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السادة مساهمي أسمنت حائل الكرماء السادة مساهمي أسمنت حائل الكرماء 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يســـرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة شــركة أســمنت 
الشــركة  أنشــطة  عــن  ملخــص  التقريــر  هــذا  تضمــن  وقــد  حائــل، 
وتطــورات أعمالهــا عــن العــام المالــي 2019م ، كمــا يســتعرض أداء 
ــر  الشــركة التشــغيلي والمالــي والقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا وتقري
مراجــع الحســابات عــن الســنة المـــالية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، 
كمــا تضمــن هــذا التقريــر ملخــص عــن تطبيقــات الحوكمــة ومعلومات 
تفصيليــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلس، 
باإلضافــة إلــى الخطــوط العريضــة لألهــداف والمبــادرات التــي تتبناهــا 
الشــركة مــع تقديــم لمحــات ســريعة عــن المخاطــر التــي تواجــة أعمالنــا  

وتوقعاتنــا المســتقبلية خــالل العــام المالــي 2020م.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــًا لمتطلبــات الئحة 
حوكمــة الشــركات وقواعــد التســجيل واإلدراج الصادرتــان عــن هيئــة 
الســوق الماليــة وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات نظــام الشــركات الصــادر 
عــن وزارة التجــارة واالســتثمار مــع األخــذ باالعتبــار المبــادئ والمعاييــر 

الدوليــة وأفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال الحوكمــة.

المقدمة



رسالة 
مجلس 

اإلدارة
يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم لمســاهمي الشــركة األعــزاء 
ــي المنتهــي فــي 31  ــج أعمــال العــام المال ــر مجلــس اإلدارة لنتائ تقري
ديســمبر 2019م، والــذي يعكــس إنجــازات الشــركة، فــي إطــار جهــود 

ــى أهدافهــا وتحقيــق رؤيتهــا. الشــركة الحثيثــة للوصــول إل

 ونظــرًا لمتغيــرات االقتصــاد الســعودي خــالل الفتــرة الماضيــة منــذ 
انطــالق برامــج رؤيــة المملكــة 2030 فإننــا نــدرك تمامــًا أن التحــوالت 
حيــث  مــن  منهــا  اإلســتفادة  الضــروري  مــن  المتباينــة  االقتصاديــة 
المخاطــر  الــى  باالضافــة  الحاليــة  الضعــف  نقــاط  علــى  التعــرف 
المستقبلية للقضاء عليها وتفاديها ، وكذلك نقاط القوة والفرص 
الشــركة  رفــع حصــة  بغــرض  واقتناصهــا،  لتقويتهــا  المســتقبلية 

الســوقية مــن ســوق األســمنت إلــى مســتويات غيــر مســبوقة.

لذلــك فقــد شــهدت نتائــج العــام المالــي 2019 ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي 
أربــاح الشــركة نتيجــة تحســن متوســط أســعار البيــع، باإلضافــة إلــى 
تبنــي الشــركة مبــادرات ســاهمت بشــكل كبير في خفــض التكاليف 
وزيــادة الكفــاءة، وتنفيــذ بعــض االســتراتيجيات التســويقية التــي 
ســاهمت بدورهــا بتنــوع المنتجــات لشــركة أســمنت حائــل، ممــا قــد 
ألقــى بظاللــه إيجابــًا علــى تحســن النتائــج خصوصــًا فــي فتــرة الربــع 
الرابــع مــن العــام 2019 الــذي شــهد تعافيــًا فــي الطلــب، مــع توقعــات 

كبيــرة باســتمرار تعافــي الطلــب خــالل العــام 2020.

ــة المملكــة 2030م  ــأن رؤي ــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى ب إننــا متفاءل
قــد أفــردت مســاحات كبيــرة بهــا للقطــاع الصناعــي بشــكل عــام 
وصناعــة األســمنت بشــكل خــاص، وقــد بــدا ذلــك واضحــًا فــي خطــة 
مــن مراكــز  اإلســتفادة  إلــى  الخــاص، وأننــا نتطلــع  القطــاع  تحفيــز 

الدعــم وذلــك بزيــادة عمالئنــا مــن الســوق الخارجيــة.

وفـــي الختـــام نتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر علـــى ثـقــــتكم فـــي 
الشــركة، والشــــكر موصــول إلــــى الزمــــالء فــــي اإلدارة التنفيذيــــة 
وكافــــة منســــوبي الشــركة علـــى جهودهـــم المخلصـــة، كما نشــكر 
عمالئنــا ومســاهمينا علــى ثقتهــم ودعمهــم لنــا والــذي ســيكون 
ــن  ــد مـ ــى مزيـ ــن إلـ دائمــًا حافــزًا لبــذل المزيــد مــن الجهــد، متطلعيـ

النجاحـــات خـــالل العـــام 2020.
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نشاط الشركة
شــركة أســمنت حائــل ، شــركة مســاهمة ســعودية، مســــجلة فــــي مدينــــة حائــــل 
بالمملكــة العربيــة الســعودية  ومدرجــة بالســوق الماليــة الســعودية )تــداول(،  حصلت 
ــم  ــتثمار رق ــة لالس ــة العام ــن الهيئ ــادر ع ــي الص ــتثمار الصناع ــص االس ــى ترخي ــركة عل الش

ــطس 2010(. ــق 26 أغس ــان 1431هـــ )المواف ــخ 16 رمض 141931098717 بتاري

1431هـــ  الحجــة  ذي   24 بتاريــخ   3350026399 رقــم  التجــاري  بالســجل  مســجلة  الشــركة 
)الموافــق 30 نوفمبــر 2010( بموجــب القــرار الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة والصناعــة رقــم 

384/ق بتاريــخ 24 ذي الحجــة 1431هـــ )الموافــق 30 نوفمبــر 2010(.

يقــع المشــروع األساســي للشــركة وهــو مصنــع األســمنت 20 كلــم شــمال مدينة تربــة التي 
ــع  ــم المصن ــث يض ــل . حي ــة حائ ــن مدين ــرقي ع ــمال الش ــى الش ــم إل ــي 200 كل ــد حوال تبع
مدينــة ســكنية للعامليــن ومحطــة لتوليــد الطاقــة. وتقــع إدارة الشــركة فــي مدينــة حائل

ــمنت  ــة األســ ــد( وصناعــ ــادي )بورتالنــ ــمنت العــ ــة األســ ــو صناعــ ــركة هــ ــرض الشــ  إن غــ
المقــــاوم لألمــــالح، كذلــــك يشــــمل نشــــاط الشــــركة إنتــــاج وتوزيــــع األســــمنت بجميــــع 
أنواعــــه ومشــــتقاته مــن مــواد البنــــاء وتوابعهــا ومشــتقاتها داخــــل المملكــة العربيــة 

الســــعودية وخارجهــــا.

 

الشركات التابعة
تقــوم أســمنت حائــل بمزاولــة أعمالهــا مــن خــالل قطــاع تشــغيلي واحــد يتــم إدارتــه فنيــً 

وإداريــً مــن خــالل الشــركة نفســها، وال توجــد شــركات تابعــة لشــركة أســمنت حائــل.
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رؤية
 الشركة

أن تكون شركة 
أسمنت حائل أكفأ 

شركة أسمنت 
على المستوى 

اإلقليمي.

رسالة
الشركة

إنتاج األسمنت 
بتقنية حديثة 

وبكوادر مؤهلة 
وبأسعار منافسة 

لتغطية الطلب 
المحلي واإلقليمي.

قيم
الشركة

الموثوقية.
اإللتزام.
اإلبداع.

الشفافية.
العمل بروح الفريق 

الواحد.

توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير 
وصيانة معدات وأليات المصنع والتأكد 

من سالمة التخزين وحسن استخدام 
الممتلكات. تقديم التوجيهات والمعلومات 

الواضحة وتوفير التدريب الكافي لضمان 
الحصول على التنافسية في أداء 

التقييم المسبق لجودة أي منتج أو عملية الموظفين في عملهم.
إنتاجية تضاف حديثً وأثرها على السالمة 

والصحة والبيئة.
منع الحوادث والحاالت الصحية 

المتعلقة بالعمل وذلك عن طريق إدارة 
الصحة ومخاطر السالمة في مكان 

العمل.
التحسين المستمر لفاعلية نظام االدارة 

المتكامل وتطبيق مبادئ التطوير 
المستمر فيما يتعلق بالهواء والماء 

والتلوث الضوضائي من منشأتنا وتخفيف 
تأثيرات العمليات الحالية على البيئة 

والمجتمع المحلي.  الدعم الكامل واإلمتثال بكافة 
المتطلبات النظامية وأي متطلبات أخرى. 

تقليل النفايات ومن ثم إعادة 
استخدامها وتدويرها قدر اإلمكان.

تقليل استخدام المياه والطاقة في 
مبانينا ومركباتنا وعملياتنا من أجل 
المحافظة على اإلمدادات وتقليل 

استهالك الموارد الطبيعية خصوصا غير 
توفير المواد والخدمات التي تحافظ المتجددة. 

قدر اإلمكان على سالمة البيئة والصحة 
وتشجيع اآلخرين على عمل ذلك.

سياسة الشركة وأهدافها
تؤمــن شــركة أســمنت حائــل أن األعمــال التجاريــة مســئولة عــن تحقيــق ممارســات جيــدة 
للبيئــة والصحــة والســالمة واألمــن و الجــودة وتنفيــذ جميــع اعمالهــا بطريقــة مســتدامة0 
ولهــذا الســبب نلتــزم بتقليــل تأثيــرات البيئة والصحة والســالمة بشــكل مســتمر٫ والتحســين 
المســتمر لــألداء كجــزء  جوهــري وتكاملــي مــن إســتراتيجية  عمــل الشــركة والطــرق 
ــالمة  ــة والس ــة والصح ــودة والبيئ ــادية للج ــادئ اإلرش ــون بالمب ــا ملتزم ــا أنن ــغيلية كم التش
واألمــن. إن مــن أولوياتنــا تشــجيع أصحــاب المصالــح بمــا فــي ذلــك العمــالء٫ المورديــن 
وشــركاء العمــل علــي أن يحــذوا حذونــا الــي جانــب الناحيــة التجاريــة الســليمة٫ أيضــا وجبنــا 

االهتمــام باألجيــال القادمــة والتــي تتحقــق مــن خــالل: 



االستدامة
و

 المسؤولية 
االجتماعية
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السالمة والصحة والبيئة 
حرصــت الشــركة منــذ تأسيســها علــى وضــع خطــة اســتراتيجية تتوافق مــع اســتراتيجيتها 
الشــاملة للحفــاظ علــى البيئــة المحيطــة وتتواكــب مــع سياســات واســتراتيجيات الجهــات 

النظاميــة والرقابيــة علــى معاييــر البيئــة العالميــة.

ــة )الدولومايــت(  عليــه فقــد دأبــت الشــركة علــى وضــع خطــة لنقــل المــواد غيــر المرغوب
بعــد تفجيــر الحجــر الجيــرى )المــادة الخــام الرئيســية المســتغلة( إلعــادة إســتخدامها 
مســتقباًل فــي عمليــة إعــادة التهيئــة جزئيــا وســنويا لألماكــن المحفــورة والمســتغلة 

ــنوية.  ــتخراج الس ــال االس ــع أعم ــوازى م بالت

ــة  ــجار مالئم ــتغاللها بأش ــن اس ــاء م ــم االنته ــي ت ــاحات الت ــة المس ــة زراع ــن الخط وتتضم
للمنطقــة مــن الناحيــة البيئيــة باإلضافــة إلــى بعــض النباتــات والشــتول لتعزيــز خضــرة 

وتجميــل المنطقــة.

كمــا يتــم تمهيــد ورش الطــرق الداخلية للمحجــر بالمياه للســيطرة على األتربــة المتصاعدة 
ولضمــان بيئــة صحية أثنــاء عمليات اســتخراج الخامــات األولية. 

 ويراعــى فــي تصميــم مخططــات إســتخراج المــواد الخــام األوليــة أن تحقــق معامــل اهتزاز 
أقــل مــن المعــدالت العالميــة ألعمــال التفجير.

وتماشــيً مــع الــدور المنــوط بهــا تجــاه التزاماتهــا بالســالمة والصحــة والبيئــة، فقــد وضعــت 
األمــن  مهــام  بتنفيــذ  الشــركة  قيــام  آليــة  تتضمــن  تفصيليــة  سياســة  الشــركة  إدارة 
والســالمة حيــث يوجــد لــدى شــركة أســمنت حائــل لجنــة ســالمة رئيســية يترأســها الرئيــس 
التنفيــذى ولجــان ســالمة فرعيــة لــكل اإلدارات يرأســها مديــر كل إدارة، كمــا يوجــد نظــام 
للتدريــب للتوعيــة بكافــة جوانــب الســالمة والصحــة المهنيــة ويتــم متابعتــه بشــكل 
شــهري مــن قبــل إدارة الشــركة، كذلــك تتبــع الشــركة آليــة للتواصــل بيــن كافــة أطــراف 
المنظومــة فيمــا يتعلــق بالســالمة والصحــة والبيئــة مــن خــالل اإلبــالغ عــن كل األمــور 
المتعلقــة بالســالمة عبــر النافــذة المخصصــة لذلــك ضمــن نظــام إدارة المــوارد بالشــركة 
ERP System، كمــا يوجــد شاشــات عــرض تلفزيونيــه موزعــة بالموقــع لتفعيــل التواصــل 

ــة. ــة المهني ــالمة والصح ــة بالس ــور الخاص ــة األم ــة بكاف ــادة التوعي وزي

وخــالل الســطور القادمــة ســوف يتــم إلقــاء الضــوء علــى أبــرز مــا أنجزتــه الشــركة فــي تلــك 
المجاالت:

ــات  ــاعات إصاب ــر( س ــق )صف ــالل 2019م بتحقي ــت خ ــد نجح ــامة  فق ــد الس ــى صعي وعل
ــبيل  ــى س ــا عل ــادرات ومنه ــن المب ــد م ــي العدي ــالل تبّن ــن خ ــك م ــل وذل ــن العم ــدة ع مقع

ــر:  ــال ال الحص المث

2884 ساعة تدريبية بالسالمة. 
تنفيذ 285 عملية تدقيق تركز على جوانب السالمة. 
برنامج التطعيم عن اإلنفلونزا. 

برنامج الفحص االحترازي للموظفين العائدين من اإلجازات الخارجية. 
برنامــج )تقريــر الســالمة( عبــر نظــام ERP System لجميــع الموظفيــن بهــدف اإلبــالغ . 

ــن  ــبته 96% م ــالق مانس ــاح بإغ ــة والنج ــر محتمل ــيك أو مخاط ــادث وش ــاالت ح ــن أي ح ع
ــة ــر المرفوع التقاري

 . STOP تنفيذ برنامج
تعزيز التواصل المرّكز على مبدأ السالمة من خالل تنفيذ )حلقات النقاش( . 

