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لمجلس إدارة شركة أسمنت الجوف
ــى الســادة مســاهمي الشــركة  ــدم إل المق
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021م



المحتـــــويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
نشاط الشركة
رسالة الشركة

اإلنتاج والمبيعات
استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية

ملخص النتائج المالية
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الشركات التابعة
االستثمارات 

الموارد البشرية
تقنية المعلومات

المسؤولية االجتماعية للشركة
المحافظة على البيئة والحد من التلوث

الزكاة الشرعية
القروض

شهادة الجودة )األيزو(
المخاطر

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
حوكمة الشركات

مجلس اإلدارة
لجان مجلس اإلدارة
اطراف ذات عالقة

مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

سياسة توزيع األرباح
توزيعات األرباح خالل عام 2020

العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال
إقرارات الشركة

تأكيدات مجلس اإلدارة
عدد سجالت المساهمين التي تم طلبها

أصالــًة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن نرحــب بكــم 
ونشــكركم علــى تلبيــة الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ويطيــب 

لنــا تقديــم التقريــر الســنوي للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 /12/ 2021م.

خــالل العــام المنصــرم اســتطاعت الشــركة الحفــاظ علــى االســتقرار فــي كميــات 
االنتــاج والمبيعــات وذلــك بعــد توفيــق اللــه علــى الرغــم مــن شــدة المنافســة 

ــذي مكنهــا مــن المحافظــة علــى حصتهــا الســوقية. األمــر ال

بشــكل عــام إن الشــركة تعمــل علــى مواصلــة دعــم عملياتهــا ومشــاريعها القائمــة 
فــي ظــل اســتراتيجية الشــركة المواكبــة لرؤيــة المملكــة 2030م كمــا يتضــح مــن 
ــه الشــركة خــالل عــام 2021م مــن إعــادة هيكلــة اســتثماراتها  خــالل مــا قامــت ب

ومشــاريعها القائمــة.

 بذلــك تكــون قــد بــدأت الشــركة بالخطــوات األولــى لدعــم أعمالهــا المســتقبلية 
وذلــك باســتمرارية اإلنتــاج والمحافظــة علــى الحصــة الســوقية، العمــل علــى 
ــة باإلضافــة  ــة التزامــات الشــركة المالي ــة االســتثمارات، العمــل علــى هيكل هيكل

ــح أســواق أخــرى لمنتجــات الشــركة. ــى الســعي لفت إل

لقــد قامــت الشــركة نهايــة عــام 2021م، بعمــل عــدة دراســات تركــزت فــي أهــم 
أصولهــا التــي حققــت الخســائر فــي صافــي الدخــل لعــام 2021م لتظهــر بالقيمــة 
العادلــة وذلــك عبــر مكاتــب استشــارية معتمــدة، حيــث شــملت تلــك الدراســات 
ــا  ــار، كم ــه، قطــع الغي ــي وملحقات ــة مشــروع الخــط الثان أصــول الشــركة متضمن
تضمنــت أيضــًا الدراســة االئتمانيــة اللتزامــات الشــركة الماليــة، وبهــذا تحقــق 
الشــركة هدفهــا المســتقبلي بالخــروج مــن جميــع مــا يعيــق تقدمهــا أو يؤثــر علــى 

نتائجهــا، إال بمــا ينعكــس علــى إيراداتهــا فقــط إن شــاء اللــه تعالــى. 

هــذا وقــد اتخــذ مجلــس االدارة القــرار بعــدم الدخول في أية اســتثمارات مســتقبلية 
خــارج نطــاق اإلســمنت ليصبــح التركيــز فــي الخطــط المســتقبلية علــى الصناعــة 
ــى  ــه( وذلــك بالعمــل عل ــع أنواعــه ومــا يرتبــط ب ــاج االســمنت بجمي الرئيســية) إنت
البــدء بإنتــاج اســمنت االبــار إن شــاء اللــه تعالــى، باإلضافــة إلــى اســتكمال مشــروع 

االســمنت االبيــض بعــد أن توقــف مؤقتــًا بســبب جائحــة كورونــا.

هــذا وبدورنــا نســعى جاهديــن علــى التطــور وفــق المعطيــات االقتصاديــة الحديثــة 
ومــا تســعى إليــه القيــادة الحكيمــة برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه اللــه وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي 

األميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اللــه.
فــي الختــام يســرني نيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أوجــه جزيــل الشــكر والتقديــر 
إلــى جميــع مســاهمي شــركة اســمنت الجــوف علــى مــا أبــدوه مــن حســن الثقــة 
بالمجلــس وإلــى جميــع منســوبي الشــركة لمــا تحقــق مــن إنجــاز ونجــاح للشــركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

رئـــــيـــس مـــــجــــــلـــــس اإلدارة
محمــد بــن ســعيد عطيــة

الســادة/ مســاهمي شــركة أســمنت الجوف
تــه كا بر و للــه  ا حمــة  ور عـــليكم  لســام  ا

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ــة فــي منتجــات  ــة والتجزئ ــارة الجمل ــواع االســمنت وتج ــع ان ــاج جمي ــل نشــاط الشــركة فــي انت  يتمث
ــام بتأســيس أو  ــاء وتملــك االراضــي، وللشــركة فــي تحقيــق ذلــك الغــرض القي الشــركة ومــواد البن
االشــتراك فــي تأســيس شــركات الخدمــات الصناعيــة، بغــرض توفيــر الصيانــة والخدمــات للمصانــع 
داخــل وخــارج المملكــة وإدارة وتشــغيل مصانــع االســمنت بجميــع انواعــه، وتملــك بــراءات االختــراع 
واالســتفادة منهــا فــي تحقيــق أغراضهــا الصناعيــة داخــل وخــارج المملكــة ، كذلــك القيــام بتأســيس 
أو االشــتراك فــي تأســيس الشــركات التــي تكمــل أو تتمــم نشــاط الشــركة وإنشــاء مصانــع مــن 
ــك فــي نفــس  ــر ذل ــالط وغي ــوك و الب ــع البل ــل الخرســانة الجاهــزة و مصان مشــتقات األســمنت مث

ــة. ــوكاالت التجاري المجــال و ال

01
نشــاط الــشــركــة:

02
رســالــة الــشــركــة:

2 0 3 02 0 3 0
تحقيــق توقعــات المســاهمين عــن طريــق جــودة فــي االنتــاج والتركيــز 
علــى التخطيــط االســتراتيجي الفعــال الــذي يحقــق الخطــط االســتراتيجية 
للشــركة لمواكبــة رؤيــة المملكــة 2030م وأداء عالــي الجــودة فــي جميــع 

المراحــل االنتاجيــة واالداريــة.
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1/3 إنتاج الكلنكر:

بلغــت كميــة الكلنكــر  المنتجــة )1,575,150( طــن فــي عــام 2021م. مقابــل ) 070 ,1,686 ( 
طــن لعــام 2020م. بإنخفــاض قــدره 6 %.

تم بدء إنتاج وبيع االسمنت نهاية الربع األول من عام 2010 م.

03
اإلنتاج والمبيعات:
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2/3 إنتاج االسمنت:

بلغت كمية االسمنت المنتجة )1,436,497( طن في عام2021م
مقابل )1,614,850( طن لعام 2020م بإنخفاض قدره 11 %.

3/3 المبيعات:
 

بلغت كمية االسمنت المباعة خالل عام 2021م )1,546,576( طن،
مقابل )1,563,426( طن لعام 2020 م بإنخفاض قدره 1 %.

بلغــت قيمــة المبيعــات خــالل عــام  2021م. )226,515,823( ريــال مقابــل )252,003,743( ريــال 
لعــام 2020م. بإنخفــاض قــدره 10 %.

) طـــن (

وتفاصيل مبيعات األسمنت كما يلي:

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

1,178,535

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الشمالية

2020

1,156,466
2021

106,254

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الغربية

124,096

75,676

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الوسطى

44,535

146,059

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

78,554

56,902

تصدير

تصدير

142,925

1,546,576 1,563,426االجمالي:
20212020

2,000,000

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

0
20182017 2019 2020 2021

مبيعات االسمنت
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المنطقة الشمالية2021

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

تصدير

3%

9%

75%

8%

5%

استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية: 

1/4 تتركز خطط الشركة في التالي:

- االمن والسالمة والصحة والبيئة 
العمل ضمن اعلى المعايير مع التطوير المستمر لتحقيق ذلك. 

- الجودة
اســتمرار الشــركة فــي الحفــاظ علــى جــودة المنتــج كمــا عهــد عنهــا خــالل الفتــرة 

الماضيــة.

- التسويق
استمرار بذل الجهد في تحقيق اهداف الشركة وتوسيع رقعة العمالء.

- الكفاءة الداخلية 
االســتمرار فــي خلــق روح االنتمــاء بيــن المنســوبين مــع اســتقطاب ذوي الخبــرات 

المتميــز. واالداء 

- الموارد المالية
االستمرار في رفع الكفاءة المالية للشركة لتلبي االحتياجات التشغيلية والتمويلية.

- التوطين
االستمرار في رفع نسبة التوطين. 

04
) طـــن ( إنتاج ومبيعات االسمنت

 1,436,497

2021

كمية
االنتاج

1,131,277

2019

 1,614,850

2020

1,215,122
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1,714,648

2017

2021

 1,403,651
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1,168,241

2020

 1,563,426
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1,185,648
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1,738,257 كمية
المبيعات

كمية المبيعات ال تشمل مبيعات التصدير 
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3/4 التصدير:

 - التجديد المستمر لرخصة التصدير.

- استمرار التصدير لمنتج االسمنت والكلينكر 

- تسعى الشركة لزيادة عدد العمالء في االسواق الخارجية

2/4 التوقعات المستقبلية:
 

- تتوقع الشركة تطور جيد في مبيعاتها لعام 2022م بمشيئة الله
- تعافي نمو الطلب على المنتج في ظاللمستجدات االقتصادية الداخلية.

