطــط الحوافــز التشــجيعية بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة 

وتشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي :

1.راتب أساسي ( يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية ( .

2.بدالت تشتمل على سبيل المثال ال الحصر على بدل سكن ، وبدل مواصالت  .

ــة  ــل وسياس ــام العم ــب نظ ــة حس ــة خدم ــأة نهاي ــنوية ، مكاف ــازة س ــر  (إج ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــمل عل ــرى تش ــا أخ 3.مزاي
ــركة ( . ــل الش ــن قب ــدة م ــرية المعتم ــوارد البش الم

8.حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها :
1.تســترد الشــركة المكافــأة إذا تبيــن أن المكافــأة تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة 

أو اإلدارة التنفيذيــة .

2.تســترد الشــركة المكافــأة إذا وقــع مــا يثيــر الشــك قبــل صــرف المكافــأة، وإذا ثبــت بــأن المكافــأة تقررت بنــاءًا علــى معلومات 
غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية .
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أعضاء مجلس

اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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   أواًل : األعضاء المستقلين

1. أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
-248.000-------248.000---200.00021.00027.000الخميس

-242.000-------242.000---2200.00021.00021.000. أ. طارق بن خالد العنقري

-233.000-------233.000---3200.00021.00012.000. أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي 

-227.000-------227.000---4200.00021.0006.000. أ. وفي بن نافع الشخص

-950.000-------950.000---800.00084.00066.000المجموع

    ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين 

-248.000-------248.000---1200.00021.00027.000. أ. سعود بن سليمان الجهني

-227.000-------227.000---2200.00021.0006.000. أ. عبد العزيز بن صالح الشثري

-242.000-------242.000---3200.00021.00021.000. أ. مساعد بن خالد الشثري

-717.000-------717.000---600.00063.00054.000المجموع

  ثانيًا : األعضاء التنفيذيين 

.1----------------

.2----------------

.3----------------

----------------المجموع

رابعًا :  بيان المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020 م

ــام  ــه النظ ــص علي ــا ن ــار م ــي إط ــة ف ــآت مالي ــات ومكاف ــور جلس ــدالت حض ــف وب ــس اإلدارة مصاري ــاء مجل ــركة ألعض ــع الش تدف
ــس اإلدارة :- ــاء مجل ــركة ألعض ــات الش ــي مدفوع ــًا بإجمال ــي بيان ــا يل ــاله ، وفيم ــة أع والسياس
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خامساً : مكافأة أعضاء اللجان

المكافآت الثابتةالعضو
المجموعبدل حضور جلسات) عدا بدل حضور الجلسات (

أعضاء لجنة المراجعة

75.00015.00090.000أ. طارق بن خالد العنقري

50.00015.00065.000أ. علي بن سليمان العايد ) عضو من خارج المجلس (

50.00015.00065.000أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد ) عضو من خارج المجلس (

20.0006.00026.000أ. تركي بن محمد المرزوق ) عضو من خارج المجلس (*

195.00051.000246.000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

21.00021.000-أ. سعود بن سليمان الجهني
21.00021.000-أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

21.00021.000-أ. مساعد بن خالد الشثري
63.00063.000-المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

6.0006.000-أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي
6.0006.000-أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري

6.0006.000-أ. وفي بن نافع الشخص
18.00018.000-المجموع

أعضاء لجنة الحوكمة

6.0006.000-أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
6.0006.000-أ. سعود بن سليمان الجهني

6.0006.000-أ. طارق بن خالد العنقري
6.0006.000-أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي

24.00024.000-المجموع

* وافــق مجلــس اإلدارة علــى اســتقالة العضــو مــن عضويــة لجنــة المراجعــة نظــرًا ألســباب شــخصية وخاصــة الرتباطاتــه العمليــة خــالل الفتــرة القادمــة، وتــم اإلعــالن عــن 
ذلــك علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 21 يوليــو 2020 م.
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سادسًا : مكافأت كبار التنفيذين

وظائف كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة 
نهاية 
الخدمه

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 
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وفي ضوء ما تقدم من سياسات وما أعقبها من تفاصيل للمكافآت المدفوعة، تؤكد الشركة على ما يلي:

- ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت أو رواتــب 
أو تعويضــات خــالل العــام المالــي 2020م. 

- ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح خالل العام المالي 2020م.

- ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطيــات أخــرى تــم انشــاؤها لمصلحــة موظفــي الشــركة خــالل العــام 2020 عــدا مكافــأة نهايــة 
الخدمــة حســب اللوائــح الصــادرة مــن جهــات االختصــاص.



حوكمة الشركة

9
مقدمة عن مفهوم حوكمة الشركات لدى 	 

شركة أسمنت تبوك
مجلس اإلدارة	 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 
تعامالت األطراف ذات العالقة	 
نتائج ممارسات الحوكمة خالل عام 2020م	 
 حقوق المساهمين والجمعية العامة	 

سياسات اإلفصاح والشفافية	 
إقرارات مجلس اإلدارة 	 



60التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2020 م التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2020  م 59

أوالً : مقدمة عن مفهوم حوكمة الشركات لدى شركة أسمنت تبوك

تهــدف الحوكمــة لوضــع القواعــد والمعاييــر المنظمــة لضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة التــي تكفــل حمايــة حقوق 
المســاهمين وأصحــاب المصالــح ، وبموجبــه تلتــزم شــركة أســمنت تبــوك بانتهــاج أعلــى معاييــر الحوكمــة ، إيمانــًا منهــا بــأن 
نظــام الحوكمــة الســليم هــو األداة المهمــة فــي تنميــة ثــروات المســاهمين علــى المــدى الطويــل ، ويتفــق هــذا النظــام مــع 
التــزام الشــركة بالجــودة فــي كافــة عملياتهــا وأنشــطتها ومنتجاتهــا. وتعتبــر القواعــد والسياســات واإلجــراءات الــواردة فــي 
هــذا النظــام ملزمــة لــكل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمديريــن و الموظفيــن فــي الشــركة ، وال يجــوز تعديــل 

هــذا النظــام إال بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة . 

وُيعّرف نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك بأنه يبنى على أسس مهمة وهي :
1.النظــام األمثــل الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه الشــركة ورقابتهــا ، ويوضــح هيــكل الحوكمــة وتوزيــع الســلطات والمســئوليات 

بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة ، كمجلــس اإلدارة والمديريــن والمســاهمين وأصحــاب المصالــح األخــرى 

2.يوضــح القواعــد واإلجــراءات المتعلقــة باتخــاذ القــرار فــي شــئون الشــركة ، ويوفــر الهيــكل الــذي يوضــح أهــداف الشــركة 
ووســائل تحقيقهــا ومراقبــة األداء ويكــون مجلــس اإلدارة مســئواًل عــن نظــام الحوكمــة بشــركة أســمنت تبــوك .

ــادرة  ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــكام الئح ــع أح ــارض م ــا ال يتع ــداده بم ــم إع ــوك ت ــمنت تب ــركة أس ــة ش ــام حوكم ــا أن نظ كم
عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ، ووفقــًا للمعاييــر العالميــة المتعــارف عليهــا فــي حوكمــة الشــركات ، ويجــب النظــر إليــه 
باعتبــاره أســاس نظــام الحوكمــة فــي الشــركة وليــس كبديــل لسياســات اإلدارة الســليمة لكافــة المســتويات اإلداريــة بالشــركة 

، ويتعيــن األخــذ بــه ضمــن :

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية .

نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ وتعديالتــه والقــرارات والتعاميــم الصــادرة مــن 
وزارة التجــارة واالســتثمار  .

 النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك .

ــك ، بمــا يتوافــق مــع تعليمــات  ــد الحاجــة لذل ــن آلخــر عن ــل هــذا النظــام مــن حي ــة ) تعدي ــس اإلدارة أو ( للجمعي ويجــوز لمجل
ومتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ، واحتياجــات العمــل ومقتضــى اإلدارة الســليمة ، وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة  .

ثانيًا : مجلس اإلدارة )تكوينه ووظائفه وتصنيف أعضاؤه(

تقــوم الجمعيــة العامــة بتعييــن ســبعة أعضــاء بمجلــس اإلدارة عــن طريــق التصويــت العــادي والتصويــت عــن بعــد وذلــك مــن 
بيــن المتقدميــن لعضويــة المجلــس ، وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات المحــددة مــن قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق 
الماليــة ونظــام الشــركة األساســي لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات ويجــوز إعــادة انتخابهــم علمــًا بــأن نظــام حوكمــة شــركة 

أســمنت تبــوك يوجــب أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس مــن غيــر التنفيذييــن.