علــى مســتوى الصحــة فــإن الشــركة توليهــا أهميــة كبيــرة لزيــادة الوعــي بالصحــة 
المهنيــة وتحســين كفــاءة الموظفيــن فــي الســيطرة عليهــا مــن خــالل العديــد مــن 

المبــادرات التــي تــم تدشــينها خــالل عــام 2019م

الفحص الطبي السنوي للعاملين. 
برنامج التطعيم عن اإلنفلونزا. 
برنامج الفحص االحترازي للموظفين العائدين من اإلجازات الخارجية. 

ومــن منطلــق الحفــاظ علــى البيئــة فإن الشــركة وفــي إطــار ســعيها المتواصــل للتركيز 
ــة،  ــركة والمنطق ــية للش ــداف الرئيس ــم األه ــد أه ــر أح ــي تعتب ــة والت ــطة البيئي ــى األنش عل

فقــد نجحــت خــالل 2019م فــي تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات البيئيــة ومنهــا: 

تعزيز الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء في مرافق الشركة . 
تحسين اإلجراءات والتعامل مع النفايات الخطرة. 
 .)ENVEX( تفعيل معدات إحتواء االنبعاثات والغبار الصادر من المخازن
ــة .  ــي المنطق ــه ف ــع وخارج ــل المصن ــة داخ ــع مختلف ــة لمواق ــادرة نظاف ــذ 13 مب تنفي

المحيطــة باإلضافــة إلــى منطقــة اإلدارة الرئيســية 

مسؤولية الشركة االجتماعية
تســعى الشــركة منــذ نشــأتها علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة وازدهــار المجتمــع ، حيــث 
أن مــن أهــداف الشــركة العامــة هــي : " المســاهمة فــي تطويــر المجتمــع " ، " واالســتغالل 

األمثــل للمــوارد الطبيعيــة مــع المحافظــة علــى البيئــة. "

وقــد وضعــت الشــركة سياســتها نحــو المســؤولية االجتماعيــة مســتندة إلــى عبارتهــا 
الخالــدة بــأن " إيمــان الشــركة ومســؤوليتها لتحقيــق ممارســات جيــدة للبيئــة 
والصحــة والســامة واألمــن والجــودة فــي جميــع أعمالهــا ، والقيــام بعمليــات 
التشــغيل بطريقــة مســتدامة "  وهــذا أحــد مفاهيم المســؤولية االجتماعية للشــركات 
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لــدى البنــك الدولــي، والــذي نص علــى " التــزام أصحــاب النشــاطات االقتصادية ، بالمســاهمة 
فــي التنميــة المســتدامة ، مــن خــالل العمــل مــع المجتمــع المحلــي ، لتحســين مســتوى 

المعيشــة بأســلوب يخــدم االقتصــاد و التنميــة فــي آن واحــد ".

وتماشــيً مــع رؤيــة المملكــة 2030 كان التزامنــا فــي بنــاء اســتراتيجيتنا الخاصــة بالمســؤولية 
االجتماعيــة – »حائــل تســتحّق« ، تحــدد األهــداف العامــة ، وتضــع إطــار عمــل – متفــق 
عليــه – يحقــق التنميــة ويغطــي الجوانــب ذات األهميــة واألولويــة للمجتمــع المحلــي، 
ــأن نمــو الشــركة وتطورهــا ال يعتمــد علــى مركزهــا المالــي  حيــث تؤمــن أســمنت حائــل ب
أو تدفقاتهــا النقديــة أو حتــى ســجلها التشــغيلي الطويــل فحســب بــل يمتــد إلــى قــدرة 
الشــركة علــى المشــاركة المجتمعيــة وتبنــي مبــادرات تحقيــق االســتدامة، لــذا فــإن إدارة 
الشــركة توليهــا أهميــة خاصــة نســتفيض فــي الحديــث عنهــا، ونشــير إلــى بعــض مــن تلــك 

المبــادرات خــالل الســطور التاليــة 

رؤيتنا في المسؤولية االجتماعية
ــن  ــُه م ُق ــا تحقِّ ــل بم ــِة حائ ــاِء منطق ــل أبن ــن ِقب ــزاٍز م ــٍر واعت ــدَر َفْخ ــركُة مص ــوَن الش أْن تك

ــٍة ــاٍر إيجابي ــٍة وآث منفع

معاييرنا في تقييم المبادرات
ــة  ــى المنهجي ــد عل ــل تعتم ــمنت حائ ــركة إس ــة لش ــؤولية االجتماعي ــتراتيجية المس إن اس
ــك  ــا(، لذل ــز م ــخاص أو تحّي ــى آراء األش ــاًء عل ــس بن ــج )ولي ــادرات والبرام ــول المب ــة لقب العلمي
تــم وضــع معاييــر ومنهجيــة للمفاضلــة بيــن الطلبــات واألفــكار المقدمــة إلــى الشــركة ، 

عــن طريــق إطــار عمــل خــاص أطلــق عليــه »CLEAR« حيــث ترمــز الكلمــة إلــى  التالــي :

 .  Clarity            الوضوح والتوافق
 .Leverage   الفعالية واالبتكار
 .Endurance            االستمرارية
 .  Audience                    الجمهور
 .Reputation                 السمعة

مساراتنا في المسؤولية االجتماعية

حمايــة البيئــة: الحفــاظ علــى مســتوى الســالمة والبيئــة فــي الشــركة والحــد مــن التلوث . 
فــي المنطقــة المحيطة

توعيــة المجتمــع: مــن خــالل الشــراكة مــع مختلــف الجهــات وخصوصــً القطــاع . 

التعليمــي فــي برامــج توعيــة هادفــة لقضايــا المجتمــع
دعــم البرامــج الصحيــة والترفيهيــة: تقديــم الدعــم لبرامج الرعايــة الصحيــة والترفيهية . 

التــي تضفــي جــودة أفضــل لحياة الســكان
تشــجيع اإلبــداع واالبتــكار: حيــث نهــدف إلــى تنميــة روح البحــث العلمــي ودعــم مبــادرات . 

فريــدة ومتمّيــزة فيهــا نــوع مــن اإلبــداع واالبتــكار
وإليكم تفصيل ما قامت به الشركة لتحقيق كل مسار:. 

مبادراتنا في مسار حماية البيئة
رعايــة تدشــين ودعــم فاعليــات المخيــم التوعــوي لمحميــة اإلمــام تركــي بــن عبــداهلل . 

)التيســية( لتوعيــة المتنزهيــن بالقــرب مــن مصنــع أســمنت حائــل بالشــراكة مــع الهيئــة 
الســعودية للحيــاة الفطريــة 

ــتهداف .  ــة( باس ــل نظيف ــة حائ ــون بيئ ــة )لتك ــات حمل ــي فعالي ــاركة ف ــز والمش التحفي
حائــل  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  وتنظيفــه  أشــجاره  لتقليــم  المغــواة  منتــزه  موقــع 

الخضــراء.
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مبادراتنا في مسار توعية المجتمع
ــز وعــي المجتمــع المحلــي بثقافــة .  تعزي

ــالل  ــن خ ــي م ــل التطوع ــوع والعم التط
بمنطقــة  األول  التطــوع  منتــدى  رعايــة 
ــل  ــرع وزارة العم ــع ف ــاون م ــل، بالتع حائ
حائــل،  بمنطقــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
التطــّوع  موضــوع  مناقشــة  تــم  وقــد 
مــن عــدة جوانــب وتخللــه عــرض التجارب 
مــن عــدة متحدثيــن وتالهــا ورش العمــل 
االثرائيــة باإلضافــة إلــى معــارض الفــرص 

التطوعيــة.
الســمو .  صاحــب  مبــادرة  مــع  التفاعــل 

ســعد  بــن  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي 
المســتوى  رفــع  بهــدف  )إجازتــك( 
الوعــي التطّوعــي لــدى طــالب وطالبــات 
المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق بآخــر 
وقــت  واســتثمار  التقنيــة  مجــاالت 
دورات  خــالل  مــن  باإلجــازة  فراغهــم 
ضخمــة. بجوائــز  وتحفيزهــم  تدريبيــة 

مبادراتنا في مسار دعم البرامج 
الصحية والترفيهية

الخيــر .  عيــادة  برنامــج  رعايــة  تجديــد 
التوالــي  علــى  الثالثــة  للســنة  الطبيــة 
فــي  المحتاجيــن  المرضــى  لخدمــة 
مــع  باالشــتراك  المحلــي  المجتمــع 
جمعيــة ســفانة الخيريــة، وقد تــم تنفيذ 
19 عيــادة مختلفــة التخصصــات وقدمــت 

مســتفيد.  300 مــن  ألكثــر  خدماتهــا 
المنطقــة .  أميــر  نائــب  ســمو  برعايــة 

ســاهمت  حائــل،  صحــة  وبشــراكة 
الشــركة فــي فعاليــة االســبوع الخليجي 
الموّحــد لصحــة الفم واألســنان إســهامً 
منهــا فــي توعيــة المجتمــع فــي هــذا 
المجــال مــن خــالل معــرض مخصــص 
ــز  ــد المراك ــي أح ــم ف ــرض أقي ــذا الغ له

بحائــل.  التجاريــة 

حائــل2019م .  لموســم  رســمي  شــريك   
فــي  الفاعلــة  المســاهمة  بهــدف 
تحســين جــودة حيــاة المجتمــع المحلــي 
فــي  مســاراتنا  كأحــد  الترفيــه  ودعــم 
المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل أكبــر 
تحــت  بالمنطقــة  ترفيهيــة  تظاهــرة 

الرياضــة. هيئــة  مظلــة 

مبادراتنا في مسار اإلبداع واالبتكار
رعايــة مؤتمــر TEDx تيدكــس حائــل 2019 . 

ــل،  ــة بحائ ــة التقني ــع الكلي ــاركة م بالمش
وهــي منصــة عالميــة نوعّيــة ومســتدامة 
والملهمــة  اإلبداعيــة  األفــكار  لنشــر 
وتحفيــز  المحلــي  المجتمــع  لخدمــة 

ثقافــة اإلبــداع

ــب .  ــالل تدري ــن خ ــال م ــادة األعم ــم ري دع
ذات  بمشــاريع  للخــروج  أعمــال  رّواد 
ــاع  ــز قط ــة لتحفي ــة موّجه ــكار إبداعي أف
ضمــن  وذلــك  بالمنطقــة  الســياحة 
ــي  ــياحة( الت ــل للس ــة حائ ــادرة )حاضن مب

حائــل. منطقــة  إمــارة  أطلقتهــا 
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رالي حائل. 
رعاية جائزة حائل . 

لألعمال الخيرية
الملتقى الثالث للجودة . 

الشاملة باألمن العام
دعم 7 جمعيات خيرية . 

في المنطقة

2015

رالي حائل. 
مهرجان الصحراء. 

اليوم العالمي للدفاع . 
المدني

مشروع كسوة الشتاء . 
لصالح أيتام حائل

بناء استراتيجية الشركة . 
للمسؤولية االجتماعية

محاضرة األسئلة الشائعة في البناء. 
محاضرة السالمة المرورية على الطريق. 

محاضرة وكتيب التعريف بالسنة التحضيرية . 
تأهيل طالب المرحلة الثانوية الختبار القدرات. 

حملة تراحم لإلفراج عن السجناء -الثانية. 
مؤتمر تيدكس الكلية التقنية بحائل. 

برنامج عيادة الخير الطبية -الثاني. 
رعاية نادي صحة حائل التطوعي. 

تيدكس الكلية التقنية بحائل 2019م. 
 حاضنة حائل للسياحة. 

برنامج عيادة الخير الطبية- الثالث. 
4. االسبوع الخليجي الموّحد لصحة . 

الفم واالسنان
مـوسم حائل. 

حملة )لتكون بيئة حائل نظيفة( . 
المخيم التوعوي لمحمية اإلمام . 

تركي بن عبداهلل )التيسية( لتوعية 
المتنزهين

مبادرة صاحب السمو الملكي األمير . 
عبدالعزيز بن سعد )إجازتك(

منتدى التطّوع األول بمنطقة حائل. 

2016

2017

اليوم العالمي للدفاع . 
المدني

معرض مكافحة . 
المخدرات

برنامج عيادة الخير . 
الطبية - األول

2014

رحلة مسؤوليتنا االجتماعية في الفترة )2014م – 2019م(

2018

2019



ملخص األداء 
التشغيلي
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منتجات الشركة
 OPC أسـمنـت عادي

يعد اكثر انواع األسمنت انتشار حول العالم بسبب قوة الصالبة وشدة التحمل حيث 
انه يتوافق مع جميع االستخدامات التي ال تتطلب إلى مواصفات محددة ، ويتم إنتاج 

األسمنت البورتالندي العادي مطابقً للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم  
  2009/1914 SASO.GSO

االسـتخـدامات  
اعمـال اإلنشاءات مثل األساسات واألعمدة والجسور الخرسانية .
الـصب للبالط واألرضيات واأللوح الخرسانية والسكك الحديدية.

جميع التطبيقات التي التتطلب نوع خاص من األسمنت. 
الـممـيزات

مقاومة قوة الضغط والتشققات.
سرعة اكتساب القوة.

الـخصائص 

دقـائـق

130 الحد 
األدنى    

زمن الشك البدائي

300 الحد 
االقصى 

زمن الشك النهائي

مـيجـابـا

سكـال

30 الحد األدنى    قوة الضغط بعـد 
7 أيـام

41 الحد األدنى          قوة الضغط بعـد 
28 يـوم

محظورات االسـتخدام 

ال يستخدم في أعمال الخرسانات التي تتعرض لمياه البحار أو البيئة الي تحتوي على أمالح 
الكبريتات. 

التتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام وافتقار العامل المطبق 
للتأهيل. 

يتوفر هذا المنتج بحجمين 

20kg - 50kg
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  SRCSRC أسـمنـت مقاوم أسـمنـت مقاوم

توجد الكبريتات في أشكال مختلفة في التربة وباطن األرض وفي المياه الجوفية ، وتلبية 
لمختلف المتطلبات تم إنتاج األسمنت البورتالندي المقاوم ألمالح الكبريتات مطابقً 

 2009/1914 SASO.GSO للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم

االسـتخـدامات   
محطات معالجة مياه الصرف الصحي،و عمل قنوات الصرف.

في المواقع التي تحتوي فيها التربة على كميات مرتفعة من الكبريتات .
هياكل باطن األرض مثل خزانات المياه تحت األرض واألساسات.

الـممـيزات
عالي المقاومة لتفاعل الكبريتات مما يؤدي إلى متانة الهياكل المصنوعة منه حتى في 

البيئات الصعبة.
أقل قابلية للذوبان.

يزيد من مقاومة التآكل لحديد التسليح.

