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جدول المحتويات

 لمحة عامة
عن أسمنت حائل

.النشاط
.سياسة الشركة

.استراتيجية الشركة
.التوقعات المستقبلية

.البيئة، الصحة، السالمة، األمن، والجودة
.المسؤولية االجتماعية

 ملخص األداء التشغيلي
.منتجات أسمنت حائل

 .إنتاج الكلنكر
.إنتاج األسمنت

 ملخص األداء المالي
.المعلومات القطاعية

.التحليل الجغرافي
.األرباح الصافية وربحية السهم

.قائمة المركز المالي لخمس سنوات
.قائمة الدخل لخمس سنوات

.إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية
.إيضاح االختالف عن المعايير المحاسبية

.القروض طويلة االجل
.المدفوعات النظامية

.ضريبة القيمة المضافة
 العقوبات والجزاءات المفروضة على أسمنت

.حائل
إدارة المخاطر

.مفهوم إدارة المخاطر في أسمنت حائل
 لماذا تهتم أسمنت حائل بالمخاطر

.المؤسسية
.طبيعة المخاطر

.سياسة أسمنت حائل للتعامل مع المخاطر
 رأس المال وإبالغات الملكية

.رأس المال
.قيود االستثمار

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة
 .المحتفظ بها من قبل أسمنت حائل

 رسم تحليلي مقارن بأداء السهم مع أداء
.القطاع مع أداء مؤشر السوق

 أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم
.واللجان وكبار التنفيذيين
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جدول المحتويات

 سياسة توزيع األرباح والمكافآت
 .سياسة توزيع األرباح

.توزيع األرباح
 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان

.المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية
 حقوق وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار

.التنفيذيين
.مكافآت كبار التنفيذيين

 .مكافآت أعضاء اللجان
.البرامج التحفيزية لموظفي أسمنت حائل

 حوكمة أسمنت حائل
الحوكمة في أسمنت حائل

 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات
تعامالت األطراف ذات العالقة

أحداث مهمة
الجمعيات العامة للمساهمين

  مجلس اإلدارة
   لجان مجلس اإلدارة

 المراجعة والرقابة الداخلية ونتائج لجنة
 المراجعة

 تقرير مراجع حسابات أسمنت حائل
إقرارات مجلس اإلدارة

 تأكيدات مجلس اإلدارة
 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة

 أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين-
 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال

أسمنت حائل وأدائها
 الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في
 تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة

الخارجية التي قامت بالتقييم
 عالقات المساهمين

 طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين
خالل العام 2022م

 إعالنات أسمنت حائل المفصح عنها نظامًا
 خالل العام المالي 2022م

مسؤول عالقات المساهمين
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اإلقتصادية، والمتغيرات  التحديات  مع  وتعاملها  بالتميز  الراسخ  حائل  أسمنت  التزام  على  2022 م شاهدًا  عام   كان 

 واستمرار خططها في توثيق مكانتها الرائدة إقليميًا وتقديم المنتج بجودة عالية ومواصلتها في تحسين أدائها

 من قبل إدارتها وموظفيها تجاه جميع األطراف ذوي المصلحة. وتأتي فلسفة أسمنت حائل في إنجازاتها إلى التركيز

 على التكامل والتخطيط المسبق نحو استدامة منهجية اإلنجاز في عمل مؤسسي ممنهج يتمحور حول ركائزها

االستراتيجية

2022م لعام  والسالمة  واألمن  والصحة  البيئة  مبادرات  تركزت   حيث 

 على التحكم في االنبعاثات، والحفاظ على صحة الموظفين، وتعزيز

.بيئة األمن والسالمة

في البشرية  الموارد  مبادرات  ساهمت  أخرى  جهة   من 

 الوصول إلى معّدل مشاركة عالية للموظفين تأتي بالتوازي

أفضل ضمن  يعمل  فّعال  داخلي  تواصل  مبادرات   مع 

 منهجيات إدارة التغيير وتحفيز االرتباط بالمنظمة وقيمها

 مع بيئة عمل جاذبة ورقمية تغطي كامل تجربة الموظف

 .Success Factor بشكل آلي عبر آخر اصدارات نظام

 وعلى مستوى العمالء والتسويق

أسمنت استراتيجيات  أدت   فقد 

للعالمة قيادي  تموضع  في   حائل 

عدة في  المنطقة  في   التجارية 

ساهمت ممنهجة   مبادرات 

 بحصول الشركة على العديد من

للعالمة والتقدير   االمتيازات 

 التجارية ونمو المبيعات وانعكس

 .على رفع حصتها السوقية

وعلى لذلك؛   وكنتيجة 

 المستوى المالي فقد شِهَد

سجل أعلى  2022م   عام 

 لإليرادات في شركة أسمنت

التركيز استمرار  مع   حائل 

وإدارة التحكم   على 

.التكاليف

نجحت فقد  التشغيلية  العمليات  جانب   وفي 

 أسمنت حائل في رفع نسبة أتمتة العمليات في

 نظام تخطيط موارد المؤسسات عبر آخر إصدارات

 مرتبطًة في لوحة تحكم SAP S4HANA نظام

والتقرير التحليل  تعزيز  في  تساهم   سحابية 

عملت كما  التشغيلية،  للعمليات   والتخطيط 

 أسمنت حائل على رفع كفاءة الهيكلة

 اإلدارية بما يسهم في تكامل وتمكين

والحوكمة المؤسسية  المخاطر   إدارة 

جميع وربط  الداخلي،   والتدقيق 

 مخرجات اإلدارات بدليل مؤشرات قياس

للعملية أعلى  كفاءة  يترجم   أداء 

 .التشغيلية بالشركة

 لمحة عامة
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استهدفت رائدة،  خطوة  حائل  أسمنت  شركة  تأسيس   كان 

وفقا ومشتقاته،  أنواعه  بجميع  االسمنت  صناعة  في   استثمارًا 

على والعمل  والعالمية  السعودية  القياسية  المواصفات   ألعلى 

 توفير احتياجات السوق. فمنذ بدايتها عام 2010، كثفت جهودها

اإلبداع وجعلت  متطلباتهم،  وتلبية  العمالء  احتياجات   لمواكبة 

عملها طريقة  في  المستمر  التحسين  إلى  سبيلها   واالبتكار 

تخوض واليوم  المستدام.  النمو  لتحقيق  الدؤوب   وسعيها 

.أسمنت حائل عملية تحول لالستفادة من أحدث موجات التغيير

ال توجد شركات تابعة ألسمنت حائل

وإنتـاج صنـاعة  هي  الشركة  أجلها  من  أسست  التي  األغراض   إن 

وخارج داخل  بـه  واإلتجـار  ومكوناته  ومشتقـاته  وتوابعه   االسمنـت 

االسمنت مصانع  وتشغيل  وإدارة  السعودية،  العربية   المملكة 

 بجميع أنواعها ولها في سبيل ذلك ممارسة التعدين واستغالل

األولية المواد  على  الحصول  من  الشركة  يمكن  ما  وكل   المحاجر 

 لصناعة األسمنت مثل الحجر الجيري والصلصال والجبس والحديد

 والكاولين والرمل وخام رمل السيليكا، وغيرها من المواد الالزمة

.لصناعة األسمنت

 ولها في تحقيق هذا الغرض الحق في إبرام كافة أنواع العقود، وأن

 تمارس كل أوجه النشاطات التي تحقق أغراضها مثل ممارسة نقل

 األسمنت والمواد األولية وجميع المواد المتصلة بصناعة اإلسمنت.