تعريف مجلس اإلدارة :
يعــد مجلــس اإلدارة هــو الكيــان اإلداري األعلــى فــي الشــركة والــذي يمثلهــا ويحمــي مصالحهــا ، وعلــى المجلــس عــدة مهــام 

رئيســية  وهــي :

1.  قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة ألدائها .

2  .ممارســة هــذه المســئولية باعتمــاد وتطبيــق سياســاتها وأهدافهــا ومســاندة إداراتهــا فــي أداء مهامهــا وفــق معاييــر 
محــددة .

3.  توجيــه اإلدارة التنفيذيــة وضبطهــا ، ووضــع الضوابــط المناســبة لعملهــا ، ويشــمل ذلــك تحديــد رؤيــة واســتراتيجية واضحــة 
للشــركة وتحديــد أســس تفويــض الصالحيــات إلدارة والسياســات والمحــددات المســموح لهــا العمــل فــي حدودهــا.

كما تتمثل مسئولية مجلس اإلدارة في عدة نقاط ومنها:
1.  وضــع األهــداف االســتراتيجية للشــركة وتوفيــر القيــادة التــي تعمــل علــى تنفيذهــا ، واإلشــراف علــى إدارة الشــركة وإعــداد 

تقاريــر للمســاهمين حــول إدارتهــم للشــركة .

ــة العامــة  ــة المســاهمين فــي الجمعي 2.  تخضــع أعمــال مجلــس اإلدارة لألنظمــة واللوائــح ونظــام الشــركة األساســي ولرقاب
للشــركة .

ومــن المســئوليات علــى مجلــس اإلدارة اعتمــاد التوجهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة واإلشــراف 
علــى تنفيذهــا ، ومــن ذلــك :

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .. 1

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة ، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية .. 2

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك األصول والتصرف بها .. 3

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة .. 4

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .. 5

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:. 6

ــس اإلدارة . 7 ــاء مجل ــن أعض ــكل م ــة ل ــارض المحتمل ــاالت التع ــة ح ــح ومعالج ــارض المصال ــم تع ــة تنظ ــة مكتوب ــع سياس وض
واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين ويشــمل ذلــك منــع إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا، ومنــع إســاءة التصــرف 

الناتــج عــن التعامــالت مــع األشــخاص ذوي العالقــة .

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .. 8

التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة إلدارة المخاطــر ، وذلــك مــن خــالل تحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه . 9
الشــركة وطرحهــا بشــفافية .

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .. 10

كذلك هناك بعض المسؤوليات المنوطة بمجلس اإلدارة تماشيًا مع األنظمة واللوائح ذات الصلة ومن بينها: . 11

صياغــة نظــام وقواعــد الحوكمــة فــي الشــركة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام ونصــوص األنظمــة واللوائــح ســارية المفعــول . 12
ومراقبــة فاعليــة هــذه القواعــد بشــكل عــام وتعديلهــا عنــد الضــرورة. 

ــة . 13 ــن الجمعي ــا م ــد إقراره ــذ بع ــع التنفي ــا موض ــس اإلدارة ووضعه ــة مجل ــراءات لعضوي ــر واإلج ــات والمعايي ــع السياس وض
العامــة. 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع األطراف ذوي العالقة من أجل حماية حقوق جميع األطراف . 14

وضع قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة . 15

وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح والتــزام الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات . 16
الجوهريــة للمســاهمين والدائنيــن واألطــراف األخــرى.

إعــداد القوائــم الماليــة والتقريــر الســنوي عــن أنشــطة الشــركة ووضعهــا المالــي للســنة الماليــة المنقضيــة بمــا فــي ذلــك . 17
الطريقــة المقترحــة لدفــع أربــاح األســهم.

التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.. 18
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أ- تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيفات عضويتهم
ينــص نظــام حوكمــة شــركة اســمنت تبــوك علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن، كمــا 

ينــص علــى أن ال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء المجلــس أيهمــا أكثــر .

وقد تم تصنيف األعضاء على النحو التالي:

العضو

تصنيف العضوية

مستقلغير تنفيذيتنفيذي

أ.سعود بن سليمان الجهني 

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي

أ.وفي بن نافع الشخص

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري 

أ.مساعد بن خالد الشثري 

ب- خبرات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة .

األستاذ

سعود بن سليمان الجهني

الوظيفة الحالية
 رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس اللجنة التنفيذية .

مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشئون التأمينية .

الوظيفة السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019م 
وحتى 25 يناير 2020 م .) الدورة السابقة للمجلس (.

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 26 يناير 
2017 م وحتى 13 إبريل 2019 م .

مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات في المؤسسة العامة 
للتقاعد

المؤهالت والخبرات

ماجستير علوم إكتوارية
دبلوم عالي علوم إكتوارية

بكالوريوس نظم معلومات إدارية 
عضو مجلس إدارة في عدة شركات

الحوكمة
أنظمة تقاعد

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس إدارتها 

الحالية أو من مديريها

داخل / خارج
المملكة

الكيان 
القانوني

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

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

داخل / 
خارج

المملكة

الكيان القانوني
مساهمة 

مدرجة
مساهمة غير 

مدرجة
ذات مسئولية 

محددة

 عضو مجلس إدارة البنك 
األهلي التجاري وعضو 

داخل لجنة المخاطر
المملكة

مساهمة 
مدرجة

 عضو مجلس اإلدارة بشركة تطوير 
الصناعات السعودية ، وعضو لجنة 

االستثمار )تطوير (
داخل 

المملكة

شركة 
مساهمه غير 

مدرجة

 عضو مجلس إدارة شركة 
التصنيع الوطنية ورئيس 

لجنة الترشيحات.

 عضو لجنة المراجعة بشركة 
السعودية العالمية للبتروكيماويات 

) سبكيم (

شركة 
مساهمه 

مدرجة
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األستاذ

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

الوظيفة الحالية
نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك

 ورئيس لجنة الحوكمة

الوظيفة السابقة

مستشار – شركة االستثمارات الرائدة

 نائب المحافظ لشؤون االستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد

 مدير عام لالستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد

كبير متعاملي الدخل الثابت، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد 
العربي السعودي

مساعد رئيس متعاملين، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد العربي 
السعودي

 متعامل أول للدخل الثابت، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد 
العربي السعودي

بكالوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الواليات المؤهالت والخبرات
المتحدة األمريكية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

إدارتها الحالية أو من 
مديريها

داخل / خارج
المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة
مساهمة غير 

مدرجة
ذات مسئولية 

محددة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضو في مجالس إدارتها 

السابقة أو من مديريها

داخل / خارج
المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

البنك السعودي 
لالستثمار

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

شركة سبكيم

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

الشركة التعاونية 
شركة بتروكيمللتأمين

الشركة المتحدة 
مساهمه مقفلهالبحرينللتأمين

داخل 
مساهمه مقفلهالمملكه شركة السعودية 

للبوليمرات

مساهمه مقفلهاإلمارات شركة  بوليمرات الخليج 
للتوزيع

األستاذ

طارق بن خالد العنقري 

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة .

عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة )وقت اللياقة( و عضو اللجنة 
التنفيذية

الرئيس التنفيذي لشركة اتصاالت ديجيتال ) شركة تابعة لمجموعة االمارات 
لآلتصاالت من تاريخ إبريل 2020م وحتى تاريخه .

الوظيفة السابقة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019 
وحتى 25 يناير 2020 م .

مدير عام تنفيذي لعالقات المستثمرين و عضو مجلس ادارة شركة موبايلي 
من عام يناير 2016م وحتى مارس 2020 م .

رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي فنتشرز – شركة تابعة لموبايلي 

مستشار لمجلس هيئة السوق المالية .