الـخصائص

دقـائـق

145 الحد 
األدنى     زمن الشك البدائي

300 الحد 
االقصى  زمن الشك النهائي

مـيجـا

بـاسكـال

26 الحد 
األدنى

قوة الضغط بعـد 
7 أيـام

   38 الحد 
األدنى     

قوة الضغط بعـد 
28 يـوم

محظورات االسـتخدام 
التتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام وافتقار العامل المطبق 

للتأهيل.
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أسمنت الـتشطـيب 

بعـد الـعـديد من االخـتبارات ولمواكبة أحدث التقنيات أنتجنـا أسمنـت الـتشطيب مطابقً 
للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم SASO-ASTM-C91 /2018 ، لتغطية 

إحتياجات السوق من أعمال التشطيبات .

االسـتخـدامات   
اعمـال اللـياسه 

الـتشطـيبات 
بطـانه لالرضيـات قـبل الـتبليـط

تركيب البلك أثناء البناء
الـممـيزات

قـليل الـتشـققات والتصدعات بـسبب مرونة وانتظام الوقـت بـين الـترطيب والـجفـاف
يعطي كمية فرد أكبر على المتر المربع مقارنة عن باقي المنتجات األسمنتية

سهـولة الـعـمـل مع الـدهـانات والمعـاجـين الـجـداريه.
الـخصائص :

دقـائـق

130 الحد 
األدنى    

زمن الشك البدائي

300 الحد 
االقصى 

زمن الشك النهائي

مـيجـا

بـاسكـال

1ا الحد األدنى    قوة الضغط بعـد 
7 أيـام

 18 الحد 
األدنى   

قوة الضغط بعـد 
28 يـوم

محظورات االسـتخدام 
يمنع استخدام هذا المنتج ألعمال الهياكل والصبات الخرسانية .

التتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام وافتقار العامل المطبق 
للتأهيل.
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إنتاج األسمنت
انخفــض إنتــاج الشــركة مــن األســمنت للعــام 2019م  إلــى  1,332,888 طــن، مقارنــة بمــا 
تــم إنتاجــه فــي عــام 2018م والبالــغ قيمتــه 1,619,025 طــن، بنســبة انخفــاض قدرهــا %17٫67، 

ــي 2019م  و 2018م. ــمنت لعام ــاج األس ــة إنت ــي مقارن ــي التال ــم البيان ــح الرس ويوض

336
383

443 457

340

256
298

440

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

إنتاج االسمنت
2018 2019

ــالل  ــنوي( خ ــاس س ــى أس ــمنت )عل ــاج األس ــم إنت ــي حج ــي التال ــم البيان ــح الرس ــا يوض فيم
ــرة ــس األخي ــنوات الخم الس

1757

1401

1047

1619

1333

2015 2016 2017 2018 2019

إنتاج االسمنت السنوي

إنتاج الكلنكر
ــم  ــا ت ــة بم ــن، مقارن ــى  1,374,432ط ــام 2019م إل ــر للع ــن الكلنك ــركة م ــاج الش ــض إنت انخف
إنتاجــه خــالل العــام 2018م المقــدر بـــ 1,806,213 طــن، بنســبة انخفــاض قدرهــا 23٫9 %، ويوضــح 

الرســم البيانــي التالــي مقارنــة إنتــاج الكلنكــر لعامــي 2019م  و 2018م.

478

333

469
523

450

172
231

522

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

إنتاج الكلنكر
2018 2019

ــالل  ــنوي( خ ــاس س ــى أس ــر )عل ــاج الكلنك ــم إنت ــي حج ــي التال ــم البيان ــح الرس ــا يوض فيم
الســنوات الخمــس األخيــرة

1813
1974 1912 1806

1374

2015 2016 2017 2018 2019

إنتاج الكلنكر السنوي

x 1,000 طن

x 1,000 طن

x 1,000 طن

x 1,000 طن

إنتاج االسمنت الربع سنويإنتاج الكلنكر الربع سنوي



ملخص األداء 
المالي
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نتائج أعمال الشركة
االرباح الصافية وربحية السهم

حققت شــركة أســمنت حائــل أربــاح صافيــة قدرهــا 59,657,071  ريــال بنهايــة عــام 2019م، مقارنــة 
بخســارة قدرهــا 25,029,138  ريــال ســجلتها الشــركة خــالل عــام 2018م، كمــا يوضــح الجــدول التالــي:

 
2018م2019مبيان

)25,029,138(59,657,071الربح الصافي )ريال(
97,900,00097,900,000عدد األسهم 

ربح السهم )ريال/
)0٫25(0٫60للسهم(

ربحية السهم 
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم علــى أســاس صافــي دخــل الســنة مقســومً على المتوســط 

المرجــح لعــدد األســهم القائمــة فــي نهاية الســنة والبالغــة 97,900,000 ســهم.

وقــد بلغــت ربحيــة الســهم لعــام 2019م مبلــغ 0٫60 ريــال / ســهم مقارنــة بمبلــغ )0٫25( ريــال 
/ ســهم عــن عــام 2018 م  

يعــود الســبب الرئيســي لتحقيــق أربــاح صافيــة مقابــل خســائر خــالل العــام 2018 إلــى ارتفــاع 
اإليــرادات بمــا نســبته 40% خــالل عــام 2019 فضــاًل عــن خفــض تكلفــة المبيعــات بنســبة 
ــات  ــص المصروف ــع وتقلي ــع والتوزي ــف البي ــى مصاري ــيطرة عل ــكام الس ــع إح ــة م ملحوظ

ــة. ــة واإلداري العمومي

المعلومات القطاعية
مبيعات األسمنت

ــة  ــن، مقارن ــه 1,330,131 ط ــا قيمت ــام 2019م م ــمنت للع ــن األس ــركة م ــات الش ــجلت مبيع س
بمــا تــم بيعــه خــالل العــام 2018م  حيــث بلغــت مبيعــات الشــركة مــن األســمنت 1,621,515 

طــن، بنســبة انخفــاض قدرهــا  %18.

ــى  ــي 2019م  و 2018م، عل ــمنت لعام ــات األس ــة مبيع ــي مقارن ــي التال ــم البيان ــح الرس  ويوض
أســاس ربــع ســنوي

288

381

457 454

334

259
302

433

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

مبيعات االسمنت
2018 2019

فيمــا يوضــح الرســم البيانــي التالــي حجــم مبيعــات األســمنت )علــى أســاس ســنوي( خــالل 
الســنوات الخمــس األخيــرة:

1764

1393

1049

1621

1330

2015 2016 2017 2018 2019

مبيعات االسمنت السنوية

x 1,000 طن

x 1,000 طن
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مبيعات الكلنكر
بــدأت الشــركة فــي بيــع مــادة الكلنكــر اعتبــارًا مــن الربــع الثالــث مــن العــام المالــي 2019م 

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي مبيعــات الكلنكــر لعــام 2019م 

9.935

11.375

Q 3 Q 4

مبيعات الكلنكر
2019

مخزون الكلنكر
الرســم البيانــي التالــي يوضــح حجــم مخــزون الكلنكــر بنهايــة كل ربــع مــن العاميــن 2019م 

و2018م.

2640 2620
2681

2788

2925
2863

2810

2918

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

مخزون الكلنكر
2018 2019

x 1,000 طن

قائمة المركز المالي لخمس سنوات

20192018201720162015 ملخص المركز المالي

مليون 
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

491٫5410388٫9398٫3362٫1مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات غير 
822٫3875٫6933٫69691,018٫5المتداولة

1,313٫81,285٫61,322٫51,367٫41,380٫6مجموع الموجودات

8898٫68275٫973٫1مجموع المطلوبات المتداولة

143٫5175٫5203٫4227٫3247٫3قروض طويلة اآلجل

14٫410٫88٫97٫64٫3آخرى

مجموع المطلوبات الغير 
168٫2186٫3212٫3235251٫6المتداولة

256٫3284٫9294٫4311324٫7مجموع المطلوبات

979979979979979رأس المال

41٫735٫835٫834٫324٫3احتياطي نظامي

13٫2643٫152٫6)14٫1(36,8ارباح مبقاه )خسائر متراكمة(

1,057٫51,000٫71,028٫11,056٫41,055٫9مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
1,313٫81,285٫61,322٫51,367٫41,380٫6المساهمين

x 1,000 طن
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1381 1367 1323 1286 1314

325
311 294 285 256

2015 2016 2017 2018 2019

Chart Title
مجموع الموجودات مجموع المطلوبات

52.6

43.1

13.26

-14.1

36.1

2015 2016 2017 2018 2019

(خسائر متراكمة)ارباح مبقاه 

1,056 1,056

1,028

1,001

1,058

2015 2016 2017 2018 2019

مجموع حقوق المساهمين
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اإليرادات و صافي الدخل

اإليرادات صافي الدخل

1.2 1.2

0.16

-0.24

0.6

2015 2016 2017 2018 2019

ربح السهم

قائمة الدخل لخمس سنوات

20192018201720162015ملخص قائمة الدخل
مليون 

ريال
مليون 

ريال
مليون 

ريال
مليون 

ريال
مليون 

ريال
274٫4195٫9164٫5272٫1356٫4اإليرادات

)192٫1()136٫8()113٫7()184٫8()182٫3(تكلفة اإليرادات
92٫0211٫1350٫7135٫2164٫3اجمالي الدخل

)3٫7()4٫3()4٫5()3٫3()2٫3(بيع وتوزيع
)29٫4()24٫9()22()23٫0()18٫8(مصاريف إدارية

مخصص ديون مشكوك 
)2٫6()2٫8(في تحصيلها

24٫2105٫9131٫1)17٫9(68دخل العمليات
2٫51٫6240٫9ايرادات ودائع آلجل

0٫280٫170٫680٫431٫9بند استثنائي
)13٫2(0٫111٫7)0٫42(13٫9أخرى

)7٫2()8٫5()7٫2()8()10٫5(زكاة وضرائب
15٫5104٫5113٫5)23٫5(58٫8صافي الدخل الشامل

متوسط عدد األسهم 
97٫997٫997٫997٫997٫9)مليون(

0٫161٫21٫2)0٫24(0٫60ربح السهم

أعــدت القوائــم الماليــة وفقــً للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية.
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التحليل الجغرافي
ايــرادات الشــركة متركــزة بشــكل اساســي علــى المنطقــة الوســطى وفيمــا يلــي تفصيــل 

ايــرادات الشــركة لعــام 2019:

المنطقة الوسطى 
196,333,861 ريال     

% 71٫55

 المنطقة الشمالية 
5,680,099  ريال      

% 2٫07

المنطقة الشرقية 
30,321,302  ريال     

% 11٫05

المنطقة الغربية  
39,376,532 ريال 

% 14,35

إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية
يرجــع ســبب ارتفــاع الربــح التشــغيلي خــالل العــام 2019 مقارنــة بالخســائر التشــغيلية 
المحققــة خــالل عــام 2018 إلــى تحســن األســعار خــالل عــام 2019 ممــأ أثــر إيجابــً علــى ارتفــاع 
ــي  ــب وتدن ــف الطل ــل ضع ــغيلي، مقاب ــح التش ــى الرب ــه عل ــى بظالل ــي ألق ــات وبالتال المبيع

ــام 2018م. ــالل ع ــعار خ األس

النتائج التشغيلية 2019م

ريال سعودي

النتائج التشغيلية 2018م

ريال سعودي

68,029,001) 17,904,923 (

إيضاح االختالف عن المعايير المحاسبية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م وفقــً 

لمعاييــر التقاريــر الدوليــة  )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادرة  المحاســبة  معاييــر  بتطبيــق  حائــل  أســمنت  تلتــزم 
للمحاســبين القانونييــن، وال يوجــد اي انحــراف فــي تطبيــق تلــك المعاييــر، كمــا ال يوجــد أي 
ــة  ــم المالي ــى القوائ ــابات عل ــي الحس ــل مراجع ــن قب ــات م ــة أو تحفظ ــات جوهري مالحظ
الربــع ســنوية والســنوية للشــركة خــالل العــام المالــي 2019م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة 
بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حــال إبــداء المراجــع ألي 

ــنوية. ــة الس ــم المالي ــول القوائ ــات ح تحفظ

التسهيالت البنكية
اعتمــدت التســهيالت االئتمانية مــن بنك محلي لمقابلة المصاريف الرأســمالية والتشــغيلية 
الخاصــة بالشــركة، وبلــغ إجمالــي التســهيالت المعتمــدة المتاحــة لالســتخدام 15 مليــون 
ريــال ســعودي، حيــث تحمــل التســهيالت االئتمانيــة عمولــة خاصــة وفقــً لمعــدالت ســايبور 
زائــدًا هامــش معيــن، حيــث قامــت الشــركة باســتخدام التســهيالت إلصــدار خطابــات 
اعتمــاد لمختلــف المورديــن والمقاوليــن وخطابــات ضمــان لمصلحــة الجمــارك مقابــل 

رســوم الجمــارك.

القروض طويلة األجل
بتاريــخ 28 محــرم 1434هـــ ) الموافــق 12 ديســمبر 2013( أبرمــت الشــركة اتفاقيــة قــرض مــع 
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي برقــم 2389 بمبلــغ قــدره 300 مليــون ريــال ســعودي، 
وهــذا القــرض مضمــون بالمبنــى واآلالت والمعــدات الخاصــة بالمصنــع المقامــة علــى أرض 
ــعات ،  ــات والتوس ــة اإلضاف ــة كاف ــة متضمن ــروة المعدني ــرول والث ــن وزارة البت ــتأجرة م مس
ــمبر 2014  ــن 8 ديس ــارا م ــنوية اعتب ــف س ــاط نص ــى أقس ــداد عل ــرض الس ــتحق الق ــث يس حي
حتــى 25 فبرايــر 2024، علمــً بأنــه )كمــا فــي 31 ديســمبر 2014( تــم اســتخدام كامــل المبلــغ 
ــال ســعودي وتــم حتــى تاريخــه ســداد أحــد عشــر قســط بقيمــة 114  وقــدره 300 مليــون ري

مليــون ريــال مــن إجمالــي قيمــة القــرض.

التصدير
2,689,129 ريال

االجمالي0٫98 %
274,400,925  ريال
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المدفوعات النظامية

الجهة

المسدد 
خالل العام

)ريال 
سعودي(

المستحق 
بنهاية العام

)ريال 
سعودي(

بيان أسبابها

8,003,40610,052,924الزكاة الشرعية *

 تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل 
في المملكة العربية السعودية، ويتم 
احتساب مخصص الزكاة على أساس 

وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل 
أيهما أكبر.

---305,735رسوم جمركية

تخضع الشركة ألنظمة الجمارك 
ويتم دفع قيمة الجمارك المستحقة 
مقدمً عند دخول أي معدات أو مواد 

تستوردها الشركة.

متطلب نظامي مقابل الحصول على ---36,000رسوم تأشيرات
دخول أو خروج العاملين بالشركة.

رسوم استغالل 
10,802,1299,048,346٫92المحاجر

يتم سداد المقابل المالي إليجار األرض 
واستغالل محاجر المواد الخام بعد 

نهاية كل سنة ميالدية حسب نظام 
اإلستثمار التعديني بالمملكة.