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول

.على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت

 ،يبلغ رأس مال أسمنت حائل 979,000,000 مليون ريال سعودي

.موزعه إلى 97,900,000 سهم مصدر ومدفوع بالكامل بواقع 10 ريال للسهم الواحد

النشاط

عن اسمنت حائل

التأسيس

أغراض الشركة
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سياسة أسمنت حائل

والسالمة الصحة  ومعايير  بأنظمة  القياسية  بالممارسات   االلتزام 

المحلى المستوى  على  وتحديثات  تطورات  أي  ومواكبة   والبيئة 

.والعالمي وإجراء التحسين والتطوير المستمر

البشرية الموارد  في  االستثمار  من  رفيع  مستوى   تطبيق 

التطوير استدامة  على  والعمل  المؤهلة  الكوادر   واستقطاب 

.والتدريب وسياسة التحفيز ونشر ثقافة العمل بروح الفريق

الفنية الممارسات  وجودة  المنتج  جودة  معايير  بأعلى   االلتزام 

 واإلدارية لعمليات الشركة وأنشطتها والعمل على استقطاب

.الخبرات والمبادرات التي تدعم هذا التوجه

الحوكمة ضوابط  وكل  والقانوني  النظامي  باإلطار   االلتزام 

الوسائل كل  على  والعمل  النظامية  ووثائقها   ومرجعياتها 

.الموصى بها للحفاظ على جودة األداء النظامي

 التزام مبدأ الشفافية وبناء جسور التواصل مع المستثمرين وشركاء النجاح

.بما يحفظ لهم حقوق المشاركة في تدعيم مسيرة الشركة نحو أفاق أفضل

حقوق تحفظ  المصالح  وأصحاب  والموردين  العمالء  مع  متوازنة  عالقة  على   الحفاظ 

.الجميع وترتقي بأساليب العمل

الصحة والسالمة والبيئة

رأس المال البشري

الجودة

االلتزام

الشفافية

اصحاب المصلحة

التقرير السنوي لشركة اسمنت حائل ٢٠٢٢
Annual report For Hail Cement Co. 2022

12

1.2



استراتيجية الشركة

أكفأ شركة أسمنت
على المستوى االقليمي

الطلب لتلبية  تنافسية  وبأسعار  مؤهلة  عاملة  وبقوى  التقنيات  بأحدث  األسمنت   إنتاج 

المحلي واإلقليمي

البيئة

و الصحة

والسالمة

التعلم

والنمو

العمليات

الداخلية

الماليالسوق

الموثوقيةااللتزاماالبتكارروح الفريقالشفافية

 في وقت يعيش العالم فيه تحديات وظروف اقتصادية مختلفة، تسببت في انكماش الناتج المحلي

 في العديد من الدول، وتراجع وتيرة النمو االقتصادي في البعض االخر، تسعى المملكة نحو تحقيق

نفطية، غير  مختلفة  بموارد  االقتصاد  دعم  في  والمضي   ،2030 المملكة  رؤية  في   مستهدفاتها 

.واستغالل كل الفرص المتاحة

 ومن أجل تحقيق مشاريع السعودية الكبرى التي تم طرحها ضمن برنامج الرؤية وما تشهده من تقدم 

 خالل السنوات الماضية، حيث بدأت بروز معالم العديد منها. كما تسلط المشاريع الكبرى الضوء على

 جهود المملكة نحو التنويع االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح

 مجاالت جديدة للنشاط االقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية االقتصادية بما يتماشى مع الرؤية

 سواء كانت هذه المشاريع في مرحلة الترسية أو التصميم أو بدء التنفيذ فإنها ستوفر العديد من

 الفرص عبر سالسل االمداد بأكملها، وعلى هذه المعطيات تتوقع أسمنت حائل أن يكون الطلب على

 األسمنت خالل األعوام القادمة في وتيرة متصاعدة بقيادة هذه المشاريع وأن ينمو الطلب المحلي على

.االسمنت خالل 2023 بنسبة %3 عن ما تم تحقيقية خالل 2022

التوقعات المستقبلية
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 تسعى أسمنت حائل إلى تطبيق أفضل المعايير في إجراء جميع العمليات محفزة هذا التوجه لدى كل من

 يعمل لصالحها أو معها وانسجاما مع هذا الطموح تؤمن بأن  األعمال التجارية مسؤولة عن تحقيق ممارسات

.جيدة للبيئة والصحة والسالمة واألمن والجودة وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة

البيئة و الصحة و السالمة واألمن والجودة 

 إدارة االنبعاثات بمعّدالت أفضل من المعايير

 .النظامية

.تعزيز الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء

 تنفيذ 13 مبادرة نظافة لمواقع مختلفة داخل

 .المصنع وخارجه في المنطقة المحيطة

.تجديد التصريح البيئي

 استخدام أفضل الممارسات للحفاظ على

البيئة المحيطة

البيئة

.إجراء الفحص الطبي السنوي للعاملين

 برنامج التطعيم ضد اإلنفلونزا 

.الموسمية

.برامج الفحص االحترازي

.التدريب على االسعافات األولية

 عمل أكثر من 4 فرضيات لضمان وصول

.سيارة االسعاف للموقع في الوقت المحدد

الصحة

إتمام 875 عملية تدقيق

إتمام 5,450 تقرير عن السالمة 

 تنفيذ ما يزيد على 900 عملية 

 لتحسين مناخ STOP رقابة ضمن برنامج

السالمة

 تنفيذ أكثر من 6 ورش عمل 

متخصصة في السالمة

السالمة

 .برامج تدريبية لمكافحة الحريق

الوصول في فترة اإلخالء أثناء فرضيات

الحرائق إلى معدل 3 دقائق لفرق االنقاذ

.التدريب على خطط االستجابة للطوارئ

 المراقبة اليومية للمواقع كاملة من خالل

.الكاميرات األمنية

األمن
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حصلت أسمنت حائل على العديد من الشهادات في مجال الجودة ومنها

 (ISO9001) المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة 

 يدل على إثبات قدرة أسمنت حائل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العمالء والمتطلبات

.التنظيمية باستمرار

 (ISO45001) المعيار الدولي العالمي للصحة والسالمة  

 .ويدل على تمكن أسمنت حائل من حماية الموظفين   والزوار من الحوادث واألضرار المرتبطة بالعمل

 (ISO14001) المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال

.يدل على امتالك أسمنت حائل إطارا يمكنها اتباعه في إدارة متطلبات األداء البيئي ويعتبر معيارًا طوعي

(RC14001) معيار الرعاية المسؤولة

 يدل على أن أسمنت حائل متمكنة من التحكم بجميع اآلثار المتعلقة بالبيئة والصحة واألمن وتحسين العالقة 

.مع المجتمع والموردين والزبائن وذلك بالتوعية المستمرة لجميع األطراف

الجودة
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 اعتمدت أسمنت حائل للمسؤولية االجتماعية مبادئ محددة تضمن األثر المستدام لخدمة المجتمع المحلي بما

 يتواكب مع سياستها واستراتيجيتها من خالل تطبيق أفضل المعايير والممارسات في إجراء جميع العمليات،

: -ويدعمها في ذلك عدة مبادئ أساسية تشمل

 وتعمل أسمنت حائل على تنمية دعِم المجتمِع المحلي، من خالل مبادراٍت ومشاريَع مبتكرٍة ومستدامٍة تصل

:إلى المستحّقيِن وتلِمُس حاجاتهْم، من خالل أربع مسارات رئيسية

 أن تتوافق مع

 استراتيجية

.الشركة

 أن تكون ذات

 منهجية تعزز

االستدامة

 أن يكون للمبادرات

 أثر مجتمعي

مباشر

 أن ال تتنافى مع

 قيم المجتمع

.وسماته

 حماية البيئة

 الحفاظ على مستوى السالمة

 والبيئة في الشركة والحد من

 التلوث ودعم المبادرات

.البيئية

توعية المجتمع

 من خالل الشراكة مع

 مختلف الجهات في برامج

توعوية هادفة

الصحة وجودة الحياة

 تقديم الدعم لبرامج الرعاية

 الصحية والترفيهية التي

 تساهم في تحسين جودة

الحياة

اإلبداع واالبتكار

 تنمية روح البحث العلمي ودعم 

.مبادرات فريدة ومتمّيزة

المسؤولية االجتماعية

01
02

03
04
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مبادرات المسؤولية االجتماعية لعام 2022 م