المؤهالت 
والخبرات

 IeBusiess School ماجستير إدارة أعمال.من

دبلوم تمويل الشركات واالئتمان

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضو 
في مجالس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

ذات مسئولية محددة

 عضو مجلس إدارة شركة 
لجام للرياضة )وقت اللياقة(

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة 

عضو لجنة الترشيحات 
لشركة تصنيع مواد  

التعبئة والتغليف  
)فيبكو(

مساهمة مدرجةداخل المملكة
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األستاذ

عبدالرحمن بن راشد البلوي

الوظيفة الحالية
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك

 ورئيس  لجنة الترشيحات والمكافآت   

العضو المنتدب شركة إسباكالوظيفة السابقة

المؤهالت والخبرات

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود 

ماجستير إدارة أعمال دولية من جامعة بورتالند المتحده االمريكيه

خبره اكثر من ٢٥ سنه في مجال االستثمار والبنوك ، االستثمار 
والتطوير العقاري ، الصناعي ، والتشييد والبناء.

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضو 
في مجالس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

ال يوجدال يوجدال يوجدمغلقة داخل المملكةشركة إسباك 

ال يوجدال يوجدال يوجدمغلقة داخل المملكةشركة المتحدة للتعدين 

ال يوجدال يوجدال يوجدمغلقةداخل المملكةشركة غاز – الرئيس اتنفيذي

األستاذ

وفي بن نافع الشخص 

الوظيفة الحالية
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك 

رئيس مجلس إدارة شركة تبوك لإنشاء والتعمير

ال يوجدالوظيفة السابقة

بكالوريوس علوم جويةالمؤهالت والخبرات

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

إدارتها الحالية أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس 
إدارتها السابقة أو من 

مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
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األستاذ

عبد العزيز بن صالح الشثري 

الوظيفة الحالية
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك 

المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري لالستثمارات العامة

الوظيفة السابقة
المدير العام لشركة دار الرياض للمقاوالت

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة شمس 
للسياحة ) شركة مساهمة(

بكالوريوس علوم سياسيةالمؤهالت والخبرات

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

إدارتها الحالية أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس 
إدارتها السابقة أو من 

مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

المدير التنفيذي 
لمجموعة خالد الشثري 

لالستثمارات العامة

داخل 
غير مدرجةالمملكة

المدير العام لشركة دار 
الرياض للمقاوالت

داخل المملكة

غير مدرجة

عضو لجنة المراجعة 
مساهمه مدرجةبشركة شمس للسياحة

األستاذ

مساعد بن خالد الشثري 

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوكالوظيفة الحالية

ال يوجدالوظيفة السابقة

المؤهالت 
بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريعوالخبرات

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــو فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و 
الســابقة أو مــن مديريهــا

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

إدارتها الحالية أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضو 
في مجالس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل / خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسئولية 
محددة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
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ج. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

المؤهالت والخبراتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضو

ا.على بن سليمان العايد

عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

  متقاعد 

عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعودمدير عام الرقابة على شركات التأمين

أ.تركي بن محمد المرزوق

عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مدير إدارة حوكمة الشركات بالمؤسسة 
العامة للتقاعد 

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الصفوة

رئيس لجنة المراجعة شركة ريسان للتطوير 
العقاري 

عضو مجلس إدارة شركة ريسان للتطوير 
العقاري

عضو مجلس الشركة العربية للدواجن

  عضو اللجنة التنفيذية شركة ريسان للتطوير العقاري

عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود

أ.تركي بن عبد المحسن اللحيد

عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

 شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون 
قانونيون

 عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك
EY مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ 

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود

 محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين االمريكي

د. كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهالتهم وخبراتهم السابقة

الخبرات السابقةالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم

الرئيس التنفيذي لشركة م. علي بن محمد القحطاني
أسمنت تبوك

الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقليات 

مدير ادارة مساندة المشاريع  -شركة أرامكو 
السعودية

  

بكالوريوس الهندسة الكيميائية – جامعة 
الملك سعود

 الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقليات 

مدير ادارة مساندة المشاريع  -شركة أرامكو السعودية

مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية 

لشركة الكهرباء 

رئيس فريق التخطيط االستراتيجي الداخلي – شركة أرامكو السعودية

مهندس تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية

مشرف الهندسة -شركة أرامكو السعودية

مشرف تطوير األعمال الجديدة -شركة أرامكو السعودية

ممثل تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية

مدير اإلداره الماليه – شركة منصور إبراهيم الهبدان
أسمنت تبوك 

المدير التنفيذي للمالية بشركة مستشفى الدكتور 
عبدالرحمن المشاري 

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود 

دبلوم عالي في إدارة األعمال – كلورادوا

دبلوم عالي في التمويل – المعهد 
المصرفي 

مدير اإلئتمان بالمنطقة الوسطى – بنك الرياض

مدير التخطيط والموازنة التقارير – شركة نادك الزراعية 

المدير التنفيذي للمالية - الشركة الوطنية للتمويل 

المدير التنفيذي للمالية – شركة مجموعة السالم الطبية 

المدير التنفيذي للمالية -  شركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري
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هـ- جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020 م

العضو

رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 139

26/01/2020 م

االجتماع رقم 140

 26/02/2020

االجتماع رقم 141

21/04/2020 م

االجتماع رقم 142

08/07/2020 م

االجتماع رقم 143

09/09/2020 م

االجتماع رقم 144

27/10/2020 م

االجتماع رقم 145

10/12/2020 م

أ.سعود بن سليمان 
الجهني

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن 
الخميس

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالعزيز بن صالح 
الشثري

أ.مساعد بن خالد الشثري

أ.وفي بن نافع الشخص

أ.عبدالرحمن بن راشد 
البلوي

اسم العضو

الجمعية العامة  العادية الثالثه والثالثون المنعقدة بتاريخ 

يوم األربعاء 6 رمضـان 1 144ه

الموافق 29 أبريل  2020 م

أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ.مساعد بن خالد الشثري

أ.وفي بن نافع الشخص

أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي

 معتذر حاضر

و - اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وخاصــة غيــر التنفيذييــن- بمقترحــات المســاهمين 
وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا

يكفــل نظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة الشــركة للمســاهمين جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم، وعليــه فقــد اتخــذت 
الشــركة عــدد مــن االجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلــس االدارة وخاصــة غيــر التنفيذييــن بمقترحــات المســاهمين حيــال الشــركة 

وأدائهــا علــى النحــو التالــي

ــرد علــى استفســارات الســادة المســاهمين وتلقــى  1 - خصصــت الشــركة إدارة لعالقــات المســتثمرين بالشــركة مــن شــأنها ال
مالحظاتهــم أو شــكاواهم عبــر قنــوات التواصــل المتاحــة عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي أو الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي.

2 - يتــم فحــص وتصنيــف هــذه االستفســارات – إن وجــدت – والرفــع بمــا هــو جوهــري منهــا إلــى مجلــس االدارة خــالل اجتماعاتــه 
الدورية.

ــئلة  ــى أس ــة عل ــة لالجاب ــات العام ــى حضورالجمعي ــا عل ــس إدارته ــاء مجل ــع أعض ــث جمي ــى ح ــًا عل ــركة دائم ــرص الش 3 - تح
المســاهمين ولالضطــالع بمرئياتهــم ومالحظاتهــم علــى الشــركة وأدائهــا، كمــا ألزمــت لوائــح عمــل لجــان المجلــس رؤســاء 
اللجــان التابعــة لمجلــس االدارة أو مــن ينيبونهــم مــن أعضائهــا لحضــور الجمعيــات العامــة لالجابــات علــى استفســارات 

المســاهمين.

4 - يتــم تســجيل أســئلة المســاهمين واستفســاراتهم فــي محاضــر اجتماعــات الجمعيــات العامــة وتحفــظ فــي مقــر الشــركة 
ويمكــن الى مســاهم األطــالع عليهــا عنــد طلبــه ذلــك.

ز . الوســائل التــى اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه ، والجهــة الخارجيــة التــي 
قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة إن وجــدت .