اشتراكات 
التأمينات 

االجتماعية
5,018,825---

يخضع موظفو الشركة لنظام 
التأمينات اإلجتماعية ويتم سداد 

اإلشتراكات على أساس اإلستحقاق.

رسوم تجديد 
اإلقامات ورخص 

العمل
1,668,689---

يخضع موظفو الشركة غير 
السعوديين ألنظمة اإلقامة بالمملكة 

ويتم سداد رسوم اإلصدار والتجديد 
عند استحقاقها.

* تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ويســتند المخصــص إلــى تقديــر الــزكاة الــذي يتــم تعديلــه فــي 
الفتــرة الماليــة التــي يتــم فيهــا إصــدار اإلقــرار النهائــي للــزكاة، ويتــم االعتــراف بــأي تغييــر فــي التقديــر الناتــج عــن التقييــم النهائــي فــي تلــك 

الفتــرة، ويتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس 2٫5% مــن الوعــاء الزكــوي أو صافــي الدخــل المعــدل أيهمــا أكبــر.

وقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة النهائيــة حتــى عــام 2018م، وقــد تــم التقييــم 
حتــى عــام 2012م، ومــا زالــت الشــركة قيــد االســتئناف علــى الفروقــات.

ضريبة القيمة المضافة
قامــت الشــركة بســداد المبالــغ المســتحقة عليهــا وفقــً لالقــرارات الضريبيــة بواقــع 

9,580,248  ريــال ســعودي فقــط.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
 تؤكد  الشركة بأنه ليس هناك أي جزاءات أو غرامات فرضت على الشركة من 

قبل هيئة السوق المالية أو أي كيان قانوني نظامي آخر خالل السنة المنتهية في                                           
31 ديسمبر 2019 م 



المخاطر 
وآلية التعامل 

معها
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مفهوم إدارة المخاطر
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم 
ــتراتيجيات  ــر اس ــة وتطوي ــر المحتمل للمخاط
الوقائــي  التعامــل  تضمــن  لكــي  إدارتهــا 
مــن تلــك المخاطــر وتيســير العمــل علــى 
الفعليــة  للمشــاكل  المبكــر  االكتشــاف 
بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية على الشــركة، 
المخاطــر  إدارة  لعمليــة  األمثــل  والتعامــل 
تبنــي سياســة  الشــركة هــو  مــن منظــور 
بمــا  المخاطــر  مــع  للتعامــل  مفتوحــة 
ــج  ــد تنت ــي ق ــر الت ــة المخاط ــن معالج يضم
عنهــا خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة، مــع 
عــدم إغفــال المخاطــر ذات التأثيــر األقــل.

لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة 
المخاطر

• إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر 
المحيطــة بأنشــطة الشــركة وأعمالهــا.

مــن  نــوع  لــكل  النوعــي  العــالج  تحديــد   •
المخاطــر. أنــواع 

• العمــل علــى الحــد مــن الخســائر وتقبلهــا 
إلــى أدنــى حــد ممكــن.

المناســبة لكافــة أصحــاب  الثقــة  • توفيــر 
وخصوصــً  الشــركة،  فــي  المصالــح 
المســاهمين والدائنيــن والعمــالء والموردين 
وذلــك لحمايــة القــدرة علــى توليــد األربــاح 
رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى 

تقلــص األربــاح أو عــدم تحقيقهــا.

طبيعة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت الخاصة

ــة  ــوالت الخاص ــعار العم ــر أس ــق مخاط تتعل
فــي المخاطــر الناتجــة عن تذبــذب قيمة أداة 
ماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العمــوالت 
الشــركة  الســوق، وتخضــع  الســائدة فــي 
ــأن  ــة بش ــوالت الخاص ــعار العم ــر أس لمخاط
خاصــة  بعمــوالت  المرتبطــة  موجوداتهــا 
والتســهيالت  المرابحــة  بودائــع  المتمثلــة 

االئتمانيــة.

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه 
الشــركة صعوبــة فــي جمــع األمــوال للوفاء 
بالتزاماتهــا المرتبطــة بــاألدوات الماليــة. قــد 
تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة 
بمبلــغ  بســرعة  المالــي  األصــل  بيــع  علــى 
الشــركة  تقــوم  العادلــة.  قيمتــه  يقــارب 
ــد  ــالل التأك ــن خ ــيولة م ــر الس ــإدارة مخاط ب
تتطلــب  البنكيــة.  التســهيالت  توفــر  مــن 
المبالــغ  دفــع  الشــركة  مبيعــات  شــروط 
خــالل 30 إلــى 60 يومــا مــن تاريــخ البيــع. يتــم 
ســداد الذمــم الدائنــة عــادة خــالل 30 إلــى 60 

ــراء. ــخ الش ــن تاري ــا م يوم

مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف 
يــؤدي  ممــا  بالتزاماتــه  الوفــاء  علــى  مــا 
إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. 
تســعى الشــركة إلــى إدارة مخاطــر االئتمــان 
فيمــا يتعلــق بالبنــوك مــن خــالل التعامــل 
البنــوك ذات الســمعة الطيبــة  فقــط مــع 
ــوية  ــالل تس ــن خ ــالء م ــق بالعم ــا يتعل وفيم
حــدود االئتمــان للعمــالء األفــراد والحصــول 
ــن  ــالء مختاري ــن عم ــة م ــات بنكي ــى ضمان عل
ــد  ــة وتأكي ــة القائم ــم المدين ــة الذم ومراقب

المتابعــة الدقيقــة لتلــك الذمــم

مخاطر العمالت
تمثــل مخاطــر العمــالت الناتجــة عــن تذبــذب 
قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي 
العمــالت األجنبيــة. تخضــع  أســعار صــرف 
الصــرف  أســعار  فــي  للتقلبــات  الشــركة 
العاديــة.  أعمالهــا  دورة  خــالل  األجنبــي 
لــم تقــم الشــركة بأيــة معامــالت هامــة 
والــدوالر  الســعودي  الريــال  عــدا  بعمــالت 

الســنة. خــالل  واليــورو  األمريكــي 

مخاطر زيادة سعر الوقود
ــع ان  ــود يتوق ــعار الوق ــادة أس ــال زي ــي ح ف
يؤثــر ذلــك بزيــادة تكاليــف اإلنتــاج والنقــل 
ــركة.  ــة الش ــى ربحي ــرة عل ــر مباش ــذا يؤث وه

مخاطر زيادة المعروض من األسمن
األســمنت  كميــة  فــي  فائــض  هنــاك 
زيــادة  بســبب  األســواق  فــي  المعروضــة 
الطاقــة اإلنتاجيــة وانخفــاض الطلــب وهــذا 
يــؤدي الــى المنافســة الســعرية الحــادة فــي 

الطلــب. انخفــاض  اســتمرار  حــال 

االلتزامات المحتملة
لــدى الشــركة التزامــات محتملــة كمــا فــي 
الــذي  البنــك  أصــدر  2019 حيــث  31 ديســمبر 
تتعامــل معــه الشــركة خطابــات اعتمــاد 
ــف  ــعودي لمختل ــال س ــون ري ــغ 3٫61 ملي بمبل
ضمــان  وخطابــات  والمقاوليــن،  المورديــن 
بمبلــغ قــدره 1٫00 مليــون ريال ســعودي لصالح 
ــة. ــوم جمركي ــاء رس ــارك لق ــة الجم مصلح

ــوية األرض  ــادة تس ــركة بإع ــزم الش ــا تلت كم
والصناعــة  الطاقــة  وزارة  مــن  المســتأجرة 
اإليجــار  فتــرة  بنهايــة  المعدنيــة  والمــوارد 
البالغــة ثالثــون عامــً بدايــة مــن تاريــخ تســلم 
تكلفــة  الشــركة  قــدرت  وقــد  الموقــع، 
ويتــم  ريــال،  مليــون   7٫5 بمبلــغ  التســوية 
تحميــل مبلــغ 300 ألــف ريــال ســنويً حتــى 

نهايــة فتــرة اإليجــار.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتــم  الــذي  المبلــغ  هــو  العادلــة  القيمــة 
اســتالمه عنــد بيــع إحــدى الموجــودات أو 
فــي  المطلوبــات  إحــدى  لتحويــل  دفعــه 
فــي  المشــاركين  بيــن  منظمــة  معاملــة 
األدوات  تتكــون  القيــاس.  بتاريــخ  الســوق 
ــة  ــودات المالي ــن الموج ــركة م ــة للش المالي

الماليــة.  والمطلوبــات 

للشــركة  الماليــة  الموجــودات  تتكــون 
ومدينــون  النقديــة  وشــبه  النقديــة  مــن 
اســتثمارية  محافــظ  فــي  واالســتثمارات 
المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة ومدينــون 
عــدا  مــا  أخــرى  مدينــة  وأرصــدة  تجاريــون 
بينمــا  مقدمــً،  المدفوعــة  المصاريــف 
تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن القــروض 
ــات  ــون توزيع ــون ودائن ــون تجاري ــل ودائن ألج
القيمــة  إن  مســتحقة.  ومصروفــات  أربــاح 
ــورة  ــف بص ــة ال تختل ــألدوات المالي ــة ل العادل
ــا، إال إذا  ــة به ــا المدرج ــن قيمته ــة ع جوهري

أشــير إلــى غيــر ذلــك.
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استراتجية الشركة وتوقعاتها 
المستقبلية

تتبّنــي أســمنت حائــل اســتراتيجية تهــدف 
ــأ  ــل أكف ــمنت حائ ــركة أس ــون ش ــى أن تك إل
ــي.  ــتوى اإلقليم ــى المس ــمنت عل ــركة أس ش
حيــث تــم بنــاء االســتراتيجية لتشــمل خمــس 
ركائــز وهي ركيزة الســالمة والصحــة والبيئة  
ــة  ــاءة الداخلي ــزة الكف ــوق وركي ــزة الس وركي
وركيــزة رأس المــال البشــري وركيــزة الماليــة. 
حيــث تعمــل كل ركيــزة علــى تعزيــز وصــول 
ــادرات  ــدة مب ــالل ع ــن خ ــا م ــركة لرؤيته الش
عمــل  خطــط  ضمــن  قيــاس  ومؤشــرات 
ــمنت  ــتراتيجية أس ــن اس ــا تضم ــنوية. كم س
حائــل تحقيــق األهــداف والسياســات التاليــة: 

بكافــة .  واالمتثــال  الكامــل  الدعــم 
القانونيــة. المتطلبــات 

إعــادة .  ثــم  ومــن  النفايــات  تقليــل 
اإلمــكان. قــدر  وتدويرهــا  اســتخدامها 

ــي .  ــة ف ــاه والطاق ــتخدام المي ــل اس تقلي

مبانينــا ومركباتنــا وعملياتنــا مــن أجــل 
وتقليــل  اإلمــدادات  علــى  المحافظــة 
اســتهالك المــوارد الطبيعيــة خصوصــا 

ــد. ــة للتجدي ــر قابل ــي غي ــي ه ــك الت تل
تقليــل الحــوادث وحــاالت أمــراض الصحة . 

طريــق  عــن  وذلــك  بالعمــل  المتعلقــة 
مــكان  فــي  الســالمة  مخاطــر  إدارة 

العمــل.
ــة .  ــات واضح ــات ومعلوم ــم تعليم تقدي

وتوفيــر التدريــب الكافــي والتأكــد مــن 
أن الموظفيــن مــن ذوي الكفــاءة فــي 

عملهــم.
المحافظــة علــى بيئــة العمــل بشــكل . 

صحي وســليم باإلضافة الــى المحافظة 
علــى المصنــع والمعــدات واآلالت والتأكد 
ــواد  ــتخدام الم ــن واس ــة التخزي ــن عملي م

بشــكل ســليم.

النظــام .  لفاعليــة  المســتمر  التحســين 
مبــادئ  وتطبيــق  المتكامــل  اإلداري 
التطويــر المســتمر فيمــا يتعلــق بالهــواء 
والمــاء والتلــوث الضوضائــي من منشــآتنا 
وتخفيــف تأثيــرات العمليــات التــي نقــوم 

ــي. ــع المحل ــة والمجتم ــى البيئ ــا عل به
تكــون .  التــي  والخدمــات  المــواد  شــراء 

أقــل ضــرر علــى البيئــة والصحة وتشــجيع 
ــك. ــل ذل ــى عم ــن عل االخري

والصحــة .  والبيئــة  الجــودة  آثــار  تقييــم 
والســالمة فــي العمليــات أو المنتجــات 

الجديــدة التــي نقــوم بعملهــا.

تحقيــــق  أن  تمامــً  حائــل  أســمنت  تــدرك 
األهــــداف يعتمــد علــى فريــق عمــل قــوي 
ومؤهــل، ولذلــــك تواصــل اســتثمارها فــي 
رأس المــــال البشــــري واســــتقطاب كــــوادر 
بشــــرية مؤهلــــة لتقديــــم أفضــــل قيمــــة 

لعمالئهــا ومســــتثمريها.

لــذا فــإن الشــركة ملتزمــة بدعــم خطــط 
ــوالت  ــن التح ــتفيدين م ــور مس ــو والتط النم
متطلعيــن  القائمــة  الوطنيــة  االقتصاديــة 
إلــى مســتقبل واعــد كأحــد أهــم الشــركات 

ــمنت. ــة األس ــي صناع ــة ف ــة العامل الوطني

وفقــا لذلــك فــإن الشــركة تتوقــع ارتفــاع 
الطلــب علــى منتــج األســمنت فــي العــام 
بعــض  لدخــول  نظــرا   %3 بنســبة   2020

االنشــاء. مرحلــة  الضخمــة  المشــاريع 

مســتقبلي  بيانــات  يتضمــن  الســنوي  التقريــر  مــن  القســم  هــذا   •
ودراســات محتملــة وتخضــع عــادة للمخاطــر والشــكوك وفــق العوامــل 
ــً  ــلبً أو إيجاب ــس س ــد تنعك ــي ق ــة والت ــية المتباين ــة والسياس االقتصادي

ــه. ــب التنوي ــذا وج ــة، ل ــج المتوقع ــى النتائ عل
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رأس المال
الجدول التالي يبين معلومات رأس مال أسمنت حائل وعدد أسهمها كما في                         

31 ديسيمبر 2019          

رأس المال

القيمةالبيان

979,000,000رأس المال المصرح به )ريال(

979,000,000راس المال المدفوع )ريال(

97,900,000عدد األسهم المصدرة*

10القيمة االسمية للسهم )ريال(

10القيمة المدفوعة للسهم )ريال(

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

3001رمز السهم

SA12S051ESH9الرمز الدولي
* جميع أسهم أسمنت حائل المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة.