- تتوقــع الشــركة بــدء بحــث المســتهلك للمنتــج االعلــى جــودة، وخاصــة بعــد 
ــدة ــاء الجدي مســتجدات البن

05
ملخص النتائج المالية:

20212020201920182017البيــان

265,895 137,672 169,751 252,004 226,516 إيرادات النشاط

)186,425()145,207()138,037()172,406()176,422(تكاليف النشاط

79,470 )7,535(31,714 79,598 50,094 مجمل ربح النشاط

مصاريف إدارية
)24,795()27,690()23,356()25,252()22,982(وعمومية وتسويقية

)16,115()4,851()2,839()122,855()165,428(مصاريف تمويل ومخصصات

4,250 565 937 )1,818(340 اإليرادات  األخرى- صافي

)1,700(0 )1,200()3,000()13,000(الزكاة

41,110 )39,511(5,256 )73,327()150,976(إيرادات النشاط

) الف ريال ( 1/5 قائمة الدخل الموحدة



20212020201920182017البيــان

437,461 189,727273,727348,366325,642 موجودات متداولة

52,404 00030,744 األصول األخرى طويلة األجل

1,928,365 1,726,4471,936,1861,971,6201,923,916 األصول الثابتة

2,418,230 1,916,1742,209,9132,319,9862,280,302 إجمالي الموجودات

286,990 320,471143,569196,670217,253 مطلوبات متداولة

17,145 11,1209,2098,04917,947 مطلوبات غير متداولة

482,365 494,103594,591577,522512,071 قروض طويلة األجل

786,500 825,694747,369782,241747,271 إجمالي المطلوبات

1,430,000 1,430,0001,430,0001,430,0001,430,000 رأس المال المدفوع

200,590 55,480128,807123,552)339,522(االحتياطيات واألرباح المدورة

1,631,730 1,090,4801,462,5441,537,7451,533,031 حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات
2,418,230 1,916,1742,209,9132,319,9862,280,302 وحقوق المساهمين

) الف ريال ( 2/5 وفيما يلي  قائمة المركز المالي الموحدة 

المجموعاالردنالسعوديةنوع االيرادالشركةالسنة

2021

226,515,823-226,515,823االسمنتاسمنت الجوف

---استثماراستثمارات الجوف

استيراد اسمنت الجوف االردن
---وتصدير

2020

252,003,743-252,003,743االسمنتاسمنت الجوف

---استثماراستثمارات الجوف

استيراد اسمنت الجوف االردن
---وتصدير

3/5 وفيما يلي تفصيل ألجمالى إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف
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06
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: 

نسبة التغير20212020البيــــــــان
األسبابالتغير

يعود سبب %10.11-)25,487,920(226,515,823252,003,743المبيعات/ االيرادات
االنخفاض في 

صافي الربح خالل 
هذا العام مقارنة 
بالعام السابق إلى 

انخفاض قيمة 
المبيعات، نتيجة 
انخفاض متوسط 
اسعار البيع على 
الرغم من ارتفاع 
مبيعات التصدير 

وانخفاض 
المصاريف 
العمومية 

والتسويقية، 
اضافة الى ارتفاع 
مصروف الزكاة 

لهذا العام

تكلفة المبيعات/ 
%4,015,2962.33 176,421,532172,406,236االيرادات

%37.07-)29,503,216(50,094,29179,597,507 مجمل الربح

المصاريف العمومية 
%8.99-)2,269,745(22,981,17525,250,920واالدارية والتسويقية

 ايرادات تشغيلية 
%00.00 00اخرى

مصروفات تشغيلية 
%00.00 00اخرى

%50.11-)27,233,471(27,113,11654,346,587 الربح التشغيلي

07
الشركات التابعة:

 نسبة اسم الشركة
المدفوع العملةرأس المالالمساهمة

مقر الشركةمن رأس المال

شركة استثمارات
ريال 1,000,000%100الجوف )1(

الرياض- %100سعودي
السعودية

شركة اسمنت الجوف
ريال 525,000%100" األردن")2(

عمان - %50سعودي
األردن

تملك الشركة الشركات التالية:

)1( تــم تأســيس شــركة اســتثمارات الجــوف ذات مســئولية محــدودة ومســجلة بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم 1010298795 بمدينــة الريــاض بتاريــخ 2010/12/15م ووفقــًا لعقــد تأســيس الشــركة 
فــإن %99 مــن حصــص رأس مــال الشــركة مســجلة باســم الشــركة وحصــة الـــــــــــــــــــــ %1 المتبقيــة 
مســجلة باســم رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق، وقــد حصلــت الشــركة علــى تأكيــد خطــي مــن رئيــس 
المجلــس بأنــه يمتلــك هــذه الحصــة نيابــة عــن الشــركة  ،أصبحــت شــركة  إســتثمارات الجــوف نظاميــا 
شــركة شــخص واحــد مملوكــة بالكامــل لشــركة اســمنت الجــوف بموجــب عقــد التأســيس الصــادر 
بتاريــخ 13/ 2 / 1440هـــ  الموافــق 22/ 10/ 2018م والســجل التجــاري  رقــم  1010298795 الصــادر 

بتاريــخ 26 /2/ 1440هـــ الموافــق  4 /11/ 2018م.

ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي االســمنت ومشــتقاته وإقامــة مصانــع 
الخرســانة الجاهــزة ومصانــع االســمنت ومشــتقاته ومصانــع البلــوك والبــالط وشــراء األراضــي 
إلقامــة المبانــي عليهــا واســتغالل العقــارات واســتثمارها لصالــح الشــركة والسمســرة فــي غيــر أعمال 
الصرافــة والعقــار، والتعهــدات التجاريــة، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر والــوكاالت 

التجاريــة، والمحــل الرئيســي لعمليــات الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

)2( تــم تأســيس شــركة اســمنت الجــوف األردن ذات مســئولية محــدودة بالمنطقــة الحــرة بالمملكــة 
 األردنيــة الهاشــمية مســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1688 الصــادر مــن مدينــة عمــان بتاريــخ 
1 /11/ 2010م ويتمثــل النشــاط المصــرح بــه للشــركة فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة 
فــي منتجــات شــركة اســمنت الجــوف ومــواد البنــاء، والمحــل الرئيســيى لعمليــات الشــركة  المملكــة 

االردنيه الهاشــمية.

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف
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08
االستثمارات:

الشكل المقرالبيــــــــــــــان
القانوني

نسبة 
2020م2021مالملكية

شركة الشرقية 
السعوديةالصناعية

مساهمة 
سعودية 

مقفلة
10%46,000,00046,000,000

مخصص هبوط 
)46,000,000()46,000,000(---استثمارات

صندوق مدينة 
السعوديةكسب العقاري

صندوق 
استثماري 

عقاري
9,174,1557,823,239ال ينطبق

9,174,1557,823,239المجمــــــــوع

االستثمارات المتاحة للبيع

 اكتتبــت الشــركة فــي مليــون وحــدة بقيمــة اســمية 10 ريــال ســعودي لــكل وحــدة علمــا بــأن الصنــدوق تــم 
إنشــائه بواســطة مجموعــة كســب الماليــة ) مســاهم رئيســي فــي اســمنت الجــوف ( وهــو صنــدوق عــام 

مغلــق متوســط األجــل.

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف
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أخــذت اإلدارة العليــا علــى عاتقهــا منــذ ان تــم تأســيس الشــركة أهميــة 
ــب  ــة ممــا يتطل ــة اإلنتاجي ــا أهــم عناصــر العملي المــوارد البشــرية كونه

ــز. ــدة القــادرة علــى األداء والعطــاء المتمي البحــث عــن الكفــاءات الجي

ولذلــك اهتمــت إدارة المــوارد البشــرية بجعــل العامليــن لديهــا قادريــن 
علــى تحقيــق أهــداف المــوارد البشــرية بشــكل خــاص وتحقيــق أهــداف 
الشــركة بشــكل عــام. وتعمــل المــوارد البشــرية فــي نفــس الوقــت علــى 
تحقيــق أهــداف العامليــن الخاصــة المشــروعة والوصــول بهــم الــى 
األداء المتميــز مــن خــالل حســن االختيــار وتنميــة وتطويــر المهــارات، 
ورفــع الكفــاءة والفعاليــة واالســتقرار وكذلــك تحقيــق االنتمــاء والــوالء 
وبيئــة  مناخيــه  ظــروف  وخلــق  المتوفــرة  العمــل  فــرص  خــالل  مــن 
ــة  ــة فــي األجــور والمعامــالت اإلداري ــى العدال عمــل مناســبة إضافــة ال
علــى  يســاعدنا  ممــا   . وصحيــة  اجتماعيــة  ورعايــة  خدمــات  وتقديــم 
المـــوارد  البشــرية كمدخــل فعــال إلدارة  المــوارد  توظيــف واســتثمار 
األخـــرى والحفــاظ عليهــا.وكان مــن جــراء ذلــك ان قفــزت الشــركة بفضــل 
اللــه لمكانــة عاليــة تتناســب وحجــم الجهــد المبــذول حتــى أصبــح عــدد 
ــم ) 150(  ــدود الـــ )329( موظــف منه ــام 2021 بح ــة ع ــن بنهاي العاملي
موظفــا ســعوديا بنســبة قدرهــا %46، هــذا وتعمــل الشــركة االن علــى 
ــم  ــرات القادمــة مــن خــالل عــدة خطــط ت رفــع تلــك النســبة خــالل الفت

ــق هــذا الهــدف. ــا لتحقي وضعه

09

09

الموارد البشرية:

الموارد البشرية
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عمــدت ادارة اســمنت الجــوف عبــر ادارة تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة 
للنهــوض بمســتوى الشــركة تقنيــا بمــا يخــدم ادارات الشــركة الداخليــة 
وكل الجهــات ذات العالقــة بالشــركة مــن عمــالء ومســاهمين ومورديــن 
ــا المعلومــات ســعيا لمواكبــة احــدث  بتطبيــق احــدث انظمــة تكنولوجي
بيــن الشــركات  التقنيــات بمــا يخــدم الشــركة والنهــوض بمســتواها 
العالميــة والمحليــة. فقامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتطبيــق مشــروع 
الكاميــرات بمواقــع  (  عبــر   Security System(   المراقبــة االمنيــة
المصنــع ) IPs Camera(  مــع إضافــة اإلمكانيــة للوصــول اليهــا مــن اي 
مــكان و كذلــك  تــم تحديــث  صفحــات الموقــع االلكترونــي  مــع  إضافــة 
مميــزات جديــدة مــن حيــث القــدرة علــى رفــع الســير الذاتيــة للمتقدميــن 
ونشــر أخبــار الشــركة بيســر و ســهولة .  كمــا تــم ربــط موقــع الشــركة مــع 
ــة  ــق خــاص بالشــركة مــن ضمــن اتفاقي ــام مــن خــالل تطبي موقــع ارق
ارقــام  وذلــك ليتســنى للمســاهمين االطــالع علــى وضــع ســهم الشــركة 
بســهولة ويســر مــن موقعنــا الرئيســي. كمــا قامــت الشــركة  فــي تنفيــذ 
مشــروع تنظيــم وتخطيــط المــوارد  ) SAP ERP(  لمــا لهــذا المشــروع 
مــن اهميــة فــي تنظيــم معامــالت الشــركة وخفــض التكلفــة باســتخدام 
برامــج الحاســب اآللــي المناســبة.  وتســعى اســمنت الجــوف دومــا الــى 
ــم الحديــث  لمــا يخــدم  ــه العل ــات ومــا توصــل الي تطبيــق احــدث التقني
ــرا  ــك استشــعارا بحجــم المســئولية وتقدي العمــالء والمســاهمين و ذل

واســتثمارا لحــق المســاهم والعميــل.

10
تقنية المعلومات:

10
تقنية المعلومات
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تولــى الشــركة اهتمامــا خاصــا باألعمــال الخيرية واالجتماعية واإلنســانية 
إلــى جانــب دورهــا االقتصــادي والتنمــوي ، كمــا تحــرص الشــركة علــى 
بنــاء ثقافــة المســئولية االجتماعيــة لــدى الموظفيــن، حيــث تســاهم 
ــى مســتوى  ــة عل ــة والخيري الشــركة فــي عــدد مــن األنشــطة االجتماعي

المملكــة بشــكل عــام والمنطقــة بالتحديــد

برامج التنمية وخدمة الوعي المجتمعي والشبابي:

11
المسؤولية االجتماعية للشركة:

- دعم امارة منطقة الجوف

- دعم جائزة الجوف للتميز واالبداع

- دعم صندوق اللجنة الوطنية لالسمنت

- دعم للجنه التنمية االجتماعيه االهليه بطريف

- دعم االعالميين المشاركين باحتفاالت باليوم الوطني  

- دعم جائزة التفوق العلمي بطريف

- دعم ميدان الفروسية بمدينة طريف 11
المسؤولية االجتماعية للشركة
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تؤمــن الشــركة بــأن المحافظــة علــى البيئــة والصحــة والســالمة جــزء ال 
ــا ، وتســعى باســتمرار نحــو تحســينها  ــا ومــن ثقافته ــزأ مــن أعماله يتج
أولــت  وقــد  والتشــريعات  القوانيــن  مــع  تماشــيها  تضمــن  بحيــث 
الشــركة اهتمامــا كبيــرا فــي العمــل علــى حمايــة البيئــة والمحافظــة 
عليهــا، وحرصــت مــن البدايــة علــى تحقيــق أعلــى معاييــر البيئيــة بقصــد 
المحافظــة علــى البيئــة فــي المحيــط المجــاور للمصنــع, حيــث تــم توقيــع 
إتفاقيــة مــع المركــز الوطنــي لمكافحــة التصحــر خــالل عــام 2021م 
ــة  ــع والبيئ ــي بالمصن ــل البيئ ــدد مــن برامــج التشــجير والتأهي ــذ ع لتنفي
المحيطــة بــه وقــد رصــدت الشــركة ميزانيــات ســنوية لتحســين الوضــع 
البيئــي فــي المصنــع وذلــك بشــراء وتركيــب افضــل انــواع الفالتــر مــن 

ــال، الشــركات المتخصصــة فــي هــذا المج

12
المحافظة على البيئة والحد من التلوث:  

12
المحافظة على البيئة
والحد من التلوث:  
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قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص كافــي للــزكاة، وحصلــت علــى شــهادة 
الــزكاة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن عــام 2020 
تنتهــي فــي 30 /4/ 2022 م، وجــاري العمــل للحصــول علــى شــهادة 

ــام 2021 م. ــزكاة عــن ع ال

13
الزكاة الشرعية:

13
الزكاة الشرعية
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14
القروض:

1 - صندوق التنمية الصناعية السعودي:

حصلــت الشــركة علــى قــرض بمبلــغ 483,500,000 ريــال فــي تاريــخ 27 
فبراير 2010م  يســدد خالل 7 ســنوات بأقســاط نصف ســنوية  وإن آخر 
ــر 2017م وهــذا القــرض  قســط لهــذا القــرض يســتحق فــي 15 نوفمب
ــاز المنوحــة  ــي  المقامــة  بمنطقــة االمتي مضمــون برهــن كافــة المبان
للشــركة والواقعــة جنــوب شــرق مدينــة طريــف والمقــام عليهــا المصنــع 
ومســاحتها 22.6 كليــو متــر مــع كامــل المصنــع ومعداتــه وآالتــه وأدواته 
وتوابعــه وملحقاتــه التــى تــم الحصــول عليهــا أو ســيتم الحصــول عليهــا 
مــن أجــل المشــروع بمــا فــي ذلــك وســائل النقــل  والســيارات واالثــاث 

المكتبــي.

2 - البنك السعودي البريطاني )ساب(: 

بتاريــخ 17 صفــر 1433هـــ الموافــق 11 ينايــر2012م حصلــت الشــركة 
علــى قــرض طويــل األجــل مــن البنــك الســعودي البريطانــي بمبلــغ 
350 مليــون ريــال ســعودي بموجــب اتفاقيــة التســهيالت المصرفيــة 
لهــذه  التمويلــي  الســقف  ويبلــغ  البنــك  مــع  المبرمــة  االســالمية 

األتفاقيــة 365 مليــون ريــال ســعودي.

تــم الحصــول علــى هــذا القــرض فــي صــورة تمويــل مرابحــة “ تــورق”. 
ــى هامــش  ــة إل ــى أقســاط نصــف ســنوية باإلضاف ــل عل يســدد التموي

ــل المجموعــة. ــح. القــرض مضمــون بســند المــر صــادر مــن قب الرب

ــه 2015 م تــم توقيــع عقــد تمويــل مرابحــة اســالمي مــع  فــي 30 يوني
البنــك الســعودي البريطانــي بقيمــة 350 مليــون ريــال بضمــان توقيــع 

ســند المــر بهــدف تمديــد فتــرة التمويــل الســابق.

أصل
القرض

الرصيد في 
2021/01/01

المسحوبات 
خال السنة

المسدد
خال السنة

الرصيد في 
2021/12/31

483,500,00075,999,985-14,000,00061,999,985

االستثمارات المتاحة للبيع
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الرصيد في أصل القرض
01/01/2021

المسحوبات
خال السنة

المسدد
خال السنة

الرصيد في
31/12/2021

365,000,000198,459,754-11,097,393187,362,361

الرصيد في أصل القرض
01/01/2021

المسحوبات
خال السنة

المسدد
خال السنة

الرصيد في
31/12/2021

3,000,000347,000,000ـ350,000,000350,000,000

الرصيد في أصل القرض
01/01/2021

المسحوبات
خال السنة

المسدد
خال السنة

الرصيد في
31/12/2021

37,461,88837,461,888-13,321,34424,140,544

حركة القرض خالل عام 2021:  

حركة القرض خالل عام 2021:  

حركة القرض خالل عام 2021:

3 - مصرف االنماء:

بتاريــخ 27 صفــر 1437 هـــ )الموافــق 9 ديســمبر 2015م( وقعــت شــركة اســمنت الجــوف اتفاقيــة 
تســهيالت بنكيــة للحصــول علــى قــرض طويــل األجــل مــن بنــك االنمــاء ويبلــغ الســقف التمويلــي 
لهــذه االتفاقيــة مبلــغ 450 مليــون ريــال ســعودي، تــم الحصــول علــى هــذا القــرض فــي صــورة 
تمويــل بيــع أجــل لمــدة 7 ســنوات. تــم منــح التمويــل لغــرض ســداد االلتزامــات المســتحقة القائمــة 

علــى شــركة اســمنت الجــوف لــدى مصــرف الراجحــي.

4 - بنك الجزيرة

التســهيالت مقابــل مديونيــة الشــركة الشــرقية للبتروكيماويــات ناتجــة عــن ضمــان شــركة اســمنت 
الجــوف لقــرض الشــركة مــن بنــك الجزيــرة ولــم تقــم الشــركة بالوفــاء بالتزاماتهــا، قــام البنــك بموجــب 

الضمــان بتحويــل قيمــة القــرض مــع االعبــاء البنكيــة علــى شــركة اســمنت الجــوف.

)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

و التوجد أية قروض للشركة على  أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى.