ــن  ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــواد حوكم ــة م ــق كاف ــى تحقي ــوك عل ــمنت تب ــركة أس ــي ش ــس اإلدارة ف ــرص مجل ــن ح ــًا م انطالق
هيئــة الســوق الماليــة بمــا فيهــا المــواد االسترشــادية وأبــرز الممارســات المعمــول بهــا عالميــًا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــدور 
ــال  ــر التنفيذييــن فيمــا يتعلــق بمالحظاتهــم ومرئياتهــم حي ــات أعضــاء المجلــس مــن غي رئيــس المجلــس فــي االســتماع لمرئي
أداء الشــركة وتقييــم إدارتهــا التنفيذيــة بصفــة دوريــة، وفــي ســبيل ذلــك فقــد قامــت شــركة أســمنت تبــوك بإجــراء تقييــم 
دوري ألداء مجلــس إدارتهــا ولجانــه وذلــك منــذ عــام 2018م بهــدف تحديــد جوانــب القــوة والضعــف واقتــراحً  معالجتهــا بمــا 
يتناســب مــع مصلحــة الشــركة، واســتمرارا لهــذا النهــج ســوف تقــوم الشــركة بالتعاقــد مــع جهــة خارجيــة مســتقلة )وليســت 
ــم ألداء  ــام بتقيي ــة للقي ــادة الفعال ــس اإلدارة والقي ــم أداء مجال ــال تقيي ــي مج ــة ف ــركة( ومتخصص ــع الش ــة م ــرف ذو عالق ط
المجلــس واللجــان لعــام 2021 م ، علمــًا بــأن عمليــة التقييــم تتــم تحــت اشــراف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ، كمــا تــم عــرض 
آليــات التقييــم ومحــاوره علــى مجلــس اإلدارة، والتــي تضمنــت إجــراء تعبئــة اســتبيان شــامل تضمــن كافــة المحــاور التــي تغطــي 
ــة  ــم مــدى فاعلي ــك تقيي ــة اجتماعــات هــذه األجهــزة بمــا فــي ذل ــك مــدى فاعلي مهــام ومســئوليات المجلــس واللجــان وكذل

المشــاركة والنقاشــات خــالل هــذه االجتماعــات وصــواًل لقــرارات مدروســة تعــزز مــن أداء الشــركة وتحقــق أهدافهــا. 
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ــات الالزمــة  ومــن هــذا المنطلــق وتماشــيًا مــع المــادة التاســعة واثالثــون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات فقــد تــم وضــع اآللي
لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر ، بغــرض تنميــة 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــركة وذل ــطة الش ــة بأنش ــاالت ذات العالق ــي المج ــم ف ــم ومعارفه مهاراته

تاريخ إنعقادهاالجهةالمنفذةعنوان ورشة العمل

ورشة عمل عن بعد بعنوان " تحديات فايروس 
15 إبريل 2020 مهيئة السوق الماليةكورونا المستجد على الشركات المدرجة "

ورشة عمل عن بعد بعنوان " آثار فيروس كورونا 
07 مايو 2020 مالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينعلى إعداد القوائم المالية و مراجعتها

ورشة عمل عن بعد بعنوان " إدارة المخاطر في 
14 يوليو 2020 مالتعاونية للتأمينصناعة األسمنت "

ورشة عمل عن بعد بعنوان " مشروع نظام 
الشركات الجدد ، اآلمال والتطلعات "

برهان المعرفة ، وزارة التجارة ، هيئة السوق 
19 يوليو 2020 مالمالية ، الهيئة السعودية للمحاسبين

ثالثًا : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان متخصصــة تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
وذلــك بهــدف مســاعدة المجلــس فــي  تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ووفقــًا لحاجــة الشــركة وطبيعــة أعمالهــا

ــا  ــدة عمله ــة وم ــام كل لجن ــد مه ــن تحدي ــس تتضم ــا المجل ــة وضعه ــراءات عام ــًا إلج ــان وفق ــذه اللج ــكيل ه ــم تش ــد ت وق
والصالحيــات المخولــة لهــا وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، ويتــم متابعــة أعمالهــا ومــا تقدمــه مــن توصيــات مــن قبــل مجلــس 

ــة لهــا. اإلدارة بشــكل دوري للتحقــق مــن ممارســتها األعمــال الموكل

كذلــك تــم مراعــاة تعييــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن فــي اللجــان المعنيــة بالمهــام التــي قــد ينشــا 
ــراف ذات  ــات األط ــة صفق ــة، ومراجع ــر المالي ــة وغي ــر المالي ــالمة التقاري ــن س ــد م ــح، كالتاك ــي المصال ــارض ف ــاالت تع ــا ح عنه

ــد المكافــآت وغيرهــا. ــن، وتحدي ــار التنفيذيي ــن كب العالقــة –إن وجدت-والترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، تعيي

ويلتــزم رؤســاء وأعضــاء تلــك اللجــان بمبــادئ الصــدق واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصالــح الشــركة ومســاهميها 
وتقديمهــا علــى مصلحتهــم الشــخصية. 

مــع الوضــع باالعتبــار أن جميــع الوظائــف الحاليــة والســابقة والمؤهــالت والخبــرات ألعضــاء اللجــان ســواء مــن مجلــس اإلدارة أو 
مــن خــارج المجلــس تــم الحديــث عنهــا ســابقًا.

ونوجــز فيمــا يلــي وصفــًا للجــان التابعــة وبيــان أعضائهــا ومســؤولياتها واجتماعاتهــا المنعقــدة علــى مــدار العــام 
2020م.

1.اللجنة التنفيذية
يشــكل مجلــس إدارة الشــركة اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد مــن اعضــاءه شــريطة أن ال يقــل عددهــم عــن ثالثــة أعضــاء باإلضافــة 
إلــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة ويصــدر بهــذا الشــأن قــرار عــن مجلــس اإلدارة يحــدد فيــه أســماء أعضــاء اللجنــة واســم رئيــس 
اللجنــة وذلــك بهــدف إفــراد مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد لمناقشــة موضوعــات معينــة ورفــع التوصيــات بشــأنها لتســهيل اتخــاذ 

القــرار داخــل مجلــس اإلدارة، وجــاء تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة علــى النحــو التالــي:

أعضاء اللجنة التنفيذية

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / سعود بن سليمان الجهني1

عضو اللجنةاألستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس2

عضو اللجنةاألستاذ / مساعد بن خالد الشثري3

عضو اللجنةالمهندس / علي بن سيف القحطاني4

مهام ومسئوليات اللجنة:

تتولــى اللجنــة التنفيذيــة جميــع المهــام والمســئوليات التــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا وأيــة مهــام أخــرى ومســئوليات أخــرى 
تحــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة وعلــى األخــص مــا يلــي:

ــل  ــن قب ــا م ــم اتخاذه ــي ت ــراءات الت ــرارات أو اإلج ــن الق ــس اإلدارة ع ــة مجل ــركة وإحاط ــؤون الش ــال وش ــه أعم 1.إدارة وتوجي
ــس لهــا. ــب إقــرار المجل ــي تتطل ــك الت ــة أو تل اللجن

2.مناقشــة اي موضــوع يدخــل ضمــن اختصاصــات مجلــس اإلدارة دون اســتثناء ورفــع هــذه التوصيــات الــى مجلــس اإلدارة التخــاذ 
القــرارات المناســبة بشــأنها، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعييــن جهــات استشــارية  وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة 

بشــأن الترشــيح لعضويــة اللجنــة والمراجعــة الدوريــة الئحــة اللجنــة.

3.إعداد تقرير سنوي لمجلس اإلدارة عن االعمال التي انجزتها اللجنة.

4.تصميم مصفوفة الصالحيات في الشركة ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد ومراجعتها بشكل دوري من قبل اللجنة.