قيود االستثمار
ال يوجــد قيــود علــى أســهم الشــركة حســب مــا ورد فــي كل مــن القواعــد المنظمــة 
الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة والتعليمــات 
المنظمــة لتملــك المســتثمرين اإلســتراتيجيين األجانــب حصصــً اســتراتيجية فــي الشــركات 
المدرجــة وذلــك وفقــً للنظــام األســاس للشــركة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات 

ــركة. ــا الش ــع له ــي تخض ــة والت ــرافية والرقابي اإلش

قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
ــا  ــين كم ــالك الرئيس ــبة الم ــاءت نس ــيمبر 2019  ج ــخ 31 ديس ــاهمين بتاري ــجل المس ــً لس وفق

يلــي:

الشركة العقارية السعودية بنسبة ملكية %6٫12. . 
شركة أسمنت اليمامة السعودية بنسبة ملكية %6٫12. . 

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

مؤشر السوق السعودي مؤشر القطاع مؤشر أسمنت حائل 
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أسهم األعضاء

الجهة التي يمثلهااإلســـم
التغير خالل العاماألسهم في نهاية العاماألسهم في بداية العام

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

0,100%0,1100,000%100,000بصفة مباشرةالمهندس علي عثمان الزيد

000000بصفة مباشرةالمهندس عثمان محمد بافقيه

األستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد

شركة أسمنت 
6,100%6,16,000,000%6,000,000اليمامة

000000بصفة مباشرة

0٫0010000%0٫001000%1000بصفة مباشرةالمهندس قاسم صالح الشيخ

100%0,01005%0,0010%1,005بصفة مباشرةاألستاذ خالد علي السيف

األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع

شركة المال 
0٫0700%0٫0765,000%65,000لإلستثمار

000000بصفة مباشرة

األستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي

مجموعة الراجحي 
1,500%1,51,500,000%1,500,000لإلستثمار

000000بصفة مباشرة

أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم
الجــدول التالــي يبيــن أســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة والجهــات التــي يمثلونهــا فــي بدايــة 
الســنة الماليــة 1 ينايــر 2019م وفــي نهايتهــا 31 ديســمبر 2019م ، كمــا بينت قائمة المســاهمين 
ــاء  ــن أعض ــر ألي م ــاء القص ــات واألبن ــة للزوج ــد أي ملكي ــه ال توج ــمبر 2019م بأن ــي 31 ديس ف

مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن فــي أســهم الشــركة.
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أسهم أعضاء لجنة المراجعة

التغير خالل العاماألسهم في نهاية العاماألسهم في بداية الدورة 

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهماإلسم

000000المهندس عثمان محمد بافقيه

0,300%0,3300,000%300,000المهندس منصور صالح الخربوش

000000األستاذ سعود صالح السياري 

أسهم التنفيذيين

التغير خالل العاماألسهم في نهاية العاماألسهم في بداية العام

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهماإلسم

000000المهندس خالد عبد العزيز األحمد

000000المهندس  فهد مساعد الرشيدي

000000األستاذ محمد يونس خان

000000األستاذ ماجد سالم المالكي  *

*  إستقال من  الشركة في 30 نوفمبر 2019م.



سياسات 
توزيع األرباح 
 والمكافآت  
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سياسة توزيع االرباح
حســب مــا ورد فــي النظــام األساســي للشــركة فــإن األربــاح الســنوية الصافيــة تــوزع علــى 

النحــو التالــي:

يجنــب )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة . 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 30% مــن رأس المــال.

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تجنيــب نســبة مــن . 
ــات أخــرى. ــاح الصافيــة لتكويــن احتياطي األرب

ــال .  ــن رأس الم ــادل )5%( م ــاهمين تع ــى للمس ــة أول ــك دفع ــد ذل ــي بع ــن الباق ــوزع م ي
المدفــوع.

يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في األرباح.. 
مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة( الحاديــة والعشــرون( مــن النظــام األساســي، 
ــبة  ــدم نس ــا تق ــد م ــص بع ــركات يخص ــام الش ــن نظ ــبعين( م ــة والس ــادة )السادس والم
ــذه  ــتحقاق ه ــون اس ــى أن يك ــس اإلدارة، عل ــأة مجل ــي لمكاف ــن الباق ــاوز )10%( م ال تتج

ــو. ــا العض ــي يحضره ــات الت ــدد الجلس ــع ع ــبً م ــأة متناس المكاف

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية
ــاءًا علــى .  ــه بن تحــدد المكافــآت الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن

السياســة التــي يضعهــا المجلــس وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة 
وقــرارات الجمعيــة العامــة للمســاهمين واألنظمــة ذات العالقــة.

يكــون تنظيــم المكافــآت متوافقــً مــع أهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعامــاًل لتحفيــز . 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة علــى تحقيــق األهــداف، وتعزيــز الشــركة 

ــتدامتها. ــا واس ــة أعماله وتنمي
والمؤهــالت .  الخبــرات  ذوي  مــن  اإلدارة  لمجلــس  أعضــاء  جــذب  فــي  عامــاًل  تكــون 

أهدافهــا. تحقيــق  فــي  الشــركة  قــدرة  لتعزيــز  المطلوبــة 
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

ــركة .  ــاح الش ــى إنج ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــث أعض ــى ح ــنوية عل ــآت الس ــدف المكاف ته
وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية مــن خــالل متابعــة آليــة 

تنفيــذ خطــط العمــل مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة.
تكون الحوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم األداء السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة.. 
ــن .  ــور ع ــدل حض ــى ب ــة ال ــا باإلضاف ــا مقطوع ــس مبلغ ــاء المجل ــآت أعض ــون مكاف تك

الجلســات، وأي مزايــا أخــرى حســب الضوابــط التاليــة:

أال يتجــاوز مــا يحصــل عليــة عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة . 
مبلــغ 500 ألــف ريــال ســعودي ســنويً والتــي تشــتمل علــى التالــي:

مكافــأة ســنوية مقابــل عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة  أ.   
المراجعــة(. لجنــة  )ماعــدا  منــه 

بــدل حضــور لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن كل اجتمــاع تــم  ب.   
. ه ر حضــو

يحــق لألعضــاء المقيميــن خــارج موقع الشــركة أو مــكان انعقــاد اإلجتماع  ت.   
تعويضهــم عــن تكاليــف الســفر والتــي تشــمل تذاكــر ســفر مــن الدرجــة 
األولــى/ االعمــال )ذهابــً وإيابــً( باإلضافــة إلــى تكاليــف أخــرى مرتبطــة 

والمواصــالت. باإلقامــة 

يمنــح شــاغلو المناصــب القياديــة فــي الشــركة مكافــآت تشــجيعية وتحفيزيــة تتــواءم . 
مــع أعمالهــم وأداء الشــركة ونتائجهــا الســنوية. 

ــا .  ــذي م ــس التنفي ــم الرئي ــن فيه ــن بم ــار التنفيذيي ــآت لكب ــد المكاف ــد تحدي ــى عن يراع
يلــي:

أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول. أ.   
ب.  أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى االلتزام بتحقيق أهداف الشركة.  

ت.  أن تكــون المكافــأة متناســبة مــع التحســينات التطويريــة لرفــع كفــاءة   
الشــركة. وأداء  التشــغيل 

يقــدم الرئيــس التنفيــذي للجنــة الترشــيحات والمكافــآت مقترحــا بالمكافــآت التــي . 
ــه. ــذي نفس ــس التنفي ــدا الرئي ــا ع ــن - م ــار التنفيذيي ــا لكب يراه

تســتعرض وتناقــش لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المقتــرح المقــدم مــن الرئيــس . 
التنفيــذي وتوصــي بمــا تــراه مناســبً لمجلــس اإلدارة او مــن ينيبــه المجلــس.

تناقــش اللجنــة المكافــأة الســنوية المقترحــة للرئيــس التنفيــذي وترفــع توصياتهــا . 
لمجلــس اإلدارة العتمادهــا

وترى الشركة أنه تم توزيع المكافآت خال العام المالي 2019م وفقًا للسياسة 
المعتمدة وال يوجد أي انحرافات جوهرية عنها.
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حقوق وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

   المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة  
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بدل الم

أواًل األعضاء المستقلين

المهندس  علي عثمان 1
 265,000 265,000   250,000 15,000    15,000 الزيد

المهندس قاسم صالح 2
 277,000 277,000   250,000 27,000   15,00012,000 الشيخ

المهندس  عثمان محمد 3
 274,000 274,000   250,000 24,000   6,00018,000 بافقيه

 274,000 274,000   250,000 24,000   12,00012,000 األستاذ خالد علي السيف4

األستاذ عبد الوهاب 5
 274,026 274,026   250,000 24,026   12,01312,013 المطوع

األستاذ عبد الملك خالد 6
 265,000 265,000   250,000 15,000    15,000 الراجحي

ثانيً، األعضاء غير التنفيذيين

األستاذ جهاد عبد العزيز 7
15,00015,000250,000265,000265,000 الرشيد

75,01354,013٫26144,0261,750,0001,894,0261,894,026 المجموع
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مكافآت كبار التنفيذيين
ــن  ــن مم ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــبة ألربع ــغ المكتس ــي المبال ــي إجمال ــدول التال ــح الج يوض
تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي، علمــً 

بــأن كبــار التنفيذييــن لــدى الشــركة أربعــة فقــط

مكافآة نهاية المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتةاإلدارة التنفيذية
الخدمة *

3,901,500310,0001,423,528المجموع
 *تتضمن المكافأة مجموع ما حصل عليه مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية السابق الذي تقدم باستقالته في 30 نوفمبر 2019م.

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة

بدل حضور جلسات المكافأت الثابتةاالسم 
المجموعالمجلس

المهندس عثمان 
100,00018,000118,000محمد بافقيه

المهندس  منصور 
100,00018,000118,000صالح الخربوش

األستاذ سعود 
100,00015,000115,000السياري

300,00051,000351,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس قاسم 
100,00012,000112,000صالح الشيخ

األستاذ خالد علي 
100,00012,000112,000السيف

األستاذ عبد الوهاب 
99,773٫1812,013٫26111,786عبد الرحمن المطوع

299,77336,013٫26335,786المجموع

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة
أو  تــم تخصيصهــا لحوافــز  احتياطيــات  أو  اســتثمارات  أي  بأنــه ال توجــد  الشــركة  تقــر 
ــم أن  ــع العل ــة. م ــة الخدم ــأة نهاي ــات مكاف ــدا مخصص ــا ع ــن فيم ــتحقات الموظفي مس

الشــركة تقــوم ببعــض البرامــج لتشــجيع الموظفيــن وهــي كالتالــي:

مكافــآت للموظفيــن لمــن لديــه اقتراحــات تحســينية فــي إنتاجيــة الشــركة او لتوفيــر . 
الهــدر مــن المنتجــات او الوقــود المســتعمل للتشــغيل.

الســكن المناســب للموظفيــن فــي موقــع المصنــع والمــزود بــكل ســبل الراحــة . 
المالئمــة للموظــف وعائلتــه والرعايــة الطبيــة المتوفــرة علــى مــدار الســاعة بمنطقــة 

ــكن.  الس
ــركة .  ــة الش ــب ربحي ــس االدارة حس ــا مجل ــي يقره ــنوية الت ــجيعية الس ــأة التش المكاف

ــف.  ــنوي للموظ ــم الس ــب التقيي ــب حس ــي تحتس وه
مكافــآت لجميــع الموظفيــن فــي حــال اكمــال الشــركة كل مليــون ســاعة عمــل بدون . 

حــدوث أي إصابــة مقعــدة عــن العمل.
مكافــآت للموظفيــن الذيــن تصــل فتــرة عملهــم مــع الشــركة 3، 5، 8، 10، 15 ســنة . 

خدمــة الشــركة. 



حوكمة 
الشركة
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ــر  ــزام بمعايي ــة وااللت ــة الفعال ــة الحوكم ــام ألنظم ــال الت ــأن االمتث ــل ب ــمنت حائ ــن أس تؤم
ــاوز  ــالزم لتج ــة ال ــدار الحماي ــو ج ــة ه ــر المالي ــة وغي ــر المالي ــداد التقاري ــيدة وإع اإلدارة الرش
ــة  ــة واضح ــع آلي ــع وض ــة م ــة او خارجي ــت داخلي ــواء كان ــة س ــر المحتمل ــن المخاط ــر م كثي
ــركة  ــور الش ــير أم ــهل تيس ــا يس ــة بم ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــن مجل ــام بي ــل المه لفص
ورصــد فــرص االســتثمار الجاذبــة وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار، وفــي ســبيل ذلــك تحــرص 
ــع  ــاء الطاب ــن إضف ــذي يضم ــكل ال ــة بالش ــر الحوكم ــات ومعايي ــي ممارس ــى تبن ــً عل دائم
المؤسســي علــى نظــام الحوكمــة، ولذلــك فقــد بذلــت جهــودًا كبيــرة فــي ترســيخ بعــض 
مبــادئ وسياســات العمــل لديهــا لجعــل الحوكمــة ثقافــة وليســت إلــزام مــن خــالل وضــع 

ــح. ــاب المصال ــة أصح ــوق لكاف ــظ الحق ــة وحف ــاح والعدال ــفافية اإلفص ــادئ الش مب

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات
تــم إعــداد دليــل سياســات حوكمــة الشــركة متضمنــً اللوائــح والنظــم المتعلقــة . 

بحقــوق المســاهمين ومجلــس اإلدارة ولجانــه ونظــام اإلفصــاح والشــفافية وتعــارض 
المصالــح واألنظمــة واللوائــح الداخليــة للشــركة بمــا يتــواءم مــع أنظمــة هيئــة الســوق 

ــركة.  ــي للش ــام األساس ــركات والنظ ــام الش ــة ونظ المالي
وتطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة . 

ــز  عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء بعــض األحــكام اإلسترشــادية المتعلقــة بتحفي
ــل  ــة- مث ــان اإللزامي ــر اللج ــن غي ــس اإلدارة - م ــرى لمجل ــان أخ ــكيل لج ــن وتش العاملي
لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة الحوكمــة وتحديــت اختصاصــات كل منهمــا نظــرا لعــدم 

ــن ــت الراه ــالل الوق ــا خ ــركة إليه ــة الش حاج
وتؤكــد أســمنت حائــل أنهــا تتطلــع إلــى االلتــزام بكافــة المــواد االسترشــادية الــواردة . 

فــي الالئحــة مســتقباًل متــى مــا ظهــرت الحاجــة لذلــك مــع إلبقــاء علــى االطــالع 
واســتحداث أي أعمــال أو مبــادرات تتماشــى مــع الممارســات المعمــول بهــا عالميــً 
فــي مجــال الحوكمــة إدراكً ألهميــة الحوكمــة ودورهــا الفعــال فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة.

تعامالت األطراف ذات العالقة
تؤكــد شــركة أســمنت حائــل بأنــه خــالل العــام 2019م لــم يتــم إبــرام أي عقــود أو صفقــات 
أو تعامــالت كانــت الشــركة طرفــً فيهــا، وكانــت فيهــا مصلحــة ألي مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو  المديــر المالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة أو مــن 

أي شــخص تربطــه عالقــة بــأي منهــم.