) الف ريال (

اسم الجهه المانحة م
للقرض

مبلغ اصل 
القرض

مدة
القرض 
)سنة(

اضافة
خال

العام 

المبالغ 
المدفوعه 

سدادا 
للقرض 

خال السنة

المبلغ 
المتبقي 

من 
القرض

المديونية 
االجمالية 
للشركة 

وشركاتها 
التابعة

صندوق التنمية 1
14,00062,00062,000 483,5007الصناعية السعودي

11,097187,362187,362 365,0007بنك ساب2

350,00073,000347,000347,000مصرف االنماء3

13,32124,14124,141 37,4624بنك الجزيرة4

041,418433,141433,141 1,235,962االجمالي
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15
شهادة الجودة )األيزو(

حصلــت شــركة اســمنت الجــوف عــن إعتمــاد شــركة ) T U V( االلمانيــة 
شــهادة األيــزو العالميــة للجــودة الشــاملة )ISO 9001-2015( للمصنــع 
الشــهادة  وتنتهــي  بالتدقيــق  ســنويا  تجــدد  م    24/09/2012 بتاريــخ 
الحاليــة فــي عــام 2022، وذلــك لمــا تمتــع بــه مصنــع اســمنت الجــوف 

فــي تطبيــق المقاييــس العالميــة فــي صناعــة االســمنت بأنواعــه.

15
شهادة الجودة )األيزو(
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16
المخاطر

لجنــة  تشــرف  حيــث  المحتملــة،  بالمخاطــر  اهتمامــا  الشــركة  تولــي 
المخاطــر المشــكلة مــن اعضــاء مــن مجلــس االدارة، علــى تحديــث تقييم  
المخاطــر بشــكل مســتمر تحــت اشــراف مباشــر مــن مجلــس االدارة، 
ويتــم التحــوط للمخاطــر مــن خــالل تعــاون وتوثيــق بيــن ادارات الشــركة 
وتقييــم احتمــاالت حدوثهــا وتقديــر مــا قــد يترتــب عليهــا مــن اثــار، ومــن 
ثــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر قــدر االمــكان 
لتالفــي اي اضــرار قــد تحــدث ال قــدر اللــه. ومــن اهــم المخاطــر التــي قــد 
تواجــه الشــركة، والتــي تؤثــر علــى تحقيــق خططهــا المســتقبلية مــا يلــي:

ــادة  - المخاطــر المتعلقــة بمســتوى المبيعــات فــي ظــل التنافــس وزي
ــف. ــاع التكالي حجــم المعــروض وارتف

- المخاطــر المتعلقــة بامــداد الوقــود والــذي يتــم توفيــره بشــكل حصــري 
مــن شــركة ارامكــو الســعودية 

المخاطر المالية ومنها:

مخاطر معدالت العمولة :
ــة  ــرات فــي معــدالت العمول ــر التغي ــق بتأثي ــددة تتعل هــي مخاطــر متع
فــي الســوق علــى المركــز المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة ، ليــس 
لــدى الشــركة موجــودات أو مطلوبــات جوهريــة تحمــل معــدالت عمولــة 
ــت  ــة التوقي ــق مراقب ــر الشــركة تدفقهــا النقــدي عــن طري عائمــة ، وتدي

بيــن التدفــق النقــدي المحصــل والتدفــق النقــدي المســتخدم .

16
المخاطر
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مخاطر تغير أسعار الصرف :
هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات في أســعار صرف العمــالت األجنبية 
تراقــب االدارة تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وتعتقــد أن الشــركة ليســت عرضــة لمخاطــر 
تغيــر أســعار الصــرف بدرجــة كبيــرة نظــرًا ألن العملــة الرســمية للشــركة هــي الريــال الســعودي وهــو 
العملــة األساســية التــي تتعامــل بهــا الشــركة وســعره ثابــت حاليــًا وبهامــش بســيط مقابــل الــدوالر 

األمريكي.

مخاطر االئتمان :
هــي مخاطــر عــدم قــدرة األطــراف األخــرى علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الشــركة لخســارة ماليــة ، تتكــون األدوات الماليــة التــي قــد تعــرض الشــركة لمخاطــر تركــز المديونيــة 
بشــكل رئيســي مــن األرصــدة النقديــة وحســابات المدينيــن ، تقــوم الشــركة بإيــداع أرصدتهــا النقديــة 
فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة ذات القــدرة االئتمانيــة العاليــة وتباشــر سياســة للحــد مــن حجــم 
أرصدتهــا المودعــة فــي كل مؤسســة ماليــة ، وال تعتقــد الشــركة بوجــود مخاطــر عــدم كفــاءة كبيــرة 

فــي هــذه المؤسســات الماليــة.

مخاطر السيولة :
هــي مخاطــر تعــرض الشــركة لصعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال لمقابلــة االلتزامــات المرتبطــة 
بــاألدوات الماليــة تــدار الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن توفرهــا بمقاديــر كافيــة لمقابلــة 

أيــة التزامــات مســتقبلية وال تعتقــد الشــركة أنهــا عرضــة لمخاطــر جوهريــة متعلقــة بالســيولة .

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف
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17
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

تعمــل لجنــة   المراجعــة  علــى  تطويــر ودعــم أنظمــة الرقابــة والضبــط 
علــى  المعتمــدة  الســنوية  المراجعــة  خطــة  علــى  وبنــاًء  الداخلــي، 
المخاطــر والتــي تهــدف إلــى تقييــم نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي، 
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة 
تقــوم  التــي  التشــغيلية واإلداريــة والماليــة  المراجعــة  عــن عمليــات 
بهــا بصفــة مســتمرة والتــي تهــدف إلــى التحقــق بدرجــة معقولــة مــن 
التأكــد مــن تحقيــق أهــداف الشــركة والمتمثلــة فــي حمايــة أصــول 
الشــركة ودقــة الســجالت المحاســبية واكتمالهــا، والتقيــد باألنظمــة 
والسياســات التــي تتبناهــا اإلدارة لتحقيــق أهــداف الشــركة وتراقــب 
باســتمرار مــن قبــل لجنــة المراجعــة، ولــم ُتظهــر عمليــات المراجعــة 
الخارجيــون  والمراجعــون  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  بهــا  تقــوم  التــي 
لفاعليــة وإجــراءات الرقابــة والضبــط الداخلــي ضعفــًا جوهريــا فــي نظــام 
المالحظــات  معظــم  وكانــت  للشــركة،   الداخلــي  والضبــط  الرقابــة 
ــر  ــل الدوائ ــل بشــكل رئيســي فــي مجــاالت تحســين األداء  وتفعي تتمث
التشــغيلية ورفــع كفائتهــا واســتكمال وتوثيــق إجراءاتهــا بهــدف تقويــة 
نظــام الضبــط الداخلــي للشــركة ، وبنــاًء علــى تلــك الدراســات التــي 
ــة مــن التأكــد  ــة المراجعــة فإنهــا تؤكــد وبدرجــة معقول قامــت بهــا لجن

مــن فاعليــة وكفــاءة إجــراءات نظــام الرقابــة الداخليــة.

17
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
43



18

18
حوكمة الشركة:

حوكمة الشركة:
تقــوم الشــركة بتطبيــق أعلــى معاييــر نظــام الحوكمــة وذلــك مــن 
حمايــة  تكفــل  التــي  الحوكمــة  ممارســات  بأفضــل  االلتــزام  أجــل 
الشــركة  مــن  وحرصــًا  المصالــح،  وأصحــاب  المســاهمين  حقــوق 
المتعامليــن  المصالــح  أصحــاب  وكذلــك  مســاهميها  حقــوق  علــى 
معهــا وضــع مجلــس اإلدارة مــن أولوياتــه تطبيــق مــا ورد فــي الئحــة 
المــواد   جميــع  بتطبيــق   الشــركة  تقــوم  حيــث  الشــركات  حوكمــة 
اإللزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات المشــار اليهــا اعــاله 

بإســتتثناء مــا يلــي :
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الســـــــــــــــــببنص المادة/ الفقرةالمادة/الفقرة

المادة )39(
التدريب

2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ 

بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات 
العالقة بأنشطة الشركة.

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها 

المادة )41(
التقييم

أ ( يضع مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات 
اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 

التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية 
وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح 

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها 
ويتم حاليا التقييم بدون 
وضع مؤشرات قياس 

أداء

 هـ( يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على 
تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.

المادةاسترشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها 

المادة )85(

1( تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع 
إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل 

والموضوعات محل القرارات المهمة .

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها 

2(برامج منح العاملين أسهم ًا في الشركة أو نصيب ًا من 
األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق 

مستقل لإلنفاق على تلك البرامج 

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها 

المادة استرشادية وسيتم 3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين للشركة .
تطبيقها عند االلتزام بها 

المادة )87(
المسئولية اإلجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 
سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف 

التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

يتم العمل عليها و المادة 
استرشادية وسيتم 

تطبيقها عند االلتزام بها 

 المادة )88(
مبادرات العمل 

اإلجتماعي

1(  وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من 
مبادرات في العمل اإلجتماعي ، ومقارنة ذلك مع الشركات 

األخرى ذات النشاط المشابه.

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها

4( وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية  
اإلجتماعية للشركة

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند  االلتزام بها

المادة )95(
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 
الشركات فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 

بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى 
هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا عل األقل، بالتقارير والتوصيات 

التي تتوصل إليها.