5.مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة، وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجديــدة أو إعــادة االســتثمارات والمصادقــة عليهــا 
قبــل تقديمهــا للمجلــس للموافقــة عليهــا

6.مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق فــي الفروقــات الجوهريــة المتعلقــة بالموازنــات )إن وجــدت( قبــل أن يتــم 
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

7.المراجعــة الدوريــة للنفقــات الرأســمالية ووضــع أصــول الشــركة نصــب أعينهــا ومراجعــة خطــط االســتثمار في ســيولة الشــركة 
الفائضــة ومناقشــة فــرص االســتثمار والتوســع باإلضافــة إلــى الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجه االنشــطة التشــغيلية للشــركة 

بمــا يضمــن جــودة المنتجات.
لجنة المراجعةاللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

لجنة الحوكمة لجنة الترشيحات
والمكافأت
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جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2020 م

العضو
رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 63

26/02/2020 م

االجتماع رقم 64

14/04/2020 م

االجتماع رقم 65

17/06/2020 م

االجتماع رقم 66

18/08/2020 م

االجتماع رقم 67

07/10/2020 م

االجتماع رقم 68

27/10/2020 م

االجتماع رقم 69

09/12/2020 م

أ.سعود بن سليمان 
الجهني

أ.عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الخميس

أ.مساعد بن خالد 
الشثري

المهندس / علي بن 
سيف القحطاني

 معتذر حاضر

2.لجنة المراجعة
وفقــًا للمــادة األولــى بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة لالســتثمار والمــادة الرابعــة والخمســون مــن 
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ومــا يقابــل تلــك المــواد مــن النظــام األســاس للشــركة 
والئحــة الحوكمــة لديهــا فقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخامســة فــي اجتماعهــا 
ــر أعضــاء  ــف مــن أربعــة أعضــاء مــن غي ــر 2020م لتتأل ــى 1441هـــ الموافــق 02 يناي ــث المنعقــد بتاريــخ 07 جمــادى األول الثال
مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وبينهــم مختصيــن بالشــؤون الماليــة والمحاســبية، مــع اعتمــاد الئحــة عمــل اللجنــة المحــددة لضوابــط 

وإجــراءات عملهــا ومكافــآت أعضائهــا، وجــاء تشــكيل اللجنــة علــى النحــو التالــي

أعضاء لجنة المراجعة

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / طارق بن خالد العنقري1

عضو اللجنةاألستاذ / علي ين سليمان العايد2

عضو اللجنةاألستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد3

عضو اللجنةاألستاذ / تركي بن محمد المرزوق*4

* وافــق مجلــس اإلدارة علــى اســتقالة العضــو مــن عضويــة لجنــة المراجعــة نظــرًا ألســباب شــخصية وخاصــة الرتباطاتــه العمليــة خــالل الفتــرة القادمــة، وتــم اإلعــالن عــن 
ذلــك علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 21 يوليــو 2020 م.

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة
أ ) المراجع الخارجي والتقارير المالية :

ــن  ــابات الخارجيي ــي الحس ــم مؤهــالت مراجع ــة وتقيي 1.مراجع
ــي  ــريك الرئيس ــك الش ــي ذل ــا ف ــتقالليتهم بم ــم واس وأدائه
ــى  ــتقل عل ــع المس ــق المراج ــاء فري ــار أعض ــن كب ــم م وغيره
أســاس ســنوي والحصــول علــى إقــرار ســنوي بتلــك االســتقاللية.

2.مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها .

ــة  ــن والموافق ــن الخارجيي ــطة المراجعي ــى أنش ــراف عل 3.اإلش
الموكلــة  المراجعــة  أي نشــاط خــارج نطــاق أعمــال  علــى 

إليهــم أثنــاء أداء مهامهــم .

4.مراجعــة تعليقــات أو مؤهــالت المراجــع الخارجــي علــى 
القوائــم الماليــة ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها .

ــات  ــول البيان ــي ح ــابات الخارج ــع الحس ــر مراج ــة تقري 5.مراجع
ــاب اإلدارة . ــة وخط المالي

6.مراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية قبــل عرضهــا 
ــق  ــا يتعل ــات فيم ــرأي والتوصي ــداء ال ــس اإلدارة وإب ــى مجل عل

بنزاهتهــا وســامتها وشــفافيتها .

7.بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة ، تقــدم اللجنــة رأيهــا الفني 
حــول مــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي والقوائــم 
ــوي  ــوم وتحت ــق ومفه ــادل ومتس ــكل ع ــة بش ــة ممثل المالي
علــى قــدر مناســب مــن المعلومــات لتمكيــن المســاهمين 
والمســتثمرين مــن تقييــم المركــز المالــي لشــركة أســمنت 
ــج عملياتهــا ونمــاذج األعمــال واســتراتيجياتها  . ــوك ونتائ تب

8.المراجعــة مــع مراجعــي الحســابات الخارجييــن ، لمــدى تنفيــذ 
التغيــرات أو التحســينات فــي الممارســات المالية أو المحاســبية.

9.المراجعــة المنتظمــة مــع مراجعــي الحســابات الخارجييــن ألي 
مشــاكل فــي المراجعــة أو الصعوبــات التــي يواجهونهــا أثنــاء 
أعمــال المراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي قيــود علــى نطــاق أنشــطة 
المراجعيــن الخارجييــن أو علــى الحصــول علــى المعلومــات 

المطلوبــة و رد اإلدارة عليهــا .

الســنوية  ربــع  الصحفيــة  البيانــات  ومناقشــة  10.مراجعــة 
. والســنوية 

11.القوائــم الماليــة األوليــة تتــم الموافقــة عليهــا بعــد 
ــو  ــن عض ــا م ــم توقيعه ــس اإلدارة ، ويت ــن مجل ــا م اعتماده
التنفيــذي والمديــر  الرئيــس  مفــوض مــن مجلــس اإلدارة و 
المالــي ، وأن يفصــح عنهــا للمســاهمين خــالل فتــرة ال تتجــاوز 
ــك  ــملها تل ــي تش ــة الت ــرة المالي ــة الفت ــن نهاي ــًا م ) 30 ( يوم

ــم القوائ

ب)  المراجعة الداخلية :
1.دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة للشــركة 

ونظــام إدارة المخاطــر .

تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  2.اســتعراض 
المراجعــة  بمالحظــات  يتعلــق  فيمــا  التصحيحيــة  التدابيــر 

فيهــا  الــواردة 

إدارة  كانــت  إذا  األنشــطة  علــى  واألشــراف  3.المراقبــة 
ــذ  ــي تنفي ــا ف ــن فاعليته ــركة تضم ــة بالش ــة الداخلي المراجع
األنشــطة والواجبــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة ، وإذا لــم 
يكــن للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا 

ــه . ــى تعيين ــة إل ــدى الحاج ــأن م ــس اإلدارة بش ــى مجل إل

ج)  مراجع الحسابات
الحســابات  مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  1.التوصيــة 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق 
مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد 

ــم. معه

وموضوعيتــه  الحســابات  مراجــع  اســتقالل  مــن  2.التحقــق 
وعدالتــه ، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ، مــع األخــذ فــي 

االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

 ، وأعمالــه  الشــركة  حســابات  مراجــع  خطــة  3.مراجعــة 
والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة وإداريــة تخــرج عــن 

نطــاق أعمــال المراجعــة ، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك .

4.اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

5.دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم 
الماليــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأنها.

د ) ضمان االلتزام
1.مراجعــة نتائــج أي فحوصــات مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة 
والتأكــد مــن أن الشــركة قــد اتخــذت اإلجــراءات الالزمــة فيمــا 

ــك . ــق بذل يتعل

المناســبة  التدابيــر  اتخــذت  قــد  الشــركة  أن  2.التأكــد مــن 
ذات  واإلجــراءات  والسياســات  واللوائــح  للقوانيــن  لالمتثــال 

الصلــة 

ــع  ــالت م ــة والمعام ــة المقترح ــات التعاقدي ــة الترتيب 3.مراجع
األطــراف ذات العالقــة وتقديــم رأيهــا إلــى مجلــس اإلدارة 

ــالت . ــات والمعام ــذه الترتيب ــق به ــا يتعل فيم

ه ( األخالق واالحتيال
1.يجــب علــى اللجنــة وضــع ترتيبــات تمكــن موظفــي الشــركة 
مــن تقديــم تقاريــر غيــر معلومــة المصــدر عــن المخــاوف 
مــن  الماليــة وغيرهــا  بالتقاريــر  يتعلــق  فيمــا  والتعليقــات 
األمــور.  وينبغــي للجنــة أيضــا أن تكفــل تطبيــق اإلجــراءات 
ــة مــن خــالل إجــراء تحقيقــات مســتقلة مناســبة فيمــا  بفاعلي
أو  الدقــة  أو عــدم  أو األخطــاء  المخالفــات  يتعلــق بحجــم 
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المخالفــات المبلــغ عنهــا ، وأن تتخــذ إجــراءات المتابعــة المناســبة .

2.ضمــان اتخــاذ التدابيــر المناســبة للــرد علــى أي ادعــاءات أو مخــاوف تــم اإلبــالغ عنهــا ، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى المشــورة 
القانونيــة أو الفنيــة الخارجيــة عنــد الضــرورة

3.مراجعة وتقييم عمليات شركة أسمنت تبوك إلدارة مدونة السلوك األخالقي .