الجمعيـات العامة للمسـاهمين:
ــاء  ــور األعض ــان حض ــاهمين وبي ــة للمس ــة العام ــات الجمعي ــي إجتماع ــدول التال ــن الج يبي

الجتماعــات الجمعيــة:

االســـــــــــــــم
تاريخ اجتماع الجمعية

25 مارس 2019م
√المهندس علي عثمان الزيد

√األستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد

√المهندس قاسم صالح الشيخ

√األستاذ خالد علي السيف

-المهندس عثمان محمد بافقيه *

×األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع

×األستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي
- ال توجد عضوية ✘  غير حاضر   ✔ حاضر  

* لــم يكــن المهنــدس عثمــان محمــد بافقيــه عضــوًا بمجلــس اإلدارة عنــد انعقــاد الجمعيــة حيــث تــم تعيينــه فــي تاريــخ 27 ابريــل 2019م ، إال 
أنــه حضــر اجتمــاع الجمعيــة بصفتــه رئيــس لجنــة المراجعــة.
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مجلس اإلدارة
تنــص المــادة )17( مــن النظــام االساســي للشــركة علــى أن يتولــى إدارة أســمنت حائــل مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة أعضــاء يتــم تعيينهــم عــن طريــق الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال 

تزيــد عــن ثــالث ســنوات ،و يبيــن الجــدول التالــي تصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويتهــم فــي مجالــس إدارات الشــركات المدرجــة األخــرى وعــدد حضــور اجتماعــات المجلــس:

التصنيفاالسم

اجتماعات مجلس اإلدارة

الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية 
مجالسها األول

2019/1/14

الثاني

2019/2/11

الثالث

2019/4/28

الرابع

2019/9/15

الخامس

2019/12/17

✔✔✔✔✔مستقلالمهندس علي عثمان الزيد
-

عضو تنفيذي في مجلس إدارة شركة أسمنت ✔✔✔✔✔غير تنفيذياألستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد
اليمامة

-✔✔---مستقلالمهندس عثمان محمد بافقيه *

عضو مجلس اإلدارة بالشركة الوطنية ✔✔✔✔✔مستقلالمهندس قاسم صالح الشيخ
للبتروكيماويات "ينساب"

-✔✔✘✔✔مستقلاألستاذ خالد علي السيف

األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن 
-✔✔✘✔✔مستقلالمطوع

-✔✔✔✔✔مستقلاألستاذ عبد الملك خالد الراجحي

- ال توجد عضوية ✘  غير حاضر   ✔ حاضر  

* تم تعيين المهندس عثمان محمد بافقيه عضوًا بمجلس اإلدارة بتاريخ 27 أبريل 2019م، خلفً للعضو المستقيل األستاذ / ممدوح سعود الشرهان.
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1234567م

المهندس علي عثمان اسم العضو
الزيد

األستاذ جهاد عبد 
األستاذ خالد علي السيفالمهندس قاسم صالح الشيخالمهندس عثمان محمد بافقيهالعزيز الرشيد

األستاذ عبدالملك خالد سليمان 
األستاذ عبد الوهاب الراجحي

عبدالرحمن المطوع

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي 

لمكتب الزيد 
لالستشارات الهندسية

المدير العام وعضو 
مجلس اإلدارة لشركة 

أسمنت اليمامة

- مستشار المالك في شركة 
المرجان لإلستثمارات الخاصة

- رئيس لجنة التدقيق بشركة جدة 
للتنمية والتطوير العمراني.

- رئيس لجنة التدقيق بشركة الخبير 
المالية.

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس اإلدارة

شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة.

رئيس مجلس إدارة جمعية 
 هدكا لألطفال المعاقين.
نائب رئيس جمعية الملك 

للخدمات اإلجتماعية.

عضو مجلس إدارة أسمنت 
حائل

مدير عام شركة المشاريع 
والتجارة العامة المحدودة 

)جتكو(

رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة فيدلتي للخدمات 

اللوجستية – الكويت

رئيس مجلس إدارة الوظيفة السابقة
الشركة العقارية 

السعودية

عدة مناصب قيادية 
في شركة سابك

الرئيس التنفيذي لشركة المرجان 
لألعمال التجارية والصناعية.

العضو المنتدب

قطاع البترول والكيماويات والتعدين – مجموعة بن الدن.

نائب رئيس مجلس 
الغرف التجارية الصناعية 

السعودية

رئيس غرفة حائل

نائب رئيس الميزانية ومراقبة 
التكاليف بشركة العراب 

للمقاوالت

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة لشركة 

المال لالستثمار – الكويت

بكالوريوس في المؤهالت
الهندسة المدنية

بكالوريوس في 
الرياضيات

بكالوريوس في الهندسة 
بكالوريوس علم نفس بكالوريوس هندسة كيميائية.الميكانيكية

بكالوريوس في العالقات بكالوريوس إدارة مالية – تأمينودراسات اجتماعية
الدولية

الخبرات

- رئيس مجلس 
إدارة شركة المعرفة 

العقـارية

- رئيس مجلس إدارة 
الشركة العقارية 

السعودية

- رئيس مجلس إدارة 
شركة دار التمليك 

العقاري

- عضو مجلس 
ادارة الهيئة 

العامة     للمواصفات 
والمقاييس 

عمل في شركة سابك 
1981 -2008م وتقلد 

عضوية مجالس إدارة 
العديد من الشركات 

التابعة لها

- عضو مجلس إدارة 
بشركة منتجات صناعة 

األسمنت

- المدير العام وعضو 
مجلس اإلدارة لشركة 
أسمنت اليمامة حتى 

تاريخه.

- تدرج في عدة مناصب في البنك 
السعودي األمريكي منذ 1983 

– 1995 حتى شغل منصب مدير 
أول مسئول عن تسهيالت عمالء 

الشركات.

- الرئيس التنفيذي لشركة مركز 
المرجان الطبية.

- عضو مجلس إدارة شركة تطوير 
العقارات.

- مدير عام مؤسسة عبد الرحمن 
خالد بن محفوظ.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
النخبة للخدمات المالية حتى 

تاريخه.

الرئيسي التنفيذي لشركة المرجان 
لألعمال التجارية والصناعية.

-الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة - الشركة الوطنية لمعالجة 
المياه والتلوث )إمكو السعودية المحدودة(.

-رئيس مجلس اإلدارة - شركة البترول والكيماويات والتعدين 
الدولية القابضة.

-نائب العضو المنتدب - قطاع البترول والكيماويات والتعدين 
بمجموعة بن الدن السعودية.

-عضو مجلس إدارة - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(.

-رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - )ينساب(.

-عضو لجنة اإلستثمار - )ينساب(.

-نائب رئيس مجلس إدارة - إسمنت حائل.

-نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة المملكة الخضراء لخدمات 
الكربون.

-عضو مجلس إدارة - مصفاة السنغال.

-رئيس اللجنة الفنية – مصفاة السنغال.

.)CPC( عضو مجلس إدارة – شركة إعمار مواد البناء-

-عضو مجلس إدارة – المنظمة األوروبية العربية للبيئة.

-عضو – اللجنة اإلستشارية الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن.

.MEPEC – عضو اللجنة اإلستشارية الهندسية-

-الرئيس وعضو مجلس اإلدارة – مصفاة ساسرف.

-عضو مجلس إدارة – )شركة مرافق(.

-الرئيس التنفيذي – شركة جدسون العربية.

-الرئيس التنفيذي – شركة أركان البرزة.

.KAUST – عضو المجلس اإلستشاري الصناعي-

-عضو مجلس إدارة – شركة طيف )إحدى شركات سابك(.

- رئيس مجلس إدارة غرفة 
حائل

- عضو مجلس إدارة 
الغرفة التجارية الصناعية 

بحائل.

- عضو مجلس أمناء الهيئة 
العليا لتطوير منطقة حائل.

- نائب رئيس مجلس 
الغرف التجارية الصناعية 

السعودية.

مارس 2018 حتى اآلن المدير العام 
لشركة المشاريع والتجارة العامة 

المحدودة )جتكو(.

نوفمبر 2016 – مارس 2018 ، نائب 
رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف 
بشركة العراب للمقاوالت العامة.

يوليو 2015 - نوفمبر 2016 محلل 
مالي بمجموعة الراجحي 

القابضة.

مايو 2014 - يوليو 2015 تمويل 
الشركات،  بشركة البالد المالية.

يناير 2014 -    ابريل 2014 محلل مالي 
بمجموعة الراجحي القابضة / 

قطاع مواد البناء ) السعودية + 
اإلمارات (

-   سبتمبر2013 -نوفمبر 2013 
محلل تسويق بشركة بلوريمي 

كابيتال.

- رئيس مجلس إدارة 
الشركة الكويتية 

السعودية القابضة.

- رئيس مجلس إدارة 
شركة المال القطرية 

القابضة.

- الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة لشركة 

المال لالستثمار.

- نائب رئيس شركة الديار 
األولى العقارية

- عضو مجلس إدارة 
شركة مينا العقارية

- مدير عام شركة 
فيدلتي للتجارة العامة 

والمقاوالت

وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
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أعضاء اللجان )من خارج مجلس اإلدارة( 

2 1 م

األستاذ سعود عبداهلل السياري المهندس منصور صالح الحمد 
الخربوش

اسم 
العضو

كبير محللي اإلستثمار - البنك 
االسيوي لالستمثار مستشار إداري - شركة المياه الوطنية الوظيفة 

الحالية

- كبير محللي اإلستثمار – صندوق 
اإلستثمارات العامة مستشار - وزارة الخدمة المدنية الوظيفة 

السابقة

بكالوريوس  تمويل واستثمار - دبلوم 
برنامج تطوير القادة من جامعة 
نيويورك – دبلوم تحليل مخاطر 

وائتمان من صندوق التنمية الصناعية  
- برنامج ادارة االستثمار من جامعة 

هارفرد

بكالوريوس  هندسة كهربائية – 
ماجستير  هندسة كهربائية المؤهالت

- عضو مجلس ادارة الموسسة 
االسالمية الدولية  لتمويل التجارة من 

2013 الى 2017

- عضو مجلس ادارة الشركة العربية 
لمصائد االسماك من 2012م الى 2018م.

- عضو لجنة المراجعة شركة بداية 
للتمويل منذ 2016 حتى تاريخه.

- العديد من المناصب اإلدارية 
والقيادية في شركة كيميا من 1993م 

الى 1998م.

- العديد من المناصب اإلدارية 
والقيادية في شركة سابك من 1998م 

الى 2010م.

- الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الراجحي القابضة من 2010م الى 2015م.

الخبرات

األستاذ  محمد يونس 
خان

المهندس فهد 
مساعد الرشيدي

تم تعيينه رئيسً 
تنفيذيً للعمليات في 

2018/8/30

المهندس  خالد        
عبد العزيز األحمد

تم تعيينه رئيسً 
تنفيذيً في 2018/9/01

اسم العضو

المدير المالي الرئيس التنفيذي 
للعمليات الرئيس التنفيذي  الوظيفة 

الحالية

محلل مالي - شركة 
دار األركان للتطوير 

العقاري مدير المصنع المدير التنفيذي 
للتسويق والمبيعات

الوظيفة 
السابقة

ماجستير في التجارة ماجستير إدارة أعمال 
تنفيذي

بكالوريوس في 
الهندسة الميكانيكية المؤهالت

- محلل مالي - 
شركة دار األركان 
للتطوير العقاري

- مدير مالي  -  شركة 
منازل العقارية

- مدير مالي  - شركة 
ارميتال للصناعات 

المعدنية

- مدير عام – شركة 
سمنتكس

- مدير المصنع 
– شركة أسمنت 

القصيم

- مدير قسم االنتاج 
– شركة أسمنت 

القصيم

- المدير التنفيذي 
للتسويق والمبيعات 
شركة أسمنت حائل.

مدير التسويق 
والمبيعات في الصين 

– شركة سابك

- مدير تسويق اقليمي 
– شركة سابك

- مدير منتج – شركة 
سابك 

- مسؤول مبيعات 
للسوق المحلي وسوق 
الشرق الوسط – شركة 

سابك

الخبرات

وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
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لجان مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة

ــاء  ــة أعض ــن ثالث ــة م ــة المراجع ــون لجن تتك
ــاء ،  ــة أعض ــى خمس ــد عل ــل وال تزي ــى األق عل
وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال 
ونزاهــة  ســالمة  مــن  والتحقــق  الشــركة 
ــة  ــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقاب التقاري
اللجنــة  مهــام  وتشــمل  فيهــا،  الداخليــة 

ــي: ــا يل ــة م ــة خاص بصف

التقارير المالية
األوليــة .  الماليــة  القوائــم  دراســة   

ــى  ــا عل ــل عرضه ــركة قب ــنوية للش والس
مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة 
ــا  ــا وعدالته ــان نزاهته ــأنها لضم ــي ش ف

. فيتها شــفا و
بنــاًء علــى طلــب .   – الــرأي الفنــي  إبــداء   

تقريــر  كان  إذا  فيمــا   – اإلدارة  مجلــس 
الماليــة  والقوائــم  اإلدارة  مجلــس 
ومفهومــة  ومتوازنــة  عادلــة  للشــركة 
تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن 
تقييــم  والمســتثمرين  للمســاهمين 
وأدائهــا  للشــركة  المالــي  المركــز 

واســتراتيجيتها. عملهــا  ونمــوذج 
 دراســة أي مســائل مهّمة أو غيــر مألوفة . 

ــر المالية. تتضمنها التقاري
 البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا . 

المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى 
فــي  االلتــزام  مســؤول  أو  مهامــه 

الحســابات. مراجــع  أو  الشــركة 
التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي . 

المســائل الجوهريــة الــواردة فــي التقارير 
المالية.

 دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة . 
والتوصيــة  الــرأي  وإبــداء  الشــركة  فــي 

لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها
المراجعة الداخلية

الرقابــة .  نظــم  ومراجعــة  دراســة 

ــي  ــر ف ــة وإدارة المخاط ــة والمالي الداخلي
. كة لشــر ا

الداخليــة .  المراجعــة  تقاريــر  دراســة 
ــة  ــراءات التصحيحي ــذ اإلج ــة تنفي ومتابع

فيهــا. الــواردة  للملحوظــات 
 الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة . 

المراجعــة  وإدارة  الداخلــي  المراجــع 
 – وجــدت  إن  الشــركة  فــي  الداخليــة 
الالزمــة  المــوارد  توافــر  مــن  للتحقــق 
وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام 
المنوطــة بهــا، وإذا لــم يكــن للشــركة 
مراجــع داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم 
مــدى  بشــأن  المجلــس  إلــى  توصيتهــا 

تعيينــه. إلــى  الحاجــة 
ــر .  ــن مدي ــس اإلدارة بتعيي ــة لمجل  التوصي

أو  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  أو  وحــدة 
المراجــع الداخلــي واقتــراح مكافآتــه.