الشركاءالمسارالمبادرة

برنامج عيادة الخير الطبية - الخامس

المدني للدفاع  العالمي  اليوم   رعاية 

بمنطقة حائل

رعاية مخيم درب زبيدة

للحرف التدريبي  حائل  أسمنت   برنامج 

األسمنتية -  النسخة الثانية

 رعاية منتدى التطوع الرابع بمنطقة حائل

االجتماعية بحائل

دعم نادي الصم بمنطقة حائل

مبادرة الوطن بعيون حائل 92

 الصحة وجودة الحياة

توعية المجتمع

توعية المجتمع

االبداع و االبتكار

توعية المجتمع

الصحة وجودة الحياة

توعية المجتمع

جمعية سفانة الخيرية

المديرية العامة للدفاع المدني

محافظة بقعاء

جمعية أجا النسائية

البشرية الموارد  وزارة   فرع 
والتنمية االجتماعية بحائل

نادي الصم بمنطقة حائل

 هيئة تطوير منطقة حائل

التقرير السنوي لشركة اسمنت حائل ٢٠٢٢
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ملخص األداء التشغيلي
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أسمنت عادي
 OPC أسمنت

التشطيب
 

أسمنت
 مقاوم

أسمنت  يستخدم 

ألعمال  التشطيب 

التشطيبات  ،  السياسه 

قبل ألرضيات   وبطانه 

البلك وتركيب   ،  التبليط 

أثناء البناء

العادي األسمنت   يستخدم 
األساسيات مثل   لإلنشاءات 
 واألعمدة والجسور الخرسانية
واألرضيات للبالط   والصب 
ال التي  التطبيقات   وجميع 
من خاص  نوع   تتطلب 

االسمنت

المقاوم األسمنت   يستخدم 
 لمحطات معالجة مياه الصرف
 الصحي وعمل قنوات الصرف
تحتوي التي  الموقع   وفي 
مرتفعة كميات  على   التربة 
باطن وهياكل  الكبريات   من 

 األرض

منتجات اسمنت حائل

التقرير السنوي لشركة اسمنت حائل ٢٠٢٢
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 يعد أكثر انواع األسمنت انتشار حول العالم بسبب قوة الصالبة وشدة التحمل حيث انه يتوافق مع جميع االستخدامات التي ال

مطابقًا العادي  البورتالندي  األسمنت  إنتاج  ويتم  محددة،  مواصفات  إلى  تتطلب 

 SASO.GSO 1914(type-I) /2009 للمواصفات  والمقاييس الخليجية والسعودية رقم

OPC أسمنت عادي

المميزات

مقاومة قوة الضغط والتشققات.

سرعة اكتساب القوة

محظورات االستخدام 

 ال يستخدم في أعمال الخرسانات التي

 تتعرض لمياه البحار أو البيئة الي تحتوي

.على أمالح الكبريتات

 ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء

.االستخدام

زمن الشك البدائي

قوة الضغط بعد 7 أيام

الحد األدنى 130

الحد األدنى 30

الحد األقصى 300

الحد األدنى 41

دقائق

 ميجا

باسكال

زمن الشك النهائي

قوة الضغط بعد 28 يوم

الخصائص

التقرير السنوي لشركة اسمنت حائل ٢٠٢٢
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رقم والسعودية  الخليجية  والمقاييس  للمواصفات  وفقًا  األسمنت  من  النوع  هذا  إنتاج  يتم 

الكبريتات  ألمالح  بمقاومته  األسمنت  من  األخرى  األنواع  بقية  عن  المنتج  هذا  يتميز  حيث 

 SASO.GSO 1914(type V)/2009  

SRC أسمنت مقاوم

المميزات

 عالي المقاومة لتفاعل الكبريتات

 مما يؤدي إلى متانة الهياكل

 المصنوعة منه حتى في البيئات

 .الصعبة

 يزيد من مقاومة التآكل لحديد

.التسليح

.أقل قابلية للذوبان

االستخدامات

 محطات معالجة مياه الصرف

.الصحي، وعمل قنوات الصرف

 المواقع التي تحتوي فيها التربة

 على كميات مرتفعة من

.الكبريتات

 هياكل باطن األرض مثل خزانات

.المياه تحت األرض واألساسات

محظورات االستخدام 

 ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء

.االستخدام

زمن الشك البدائي

قوة الضغط بعد 7 أيام

الحد األدنى 140

الحد األدنى 28

الحد األقصى 300

الحد األدنى 38

دقائق

 ميجا

باسكال

زمن الشك النهائي

قوة الضغط بعد 28 يوم

الخصائص
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رقم والسعودية  الخليجية  والمقاييس  للمواصفات  وفقًا  التشطيب  أسمنت  إنتاج  يتم 

2018 SASO-ASTM-C91M/

أسمنت التشطيب

المميزات

 قليل التشققات والتصدعات

 بسبب مرونة وانتظام الوقت بين

الترطيب والجفاف

 يعطي كمية فرد أكبر على المتر

 المربع مقارنة عن باقي المنتجات

اإلسمنتية

 سهولة العمل مع الدهانات

.والمعاجين الجدارية

محظورات االستخدام 

 يمنع استخدام هذا المنتج ألعمال الهياكل

والصبات الخرسانية

 ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء

االستخدام

اإلستخدامات

أعمال اللياسه

التشطيبات

بطانة لألرضيات قبل التبليط

تركيب البلك أثناء البناء

زمن الشك البدائي

قوة الضغط بعد 7 أيام

الحد األدنى 130

الحد األدنى 11

الحد األقصى 300

الحد األدنى 18

دقائق

 ميجا

باسكال

زمن الشك النهائي

قوة الضغط بعد 28 يوم

الخصائص
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 بلغ إنتاج أسمنت حائل من الكلنكر 1,903,709 طن للعام 2022 م، مقارنة بـ 1,922,794 طن للعام 2021، ويوضح الرسم

سنوي ربع  أساس  على  م   2022 و  م   2021 لعامي  الكلنكر  إنتاج  مقارنة  التالي  البياني 

األخيرة الخمس  السنوات  خالل  سنوي)  أساس  (على  الكلنكر  إنتاج  مقارنة  التالي  البياني  الرسم  يوضح  فيما 

انتاج الكلنكر 2.2

انتاج الكلنكر السنوي
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 بلغ إنتاج أسمنت حائل من األسمنت 1,690,306 طن للعام 2022 م، مقارنة بـ 1,582,396 طن للعام 2021 م، ويوضح الرسم

سنوي ربع  أساس  على  م   2021 م   2022 لعامي  األسمنت  إنتاج  مقارنة  التالي  البياني 

األخيرة الخمس  السنوات  خالل  سنوي)  أساس  (على  األسمنت  إنتاج  مقارنة  التالي  البياني  الرسم  يوضح  فيما 

انتاج األسمنت2.3
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ملخص األداء المالي
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المبيعات

 مبيعات األسمنت

 سجلت مبيعات الشركة من األسمنت ارتفاعًا للعام 2022م بكمية 1,692,910 طن، مقارنة بـ 1,584,212 طن للعام 2021م

.ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات األسمنت لعامي 2022م و2021م على أساس ربع سنوي

يوضح الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات األسمنت (على اساس سنوي) خالل السنوات الخمس األخيرة

مخلص األداء المالي .3

مبيعات االسمنت السنوية

مبيعات االسمنت
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مبيعات الكلنكر

لعامي الكلنكر  مبيعات  مقارنة  التالي  البياني  الرسم  ويوضح  2022م  للعام  ارتفاعًا  الكلنكر  من  الشركة  مبيعات   سجلت 

.2022م و2021م

 .مخزون الكلنكر الرسم البياني التالي يوضح مقارنة مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع لعامي 2022 م و2021 م

مبيعات الكلنكر الربع سنوي
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ايرادات أسمنت حائل متركزة بشكل اساسي على المنطقة الوسطى وفيما يلي تفصيل ايرادات أسمنت حائل لعام 2022م

3.2التحليل الجغرافي

المنطقة الشمالية

مليون ريال

( 1% )

4

المنطقة الوسطى

مليون ريال

( 61,7% )

225

المنطقة الشرقية

مليون ريال

(20% )

73

المنطقة الغربية

مليون ريال

(17% )

62

تصدير1 مليون

اإلجمالي 365,4 مليون ريال
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األرباح الصافية وربحية األسهم