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 2020 م

العضو
رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 93

25/02/2020 م

االجتماع رقم 94

15/05/2020 م

االجتماع رقم 95

11/08/2020 م

االجتماع رقم 96

15/10/2020 م

االجتماع رقم 97

08/11/2020 م

األستاذ / طارق بن خالد العنقري

 األستاذ / علي بن سليمان العايد

األستاذ / تركي بن عبدالمحسن 
اللحيد

األستاذ / تركي بن محمد 
☓المرزوق

حاضر معتذر    ☓ مستقيل

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة
تنفــذ إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة عمليــات مراجعــة مســتمرة للتحقــق مــن فعاليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة 
فــي حمايــة أصــول الشــركة ، وتقويــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة األداء ، ولــم تظهــر عمليــات المراجعــة المشــار 
إليهــا ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة ، ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم مراقــب الحســابات الخارجــي بعمليــة 
تقويــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة ، حيــث تقــوم الشــركة بتمكينــه مــن اإلطــالع 
علــى كافــة محاضــر اجتماعــات لجنــة المراجعــة ، وتقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة للفتــرة / الســنة الماليــة وكافــة الوثائــق 

المطلوبــة  .

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 
إن تقييــم لجنــة المراجعــة لنظــم وضوابــط الرقابــة الداخليــة والماليــة بالشــركة لــم تظهــر أي ضعــف جوهــري ، باســتثناء بعــض 
المالحظــات غيــر الجوهريــة والتــى تــم اإلبــالغ عنهــا فــي تقاريــر المراجعــة المختلفــة ، وتــم اتفــاق إدارة المراجعــة الداخليــة 

مــع اإلدارات المعنيــة لتنفيــذ إجراءاتهــا التصحيحيــة . 

ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم مراجعــة الحســابات الخارجــي عــادة بعمليــة تقويــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للقوائــم 
الماليــة الســنوية للشــركة حيــث تقــوم الشــركة بتمكينــه مــن اإلطــالع علــى كافــة النظــم والسياســات واإلجــراءات ومحاضــر 

اجتماعــات لجنــة المراجعــة ، وتقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة للفتــرة / الســنة الماليــة محــل الفحــص .

3.لجنة الترشيحات والمكافآت
هــي لجنــة منبثقــة مــن مجلــس إدارة الشــركة ، وتتكــون مــن ) 3 ( ثالثــة أعضــاء يعينهــم مجلــس اإلدارة ، ويحــدد مــدة 

ــس اإلدارة . ــي مجل ــة ف ــدة العضوي ــن م ــدة ع ــذه الم ــد ه ــث ال تزي ــم بحي عضويته

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي1

عضو اللجنةاألستاذ /وفي بن نافع الشخص2

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري 3

مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت
ــرى  ــام أخ ــة مه ــا وأي ــاق أغراضه ــي نط ــل ف ــي تدخ ــئوليات الت ــام والمس ــع المه ــآت جمي ــيحات والمكاف ــة الترش ــى لجن تتول

ــي : ــا يل ــص م ــى األخ ــس اإلدارة وعل ــن مجل ــا م ــال إليه ــرى تح ــئوليات أخ ومس

1.التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس أو اللجان التابعة له وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة .

ــس أو  ــة المجل ــحين لعضوي ــاء المرش ــم األعض ــد تقيي ــل عن ــن العوام ــد م ــار العدي ــن االعتب ــي عي ــذ ف ــة األخ ــى اللجن 2.يجــب عل
ــادة . ــى القي ــدرة عل ــتقاللية والق ــة واالس ــرة الالزم ــر الخب ــئولية وتوف ــة والمس ــة والمصداقي ــل النزاه ــان مث اللج

3.المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــادة وصــف القــدرات 
والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت االزم مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة .

4.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اجراؤها .

5.التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين والتأكــد مــن عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى .

ــك  ــع تل ــم وض ــاة أن يت ــع مراع ــن م ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــآت أعض ــات ومكاف ــة لتعويض ــات واضح ــع سياس 6.وض
ــاألداء . ــط ب ــر ترتب ــق معايي ــات وف السياس

7.التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس أو اللجان التابعة له .

8.تنفيــذ تقييــم ســنوي ألداء المجلــس وأداء األعضــاء وفــق نمــاذج محــددة يعتمدهــا مجلــس اإلدارة بنــاء علــى اقتــراح اللجنــة 
، ويمكــن االســتعانة بجهــات خارجيــة مســتقلة متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك .

9.تحديد المعايير الالزمة للتقييم السنوي للرئيس التنفيذي للشركة وإجراءتقييم سنوي ألداء الرئيس التنفيذي للشركة 

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2020 م

العضو

رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 27

07/04/2020 م

االجتماع رقم 28

09/11/2020 م

األستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

األستاذ / وفي بن نافع الشخص

األستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري

 معتذر حاضر
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4.لجنة الحوكمة
ــدة  ــدد م ــس اإلدارة ، ويح ــم مجل ــاء يعينه ــة أعض ــن ) 4 ( أربع ــون م ــركة ، وتتك ــس إدارة الش ــن مجل ــة م ــة منبثق ــي لجن ه

ــس اإلدارة . ــي مجل ــة ف ــدة  العضوي ــن م ــدة ع ــذه الم ــد ه ــث ال تزي ــم بحي عضويته

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس1 

عضو اللجنةاألستاذ /سعود بن سليمان الجهني2

عضو اللجنةاألستاذ/ طارق بن خالد العنقري3

عضو اللجنةاألستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي4

مهام ومسئوليات لجنة الحوكمة
تتولــى لجنــة الحوكمــة جميــع المهــام والمســئوليات التــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا وأيــة مهــام أخــرى ومســئوليات أخــرى 

تحــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة وعلــى األخــص مــا يلــي:

ــة  ــات النظامي ــًا للمتطلب ــا وفق ــا و تحديثه ــة قواعده ــة ( ومراجع ــة الحوكم ــركة ) الئح ــة بالش ــة خاص ــد حوكم ــع قواع 1.وض
ــك القواعــد. ــزام الشــركة بتل وأفضــل الممارســات ، و التحقــق مــن الت

ــة والتأكــد مــن مطابقــة لوائــح الشــركة لهــا وإبقــاء أعضــاء  ــة الســوق المالي 2.مراجعــة لوائــح الحوكمــة الصــادرة مــن هيئ
ــات. ــل الممارس ــركات وأفض ــة الش ــال حوكم ــي مج ــورات ف ــى التط ــًا عل ــس اإلدارة دوم مجل

3.مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم شــركة أســمنت تبــوك ، وغيرهــا مــن اإلجــراءات الداخليــة بمــا 
يلبــي حاجــات الشــركة.

4.التأكــد أن جميــع السياســات واإلجــراءات المكتوبــة والمتعمــدة لــدى الشــركة متوافقــة مــع قواعد اإللتــزام المطبــق وتحديث 
السياســات واإلجــراءات الخاصــة باإللتــزام ومراجعــة تقاريــر إدارات الشــركة المرســلة إلــى الجهــات الرقابية .

5التعــرف علــى المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه الشــركة وتقييمهــا واإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم 
فعاليتهــا مــع وضــع آليــات وقيــاس لمتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة .

ــن  ــق م ــركة  ، والتحق ــطة الش ــم أنش ــة وحج ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــر بم ــاملة إلدارة المخاط ــات ش ــتراتيجية وسياس ــع اس 6.وض
ــركة . ــة للش ــة والخارجي ــرات الداخلي ــى المتغي ــاًء عل ــا بن ــا وتحديثه ــا ومراجعته تنفيذه

ــه  ــركة ل ــدم تجاوزالش ــن ع ــق م ــه والتحق ــاظ علي ــركة والحف ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــول للمخاط ــتوى مقب ــد مس 7.تحدي
ــكل دوري . ــا بش ــا له ــر وتعرضه ــل المخاط ــى تحم ــركة عل ــدرة الش ــادة ق ــك إلع ــل وذل ــارات التحم ــراء اختب وإج

8.التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح ، مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل اإلثنــي 
عشــر شــهرًا القادمــة .

9.إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول تعــرض الشــركة للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر ، ورفعهــا إلــى مجلــس 
اإلدارة .