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عند االلتزام بها

الســـــــــــــــــببنص المادة/ الفقرةالمادة/الفقرة

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

46

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

47



19

19
مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة:
1/19 تكوين  وتصنيف مجلس اإلدارة

وحضور الجلسات لعام 2021 م:

  تــم بموجــب موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ
23 /07/ 2020م أنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلادرة للــدورة الخامســة 
التــى تبــدأ مــن 6 /8/ 2020م الــى 5 /8/ 2023  م مــن )7( أعضــاء، 
وقــد بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــى عقــدت خــالل العــام 
القــرارات  مــن  حزمــة  خاللهــا  أتخــذت  اجتماعــات  اربــع  م   2021
والتوصيــات  المدرجــة فــي جــدول أعمــال تلــك االجتماعــات والجــدول 

التالــي يبيــن أهــم المعلومــات عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة:
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التصنيفاالسمم

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021
الشركات المساهمة 

التي يشارك في 
عضويتها

1234

 30
مارس

 15
يونيو

 2
سبتمبر

 28
ديسمبر

••••غير تنفيذيالمهندس/ محمد بن  سعيد عطية1

رئيس مجلس شركة ••••غير تنفيذياألستاذ / عبدالعزيز  بن عبد االله  كعكي2
مارش للتامين

--••مستقلالدكتور/ عثمان  بن عبدالله السويح )1(3

••••مستقلاألستاذ/ فيصل  بن حمزة الخولي4

••••مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي5
عضو مجلس اإلدارة •••-مستقلاألستاذ / سعد بن عماش الشمري6

شركة كسب المالية

••••مستقلاألستاذ/  طالل عثمان المعمر7

ايضاح
 

1 -  انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021 م

2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

1/2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة :

اسم من تعود له المصلحةم
نهاية العامبداية العام

صافي 
نسبة التغييرالتغيير  عدد 

عدد النسبةاألسهم
النسبةاألسهم

0.00 %0 0.0769 %0.0769110,000 %110,000المهندس/ محمد سعيد عطية1

االستاذ/ عبدالعزيز عبداالله2
57874.53 %579,324 0.4058 %0.0007580,325 %1,001محمد صالح كعكي 

0.00 %0 0.0008 %0.00081,100 %1,100االستاذ/ابراهيم مازن ابوالهدى خاشقجي3

0.00 %0 0.0038 %0.00385,500 %5,500االستاذ/ فيصل حمزة بهي الدين الخولي4

0.00 %0 0.0000 %0.00000 %0االستاذ/ سعد بن عماش الشمري5

0.00 %0 0.0000 %0.00000 %0االستاذ/ طالل بن عثمان المعمر6

0.00 %0 0.0000 %0.00000 %0االستاذ/ عثمان عبد الله عثمان السويح7
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2/2/19 حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة:

3/2/19 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

اسم من تعودم
له المصلحة

نهاية العامبداية العاماسم من تعود له المصلحة
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير عدد 

عدد النسبةاألسهم
النسبةاألسهم زوجة- ابن- ابنه

1
االستاذة/ عبير 
عبداالله محمد 

صالح كعكي

زوجة االستاذ/ ابراهيم مازن 
845.95 %0.2448313,000 %0.0259350,000 %37,000خاشقجي

اسم من تعودم
له المصلحة

نهاية العامبداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير عدد 

عدد النسبةاألسهم
النسبةاألسهم

المهندس / جمال سالم ال عامر  1
0.00 %0 0.0008 %0.00081,150 %1,150)المدير العام(

االستاذ / حامد سعيد الغامدي  2
100.00- %)2,200(0.0000 %0.00150 %2,200)المدير المالي(

ال يملك  خالف ذلك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم
أو أوالدهم القصر أية أسهم بالشركة.

3/19 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وخاصة غير  التنفيذيين:
يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع مجلــس إدارة بإبــالغ أعضــاء مجلــس اإلدارة وخاصــة غيــر 

التنفيذييــن علمــا  بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة  وأدائهــا  ونتائــج أعمالهــا.

4/19 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه واداء لجانه واعضائه:
ــوة والضعــف فــي  ــب الق ــد  جوان ــوم بتحدي ــث تق ــأت حي ــة الترشــيحات والمكاف ــك مــن لجن ــم ذل يت
ــة الترشــيحات  ــا لجن ــس اإلدارة  ، أم ــة أعضــاء مجل ــم اللجن ــا وتقي ــراح معالجته ــس اإلدارة  واقت مجل

ــس. ــس المجل ــق رئي ــا عــن طري ــم تقييمه ــأت فيت والمكاف

5/19 اإلفصــاح عــن سياســات مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة:

فيمــا يلــي سياســة مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا 
لمــا ورد فــي الئحــة حوكمــة الشــركات.

تهــدف هــذه السياســات إلــى وضــع معاييــر وضوابــط وإجــراءات واضحــة لتعويضات ومكافــأت أعضاء 
مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ، وذلــك تطبيقــا ألحــكام الفقــرة )1( مــن 
المــادة الحاديــة والســتون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة  

مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة .

أوال: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة هــي المبالــغ والبــدالت واألربــاح ومــا فــي حكمهــا، والمكافــآت 
الدوريــة أو الســنوية المرتبطــة بــاألداء والخطــط التحفيزيــة قصيــرة أو طويلــة األجــل، وأي مزايــا عينيــة 
أخــرى باســتثناء النفقــات والمصاريــف الفعليــة المعقولــة التــي تتحملهــا الشــركة عــن عضــو مجلــس 
اإلدارة . ويجــوز أن تكــون هــذه المكافــأة مبلــغ ا معيــن ا أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة 
أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا ،وذلــك فــي 

حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات والنظــام األساســي للشــركة .
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ــر وضوابــط  وإجــراءات  مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة واالدارة  ــا: معايي ثاني
ــة: التنفيذي

1 - يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــأت أعضائــه بنــاءا علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــات ضمــن 
الحــدود النظاميــة التــي نصــت عليهــا الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة 

ونظــام الشــركات والجهــات الرقابيــة .

ــة الترشــيحات والمكافــات مــن قبــل الجمعيــة  ــة المراجعــة ولجن ــد مكافــأة أعضــاء لجن 2 - يتــم تحدي
ــراح مــن مجــاس اإلدارة . ــاءا علــى اقت العامــة للمســاهمين بن

3 - لمجلــس اإلدارة إنشــاء لجــان أخــرى حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا ولــه أن يحــدد أعمالهــا 
الترشــيحات والمكافــات. بنــاء علــى توصيــة لجنــة  ومكافاتهــا 

4 - أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي 
يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة .

5 - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.

6 - أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا . وحجمهــا وخبــرة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة فــي األعمــال المتعلقــة بالشــركة.

ــاءة  ــرة والكف ــس ذوي الخي ــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجل ــأة كافي ــون المكاف 7 - أن تك
المناســبة .

8 - أن تكــون المكافــأة عادلــة ومناســبة مــع اختصاصــات العضــو واالعمــال والمســئؤليات التــى 
يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اللجــان باإلضافــة الــى االهــداف المحــددة مــن قبــل 

ــة . ــا خــالل الســنة المالي مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقه

9 - يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه في لجنة المراجعة المشــكلة 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة، أو مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية 
– بموجــب ترخيــص مهنــي – إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك باإلضافــة الــى المكافــأة التــي 
يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــو ا فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس 
ــي يحصــل  اإلدارة، وفــق ا لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس . وان مجمــوع المكافــأت الت
عليهــا العضــو وفقــا لمــا ورد أعــاله ال تدخــل ضمــن نطــاق الحــد األعلــى للمكافــأة المنصــوص عليهــا 

الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 76 مــن نظــام الشــركات الموضحــة فــي الفقــرة  4 أعــاله.

ــرة  ــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خب 10 - يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوت
العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطــة بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن 

االعتبــارات.

ــاح التــي تحققهــا  11 - يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األرب
الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة . وذلــك لكــي ال يؤثــر 

ارتبــاط مكافآتهــم بــأداء الشــركة أو أي عوامــل أخــرى فــي اســتقاللية قراراتهــم .

12 - وفقــا لمــا ورد فــي المــدة الحاديــة والعشــرون مــن النظــام األساســي للشــركة يحــدد مجلــس 
ــه  ــي يحصــل عليهــا رئيــس المجلــس ونائب ــه المكافــأة الخاصــة الت ــره وبقــرار من اإلدارة ووفقــا لتقدي
ــك فــي  ــكل منهمــا باإلضافــة المكافــأة المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،وذل ــدب ل والعضــو المنت

حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه.

13 - ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة وذلــك لضمــان اســتقاللية القــرار الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للشــركة بشــأن بنــد 

مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة،

14 - إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم 
حضــوره ثالثــة اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع، فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت 
عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره، ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن 

تلــك الفتــرة.

15 - إذا تبيــن للجنــة المراجعــة أو لهيئــة الســوق الماليــة أن المكافــآت التــي صرفــت ألي مــن أعضــاء 
ــة العامــة  ــم عرضهــا علــى الجمعي ــة ت ــر صحيحــة أو مضلل ــة علــى معلومــات غي مجلــس اإلدارة مبني
أو تضمينهــا تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي فيجــب عليــه إعادتهــا للشــركة، ويحــق للشــركة مطالبتــه 
بردهــا . وال يعفــي ذلــك عضــو مجلــس اإلدارة مــن أي مســؤوليات عــن أي أضــرار وقعــت علــى 

الشــركة أو مســاهميها أواي أشــخاص آخريــن ذوي عالقــة نتيجــة لذلــك.

16 - يجــب أن يفصــح مجلــس اإلدارة فــي تقريــره الســنوي عــن تفاصيــل السياســات المتعلقــة 
بالمكافــآت وآليــات تحديدهــا والمبالــغ والمزايــا الماليــة والعينيــة المدفوعــة لــكل عضــو مــن أعضــاء 

مجلــس اإلدارة مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية.

 ثالثا : مكافأت واتعاب  أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة:

وفقا لما ورد أعاله يتم احتساب مكافأت واتعاب مجلس اإلدارة كما يلي :

1 - مكافأة سنوية لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
حتى 250,000 ريال.
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2 - مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجميع االعضاء:
1. أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة حتى 100,000 ريال.  

2. أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة حتى 50,000 ريال.  
3. أعضاء اللجان األخرى حتى 25,000 ريال.  

3 - بــدل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة لجميــع األعضــاء 
3,000 ريــال عــن كل جلســة.

4. يحــدد مجلــس اإلدارة ووفقــا لتقديــره وبقــرار منــه المكافــأة االضافيــة التــي يحصــل عليهــا رئيــس 
المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب، مقابــل المجهــود و االعمــال االضافيــة التــي يقومــون بهــا 

ــأة المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة. ــى المكاف باإلضافــة ال

5. تقــوم الشــركة بدفــع كافــة النفقــات الفعليــة المعقولــة التــي يتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــات  ــي تشــمل مصروف ــات والت ــس اإلدارة فــي ســبيل حضــور االجتماع ــن مجل ــة ع ــان المنبثق واللج

االقامــة واالعاشــة ومصاريــف الســفر والتنقــالت .

رابعا: مكافآت كبار التنفيذين في الشركة )اإلدارة التنفيذية(:

1 -  بنــاءا علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــأت يحــدد مجلس اإلدارة أنــواع المكافأت التى تمنح 
ــاألداء والمكافــأت  ــة ، والمكافــأت المرتبطــة ب ــار التنفيذييــن فــي الشــركة مثــل المكافــأت الثابت لكب

التشــجيعية بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة للشــركات المســاهمة .

2 - تهــدف المكافــأت الــى جــذب ومكافــأة التنفيذييــن واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن واألكفــاء 
والحفــاظ علــى المســتوى العالــي مــن المهــارات التــي تحتــاج إليــه الشــركة .

خامسا : مكافات أمين سر المجلس وأمناء اللجان المنبثقة عن المجلس:

يحــدد مجلــس االدارة مكافــاة اميــن ســر المجلــس وامنــاء ســر اللجــان التابعــة للمجلس وفــق التفصيل 
الــوارد في سياســات واجــراءات مجلس االدارة.

سادسا: تاريخ التنفيذ:

يعمل بهذه السياسات من تاريخ اجازتها من الجمعية العامة

1/5/19 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

 فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس  اإلدارة واعضاء لجان مجلس اإلدارة
 لخمسة من كبار التنفيذيين من  بينهم  المدير العام والمدير المالي:          

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
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اواًل: األعضاء المستقلين:

االستاذ 
ابراهيم مازن 

خاشقجي
250,00012,00000262,0000262,000

االستاذ 
فيصل حمزة 

الخولي
250,00012,00000262,0000262,000

االستاذ طالل 
250,00012,00000262,0000262,000المعمر

االستاذ سعد 
250,0009,00000259,0000259,000الشمري

الدكتور عثمان 
119,4756,00000125,4750125,475السويح

1,119,47551,000001,170,47500000001,170,4750المجموع
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المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين:

المهندس محمد 
250,000120001,300,0001,562,00001,562,000سعيد العطية

االستاذ عبدالعزيز 
250,0009000100,000359,0000359,000عبد االله كعكي

500,0002100001,400,0001,921,00000000001,921,0000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين:

00000000000المجموع
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مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة
المجموعبدل حضور الجلسات)عدى بدل حضور الجلسات(

اواًل: أعضاء لجنة المراجعة

االستاذ ابراهيم
75,00015,00090,000مازن خاشقجي

االستاذ فيصل
75,00015,00090,000حمزة الخولي

50,00015,00065,000االستاذ عبدالوهاب عابد

االستاذ سعد
000صنيتان الهديب

200,00045,000245,000المجموع

ثانيًا: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

االستاذ عبد العزيز عبد 
12,5006,00018,500االله كعكي

المهندس محمد
12,5006,00018,500سعيد العطية

االستاذ ابراهيم
12,5006,00018,500مازن خاشقجي

االستاذ فيصل
12,5006,00018,500حمزة الخولي

50,00024,00074,000المجموع
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المكافآت الثابتة
المجموعبدل حضور الجلسات)عدى بدل حضور الجلسات(

ثالثًا: أعضاء لجنة المخاطر

12,500600018,500االستاذ طالل المعمر

االستاذ فيصل
12,500600018,500حمزة الخولي

االستاذ عبدالعزيز
12,500600018,500عبد االله كعكي

37,50018,00055,500المجموع

رابعًا: أعضاء لجنة االستثمار

المهندس
6,25030009,250سعد الشمري

المهندس محمد
6,25030009,250سعيد العطية

االستاذ ابراهيم
6,25030009,250مازن خاشقجي

000الدكتور عثمان السويح

18,7509,00027,750المجموع

306,25096,000402,250المجموع الكلي
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الحاليــة  التنفيذيــة، ووظائفهــم  واإلدارة  اللجــان،  وأعضــاء  اإلدارة،  أعضــاء مجلــس  أســماء   6/19
وخبراتهــم ومؤهالتهــم  والســابقة 

1/6/19 أعضاء مجلس اإلدارة:

الخبرات المؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحالية االسمم

المهندس/  محمد 1
سعيد عطية

• رئيس مجلس إدارة شركة 
أسمنت الجوف

• عضو لجنة الترشيحات 
والمكافأت شركة اسمنت 

الجوف

• رئيس لجنة مراجعة 
شركة اسمنت الجوف
• عضو مجلس ادارة 

والعضو المنتدب  
لشركة الجوف الزراعية

• عضو لجنة إدارة 
المخاطر شركة اسمنت 

الجوف
• عضو لجنة االستثمار 

شركة اسمنت الجوف

بكالوريوس هندسة 
زراعية

وبكالوريوس شريعة

تقلد خالل مسيرته 
المهنية  العديد من 
المناصب التنفيذية 
وعضويات مجالس 

إدارة شركات

األستاذ/ عبد العزيز 2
عبد االله كعكي

• نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة اسمنت الجوف

• عضو لجنة الترشيحات 
والمكافات اسمنت الجوف

• عضو لجنة االستثمار شركة 
أسمنت الجوف

• رئيس مجلس  إدارة شركة 
التجارة والتسويق السعودية 

الدولية المحدودة
• المدير العام لمؤسسة عبد 
العزيز عبد االله كعكي التجارية

• عضو مجلس ادارة شركة 
المتوسط للمنتجات الزراعية 

– مابكو
• عضو مجلس ادارة شركة 

الكتو مصر
• عضو مجلس ادارة شركة 

النوبارية النتاج البذور نوباسيد

• رئيس لجنة إدارة 
المخاطر شركة أسمنت 

الجوف

بكالوريوس إقصاد 
دولي

تقلد خالل عدة من 
المناصب اإلدارية 
والقيادة وعضوية 

بمجلس اإلدارة

األستاذ/ فيصل حمزة 3
الخولي

• عضو مجلس إدارة شركة 
اسمنت الجوف

• رئيس لجنة الترشيحات 
والمكافأت شركة أسمنت 

الجوف
• عضو لجنة المراجعة شركة 

اسمنت الجوف 
• عضو لجنة إدارة  المخاطر 

شركة اسمنت الجوف
• عضو لجنة االستثمار شركة 

أسمنت الجوف
 نائب رئيس مجلس إدارة  

مجموعة شركات الخولي

بكالوريوس علوم -
اتصاالت وتسويق

خبرة في إدارة الشركات 
العائلية التجارية 

والصناعية

مكافآت كبار التنفيذيين:

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

60

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

61



الخبرات المؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحالية االسمم

األستاذ/ إبراهيم مازن 4
خاشقجي 

• عضو مجلس إدارة شركة 
اسمنت الجوف

• رئيس لجنة المراجعة شركة 
أسمنت الجوف

• عضو لجنة الترشيحات 
والمكافات اسمنت الجوف
• الرئيس التنفيذي لشركة  

تمراد الصناعية لألعمال 
الخشبية.

• مساعد مدير مشاريع 
–مجموعة سامبا 

المالية
• مستشار تأمين 
ومخاطر –  شركة 

مارش للتأمين

بكالوريوس إدارة 
األعمال و ماجستير 

إدارة األعمال

خبرة في مجال 
االستشارات وإدارة 

المشاريع
وإدارة المخاطر

االستاذ/ سعد بن 5
عماش الشمري

• عضو مجلس إدارة شركة 
اسمنت الجوف

• رئيس لجنة االستثمار في 
شركة اسمنت الجوف

• عضو لجنة االستثمار شرمة 
االحساء للتنمية 

• عضو لجنة الترشيحات 
شركة مسك

• عضو لجنة المراجعة شركة 
الصمعاني

• عضو مجلس اإلدارة شركة 
كسب المالية 

• مهندس تطوير 
شركة سابك

• مدير عام التخطيط 
االستراتيجي شركة 

التصنيع الوطني 
• المدير التنفيذي 

شركة المتطورة 
• العضو المنتدب 

شركة االحساء للتنمية

بكالوريوس وماجستير 
بالهندسة كيميائية

تقلد خالل مسيرته 
المهنية  العديد من 
المناصب التنفيذية 

االستاذ/ طالل بن 6
عثمان المعمر

• عضو مجلس إدارة شركة 
اسمنت الجوف

• رئيس لجنة المخاطر في 
شركة اسمنت الجوف

• عضو في لجنة االستثمار 
شركة اسمنت الجوف

• نائب الرئيس التنفيذي إدارة 
المخاطر شركة تكافل الراجحي 

• مكتتب أخطار – 
الصندوق السعودي 

للتنمية
• رئيس إدارة المخاطر 

ميد غلف للتأمبن
• رئيس إدارة المخاطر 

شركة التعاونية 
للتأمين 

بكالوريوس وماجستير 
باإلدارة األعمال 

والمالية

15 سنة خبرة في 
مجال إدارة المخاطر 

والتأمين 

7
الدكتور / عثمان عبد 
الله عثمان السويح 

)1(

• رئيس مجلس ادارة شركة 
الصفا للمستلزمات الطبية.
• رئيس مجلس ادارة شركة 

مستودع الصفا 
• عضو مجلس إدارة الشركة 

العربية للمشاريع االستثمارية 
– شركة مساهمة عامة في 

االردن.
• عضو مجلس ادارة شركة 

االنابيب االردنية – شركة 
مساهمة عامة في االردن.