قائمة المركز المالي لخمس سنوات
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الموجودات - المطلوبات

 أرباح مبقاة ) خسائر متراكمة)

مجموع حقوق المساهمين
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+,)6 +,)9 +,+, +,+) +,++ ملخص قائمة الدخل

مليون ريال

)93=9 +52=2 ((4=( +3(=( (43=2 ا�يرادات

:)62=6< :)6+=(< :)66=4< :)9,=,< :(,)=9< تكلفة ا�يرادات

$$*$ .'*% -*/$, /+*+ /+*) اجمالي الدخل

:(=(< :+=(< :+=6< :(=)< :2=,< بيع وتوزيع

:+(=,< :)6=6< :)5=2< :)9=(< :+5=3< مصاريف إدارية

:+=4< :+=6< :)=2< ,=(+ ,=(9 مخصصات 

0$-*.1 /(*% $'/*% ,$*' +'*+ دخل العمليات

:2=+< :3=)< :)2=9< :)=)< :)=3< مصروفات التمويل

)=3 +=3 +=9 )=6 ,*694 ايرادات ودائع �جل

,=)5 ,=+6 ,=4( +=6 ,*(2+ إيرادات اخرى

(=2 2=,+ (=,2 6=4 :(=5< أرباح التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل االرباح او الخسائر

:6< :),=,3< :),=4< :),=9< :))=9< زكاة وضرائب

0')*%1 ).*/ -*%$% ,'*, $/*, صافي الدخل

)=2 :,=6(< :,=+,< :)=3< 5=6 ربح ( خسارة ) من إعادة قياس التزامات منافع موظفين

0'+*)1 )(*( $%/*( ,%*. ',*' إجمالي الدخل الشامل

95=9 95=9 95=9 95=9 95=( المتوسط المرجح لعدد ا�سهم (مليون)

:,=+2< ,=4, )=,9 ,=2( ,=)5 ربح السهم

!. / 0 1 !"!)4

قائمة الدخل لخمس سنوات 3.5
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األيرادات - صافي الدخل

ربح السهم

اإليراداتصافي الدخل
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المسدد خالل الجهة
العام

المستحق 
بيان أسبابهابنهاية العام

)5(*626*(((24*+2)*9الزكاة الشرعية
تـخضع أسـمنت حـائـل �نـظمة الـزكـاة والـدخـل فـي الـمملكة الـعربـية 
الـسعوديـة، ويـتم احـتساب مـخصص الـزكـاة عـلى أسـاس وعـاء الـزكـاة 

أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.

)53*)++رسوم جمركية
تــخضع أســمنت حــائــل �نــظمة الجــمارك ويــتم دفــع قــيمة الجــمارك 
المســـتحقة مـــقدمًـــا عـــند دخـــول أي مـــعدات أو مـــواد تســـتوردهـــا 

أسمنت حائل.

مــتطلب نــظامــي مــقابــل الــحصول عــلى دخــول أو خــروج الــعامــلين ,,,*+)رسوم تأشيرات
بأسمنت حائل.

2(+*(,+*)(9,(*3++*++رسوم استغالل المحاجر
يــتم ســداد الــمقابــل الــمالــي »يــجار ا�رض واســتغالل مــحاجــر الــمواد 
الـــخام بـــعد نـــهايـــة كـــل ســـنة مـــيالديـــة حســـب نـــظام االســـتثمار 

التعديني بالمملكة.

اشتراكات التأمينات 
يـخضع مـوظـفو أسـمنت حـائـل لـنظام الـتأمـينات االجـتماعـية ويـتم 662*4+(*3االجتماعية

سداد االشتراكات على أساس االستحقاق.

رسوم تجديد االقامات 
994*(5+ورخص العمل

يــخضع مــوظــفو أســمنت حــائــل غــير الــسعوديــين �نــظمة ا»قــامــة 
بالمملكة ويتم سداد رسوم ا»صدار والتجديد 

عند استحقاقها.
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 يعود سبب االنخفاض في الربح التشغيلي خالل العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى االنخفاض في متوسط سعر البيع

غرامة إلحدى واإلدارية بسبب  العمومية  المصروفات  االرتفاع في   : مثل  العام  األخرى خالل  االستثنائية  العوامل  إلى   باإلضافة 

العام الحالي مقارنة مع  العام  المبيعات خالل  ارتفاع كمية وقيمة  بالرغم من  ريال وذلك  10 ماليين  الحكومية بقيمة   الجهات 

.السابق

إيضاح االختالف عن المعايير المحاسبية.

الدولية المحاسبية  المعايير  وفق  م   2022 ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  للعام  حائل  ألسمنت  المالية  القوائم  إعداد   تم 

وال القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  المحاسبة  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة   المعتمدة في 

 يوجد اي انحراف في تطبيق تلك المعايير، كما ال يوجد أي مالحظات جوهرية أو تحفظات من قبل مراجعي الحسابات على

.القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ألسمنت حائل خالل العام المالي 2022 م

القروض طويلة األجل

.ال يوجد قروض طويلة األجل على شركة أسمنت حائل

 المدفوعات النظامية

3.7

3.8

3.9
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.قامت أسمنت حائل بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقًا لإلقرارات الضريبية بواقع 39,294,356 ريال سعودي

 بتاريخ 2021/12/15 م صدر قرار من احدى الهيئات الحكومية بدفع غرامة مالية بقيمة عشرة ماليين ريال؛ وبناء عليه رفعت

 أسمنت حائل دعوى تظلم وصدر حكم بإلغاء القرار لصالح الشركة. بعد ذلك رفعت الهيئة دعوى طعن بإلغاء القرار الصادر

.لصالح الشركة وتم قبولها وتثبيت الغرامة. قامت الشركة بدفع الغرامة بالكامل وتقديم طلب النقض على القرار الصادر

ضريبة القيمة المضافة 3.10

العقوبات و الجزاءات المفروضة على اسمنت حائل 3.11
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ادارة المخاطر

4
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 إدارة المخاطر
مفهوم إدارة المخاطر في أسمنت حائل

والفرص  المخاطر  ومراقبة  وإدارة  لتحديد  تعاونية  عملية  بأنها  المؤسسية  المخاطر  إدارة  مفهوم  حائل  أسمنت   تعتبر 

 التنظيمية، الداخلية والخارجية على حد سواء، لضمان تحقيق األهداف اإلستراتيجية واستمرار االستقرار المالي والقدرة على

.النمو

:لماذا تهتم أسمنت حائل بالمخاطر المؤسسية.

  :تهتم أسمنت حائل في إدارة المخاطر المؤسسية لعدة اعتبارات رئيسية ومنها

التنظيمية،  للمخاطر  شاملة  رؤية  المؤسسية  المخاطر  إدارة   تقدم 

القرار اتخاذ  إلى تعزيز  المخاطر، مما يؤدي  ترابط  للنظر في كيفية  .وإطار عمل 

تساهم إدارة المخاطر المؤسسية في بناء ثقافة إدارة المخاطر في المنظمة

.وفلسفة التعامل معها 

 تعمل إدارة المخاطر المؤسسية على تحديد المخاطر الناشئة والتعامل معها

.بفعالية، وبالتالي تقليل المفاجآت والخسائر المحتملة

 تعزز إدارة المخاطر المؤسسية بكفاءة االستغالل الفعال للموارد من خالل تحليل

.المخاطر / الفرص

01

02

03

04
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الرقابة الداخلية و حومكة الشركات

  

  

•  

•
•

   
 

  

تنقسم مراقبة المخاطر واإلبالغ عنها في شركة أسمنت حائل إلى نشاطين رئيسيين على النحو التالي

إعداد تقارير دورية لرصد المخاطر الحالية والناشئة، إلى جانب خطط االستجابة للمخاطر 

إعداد تقارير مخصصة بناًء على وقوع األحداث وإجراءات التصعيد 

 وهي مقاييس تستخدم لتوفير مؤشرات مبكرة (KRIs) تتبنى أسمنت حائل مبدأ مؤشرات المخاطر الرئيسية 