10.العمــل علــى ضمــان توافــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر ، وتقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقة 
ــإدارة المخاطر . ب

ــن  ــق م ــس اإلدارة والتحق ــن مجل ــاده م ــل اعتم ــأنه قب ــات بش ــع توصي ــر ووض ــي إلدارة المخاط ــكل التنظيم ــة الهي 11.مراجع
ــر . ــركة للمخاط ــرض الش ــا تع ــأ عنه ــد ينش ــي ق ــطة الت ــن األنش ــر ع ــي إدارة المخاط ــتقالل موظف اس

مراجعة ما يثير لجنة المراجعة من مسائل قد يؤثر في إدارة المخاطر في الشركة .   12

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2020م

العضو

رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 01

02/09/2020 م

االجتماع رقم 02

09/12/2020 م

األستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

األستاذ / سعود بن سليمان الجهني 

األستاذ / طارق بن خالد العنقري

األستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

  معتذر حاضر

رابعًا : التعامالت مع األطراف ذات العالقة

تؤكــد الشــركة أنــه خــالل العــام المالــي 2020م لــم يتــم إبــرام أي عقــود أو صفقــات أو تعامــالت كانــت أســمنت تبــوك طرفــًا 
فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء اللجــان مــن خــارج مجلــس اإلدارة أو للرئيــس 

التنفيــذي أو للمديــر المالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة أو مــع أي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.
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األسباب والتفاصيلنص المادة / الفقرة رقم المادة

المادة السبعون

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

)المادة استرشاديه(

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ( لجنة إدارة 
المخاطر ) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من 

المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية

تم تأسيس وحدة إلدارة المخاطر بقيادة موظف متخصص في مجال إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل 
المجلس إلدارة المخاطر، كما يعمل الموظف على بناء الوحدة وتعيين فريق مختص في إدارة المخاطر لتأسيس أعمال 

وأنشطة اإلدارة،ً  ، فضال عن المخاطر التي من شأنها أن تعزز المشاركة الفعالة من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذي 
في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه الشركة، هذا وسيقوم المجلس بتكوين هذهً  اللجنة 

متى ما رأى ذلك ضروريا.

المادة الثانية والسبعون

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

)المادة استرشاديه(

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ( ستة أشهر ) على 
تم تأجيل تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة إلى حين استكمال البنية التحتية المتعلقة بإدارة المخاطر.األقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة الخامسة والثمانون

تحفيز العاملين

)المادة استرشاديه(

1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى أراء 
العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل 

القرارات المهمة
على الرغم من أن المادة استرشاديه إال أن الشركة تحرص على توفير بئئة عمل آمنة وصحية لكافة منسوبيها وتدرس 

بشكل مستمر سبل رفع درجة الوالء من خالل تكثيف برامج تحفيزية خالل السنوات القادمة.تم االلتقاء بالموظفين من قبل 
إدارة الشركة ووضع بريد إلكتروني خاص للموظفين للتواصل مع مجلس اإلدارة

2. برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي 
تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإنفاق على 

تلك البرامج

3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

المادة السابعة والثمانون

المسئولية االجتماعية

)المادة استرشاديه(

تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بن أهدافها واألهداف التي 
يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع

يتم اإلفصاح عن جهود الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن التقرير السنوي لمجلس اإلدارة ، كما يوجد فريق 
عمل خاص لإشراف وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات، وسوف يقوم المجلسً  بعرض هذا األمر على الجمعية متى ما رأى 

ذلك ضروريا. 

المادة الثامنة والثمانون

مبادرات العمل االجتماعية

)المادة استرشاديه(

1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات 
في العمل االجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط 

المشابه
تقوم شركة أسمنت تبوك بعمل سياسة واستراتيجية واضحة في مجال المسؤولية االجتماعية وسوف يتم إعتمادها من 

قبل مجلس اإلدارة، مع العلم بأن الشركة تحرص دوما على المسوؤلية االجتماعية  وذلك منُذ سنوات، كما أنه تم اإلفصاح 
عن جهود الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن التقارير السنوية لمجلس اإلدارة وسيقوم المجلس بعرض هذا 

األمر على الجمعية متى  ما رأى ذالك ضروريا. 4. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسئولية االجتماعية 
للشركة

خامسًا: نتائج ممارسات الحوكمة خالل عام 2020

ــك  ــرق لتل ــدث أي خ ــم يح ــه ل ــة وأن ــية واإللزامي ــة األساس ــد الحوكم ــكام وقواع ــة أح ــزام بكاف ــم االلت ــد ت ــركة ق ــد الش تؤك
االحــكام، بــل امتــدت ممارســات الحوكمــة فــي الشــركة إلــى تطبيــق عــدد مــن المــواد االسترشــادية المتعلقــة بتدريــب أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ووآليــات مناســبة لتقييــم المجلــس وإســناد عــدد مــن مهــام إدارة المخاطــر إلــى لجنــة الحوكمــة لديهــا وغيرهــا 

ــة  ــة الحوكم ــا ألهمي ــًا إدراكًا منه ــا عالمي ــول به ــى المعم ــات المثل ــتحداث الممارس ــى اس ــًا عل ــركة دوم ــرص الش ــك تح كذل
ــادية ــواد االسترش ــركة للم ــق الش ــتجدات تطبي ــح مس ــي يوض ــدول التال ــتدامة، والج ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــا ف ودوره
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سادسًا: حقوق المساهمين والجمعية العامة

ونظــام  تبــوك  اســمنت  لشــركة  األساســي  النظــام  يكفــل 
حوكمتهــا للمســاهم عــدة نقــاط علــى أن تُثبــت للمســاهمين 

ــي :- ــهم وه ــة بالس ــوق المتصل ــع الحق جمي

ــرر  ــي يتق ــاح الت ــن األرب ــب م ــى نصي ــول عل ــي الحص ــق ف 1.الح
ــا . توزيعه

ــركة  ــودات الش ــن موج ــب م ــى نصي ــول عل ــي الحص ــق ف 2.الح
ــة . ــد التصفي عن

ــي  ــتراك ف ــاهمين واالش ــات المس ــور جمعي ــي حض ــق ف 3.الح
ــا . ــى قراراته ــت عل ــا والتصوي مداوالته

4.الحــق التصــرف فــي األســهم و مراقبــة أعمــال مجلــس 
اإلدارة والرفــع دعــوى المســئولية علــى أعضــاء المجلــس .

ــح  ــر بمصال ــا ال يض ــات بم ــب المعلوم ــار وطل ــق االستفس 5.الح
الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه 

التنفيذيــة 

ــي  ــاهميها ف ــن مس ــدد م ــر ع ــاركة أكب ــركة مش ــح الش 6.تتي
الوقــت  اختيــار  ، وتحــرص علــى  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
والمــكان المالئميــن لعقدهــا . إضافــة إلــى أنهــا تتبنــى نظــام 
التصويــت عــن بعــد لتُســهل علــى مســاهميها ممارســة حــق 

ــت. التصوي

ــوك ونظــام  ــص النظــام األساســي لشــركة اســمنت تب كمــا ين
العامــة  بالجمعيــة  المتعلقــة  األحــكام  علــى  حوكمتهــا 
للمســاهمين والتــي تشــتمل علــى اإلجــراءات واالحتياطــات 

التاليــة :
-1 ضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة، 
وتُعتبــر الجمعيــة العامــة هــي الســلطة األعلــى فــي الشــركة 

2-صالحيــات حصريــة تشــمل تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وإعفائهــم.

3-مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة وحــق االستفســار وطلــب 
المعلومــات بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض مــع 
نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة . وإقــرار القوائــم 
الماليــة الموحــدة ، وتعييــن مراقــب الحســابات وتحديــد أتعابــه 
، وإقــرار توزيــع األربــاح الموصــى بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
، وزيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه ، وتعديــل النظــام 

ــركة . ــي للش األساس

سابعًا: سياسات اإلفصاح والشفافية

المســتثمرين  المســاهمين وعالقــات  لحقــوق  إدراكًا منهــا 
وتعزيــزا ً لعالقتهــا مــع مســاهميها وكافــة مســتثمريها 
وأصحــاب المصالــح لديهــا وحفاظــاً علــى حقوقهــم، وإيمانــا 
إلــى  تهــدف  التــي  المؤسســية  الحوكمــة  بأهميــة  منهــا 
حمايــة حقــوق المســاهمين وتعزيــز الرقابــة الداخليــة مــن 
خــالل تفعيــل دور مجلــس اإلدارة ولجانــه وااللتــزام بمبــدأ 
اإلفصــاح والشــفافية، فقــد واصلــت شــركة أســمت تبــوك خــالل 
ــادرة  ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــا بالئح ــام 2020م التزامه الع
مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية واألنظمــة األخــرى ذات 

ــة.  العالق

وبناء عليه تقوم شركة أسمنت تبوك بما يلي: 

الشــركة  أداء  علــى  النظاميــة  إفصاحاتهــا  تقتصــر  ال    1-
ونتائجهــا الماليــة بــل يمتــد اإلفصــاح إلــى كافــة المعلومــات 
ــتثمرين  ــور المس ــركة وجمه ــاهمي الش ــم مس ــد ته ــي ق الت
العالقــة  ذات  األنظمــة  تقتضيهــا  ومــا  المصالــح  وأصحــاب 
والممارســات الدوليــة الجيــدة التــي تتبناهــا الشــركة فــي 

مجــال الحوكمــة والشــفافية.