• مدير عام شركة صفا 
لالتصاالت. 

• العضو المنتدب شركة نخبة 
الصفا للمقاوالت.

• عمل بإدارة مصنع 
كفاء للخرسانة الجاهزة 

• مصنع صفاء 
للمنتجات االسمنتسة 

• مصنع األندلس 
للمنتجات االسمنتية 

• شركة صفاء التجارية 

الدكتوراه بعلم األدوية

تقلد خالل مسيرته 
المهنية  العديد من 
المناصب التنفيذية 

في مجاالت 
المقاوالت واإلنشاءات

المهندس/ جمال 1
المدير العامسالم ال عامر

• مدير الجودة والنوعية 
أسمنت تبوك 

• مدير إنتاج اسمنت 
تبوك

• مدير إدارة المواد 
إسمنت تبوك 

• مدير المشاريع 
والشؤون الهندسية 

إسمنت تبوك 
• مساعد المدير 

العام للشؤون الفنية 
إسمنت الجوف

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

ماجستير إدارة أعمال

29 سنة خبرة

األستاذ/ حامد سعيد 2
المدير الماليالغامدي

• مدير التخطيط 
والتحليل المالي 

والموازنة – شركة 
اسمنت العربية

25 سنة خبرةبكالوريوس محاسبة

األستاذ / أحمد 3
المراجع الداخليإبراهيم العجلة

• مشرف مراجعة 
مكتب الراسشد 

محاسبون ومراجعون 
قانيون 

• مراجع داخلي شركة 
االعمال التطويرية

37 سنة خبرة في  بكالوريوس محاسبة
أعمال المراجعة

المهندس/ هاني 4
مدير إدارة المواديوسف الكتامي

• كبير مدراء المواد 
والمشاريع وتقنية 

المعلومات
شركة-أسمنت ينبع

ماجستير هندسة 
تطوير تقنية 
المعلومات

ماجستير إدارة األعمال

25 سنة خبرة صناعة 
اإلسمنت

المهندس/ عادل 5
• رئيس وحدة األفران مدير المصنععوض العنزي

– شركة أسمنت تبوك
بكالوريوس هندسة 

15 سنة خبرةكيميائية

الخبرات المؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحالية االسمم

ايضاح 1 - انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021م

2/6/19 اإلدارة التنفيذية:
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19 / 7 بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة األخيــرة  وأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات:

االسمم
سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة 2021 م

يوم 2 اغسطسيوم 22 يونيو

••المهندس/ محمد بن  سعيد عطية1

••األستاذ / عبدالعزيز  بن عبد االله  كعكي2

••األستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي3

••األستاذ/ فيصل  بن حمزة الخولي4

-•األستاذ/ طالل عثمان المعمر5

-•األستاذ / سعد بن عماش الشمري6

--الدكتور/ عثمان  بن عبدالله السويح )1(7

ايضاح
 

1 - انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021 م
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20
لجان مجلس اإلدارة:

لجان مجلس اإلدارة
20 / 1 لجنة المراجعة

ــي تنتهــي فــي  ــدورة الخامســة الت ــة المراجعــة لل ــم إعــادة تشــكيل لجن ت
5 /8/ 2023 م، وتمــت الموافقــة علــى أعضائهــا علــى قواعــد اختيــار 

أعضــاء اللجنــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجنــة:
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التصنيفاالسمم

اجتماعات لجنة المراجعة  لعام 2021

123456

23 15 يونيو17 مايو29 مارس
8 ديسمبر8 نوفمبراغسطس

األستاذ/ إبراهيم بن 1
••••••مستقلمازن خاشقجي

األستاذ/ فيصل بن 2
••••••مستقلحمزة الخولي

األستاذ/ عبدالوهاب 3
••••••من خارج المجلسبن أحمد عايد

األستاذ/ سعد صنيتان 4
هديب )1(

------غير تنفيذي

ايضاح
 

1( تقــدم ســعادة االســتاذ ســعد صنيتــان هديــب باســتقالته من عضوية 
لجنــة المراجعــة في 23 ديســمبر 2021م.

ولــدى الشــركة إدارة مراجعــة مســتقلة تتبــع مباشــرة لمجلــس اإلدارة، ولجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن 
المجلــس، وقــد خطــت الشــركة خطــوات   إيجابيــة لتعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة لديهــا والمحافظــة 

علــى أصــول الشــركة، ومــن مهــام واختصاصــات لجنــة المراجعــة:

ــم  ــر والقوائ ــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاري ــة المراجعــة بمراقب تختــص لجن
ــي: ــة بصفــة خاصــة مــا يل ــة فيهــا،  وتشــمل مهــام اللجن ــة الداخلي ــة وأنظمــة الرقاب المالي

1. دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي 
حولهــا والتوصيــة بشــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

2. إبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم 
للمســاهمين  تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن  ومفهومــة  ومتوازنــة  عادلــة  للشــركة  الماليــة 

والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.

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

4. البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول 
االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات.

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6. دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وفــي الشــركات التابعــة لهــا حســب 
طبيعــة عملهــا وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

7. الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، 
مــن أجــل التحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.

8. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

9. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

ــي  ــة أو المراجــع الداخل ــر وحــدة أو ادارة المراجعــة الداخلي ــن مدي ــة لمجلــس اإلدارة بتعيي 10. التوصي
واقتــراح مكافآتــه.

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

68

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

69



11. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم. 
بعــد التأكــد مــن اســتقالليتهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

12. التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعتيــه وعدالتــه، ومــدى فعالية أعمــال المراجعة، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلة.

13. مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاال فنيــة أو 
إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

14. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

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

16. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

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

18. مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح ان تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم 
مرئياتهــا حيــال ذلــك الــى مجلــس اإلدارة.

19. رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها الــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا 
باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.

20. علــى اللجنــة وضــع آليــة تتيــح للعامليــن فــي الشــركة فــي الشــركة تقديــم ملحوظاتهــم بشــأن أي 
تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية، وعلــى اللجنــة التحقــق مــن تطبيــق هــذه اآلليــة بإجــراء 

تحقيــق مســتقل يتناســب مــع حجــم الخطــأ أو التجــاوز وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة.

20 / 2 لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 /8/ 2023م

التصنيفاالسمم

اجتماعات عام 2021

12

8 ديسمبر23 اغسطس

••مستقلاألستاذ/ فيصل  بن حمزة الخولي1

••غير تنفيذيالمهندس/ محمد بن  سعيد العطية2

••غير تنفيذياألستاذ / عبدالعزيز  بن عبد االله  كعكي3

••مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي4
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ومن  اختصاصات ومهام  ومسئوليات اللجنة :

1. إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة 
التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى 
أن يراعــي فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا .

2. توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف 
جوهــري عــن هــذه السياســة .

3. المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة 
منهــا .

4. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذين 
بالشــركة وفقــا للسياســة المعتمدة 

5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .

6. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا مــع مراعــاة عــدم ترشــيح 
أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

7. إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة 
التنفيذيــة 

8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .

ــة مجلــس  ــرات المناســبة لعضوي 9. المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخب
اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة .

10. مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 
يمكــن إجراؤهــا .

11. التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح 
إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى .

12. وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين 
وكبــار التنفيذييــن .

13. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

14. تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع 
مصلحــة الشــركة.

20 / 3 لجنة إدارة المخاطر :

تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 /8/ 2023م

التصنيفاالسمم

اجتماعات عام 2021

1

16 اغسطس

•مستقلاألستاذ/  طالل عثمان المعمر1

•غير تنفيذياألستاذ / عبدالعزيز  بن عبد االله  كعكي2

•مستقلاألستاذ/ فيصل  بن حمزة الخولي3

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

72

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

73



ومن اختصاصات ومهام ومسئوليات اللجنة:

1. وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة 
الشــركة والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاءًا عــل المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة 

للشــركة.

2. تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــل والتحقــق مــن 
عــدم تجــاوز الشــركة لــه.

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

4. اإلشــراف عــل نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــا ومتابعــة 
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وذلــك لتحديــد أوجــل القصــور بهــا.

5. إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة عــل تحمــل المخاطــر وتعّرضهــا لهــا بشــكل دوري مــن خــالل إجــراء 
اختبــارات التحمــل عــل ســبيل المثــال.

6. إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هذه المخاطــر، ورفعها 
إلــى مجلس اإلدارة.

7.  تقديم التوصيات للمجل حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

8. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

9. مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده مــن قبــل 
اإلدارة. مجلــس 

ــا تعــرض  ــي قــد يتنشــأ عيه 10.  التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة الت
الشــركة للمخاطــر.

11.  التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل عــل زيــادة 
الوعــي بثقافــة المخاطر.