مراجع الحسابات:. 
بترشــيح .  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة   

مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد 
أتعابهــم وتقييــم أدائهم، بعــد التحقق 
نطــاق  ومراجعــة  اســتقاللهم  مــن 

معهــم. التعاقــد  وشــروط  عملهــم 
التحقــق من اســتقالل مراجع الحســابات . 

وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة 
فــي  األخــذ  مــع  المراجعــة،  أعمــال 
الصلــة. والمعاييــر ذات  القواعــد  االعتبــار 

حســابات .  مراجــع  خطــة  مراجعــة   
ــدم  ــن ع ــق م ــه، والتحق ــركة وأعمال الش
تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن 
نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا 

ــك. ــال ذل حي
مراجــع .  استفســارات  عــن  اإلجابــة   

الشــركة. حســابات 
الحســابات .  مراجــع  تقريــر  دراســة   

الماليــة  القوائــم  علــى  ومالحظاتــه 
بشــأنها. اتِخــذ  مــا  ومتابعــة 

ضمان االلتزام
مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة . 

بشــأنها.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.. 
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، . 

وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.
رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء . 

توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.
ــتة  ــمبر 2019م س ــى 31 ديس ــر 2019م حت ــن 1 يناي ــرة م ــالل الفت ــة خ ــة المراجع ــدت لجن ــد عق ق

ــم: ــاء وحضوره ــماء األعض ــان بأس ــي بي ــا يل ــات، فيم اجتماع

الصفةاالسمم

اجتماع

)1(

2019/1/31م

اجتماع

)2(

2019/3/31م

اجتماع

   )3(

2019/04/23م

اجتماع

)4(

2019/7/31م

اجتماع

)5(

2019/10/23م

اجتماع

)6(

2019/12/5

1
المهندس 

عثمان 
بافقيه

رئيس 
✔✔✔✔✔✔اللجنة

2
المهندس 

منصور 
الخربوش

عضو 
✔✔✔✔✔✔اللجنة

األستاذ 3
سعود 
السياري

عضو 
✔✔✔✔✔✘اللجنة

✘  غير حاضر   ✔ حاضر  
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ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت
ــن  ــآت م ــيحات والمكاف ــة الترش ــون لجن تتك
ثالثــة أعضــاء علــى األقــل، وتقــوم اللجنــة 
بتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا وفقــً لالئحــة 
مهــام  وتشــمل  المعتمــدة،  الصالحيــات 

ــي: ــا يل ــة م اللجن

الترشيحات
تشمل مسؤوليات اللجنة على التالي:

واضحــة .  ومعاييــر  سياســات  إقتــراح 
اإلدارة. مجلــس  فــي  للعضويــة 

واضحــة .  ومعاييــر  سياســات  إقتــراح 
التنفيذيــة. اإلدارة  ألعضــاء 

التوصيــة لمجلس اإلدارة بترشــيح أعضائه . 
للسياســات  وفقــً  ترشــيحهم  وإعــادة 
والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم 
ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانته بجريمة 
ــن  ــد م ــة. )لمزي ــة باألمان ــة أو مخل أخالقي
التفصيــل الرجــاء الرجــوع إلــى ملحــق ج – 
معاييــر الترشــيح لعضــو مجلــس اإلدارة(.

والمؤهــالت .  للقــدرات  وصــف  إعــداد 
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المطلوبــة 

التنفيذيــة. اإلدارة  وظائــف  وشــغل 
علــى .  يتعيــن  الــذي  الوقــت  تحديــد 

مجلــس  ألعمــال  تخصيصــه  العضــو 
اإلدارة مــن أجــل التحضيــر لإلجتماعــات 
المرســلة  والتقاريــر  الوثائــق  ومراجعــة 

اإلجتمــاع. انعقــاد  وبعــد  قبــل 
المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات الالزمــة . 

المناســبة  الخبــرات  أو  المهــارات  مــن 
لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

التنفيذيــة. 
تعريفــي .  برنامــج  وجــود  مــن  التأكــد 

ــال  ــس بأعم ــي المجل ــدد ف ــاء الج لألعض
الشــركة وتوفيــر برنامــج تعليــم مســتمر 

لجميــع أعضــاء المجلــس.
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واللجــان . 

التنفيذيــة  واإلدارة  منــه  المنبثقــة 
التغييــرات  بشــأن  التوصيــات  وتقديــم 

التــي قــد تطــرأ علــى هــذا الهيــكل.
ــتقاللية .  ــن إس ــنوي م ــكل س ــق بش التحق

األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي 
تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 

ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل عضوي
والمســؤوليات .  للمهــام  وصــف  وضــع 

التنفيذييــن  التنفيذييــن وغيــر  لألعضــاء 
التنفيذييــن.  وكبــار  والمســتقلين 

حــال .  فــي  الخاصــة  االجــراءات  وضــع 
شــغور مركــز أحد أعضــاء مجلــس االدارة 

أو كبــار التنفيذييــن.
والضعــف .  القــوة  جوانــب  تحديــد 

ــى  ــة ال ــس اإلدارة باإلضاف ــة بمجل الخاص
اقتــراح الحلــول المناســبة بمــا يتفــق مــع 

الشــركة. مصلحــة 
تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة بشــأن . 

التنفيذييــن  الموظفيــن  كبــار  اختيــار 
الذين تكــون مواصفاتهــم ومؤهالتهم 

ــركة.  ــات الش ــبة لعملي مناس
جميــع .  اإلعتبــار  فــي  اللجنــة  تأخــذ 

ــي  ــا ف ــة بم ــا ضروري ــي تراه ــل الت العوام
ذلــك القوانيــن والتشــريعات المطبقــة 
مجلــس  إلــى  التوصيــات  تقديــم  عنــد 
التوصيــات  هــذه  تشــمل  وقــد  اإلدارة، 
والمعلومــات  البيانــات  مراجعــة 
المقدمــة مــن أطــراف خارجيــة باإلضافــة 
الداخليــة  المعلومــات  مقارنــة  الــى 
والخارجيــة فيمــا يخــص أعمــال ومهــام 

اللجنــة.
التطويــر .  خطــط  واعتمــاد  وضــع 

ــة  ــذ خط ــق بتنفي ــا يتعل ــف فيم والتوظي
للوظائــف  المــدى  طويلــة  اإلحــالل 
ســنويً  ورفعهــا  الرئيســية  التنفيذيــة 

اإلدارة. مجلــس  إلــى  األقــل  علــى 

المكافآت
تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضاء . 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه 
واإلدارة التنفيذيــة ورفعهــا الــى مجلــس 
اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا 
مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، علــى أن 
يراعــى فــي تلــك السياســة إتبــاع معاييــر 
ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق 

مــن تنفيذهــا. 
المكافــآت .  بيــن  العالقــة  توضيــح 

المكافــآت  وسياســة  الممنوحــة 
المعمــول بهــا، وبيــان أي إنحــراف جوهري 

السياســة.  هــذه  عــن 
بشــكل .  المكافــآت  سياســة  مراجعــة 

دوري وتقييــم فعاليتهــا فــي تحقيــق 
منهــا. المتوخــاة  األهــداف 

تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة . 
فيمــا يتعلــق بمكافــآت أعضائــه وأعضــاء 
اللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار الموظفيــن 
للسياســة  وفقــً  وذلــك  التنفيذييــن 

المعتمــدة.
اإلدارة .  مجلــس  إلــى  توصيــات  تقديــم 

فيمــا يتعلــق بــأي تعويضــات أو مكافــآت 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة. 

تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة . 
فيمــا يتعلــق بمكافــآت كبــار الموظفيــن 
التنفيذييــن وفقــا لألنظمــة والتشــريعات 
التجــارة  وزارة  قبــل  مــن  الصــادرة 

المــال. واالســتثمار وهيئــة ســوق 
باحتســاب .  تتعلــق  سياســة  وضــع 

المكافــآت وفقــً لــألداء باإلضافــة الــى 
تلــك السياســة بأهــداف محــددة  ربــط 
التجاريــة  المصالــح  لتعزيــز  وذلــك 
آليــة  إســتخدام  يجــب  كمــا  للشــركة. 
لسياســة  وفقــً  المكافــآت  إحتســاب 

الموضوعــة. المكافــآت 

يجــب علــى اللجنــة التأكــد مــن وجــود . 
خطــة حوافــز معتمــدة مــن المجلــس 
ــداف  ــز األه ــم تعزي ــاألداء لدع ــة ب مرتبط
االســتراتيجية طويلــة األجــل التــي تــم 
اإلدارة.  مجلــس  قبــل  مــن  تحديدهــا 
ويجــب ربــط منــح هــذه الحوافــز بتحقيــق 

المحــددة. االســتراتيجية  األهــداف 
جميــع .  عــن  مســؤولة  اللجنــة  تعتبــر 

ــن  ــات الموظفي ــات تعويض ــب ترتيب جوان
التنفيذييــن ومزاياهــم، بمــا فــي ذلــك 
الموافقــة علــى جميــع عقــود التوظيــف 
إنهــاء  واتفاقــات  بهــم  واإلحتفــاظ 

الخدمــة.
دراســات .  بإجــراء  دوري  بشــكل  القيــام 

مقارنــة لنظــام األجــور والمكافــآت فــي 
ــركة. ــه الش ــل في ــي تعم ــاع الت القط

التعويــض .  سياســات  أن  مــن  التأكــد 
تشــجع علــى وجــود حصــة ماليــة ذات 
مغــزى فــي الشــركة مــن خــالل تطبيــق 
واإلحتفــاظ"  "اإلكتســاب  ممارســات 
طويلــة المــدى من قبــل كبــار التنفيذيين 
الممارســة  هــذه  وتوفــر  والمديريــن. 
حافــزا إضافيــا لخدمــة مصالــح الشــركة 
ــات  ــب سياس ــل حس ــدى الطوي ــى الم عل

الحوكمــة.
ــات .  ــة لسياس ــة الدوري ــر والمراجع التطوي

ــة  ــور الثابت ــك األج ــي ذل ــا ف ــآت بم المكاف
حضــور  أتعــاب  ووضــع  والمكافــآت 
ومراقبــة  اإلدارة،  مجلــس  إجتماعــات 
المتعلقــة  بالتشــريعات  االمتثــال 

اإلدارة. مجلــس  أعضــاء  بمكافــأة 
المراجعــة الدوريــة لسياســات المكافــآت . 

فــي  بمــا  التنفيذيــة،  بــاإلدارة  الخاصــة 
ذلــك األجــور المرتبطــة بــاألداء والتأكــد 
مــن أن مكافــآت اإلدارة العليــا منظمــة 
ــات  ــالوات والمدفوع ــمل الع ــكل يش بش
والشــركة  الموظــف  أداء  علــى  بنــاءًا 

. ككل
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مسؤوليات أخرى
مراجعــة محاضــر إجتماعــات اللجنــة ومتابعــة القــرارات المتخــذة والموثقــة فــي ورقــة . 

اإلجــراء التابعــة الــى اجتماعــات اللجنــة الســابقة للتأكــد مــن ان المســائل التــي طرحــت 
قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصويبيــة بشــأنها.

مراجعــة وإعــادة تقييــم كفــاءة الئحــة حوكمــة الشــركة ســنويا باإلضافــة الــى رفــع . 
ــا. ــس اإلدارة العتماده ــى مجل ــة ال ــرات مقترح ــأن أي تغيي ــات بش توصي

ــركة .  ــي للش ــام األساس ــة والنظ ــة الحوكم ــق الئح ــرى بالتواف ــطة أخ ــأي أنش ــام ب القي
والقوانيــن المنظمــة، حســب مــا يــراه مجلــس اإلدارة ضروريــا ومناســبا لضمــان االمتثــال 
ــادرة  ــريعات الص ــد والتش ــن والقواع ــركات والقواني ــة الش ــة لحوكم ــادئ التوجيهي للمب

مــن مختلــف الســلطات والهيئــات التنظيميــة.
ــس .  ــاع مجل ــد إجتم ــل موع ــس اإلدارة قب ــى مجل ــا إل ــع تقاريره ــة رف ــى اللجن ــب عل يج

اإلدارة، باإلضافــة الــى كافــة القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن تلــك اللجنــة علــى األقــل 
مــرة واحــدة بالســنة.

يجــب علــى أعضــاء اللجنــة االلتــزام بالسياســيات المنصــوص عليهــا مــن احتــرام لســرية . 
األنشــطة، وإدارة العمــل علــى أتــم وجــه، لضمــان مصلحــة الشــركة. 

التأكــد مــن إعطــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة دورة تدريبيــة تعريفيــة )لألعضــاء الجــدد( . 
باإلضافــة الــى دورات أخــرى تراها مناســبة ومرتبطــة بأعمــال المجلس واللجــان المنبثقة 

منــه بمــا فيهــا أعمــال تقييــم األداء.

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل الفتــرة مــن 1 ينايــر 2019م حتى 31 ديســمبر 
2019م أربعــة اجتماعــات، وفيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء اللجنــة مــع بيــان حضورهم:

الصفةاالسمم

اجتماع

)1(

2019/01/13م

اجتماع

)2(

2019/9/10م

اجتماع

  )3(

 2019/10/2م

اجتماع

)4(

2019/12/10م

المهندس قاسم 1
✔✔✔✔رئيس اللجنةصالح الشيخ

األستاذ خالد علي 2
✔✔✔✔عضو اللجنةالسيف

األستاذ  عبد الوهاب 3
✔✔✔✔عضو اللجنةعبدالرحمن المطوع

✘  غير حاضر   ✔ حاضر  

المراجعة والرقابة الداخلية
لقــد تــم تعييــن أحــد شــركات المراجعــة 
وأعمــال  بمهــام  للقيــام  المتخصصــة 
المنتهيــة  للســنة  الداخليــة  المراجعــة 
لمعاييــر  ووفقــً  2019م،  ديســمبر   31 فــي 
ــد  ــن المعه ــادرة ع ــة الص ــة الداخلي المراجع
الدولــي للمراجعيــن الداخلييــن، قامــت إدارة 
المراجعــة الداخليــة بمراجعــة مــدى كفايــة 
وفقــً  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وفعاليــة 
لخطــة ســنوية معتمــدة مــن قبــل لجنــة 
المراجعــة  اشــتملت علــى مراقبــة الضوابــط 
المحاســبية العامــة وحســابات المقبوضــات 
والمدفوعــات وحســابات اإليــرادات والذمــم 
والتكاليــف  المورديــن  وحســابات  المدينــة 
وغيرهــا  والموجــودات  الثابتــة  واألصــول 
إلــى  أعمالهــا  نتائــج  برفــع  قامــت  كمــا   ،
لجنــة المراجعــة التــي قامــت بدورهــا برفــع 
تقاريرهــا بذلــك الشــأن إلــى مجلــس اإلدارة.