-2 تضميــن حقــوق المســاهمين فــي النظــام األســاس للشــركة 
ــل الحوكمة. ودلي

-3 تمكيــن المســاهمين والمســتثمرين مــن الحصــول علــى 
المعلومــات، حيــث تقــوم الشــركة بنشــر التقاريــر الماليــة 
ــة  ــوق المالي ــع الس ــر موق ــة عب ــار الجوهري ــات واألخب واإلعالن
لمجلــس  الســنوي  والتقريــر  اليوميــة  والصحــف  "تــداول" 

إدارتهــا.

لمتابعــة شــؤون  الشــركة  إدارة خاصــة فــي  اســتحداث   4-
ــاح  ــة باألرب ــاراتهم المتعلق ــى استفس ــرد عل ــاهمين وال المس

غيــر المســتلمة أو غيرهــا.

عــدد طلبــات الشــركة لســجل المســاهمين وتواريــخ تلــك 
الطلبــات وأســبابها

عدد طلبات 
الشركة لسجل 

المساهمين
أسباب الطلبتاريخ الطلب

الحمعية العامة2020/01/01 م1

اجراءت الشركة2020/02/18 م2

الجمعية العامة2020/04/29 م3

إجراءات الشركة2020/09/06 م4

ثامنًا : إقرارات مجلس اإلدارة 
يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي  -:. 1

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.. 2

أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة ونفذ . 3
بفاعلية.

ــى . 4 ــركة عل ــدرة الش ــي ق ــر ف ــك يذك ــد أي ش ــه ال يوج أن
مواصلــة نشــاطها.

ال توجــد أيــة عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود احتياطيــة . 5
مفروضــة علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن 

ــرى. ــة أخ ــة أو قضائي ــراقية أو تنظيمي ــة إش ــة جه أي

للمعاييــر . 6 وفقــًا  للشــركة  الماليــة  القوائــم  أعــدت 
ــة الســعودية للمحاســبين  المحاســبية الصــادرة عــن الهيئ
ــام  ــن نظ ــة م ــات ذات العالق ــًا للمتطلب ــن ، وطبق القانونيي
يتعلــق  فيمــا  للشــركة  األساســي  والنظــام  الشــركات 

بإعــداد ونشــر البيانــات الماليــة .

ال توجــد أســهم أو أدوات ديــن صــادرة لشــركة تابعــة ، إذ . 7
أن الشــركة ال تملــك شــركة تابعــة .

ال يوجــد لــدى الشــركة أســهم خزينــة محتفــظ بهــا خــالل . 8
العــام 2020م.

تلتــزم الشــركة بالعمــل علــى حمايــة حقــوق المســاهمين . 9
ــة  ــذات فئ ــن ل ــاهمين المالكي ــن المس ــز بي ــدم التميي وبع
يضمــن  بمــا  عنهــم  حــق  أي  حجــب  وعــدم  األســهم 

المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين.

إلــى إعاقــة . 10 لــم تضــع الشــركة أي إجــراء قــد يــؤدي 
التصويــت. فــي  لحقــه  المســاهم  اســتخدام 

لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن . 11
أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض  عقــده 

أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.

ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي . 12
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــدا أعض ــخاص ( ع ــود ألش ــت تع التصوي
وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم ) وقــد أبلغــوا الشــركة 

ــام 2020م . ــالل ع ــوق خ ــك الحق بتل

ــة للتحويــل وأي . 13 ــدى الشــركة أدوات للديــن قابل ال توجــد ل
أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل العــام 

2020م. 

ــن . 14 ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــد حق ال يوج
قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق 
اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتها الشــركة 

خــالل العــام 2020م.

ال يوجــد لــدى الشــركة أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألي . 15
أدوات ديــن قابلــة لالســترداد. 

ال يوجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة فيهــا تعــارض بينها . 16
وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ، أو التــي رفــض المجلــس 
األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه 

وتحديــد أتعابــه وتقييــم المراجــع الداخلــي

لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــالل العــام المالــي . 17
استشــارية  صبغــة  ذات  خدمــات  أي  بتقديــم  2020م 

ــوص. ــذا الخص ــي ه ــاب ف ــق أي أتع ــم يتل ــركة ول للش

لــم تتســلم الشــركة مــن مراجــع الحســابات طلبــًا بانعقــاد . 18
ــم  ــة ول ــة المنتهي ــنة المالي ــالل الس ــة خ ــة العام الجمعي

ــا. ــم انعقاده يت

ال توجــد أحــداث الحقــة جوهريــة تؤثــر علــى ســالمة . 19
ــد  ــت بع ــا حدث ــج عملياته ــركة ونتائ ــي للش ــز المال المرك
نهايــة العــام ولــم يتــم توضيحهــا، غيــر مــا تضمنــه هــذا 

ــر. التقري

يقــر مجلــس اإلدارة بأنــه يوجــد قــرض علــى الشــركة . 20
لصالــح بنــك البــالد .

ــهم وال . 21 ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــن قابل ــد أي أدوات دي ال يوج
يوجــد أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب ولــم 

ــة . ــنة المالي ــالل الس ــابهة خ ــوق مش ــدر أي حق يص

ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.. 22

ال يوجــد أي مصلحــة وحقــوق خيــار تعــود ألعضــاء مجلــس . 23
ــن وأزواجهــم وأوالدهــم  ــار التنفيذيي إدارة الشــركة وكب
القصــر وآبائهــم وأمهاتهــم وأقربائهــم فــي أســهم أو 

أدوات ديــن.

ال توجــد أداوت ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم وال توجد . 24
أداوت ديــن قابلة لالســترداد.

أحــد . 25 بموجبــه  تنــازل  اتفــاق  أو  ترتيبــات  أي  يوجــد  ال 
. لألربــاح  حقــوق  أي  عــن  الشــركة  مســاهمي 

أنشــأت . 26 أخــرى  احتياطيــات  أو  اســتثمارات  أي  يوجــد  ال 
. الشــركة  موظفــي  لمصلحــة 



كلمة 
الختام

ــركة أن  ــس إدارة الش ــاء مجل ــس وأعض ــر رئي ــذا يس ــا ه ــام تقريرن ــي خت ف

يتقدمــوا بخالــص الشــكر والتقديــر الــى وزارة التجــارة واالســتثمار وجميــع 

ــم  ــى دعمه ــة عل ــوق المالي ــة الس ــة وهيئ ــة ذات العالق اإلدارات الحكومي

وتعاونهــم المتواصــل مــع الشــركة والــذي كان لــه األثــر الكبيــر فــي تقــدم 

ــم  ــى دعمه ــرام عل ــركة الك ــاهمي الش ــى مس ــا وإل ــركة وازدهاره الش

وثقتهــم ، وإلــى كافــة العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم المثمــرة 

خــالل العــام الماضــي  ..

مجلس اإلدارة



88 87

حصل الرئيس التنفيذي للشركة

المهندس علي القحطاني على جائزة أفضل رئيس تنفيذي

لقطاع البناء في العالم العربي للعام الثاني على التوالي



8001164888 	 		 المبيعات	:	
8001164999	 	 المساهمين	:	
0144324100	 	 	 	 هاتف	:	
0144324111	 	 	 	 فاكس	:	

tcc@tcc-sa.com البريد	اإللكتروني	:	
www.tcc-sa.com الموقع	اإللكتروني	:	

شـركـة اسـمـنـت تبـوك
Tabuk Cement Company