12.  مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

20 / 4 لجنة االستثمار:

  تم إعادة تشكيل لجنة االستثمار للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 /8/ 2023م

التصنيفاالسمم

اجتماعات لجنة االستثمار  لعام 
2021

-مستقلاألستاذ/  طالل عثمان المعمر1

-غير تنفيذياألستاذ / عبدالعزيز  بن عبد االله  كعكي2

-مستقلاألستاذ/ فيصل  بن حمزة الخولي3

ايضاح
 

1 - لم يتم عقد اجتماع للجنة خالل عام 2021م 
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ومن مهام ومسئوليات لجنة االستثمار:

ــا الشــركة فــي المجــاالت االســتثمارية  ــي تســير عليه 1. االشــتراك فــي رســم السياســة العامــة الت
ــه األمــوال. وتوجي

ــل مــن  ــك بعــد إقرارهــا مــن قب ــراح الخطــة العامــة الســتثمار أمــوال الشــركة، وتنفيذهــا وذل 2. اقت
مجلــس اإلدارة.

3. تقييــم أداء القنــوات االســتثمارية للشــركة ودراســة مــدى مالئمتهــا مــع الخطــة العامــة لالســتثمار 
وإعــداد ومراجعــة دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات الصناعيــة أو التجاريــة التــي تدعــم 
االقتصــاد الوطنــي ومــن ثــم اتخــاذ القــرار لمســاهمة الشــركة فيهــا تقييــم نتائــج االســتثمارات بشــكل 

دوري وتقديــم التقاريــر الالزمــة لمجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك:

4. مراجعة مكونات المحفظة االستثمارية الحالية والمستقبلية.

5. التأكد من التزام القائمين على إدارة األموال بالسياسة االستثمارية.

6. مراجعة قرارات الشراء والبيع.

7. دراســة الســيولة المتاحــة فــي الشــركة وســبل اســتثمارها وفقــا لنظــام الشــركة، بأفضــل الســبل 
التــي تضمــن رأس المــال.

8. دراسة السوق والفرص االستثمار المتاحة.

9. البحث عن فر ص استثمارية جديدة.

10. دراسة ما يحال لها من مجلس اإلدارة من مواضيع تخص االستثمار.

11. دراسة المقترحات المقدمة من إدارة الشركة بما يخص الخطط المستقبلية لالستثمار.

12. القيام بالمهام واالختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليفها بها .

لم تقم لمجموعة خالل عام 2021 م  بإجراء معامالت مع الشركات ذات العالقة

21
المعامات مع جهات ذات عاقة:

ال توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خالل عام 2021
بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس اإلدارة  او التنفيذيين.

22
مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس 

اإلدارة والتنفيذيين
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بيان
2021

الوصف / السبب
مستحق السدادالمسدد

يحدد الحقا4,955الزكاة الشرعية

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل والضريبة والجمارك ويتم تسجيل 

الزكاة على أساس االستحقاق، ويتم السداد 
وفق الوعاء الزكوي

15,75537ضريبة القيمة المضافة

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل والضريبة والجمارك ويتمثل المبلغ 

المستحق في ما يخص الشهر األخير من العام 
المالي والذي يتم سداده في بداية العام التالي

المؤسسة العامة للتأمينات 
3,022256االجتماعية

تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية 
ويتمثل المبلغ المستحق في ما يخص الشهر 
األخير من العام المالي والذي يتم سداده في 

بداية العام التالي

يتم سداد المستحق مقابل استغالل الخامات 2,03930,860 رسوم استغالل المحاجر
في السنة التالية للسنة المالية

25,77131,153اإلجمالي

23
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة 

وفقا للمادتين )46( من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:السداد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2021م:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

1 - يجنــب )%10( مــن صافــي االربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز ان تقــرر الجمعيــة العامــة 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور %30 مــن رأس المــال المدفــوع.

ــن   ــاح لتكوي ــراح مجلــس االدارة ان تجنــب نســبة مــن صافــي االرب ــاء علــى اقت ــة بن ــة العامــة العادي 2 -  للجمعي
ــة. احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض او اغــراض معين

3 - للجمعيــة العامــة العاديــة ان تقــرر تكويــن احتياطيــات اخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة  الشــركة او 
يكفــل توزيــع اربــاح ثابتــة قــدر االمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك ان تقتطــع مــن صافــي 
االربــاح مبالــغ النشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة او لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هذه المؤسســات.

4 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن %5 من رأس مال الشركة المدفوع.

5 - مــع مراعــات االحــكام المقــررة فــي المــادة العشــرون مــن النظــام االساســي والمــادة السادســة والســبعون 
مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن % 10 مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة  علــى 

ان يكــون اســتحقاق هــذه المكافــاة متناســبا مــع عــدد الجلســات الــذي يحضــره العضــو.

6 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

7 - يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربعية.

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خالل عام 2021 م، وذلك لتوفير السيولة الالزمة لسداد التزاماتها القائمة.
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سياسة توزيع األرباح:

توزيعات األرباح خال عام 2021:
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سبل عاجها وتفادي وقوعها في المستقبلاالسبابالجهةالمخالفة

هيئة االرصاد 10,000
تمت المعالجة، مع وضعتهريب زيوتوحماية البيئة

الخطة المناسبة لتفادي ذلك 

هــذا ولــم يتــم تنفيــذ أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو 
مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى، خــالف مــا ســبق.

- أن سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه ونفذ بفعاليه.
- انه اليوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

26
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العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة 
إشرافيه أوتنظيمية أو قضائية خال عام 2021 م:

إقرارات الشركة:

يؤكد مجلس االداره انه:

1 - اليوجــد أيــة  أســتثمارات أو إحتياطــات إنشــئت 
لمصلحــة موظفــي الشــركة بخــالف مخصــص مكافأة 

نهايــة الخدمــة.
 

2 - لــم يتــم منــح قــرض آلي مــن أعضــاء مجلــس 
التنفيذيــة. اإلدارة  أو  اإلدارة 

خاصــة  معامــالت  أي  فــي  الشــركة  تدخــل  لــم   -  3
بأســهم الشــركة مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 

ممــن لهــم صلــة قرابــة مباشــرة. 

4 - أعــدت القوائــم الماليــة للشــركة وفقــًا للمعاييــر 
الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادرة  المحاســبية 

القانونييــن. للمحاســبين 

5 - ال يوجــد أيــة مالحظــات أو تحفظــات فــي تقريــر 
المراجــع الخارجــي.

6 - لــم تــم التوصيــة بتغييــر مراجــع  الحســابات قبــل 
إنتهــاء الفتــرة  المعيــن مــن أجلهــا.

7 - لــم يقــدم مراجــع الحســابات إي خدمات استشــارية 
للشــركة ولــم يتلقــى أي أتعــاب بهــذه الخصوص.

8 - لــم يتقــدم مراجــع الحســابات للمجلــس بــأي طلــب 
خــالل  لالنعقــاد  للشــركة  العامــة  الجمعيــة  لدعــوة 

ــي. ــام المال الع

9 - لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أي طلــب مكتــوب 
بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن اثنيــن مــن األعضــاء أو 

أكثــر خــالل العــام المالــي.

طلــب  أي  تتســلم  لــم  أنهــا  الشــركة  تؤكــد   -  10
أو  المــال  رأس  مــن   5% يملكــون  مــن مســاهمين 
إلــى  أكثــر بانعقــاد الجمعيــة العامــة أو إضافــة بنــد 
العــام  خــالل  إعــداده  عنــد  أكثــر  أو  أعمالهــا  جــدول  

المالــي2021م.

قيــد  أو  جــزاءات  أو  أيــة عقوبــات  تفــرض  لــم   -  11
احتياطــي علــى الشــركة مــن الهيئــة أو أيــة جهــات أخــرى 

فيمــا عــدا مــا ورد فــي الفقــرة )26( أعــاله.

12 - التوجــد أســهم ذات أحقيــة فــي التصويــت تعــود 
ألشــخاص قامــوا بإبــالغ الشــركة بتلــك الحقــوق خــالل 

عــام 2021م.

13 - ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق بيــن الشــركة واحــد 
المســاهمين فــي التنــازل عــن حصتــه فــي األربــاح.

14 - ال توجــد أدوات ديــن قابلــة  للتحويــل إلــى أســهم، 
وال توجــد أدوات ديــن قابلة لالســترداد.

15 - ال توجــد أيــة مشــتريات أو عقــود بهــا مصلحــة 
لعضــو مجلــس اإلادرة او التنفيذييــن.

16 - التوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو احــد كبــار التنفيذييــن فــي 

الشــركة عــن أي راتــب أو تعويــض.

28
تأكيدات مجلس االدارة:

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

80

التقرير السنويشركة أسمنت الجـوف

81



اسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات

اجراءات الشركة18 - 03 - 12021

الجمعية العامة22 - 06 - 22021

اجراءات الشركة26 - 07 - 32021

الجمعية العامة02 - 08 - 42021

عقد اخر اجتماع للجمعية العامة في 02/08/2021م 

وبلغ عدد عدد اجتماعات مجلس االدارة بعد ذلك
التاريخ اجتماعين، موضحة في بيان اجتماعات

مجلس مجلس االدارة كالتالي:
 

- اجتماع يوم 02 سبتمبر 2021م   
- اجتماع يوم 28 ديسمبر 2021م   
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها 
كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة:

ــة العامــة بالتقــدم بالشــكر الجزيــل للســادة المســاهمين علــى  ــره للجمعي يختــم مجلــس اإلدارة تقري
تلبيــة الدعــوة بالحضــور وعلــى الثقــة التــي أوليتموهــا للمجلــس  والتــي يقدرهــا ويعتــز  بهــا، ويســجل 
مجلــس اإلدارة تقديــره وامتنانــه لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز  
وولــي عهــده االميــن صاحــب الســمو الملكــي االميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، والــوزارات 
المعنيــة علــى تعاونهــم ودعمهــم المســتمر للشــركة ، كمــا يتوجــه المجلــس بالشــكر والتقديــر لجميــع 

موظفــي الشــركة إلخالصهــم وتفانيهــم ودعمهــم المســتمر للشــركة.  
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