 للمخاطر في مختلف المجاالت الحاسمة في عمليات الشركة
 تحدد إدارة المخاطر المؤسسية في شركة أسمنت حائل وبشكل دوري ما إذا كان أداء إدارة مخاطر المؤسسة ال 

يزال فعاالً

طبيعة المخاطر

سياسة اسمنت حائل للتعامل مع المخاطر
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 C|-*0, YZ56 !6 -Z(a% ^;%E F+(D-. YZ56 C\aI0%& 12-3 4#056 YZ56 l;0K*

.2 -&/O(:*+ %1$)
 "$0&/0+ ,&::Z/0+ -&/O(:* "/Y=/0+ %A+1L0+ E/ ;F GH %-1 &/ b:2 ;<&2 ,=/:> ?4:> @5A %1$) %J1$ *
 b=&JW+ E$$J$(+-(:*+ E$-/O(:/0+ i5/(0 "/Y=/0+ ,&/$56(0+1 "J-%/0+ "$0&/0+ N+-1W+ GH "5CZ/0+ "$8=JW+
 E/ I-%&'0+ ,&/$56(0+1 ;<&2 ,=/:W d&:W+ ?&Y=50 B &LH1 i0U1 "J-%/0+ ,&F-D0+ GH "$J$(+-(:+ p'2

 .;<&2 ,=/:> &40 3`Q( G(0+1 "$8&)-0+1 "$H+-D[+ ,&4J0+

.3  ;<&2 ,=/:> ;8) E/ &48 YR(2/0+ "=$7Q0+ ?4:> ;$'&R( EA m&'H[+

.4 x"$%& 'yM, P&D6 l, u-W)%& P&D6 l, YZ$%& P&Dv[ w\-), N>;>/= Y5\

.5

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

(,,)رمز السهم

9-?"(3,?+(@?الرمز الدولي

إيضاحاتعدد أسهم الخزينة

)*29(*256
حـيث يـرى مجـلس ا�دارة أن سـعر الـسهم فـي الـسوق أقـل مـن قـيمته الـعادلـة وسـتحتفظ الشـركـة بـا�سـهم 

المشـتراة لـمدة (10) سـنوات كحـد أقـصى مـن تـاريـخ مـوافـقة الجـمعية الـعامـة غـير الـعاديـة، وبـعد انـقضاء هـذه 

المدة ستتبع الشركة ا�جراءات والضوابط المنصوص عليها في ا�نظمة واللوائح ذات العالقة

!. / 0 1 !"!+)

  +AK&'0%& +#<% P-d.6 YZ56

 7;(z;c#*%& YZ56

.6 ,xH&F/0+1 m&8-W+ 3$71( ":&$:
.1  m&8-W+ 3$71( ":&$:

 :G(s+ jJ10+ @5A "$1=:0+ "$H&'0+ "F-D0+ m&8-> k71(
• +UC V)1 "$%&60+ "/&60+ "$6/J0+ --L( E> 71J$1 "F-D50 G/&Y=0+ GP&$(2*+ E$1F(0 m&8-W+ GH&' E/ (10%) b=J$

 .k1H%/0+ ;&/0+ d>- E/ (30%) -1FU/0+ GP&$(2*+ z58 @(/ b$=J(0+

المهندس فهد عبد 
الكريم الفرج

شركة فهد المعجل 
,,;46+4=,5)4*)(4;46+4=,5)4*)(4وإخوانه

,,,,,,بصفة مباشرة

ا
ستاذ عبد ا� عبد 
,,,,,,بصفة مباشرةالمجيد الجريوي

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

مالحظات
عدد 

عدد النسبةا
سهم
عدد النسبةا
سهم

النسبةا
سهم

ا
ستاذ عبد العزيز طارق 
%75,00034%0.225295,0000.301%220,000البسام

المهندس منصور صالح 
0.30600%300,000%300,0000.306الخربوش

المهندس عثمان محمد 
000000بافقيه

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

عدد 
عدد %ا�سهم

عدد %ا�سهم
%ا�سهم

,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(المهندس خالد عبد العزيز ا�حمد

;64(,,,*)(;,+,=,,,,*,++5,,=,;,,,5المهندس فهد مساعد الرشيدي

,,,,,,ا�ستاذ عاطف الجوهري

;,,(,3+4+,,,=,;,3+,,ا�ستاذ عامر عبد الرحمن العامر

,,,,,,المهندس عبد الرحمن فهد الحازمي

!. / 0 1 !"!+2

رأس المال وإبالغات الملكية

رأس المال 5.1

الجدول التالي يبين معلومات رأس مال أسمنت حائل وعدد أسهمها كما في31 ديسمبر 2022م

 ال يوجد قيود على أسهم أسمنت حائل حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية

 المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية

 في الشركات المدرجة وذلك وفقًا للنظام األساس ألسمنت حائل والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية والتي

.تخضع لها أسمنت حائل

جميع أسهم أسمنت حائل المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة*

.9 +;S>0%& @-mH[VE n-0%& o6\
.1 ;&/0+ d>-

 ?2022 -8/:$% 31GH &/F &4/4:> %%A1 ;<&2 ,=/:> ;&/ d>- ,&/156/ E$8$ G0&(0+ ;1%J0+

 C|-*0, YZ56 !6 -Z(a% ^;%E F+(D-. YZ56 C\aI0%& 12-3 4#056 YZ56 l;0K*

.2 -&/O(:*+ %1$)
 "$0&/0+ ,&::Z/0+ -&/O(:* "/Y=/0+ %A+1L0+ E/ ;F GH %-1 &/ b:2 ;<&2 ,=/:> ?4:> @5A %1$) %J1$ *
 b=&JW+ E$$J$(+-(:*+ E$-/O(:/0+ i5/(0 "/Y=/0+ ,&/$56(0+1 "J-%/0+ "$0&/0+ N+-1W+ GH "5CZ/0+ "$8=JW+
 E/ I-%&'0+ ,&/$56(0+1 ;<&2 ,=/:W d&:W+ ?&Y=50 B &LH1 i0U1 "J-%/0+ ,&F-D0+ GH "$J$(+-(:+ p'2

 .;<&2 ,=/:> &40 3`Q( G(0+1 "$8&)-0+1 "$H+-D[+ ,&4J0+

.3  ;<&2 ,=/:> ;8) E/ &48 YR(2/0+ "=$7Q0+ ?4:> ;$'&R( EA m&'H[+

رأس المال

القيمة البيان
,,,*,,,*959رأس المال المصرح به (ريال)

,,,*,,,*959راس المال المدفوع (ريال)

,,,*,,9*95عدد ا	سهم المصدرة@

,(القيمة االسمية للسهم (ريال)

,(القيمة المدفوعة للسهم (ريال)

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

(,,)رمز السهم

9-?"(3,?+(@?الرمز الدولي

إيضاحاتعدد أسهم الخزينة

)*29(*256
حـيث يـرى مجـلس ا�دارة أن سـعر الـسهم فـي الـسوق أقـل مـن قـيمته الـعادلـة وسـتحتفظ الشـركـة بـا	سـهم 

المشـتراة لـمدة (10) سـنوات كحـد أقـصى مـن تـاريـخ مـوافـقة الجـمعية الـعامـة غـير الـعاديـة، وبـعد انـقضاء هـذه 

المدة ستتبع الشركة ا�جراءات والضوابط المنصوص عليها في ا	نظمة واللوائح ذات العالقة

!. / 0 1 !"!+)

قيود االستثمار

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل أسمنت حائل

5.2

5.3
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 x"$%& 'yM,    u-W)%& 'yM,    12-3 4#056 'yM,

سعر السهم  

29/12/2022م

سعر السهم 

قبل سنة 

واحدة

سعر السهم 

قبل ثالث سنوات

أعلى سعر خالل 

52 أسبوع 
أقل سعر خالل 52 

أسبوع

نسبة التغير بين 

العامين #2022 

#2021$

),=96)(=+6)4=5+)2=6,),=94>+,=92;
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  +AK&'0%& +#<% P-d.6 YZ56

 7;(z;c#*%& YZ56

.6 ,xH&F/0+1 m&8-W+ 3$71( ":&$:
.1  m&8-W+ 3$71( ":&$:

 :G(s+ jJ10+ @5A "$1=:0+ "$H&'0+ "F-D0+ m&8-> k71(
• +UC V)1 "$%&60+ "/&60+ "$6/J0+ --L( E> 71J$1 "F-D50 G/&Y=0+ GP&$(2*+ E$1F(0 m&8-W+ GH&' E/ (10%) b=J$

 .k1H%/0+ ;&/0+ d>- E/ (30%) -1FU/0+ GP&$(2*+ z58 @(/ b$=J(0+

المهندس فهد عبد 
الكريم الفرج

شركة فهد المعجل 
,,;46+4=,5)4*)(4;46+4=,5)4*)(4وإخوانه

,,,,,,بصفة مباشرة

ا
ستاذ عبد ا� عبد 
,,,,,,بصفة مباشرةالمجيد الجريوي

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

مالحظات
عدد 

عدد النسبةا
سهم
عدد النسبةا
سهم

النسبةا
سهم

ا
ستاذ عبد العزيز طارق 
%75,00034%0.225295,0000.301%220,000البسام

المهندس منصور صالح 
0.30600%300,000%300,0000.306الخربوش

المهندس عثمان محمد 
000000بافقيه

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

عدد 
عدد %ا�سهم

عدد %ا�سهم
%ا�سهم

,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(المهندس خالد عبد العزيز ا�حمد

;64(,,,*)(;,+,=,,,,*,++5,,=,;,,,5المهندس فهد مساعد الرشيدي

,,,,,,ا�ستاذ عاطف الجوهري

;,,(,3+4+,,,=,;,3+,,ا�ستاذ عامر عبد الرحمن العامر

,,,,,,المهندس عبد الرحمن فهد الحازمي
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رسم تحليلي مقارن بأداء السهم مع أداء القطاع مع أداء مؤشر السوق 5.4
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.5  YZ=H2-.E C\&Dt& ^><, P-d.6 YZ56

 P-d.G& YZ56

الجهة التي يمثلهااالسم

اسهم في بداية 
العام

اسهم في نهاية 
مالحظاتالتغير خالل العامالعام

عدد 
عدد ٪ا�سهم

ا�سهم
عدد ٪

ا�سهم
٪

عــــضويــــة 
الـــــــــــدورة 
الـــسابـــقة 
حـــــتى 29 
نــــوفــــمبر 

2021

استاذ عبد الملك 
خالد الراجحي

شركة مجموعة 
,,;3*(,,,*,,3*(;3*(,,,*,,3*(الراجحي القابضة

,,,(,,=,;,,,(,(,,=,;,,,(بصفة مباشرة

استاذ عبدالعزيز 
ماجد القصبي

شركة مشيرة 
;93955*(99;69+)=+,,,*,6+*+;()=((2,*66+*(السعودية

,,45=,;266*45435=,;266*435بصفة مباشرة

استاذ عبد العزيز 
;2),,,*53;)(,)=,,,,*93+25++=,;,,,*,++بصفة مباشرةطارق البسام

المهندس خالد عبد 
,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(بصفة مباشرةالعزيز احمد

استاذ أحمد سليم 
,,;,(,,=,,,,(;,(,,=,,,,(بصفة مباشرةعليوة
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  +AK&'0%& +#<% P-d.6 YZ56

 7;(z;c#*%& YZ56

.6 ,xH&F/0+1 m&8-W+ 3$71( ":&$:
.1  m&8-W+ 3$71( ":&$:

 :G(s+ jJ10+ @5A "$1=:0+ "$H&'0+ "F-D0+ m&8-> k71(
• +UC V)1 "$%&60+ "/&60+ "$6/J0+ --L( E> 71J$1 "F-D50 G/&Y=0+ GP&$(2*+ E$1F(0 m&8-W+ GH&' E/ (10%) b=J$

 .k1H%/0+ ;&/0+ d>- E/ (30%) -1FU/0+ GP&$(2*+ z58 @(/ b$=J(0+

المهندس فهد عبد 
الكريم الفرج

شركة فهد المعجل 
,,;46+4=,5)4*)(4;46+4=,5)4*)(4وإخوانه

,,,,,,بصفة مباشرة

ا
ستاذ عبد ا� عبد 
,,,,,,بصفة مباشرةالمجيد الجريوي

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

مالحظات
عدد 

عدد النسبةا
سهم
عدد النسبةا
سهم

النسبةا
سهم

ا
ستاذ عبد العزيز طارق 
%75,00034%0.225295,0000.301%220,000البسام

المهندس منصور صالح 
0.30600%300,000%300,0000.306الخربوش

المهندس عثمان محمد 
000000بافقيه

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

عدد 
عدد %ا�سهم

عدد %ا�سهم
%ا�سهم

,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(المهندس خالد عبد العزيز ا�حمد

;64(,,,*)(;,+,=,,,,*,++5,,=,;,,,5المهندس فهد مساعد الرشيدي

,,,,,,ا�ستاذ عاطف الجوهري

;,,(,3+4+,,,=,;,3+,,ا�ستاذ عامر عبد الرحمن العامر

,,,,,,المهندس عبد الرحمن فهد الحازمي
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  +AK&'0%& +#<% P-d.6 YZ56

 7;(z;c#*%& YZ56

.6 ,xH&F/0+1 m&8-W+ 3$71( ":&$:
.1  m&8-W+ 3$71( ":&$:

 :G(s+ jJ10+ @5A "$1=:0+ "$H&'0+ "F-D0+ m&8-> k71(
• +UC V)1 "$%&60+ "/&60+ "$6/J0+ --L( E> 71J$1 "F-D50 G/&Y=0+ GP&$(2*+ E$1F(0 m&8-W+ GH&' E/ (10%) b=J$

 .k1H%/0+ ;&/0+ d>- E/ (30%) -1FU/0+ GP&$(2*+ z58 @(/ b$=J(0+

المهندس فهد عبد 
الكريم الفرج

شركة فهد المعجل 
,,;46+4=,5)4*)(4;46+4=,5)4*)(4وإخوانه

,,,,,,بصفة مباشرة

ا
ستاذ عبد ا� عبد 
,,,,,,بصفة مباشرةالمجيد الجريوي

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

مالحظات
عدد 

عدد النسبةا
سهم
عدد النسبةا
سهم

النسبةا
سهم

ا
ستاذ عبد العزيز طارق 
%75,00034%0.225295,0000.301%220,000البسام

المهندس منصور صالح 
0.30600%300,000%300,0000.306الخربوش

المهندس عثمان محمد 
000000بافقيه

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

عدد 
عدد %ا�سهم

عدد %ا�سهم
%ا�سهم

,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(المهندس خالد عبد العزيز ا�حمد

;64(,,,*)(;,+,=,,,,*,++5,,=,;,,,5المهندس فهد مساعد الرشيدي

,,,,,,ا�ستاذ عاطف الجوهري

;,,(,3+4+,,,=,;,3+,,ا�ستاذ عامر عبد الرحمن العامر

,,,,,,المهندس عبد الرحمن فهد الحازمي

!. / 0 1 !"!+2

 أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم

أسهم األعضاء

 أسهم أعضاء لجنة المراجعة
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.6 ,xH&F/0+1 m&8-W+ 3$71( ":&$:
.1  m&8-W+ 3$71( ":&$:

 :G(s+ jJ10+ @5A "$1=:0+ "$H&'0+ "F-D0+ m&8-> k71(
• +UC V)1 "$%&60+ "/&60+ "$6/J0+ --L( E> 71J$1 "F-D50 G/&Y=0+ GP&$(2*+ E$1F(0 m&8-W+ GH&' E/ (10%) b=J$