المراجــع  تقاريــر  تضمنتــه  مــا  علــى  وبنــاًء 
الداخلــي،  والمراجــع  للشــركة  الخارجــي 
وحيــث لــم تظهــر هــذه التقاريــر أي ضعــف 
الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  فــي  جوهــري 
للشــركة، تعتقــد لجنــة المراجعــة أن اإلدارة 
علــى  حافظــت  قــد  بالشــركة  التنفيذيــة 
ــاق  ــة، وأن نط ــة الداخلي ــال للرقاب ــام فع نظ
ومناقشــات  المراجعــة،  عمليــات  وحجــم 
لجنــة المراجعــة خــالل اجتماعاتهــا الدوريــة، 
ــرأي،  ــذا ال ــوًلا له ــً معق ــة أساس ــرت للجن وف
رقابــة  نظــام  أي  أن  االعتبــار  فــي  آخــذًة 
ســالمة  مــدى  عــن  النظــر  بغــض  داخليــة 
أن  يمكــن  ال  تطبيقــه  وفعاليــة  تصميمــه 
ــم  ــة نظ ــول فعالي ــً ح ــدًا مطلق ــر تأكي يوف

المطبقــة. الداخليــة  الرقابــة 

تقرير مراجع حسابات الشركة
ــل  ــن قب ــركاه« م ــي وش ــاد »الخراش ــم اعتم ت
ــارس 2019م  ــي 25 م ــة ف ــة العمومي الجمعي
كمراجــع حســابات خارجــي للشــركة عــن 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019  والربع 
األول مــن العــام 2020م، ولــم يتضمــن تقريــر 
المحاســب القانونــي للشــركة أي تحفظــات 
للعــام  الســنوية  الماليــة  القوائــم  علــى 

ــي 2019. المال

إقرارات مجلس اإلدارة
اســتنادًا علــى نظام الشــركة وتقريــر مراجع 
ــا  ــركة بم ــس إدارة الش ــر مجل ــابات يق الحس

يلــي:

أن ســجالت الحســابات أعــدت بالشــكل . 
الصحيــح.

أعــد علــى .  الداخليــة  الرقابــة  أن نظــام 
بفاعليــة. ونفــذ  ســليمة  أســس 

ــدرة .  ــي ق ــر ف ــك يذك ــد أي ش ــه ال يوج أن
الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها.

تأكيدات مجلس اإلدارة
تماشــيً مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن 
حوكمــة  والئحــة  الماليــة  الســوق  هيئــة 
مــا  علــى  اإلدارة  مجلــس  يؤكــد  الشــركة، 

ــي:  يل

علــى . 1 بالعمــل  حائــل  أســمنت  تلتــزم   
وبعــدم  المســاهمين  حقــوق  حمايــة 
المالكيــن  المســاهمين  بيــن  التمييــز 
لــذات فئــة األســهم وعــدم حجــب أي 
ــة  ــة العادل ــكل المعامل ــم بش ــق عنه ح

المســاهمين. لــكل 

مــن . 2 حائــل  أســمنت  تتســلم  لــم 
طلبــً  فأكثــر   %5 يملكــون  مســاهمين 
بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة 

انعقادهــا. يتــم  ولــم  المنتهيــة 

مــن . 3 حائــل  أســمنت  تتســلم  لــم 
طلبــً  فأكثــر   %5 يملكــون  مســاهمين 
إلــى جــدول  أو أكثــر  بإضافــة موضــوع 
إعــداده. عنــد  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
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ــد . 4 ــراء ق ــل أي إج ــمنت حائ ــع أس ــم تض ل
يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم 

ــت. ــي التصوي ــه ف لحق

قــرض . 5 أي  حائــل  أســمنت  تقــدم  لــم 
أعضــاء  مــن  ألي  نــوع  أي  مــن  نقــدي 
أي  تضمــن  لــم  كمــا  إدارتهــا،  مجلــس 
مجلــس  أعضــاء  أحــد  عقــده  قــرض 

الغيــر. مــع  إدارتهــا 

ــاوزت . 6 ــي تج ــروض الت ــد الق ــم عق ــم يت ل
آجالهــا 3 ســنوات، ولــم يتــم بيــع أو رهــن 
أي عقــارات تملكهــا الشــركة، ولــم يتــم 
إبــراء أي مــن مدينــي أســمنت حائــل مــن 
خــالل  تجاههــا  عليهــم   التزامــات  أي 
العــام 2019م فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح 

ــر.  عنــه فــي هــذا التقري

ــهم أو . 7 ــل أي أس ــمنت حائ ــدر أس ــم تص ل
أدوات ديــن خــالل العــام 2019م.

ماليــة . 8 وأوراق  مصلحــة  أي  توجــد  ال 
تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي 
أو أدوات ديــن ألســمنت حائــل  أســهم 

2019م. العــام  خــالل 

أدوات . 9 حائــل  أســمنت  لــدى  توجــد  ال 
للديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة 
أو  اكتتــاب  حــق  مذكــرات  أو  تعاقديــة 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا 

حائــل. أســمنت 

اكتتــاب . 10 أو  تحويــل  حقــوق  يوجــد  ال 
بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو 
أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق 
أصدرتهــا  مشــابهة  حقــوق  أو  اكتتــاب 
ــام  ــالل الع ــل خ ــمنت حائ ــا أس أو منحته

2019م.

ال يوجــد لــدى أســمنت حائــل أي اســترداد . 11

أو شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة 
ــترداد. لالس

أي . 12 حائــل  أســمنت  شــركة  تتلــق  لــم 
إشــعار مــن أحــد مســاهميها بخصــوص 
تغيــر نســبة ملكيتــه فيهــا بالزيــادة أو 

2019م. العــام  خــالل  النقصــان 

أســهم . 13 حائــل  أســمنت  لــدى  ليــس 
ــة  ــة خاص ــع بأولوي ــهم تتمت ــاز أو أس امتي
أو  للمســاهمين  ســواء  التصويــت  فــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن كل أســهم 
أســمنت حائــل عبــارة عــن أســهم عاديــة 
متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية 
مــن  وغيرهــا  التصويــت  حقــوق  فــي 

النظــام. حســب  الحقــوق 

ــركة . 14 ــي للش ــع الخارج ــم المراج ــم يق ل
بتقديــم  2019م  المالــي  العــام  خــالل 
استشــارية  صبغــة  ذات  خدمــات  أي 
للشــركة ولــم يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا 

الخصــوص.

لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات . 15
الســنوية  الماليــة  القوائــم  علــى  أي 
ألســمنت حائــل عــن العــام المالــي 2019م 

جوهريــة. مالحظــات  أو  تحفظــات  أي 

مراجــع . 16 مــن  الشــركة  تتســلم  لــم 
الجمعيــة  بانعقــاد  طلبــً  الحســابات 
ــة  ــة المنتهي ــنة المالي ــالل الس ــة خ العام
انعقادهــا. يتــم  ولــم  2019/12/31م  فــي 

لــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة . 17
قبــل  الخارجــي  المراجــع  باســتبدال 

انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.

ــا أقيمــت لصالــح أســمنت . 18 ال توجــد قضاي
ــن  ــا 5% م ــاوز قيمته ــا تتج ــل أو ضده حائ

ــام 2019م.  ــالل الع ــا خ ــي أصوله صاف

أســهم . 19 أي  أســمنت حائــل  لــدى  ليــس 

خزينــة تحتفــظ بهــا خــالل العــام المالــي 
2019م.

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تــم بموجبه . 20
تنــازل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 

التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 

ال يوجــد أي اتفــاق أو ترتيــب تــم بموجبــه . 21
تنــازل أحــد المســاهمين عــن حقوقــه 

ــاح. ــي األرب ف

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

وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل 
وأدائها

والئحــة  األســاس  الشــركة  نظــام  يكفــل 
جميــع  للمســاهمين  الشــركة  حوكمــة 
الحقــوق المتصلــة بالســهم، وعليــه فقــد 
اتخــذت أســمنت حائــل عــدد مــن االجــراءات 
إلحاطــة اعضــاء مجلــس االدارة وخاصــة غيــر 
ــال  ــاهمين حي ــات المس ــن بمقترح التنفيذيي

ــي ــو التال ــى النح ــا عل ــركة وأداته الش

1تحــرص إدارة الشــركة علــى الــرد علــى . 1
المســاهمين  الســادة  استفســارات 
وتلقــى مالحظاتهــم أو شــكاواهم عبــر 
قنــوات التواصــل المتاحــة عبــر الهاتــف أو 

الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي.

هــذه . 2 وتصنيــف  فحــص  يتــم 
االستفســارات – إن وجــدت – والرفــع بمــا 
ــس االدارة  ــى مجل ــا إل ــري منه ــو جوه ه

الدوريــة. اجتماعاتــه  خــالل 

حــث . 3 علــى  دائمــً  الشــركة  تحــرص 
علــى  إدارتهــا  مجلــس  أعضــاء  جميــع 
لالجابــة  العامــة  حضورالجمعيــات 
علــى أســئلة المســاهمين ولالضطــالع 
علــى  ومالحظاتهــم  بمرئياتهــم 
لوائــح  ألزمــت  كمــا  وأدائهــا،  الشــركة 

اللجــان  رؤســاء  المجلــس  لجــان  عمــل 
التابعــة لمجلــس االدارة أو مــن ينيبونهم 
الجمعيــات  لحضــور  أعضائهــا  مــن 
استفســارات  علــى  لالجابــات  العامــة 

. همين لمســا ا

المســاهمين . 4 أســئلة  تســجيل  يتــم 
واستفســاراتهم في محاضــر اجتماعات 
الجمعيــات العامــة وتحفــظ فــي مقــر 
ــالع  ــاهم األط ــن الى مس ــركة ويمك الش

ــك. ــه ذل ــد طلب ــا عن عليه

الوسائل التي اعتمد عليها المجلس 
في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 

والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم 
)إن وجدت(

تماشــيً مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة 
لجنــة  عمــل  الئحــة  وضــع  تــم  فقــد 
عليهــا  ووافــق  والمكافــآت  الترشــيحات 
مجلــس اإلدارة ورفــع بهــا للجمعيــة العامــة 
التــي قامــت باعتمادهــا وقــد وضعــت هــذه 
القــوة  جوانــب  تحديــد  مهمــة  الالئحــة 
واقتــراح  اإلدارة  مجلــس  فــي  والضعــف 
الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحة 
الشــركة أحــد أهــم المهــام المســندة إلــى 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ولــذا تحــرص 
داخليــً  المجلــس  تقييــم  علــى  الشــركة 
ألعضــاء  ذاتــي  تقييــم  إعــداد  خــالل  مــن 
المجلــس مــن خــالل آليــات مناســبة وفعالــة 
علــى  عاكفــة  وأنهــا  األخطــاء  الكتشــاف 
وقــد  اآلليــات،  لتلــك  المســتمر  التحديــث 
يتــم االســتعانة بطــرف ثالــث )جهــة تقييــم 

لذلــك. الحاجــة  اســتدعت  إن  خارجيــة( 
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انطالقــً مــن حــرص الشــركة واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها، وإدراكً مــن مجلــس 
اإلدارة فــي معرفــة مســؤولياته تجــاه مســاهمي الشــركة بمــا يحقــق تواصــل مبنــي علــى 
الفهــم المشــترك ألهــداف الشــركة االســتراتيجية ومصالحهــا، فقــد تــم تضميــن كافــة 
حقــوق المســاهمين ف نظــام الشــركة االساســي والئحــة الحوكمــة ومــا اشــتق مــن لوائــح 

داخليــة تتعلــق بهــذا الشــأن. 

ولذلــك تحــرص أســمنت حائــل دومــً علــى توفيــر جميــع المعلومــات لجميــع المســاهمين 
ــل  ــى أكم ــم عل ــة حقوقه ــن ممارس ــم م ــذي يمكنه ــكل ال ــاد بالش ــفافية و حي ــكل ش ب
وجــه مــن خــالل الجمعيــات العامــة وتبقيهــم علــى اطــالع دائــم بمــا يســتجد فــي أعمــال 
الشــركة مــن خــالل موقــع الشــركة اإللكترونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية 

ــداول(. )ت

طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل العام 2019م

الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وبيان أسبابها

سبب الطلبتاريخ الطلبم
إجراءات الشركات2 يناير 12019
الجمعية العامة20 مارس 22019
الجمعية العامة21 مارس 32019
إجراءات الشركات21 نوفمبر 42019
إجراءات الشركات22 ديسمبر 52019

إعالنات الشركة المفصح عنها نظامًا خالل العام المالي 2019

تاريخ م
طبيعة اإلفصاحاإلفصاح

استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة6 يناير 12019

نشر النتائج المالية للشركة للعام المالي 2018م4 فبراير 22019

28 فبراير 3
2019

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
للشركة

28 فبراير 4
2019

إعالن إلحاقي لدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية للشركة

21 مارس 5
2019

اإلعالن عن بدء التصويت اإللكتروني على بنود الجمعية العامة غير 
العادية للشركة

26 مارس 6
اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة2019

تعيين عضو مجلس إدارة2 مايو 72019

نشر النتائج المالية للشركة للربع األول من العام المالي 2019م5 مايو 82019

توقف مجدول لخط اإلنتاج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية26 مايو 92019

4 أغسطس 10
نشر النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام المالي 2019م2019

11
 22

أغسطس 
2019

إعالن تطورات جوهرية لتوقف خط اإلنتاج لتنفيذ أعمال الصيانة 
الدورية

24 أكتوبر 12
نشر النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي 2019م2019

27 أكتوبر 13
2019

أعالن تصحيحي بخصوص النتائج المالية للشركة للربع الثالث من 
العام المالي 2019م
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الخاتمة
عــن  المقــدم  العــرض  يكــون  بــأن  نتمنــي  الختــام  وفــي 
رضاكــم,  نــال  قــد  أعمالهــا  وتطــورات  حائــل  أســمنت 
الجهــود  كافــة  بــذل  فــي  االســتمرار  علــي  نؤكــد  كمــا 
وتعظيــم  حائــل  ألســمنت  مشــرق  مســتقبل  لرســم 
الصــدد  هــذا  وفــي  مســاهميها,  علــى  االســتثمار  عوائــد 
بالشــكر  حائــل  أســمنت  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يتقــدم 
حائــل  أســمنت  فــي  ثقتهــم  علــى  المســاهمين  للســادة 
منســوبي  لكافــة  موصــول  والشــكر  فيهــا  واســتثمارهم 
أســمنت حائــل ومورديهــا وعمالئهــا والجهــات التمويليــة 
والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة وذلــك 
لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر, وســوف تســتمر أســمنت 
حائــل بعــون اهلل وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا 

والنمــو. التوســع  فــي 

مجلس اإلدارة
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