 .k1H%/0+ ;&/0+ d>- E/ (30%) -1FU/0+ GP&$(2*+ z58 @(/ b$=J(0+

المهندس فهد عبد 
الكريم الفرج

شركة فهد المعجل 
,,;46+4=,5)4*)(4;46+4=,5)4*)(4وإخوانه

,,,,,,بصفة مباشرة

ا
ستاذ عبد ا� عبد 
,,,,,,بصفة مباشرةالمجيد الجريوي

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

مالحظات
عدد 

عدد النسبةا
سهم
عدد النسبةا
سهم

النسبةا
سهم

ا
ستاذ عبد العزيز طارق 
%75,00034%0.225295,0000.301%220,000البسام

المهندس منصور صالح 
0.30600%300,000%300,0000.306الخربوش

المهندس عثمان محمد 
000000بافقيه

االسم

ا
سهم في بداية 
العام

ا
سهم في نهاية 
التغير خالل العامالعام

عدد 
عدد %ا�سهم

عدد %ا�سهم
%ا�سهم

,,(,,,=,;,,((,,,=,;,,(المهندس خالد عبد العزيز ا�حمد

;64(,,,*)(;,+,=,,,,*,++5,,=,;,,,5المهندس فهد مساعد الرشيدي

,,,,,,ا�ستاذ عاطف الجوهري

;,,(,3+4+,,,=,;,3+,,ا�ستاذ عامر عبد الرحمن العامر

,,,,,,المهندس عبد الرحمن فهد الحازمي
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أسهم التنفيذين
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توزيع االرباح والمكافأت
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:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

 يجنب (%10) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ

.االحتياطي المذكور (%30) من رأس المال المدفوع

 للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص

.لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة

 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان

.على المساهمين

.يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين تمثل نسبة ال تقل عن (%5) من رأسمال الشركة المدفوع

 مع مراعاة األحكام المقررة في المادة) الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد

 ما تقدم نسبة ال تتجاوز (%10) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي

.يحضرها العضو

.يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية

سياسة توزيع األرباح والمكافآت

سياسة توزيع األرباح

 توزيع األرباح

6.1
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نصيب اجمالي التوزيعالبيان
تاريخ تاريخ ا	عالنالسهم

تاريخ التوزيعاالستحقاق

تـوزيـع أربـاح نـقديـة عـلى الـمساهـمين 
عن النصف ا�ول للعام 2022

+2*2+4*33),=+37+3A6A+,++7()A6A+,++7)2A9A+,++

تـوزيـع أربـاح نـقديـة عـلى الـمساهـمين 
عن النصف الثاني للعام 2022

+2*),)*4(,=3,=+37)2A)+A+,++7)3A)+A+,++7+4A)+A+,++

!. / 0 1 !"!+3

 من سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة هو تنظيم المكافآت من أجل استقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاية علمية

.وفنية وإدارية وخبرة مناسبة، بما يحفزهم على تأدية مهماتهم وواجباتهم بمهنية وكفاية عالية

 المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بناءًا على السياسة التي يضعها المجلس وبما يتوافق مع النظام 

.األساسي ألسمنت حائل وقرارات الجمعية العامة للمساهمين واألنظمة ذات العالقة

 تنظيم المكافآت متوافق مع أهداف أسمنت حائل االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق األهداف،

.وتعزيز قدرات أسمنت حائل وتنمية أعمالها واستدامتها

.عاماًل في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة أسمنت حائل في تحقيق أهدافها

 المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف

.المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية

 المكافآت السنوية على حث أعضاء مجلس اإلدارة على إنجاح أسمنت حائل وتنميتها على المدى الطويل وتحقيق األهداف االستراتيجية من

.خالل متابعة آلية تنفيذ خطط العمل من قبل اإلدارة التنفيذية

.الحوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم األداء السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة

.شاغلي المناصب القيادية في أسمنت حائل مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع أعمالهم وأداء أسمنت حائل ونتائجها السنوية

.وترى أسمنت حائل أنه تم توزيع المكافآت خالل العام المالي 2022م وفقًا للسياسة المعتمدة وال يوجد أي انحرافات جوهرية عنها

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية. 
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المكافأت المتغيرةالمكافأت الثابتة

حقوق وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين
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المكافأت المتغيرةالمكافأت الثابتة

تابع، سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية 

تم تعيينه لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الرابعة التي تبدأ بتاريخ 30/11/2021 م  

  انتهاء عضويتهم بمجلس اإلدارة للدورة الثالثة التي انتهت بتاريخ  29/11/2021 م 
*

**

مكافأت كبار التنفيذين
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البرامج التحفيزية لموظفي أسمنت حائل
 تقر أسمنت حائل بأنه ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات تم تخصيصها لحوافز أو مستحقات الموظفين فيما عدا

:مخصصات مكافأة نهاية الخدمة. مع العلم أن أسمنت حائل تقوم ببعض البرامج لتشجيع الموظفين وهي كالتالي

 مكافآت للموظفين لمن لديه اقتراحات تحسينية في إنتاجية أسمنت حائل او لتوفير الهدر من المنتجات او الوقود المستعمل

.للتشغيل

 السكن المناسب للموظفين في موقع المصنع والمزود بكل سبل الراحة المالئمة للموظف وعائلته والرعاية الطبية المتوفرة على

.مدار الساعة بمنطقة السكن

 المكافأة التشجيعية السنوية التي يقرها مجلس االدارة حسب ربحية أسمنت حائل وهي تحتسب حسب التقييم السنوي

.للموظف

.مكافآت لجميع الموظفين في حال اكمال أسمنت حائل كل مليون ساعة عمل بدون حدوث أي إصابة مقعدة عن العمل

.مكافآت للموظفين الذين تصل فترة عملهم مع أسمنت حائل 3, 5, 8, 10, 15 سنة خدمة

.برامج للتطوير الوظيفي لتحسين بيئة العمل

 مكافآت أعضاء اللجان.
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حوكمة اسمنت حائل
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الحوكمة في أسمنت حائل

 تمتثل أسمنت حائل ألنظمة الحوكمة الفعالة وتلتزم بمعايير كفاءة اإلدارة وإعداد التقارير المالية وغير المالية وتعتبرها بمثابة

 جدار الحماية الالزم مع وضع آلية واضحة لفصل المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يسهل تيسير أمور الشركة

 وتسريع عملية اتخاذ القرار، كما تلتزم أسمنت حائل بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات وتعتبر حوكمة الشركات

 السليمة أداة جوهرية في استدامة األعمال وتعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل، مما ينسجم مع التزامها

.بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها

 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات.

 تلتزم أسمنت حائل بدليل سياسات حوكمة متضمنًا اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس اإلدارة ولجانه ونظام

 اإلفصاح والشفافية وتعارض المصالح واألنظمة واللوائح الداخلية بما يتواءم مع أنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات

.والنظام األساسي

تعامالت األطراف ذات العالقة.

 تؤكد أسمنت حائل بأنه خالل العام 2022م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعامالت كانت أسمنت حائل طرفًا فيها، وكانت فيها

 مصلحة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو ألي من كبار التنفيذيين بأسمنت حائل أو من أي

.شخص تربطه عالقة بأي منهم

أحداث مهمة

 بتاريخ 25 سبتمبر 2022م تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت القصيم، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على

 بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم على جميع األسهم المصدرة في أسمنت

 حائل. وبناًء على ذلك، ستبدأ أسمنت حائل وأسمنت القصيم بدراسات العناية المهنية الالزمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة

.المحتملة

الجمعيات العامة للمساهمين.

 تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة السلطة األعلى في أسمنت حائل، ولها صالحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس

 اإلدارة وإعفائهم، وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وإقرار اللوائح المتعلقة

 بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي يجب أن تتضمن اإلجراءات الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها

 وطريقة ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وإقرار توزيع األرباح وفقًا لتوصية مجلس اإلدارة، وزيادة أو تخفيض رأس مال

 أسمنت حائل وتعديل النظام األساسي. تحرص أسمنت حائل على اختيار الوقت والمكان المناسبين لعقد الجمعية مما يتيح ألكبر

 عدد من المساهمين للحضور، كما تبنت أسمنت حائل نظام التصويت اإللكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين

 لحقهم في التصويت إذا كانوا ال يستطيعون الحضور بصفة شخصية. وكما ينص النظام األساسي ونظام حوكمة أسمنت حائل

 على األحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تضمن اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة كافة

 .المساهمين لحقوقهم النظامية

الحوكمة
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 يبين الجدول التالي اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور األعضاء

:الجتماعات الجمعية

  مجلس اإلدارة.

 يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة وعدد حضور اجتماعات المجلس وعضويتهم

في مجلس إدارات الشركات المدرجة األخرى
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وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
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أعضاء اللجان )من خارج مجلس اإلدارة
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وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

   لجان مجلس اإلدارة
 لجنة المراجعة

 تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد على خمسة أعضاء، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال أسمنت حائل

 :والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويشمل نطاق اللجنة ما يلي

 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية ألسمنت حائل قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان

.نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

.دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية

.دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في أسمنت حائل

.دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

 التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم

.ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
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 مراجعة خطة مراجع حسابات أسمنت حائل وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،

.وإبداء مرئياتها حيال ذلك

.دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها

.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ أسمنت حائل اإلجراءات الالزمة بشأنها

.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة

 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها أسمنت حائل مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس

.اإلدارة

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

 عقدت لجنة المراجعة خالل الفترة من 1 يناير 2022 م حتى 31 ديسمبر 2022 م سبعة اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء األعضاء

:وحضورهم

لجنة الترشيحات والمكافآت
 تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقًا لالئحة

:الصالحيات المعتمدة، ويشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي

 .اإلشراف على خطة المكافآت والحوافز لموظفي أسمنت حائل ومتابعة تنفيذها

 .اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه والتأكد من ربطها باألداء

 .اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري للقيادات العليا على مستوى أسمنت حائل

 .إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه

 .اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين

 وضع سياسات عادلة وفعالة لمكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك لجذب أعضاء مجلس إدارة فاعلين باإلضافة الى إدارة

.تنفيذية ذات أداء عاٍل

 وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الفترة من 1 يناير 2022م حتى 31 ديسمبر 2022م خمسة اجتماعات، وفيما يلي بيان

 بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم
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 المراجعة والرقابة الداخلية ونتائج لجنة المراجعة

 تلتزم إدارة المراجعة الداخلية باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين

 والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ األساسية (IIA)الداخليين

 للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، واإلرشادات التطبيقية والتكميلية وغيرها من العناصر. تنتهج إدارة المراجعة

 الداخلية بشركة أسمنت حائل أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجاالت واألنشطة التي قد

ُ تشكل خطرًا أكبر على أداء الشركة إن وجدت. وعليه، قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة

 الداخلية وفقًا لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة تهدف إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية، كما قامت برفع نتائج

 عمليات المراجعة التشغيلية واإلدارية والمالية وذلك للتحقق بدرجة معقولة من مدى كفاءة و فاعلية إجراءات نظام الرقابة

  الداخلية في حماية أصول الشركة ومدى دقة السجالت المحاسبية والتقيد باألنظمة والسياسات التى تتبناها اإلدارة لتحقيق

 أهداف الشركة  .وبناًء على ما تضمنته تقارير المراجع الخارجي ألسمنت حائل والمراجع الداخلي، وحيث لم تظهر هذه التقارير أي

 ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، تعتقد لجنة المراجعة أن اإلدارة التنفيذية للشركة قد حافظت على نظام

 فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خالل اجتماعاتها الدورية وفرت للجنة أساسًا

 معقوًلا لهذا الرأي، آخذًة في االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه ال يمكن أن

.يوفر تأكيدًا مطلق حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة

تقرير مراجع حسابات أسمنت حائل

 قدم مكتب السيد العيوطي شركاه المراجع الخارجي لحسابات أسمنت حائل تقريره عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م،

ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني ألسمنت حائل أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م

إقرارات مجلس اإلدارة
:استنادًا على نظام أسمنت حائل وتقرير مراجع الحسابات يقر مجلس اإلدارة بما يلي

.أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح

.أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة أسمنت حائل على مواصلة نشاطها

.أنه ال توجد أي أعمال منافسة لنشاط الشركة يمارسها أي عضو من أعضاء المجلس
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 تأكيدات مجلس اإلدارة
:تماشيًا مع الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة أسمنت حائل، يؤكد مجلس اإلدارة على ما يلي

 تلتزم أسمنت حائل بالعمل على حماية حقوق المساهمين وبعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم وعدم حجب أي حق

.عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين

.لم تتسلم أسمنت حائل من مساهمين يملكون %5 فأكثر طلب بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المنتهية ولم يتم انعقادها

 .لم تتسلم أسمنت حائل من مساهمين يملكون %5 فأكثر طلب بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده

.لم تضع أسمنت حائل أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت

 لم تقدم أسمنت حائل أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع

.الغير

 لم يتم عقد القروض التي تجاوزت آجالها 3 سنوات، ولم يتم بيع أو رهن أي عقارات تملكها أسمنت حائل، ولم يتم إبراء أي من مديني

.أسمنت حائل من أي التزامات عليهم تجاهها خالل العام 2022 م فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير

 لم يقم المراجع الخارجي ألسمنت حائل خالل العام المالي 2022 م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية ألسمنت حائل ولم يتلق أي

.أتعاب في هذا الخصوص

.لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية ألسمنت حائل عن العام المالي 2022 م أي تحفظات أو مالحظات جوهرية

 لم تتسلم أسمنت حائل من مراجع الحسابات طلب بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ولم يتم

.انعقادها

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات

المساهمين وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل وأدائها

 يكفل النظام األساسي والئحة حوكمة أسمنت حائل للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد اتخذ

 مجلس اإلدارة عدد من االجراءات إلحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال أسمنت حائل

:وأدائها على النحو التالي

 تلقي استفسارات السادة المساهمين أو مالحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر الهاتف أو

.الفاكس أو البريد اإللكتروني

.فحص وتصنيف هذه االستفسارات ورفعها إلى مجلس االدارة خالل اجتماعاته الدورية

 العمل على حث جميع أعضاء مجلس اإلدارة بحضور الجمعيات العامة لإلجابة على أسئلة المساهمين واالطالع على

 مرئياتهم ومالحظاتهم، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة أو من ينيبونهم

.من أعضائها لحضور الجمعيات العامة لإلجابة على استفسارات المساهمين

 تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر أسمنت حائل

.ويمكن ألي مساهم االطالع عليها عند طلبها
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 الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي

قامت بالتقييم

 في سعيها المتواصل لتطوير أدائها ليتماشى مع تطور األنظمة والضوابط المنظمة لعمل الشركات حرصت

 أسمنت حائل على التمسك بكل ما يحسن مستوى الحوكمة بالشركة ومن ذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتقييم

 أداء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تم التعاقد مع شركة

 استشارية مختصة لتقوم بعمل التقييم عن طريق وسائل تقنية حديثة وفق معايير متعارف عليها في هذا

.الخصوص

 عالقات المساهمين
 انطالقًا من حرص أسمنت حائل واهتمامها بحقوق مساهميها، وإدراكًا من مجلس اإلدارة في معرفة مسؤولياته

 تجاه المساهمين بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك ألهداف الشركة االستراتيجية ومصالحها، فقد تم

 تضمين كافة حقوق المساهمين في نظام أسمنت حائل االساسي والئحة الحوكمة وما اشتق من لوائح داخلية

 تتعلق بهذا الشأن. وتحرص أسمنت حائل دومًا على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية

 وحياد بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خالل الجمعيات العامة وتبقيهم على

.(اطالع دائم بما يستجد في أعمال الشركة من خالل موقعها اإللكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول

طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين خالل العام 2022م
:الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين خالل العام 2022م وبيان أسبابها 
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 إعالنات أسمنت حائل المفصح عنها نظامًا خالل العام المالي 2022م.

مسؤول عالقات المساهمين
 يتلقى مجلس اإلدارة في كل اجتماعاته تفصيل بكل اسئلة واستفسارات المساهمين من

.قبل مسؤول عالقات المساهمين ومراجعة الردود عليها

االسم: عبد الرحمن فهد الحازمي

:اإليميل

  abdulrahman.alhazmi@hailcement.com

أرقام التواصل: 00966165344444

فاكس: 00966165337744
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