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المقدمة
السادة / مساهمي شركة أسمنت تبوك المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســرنا أن نقدم لكم التقرير الســنوي لمجلس إدارتكم والمقدم إلى جمعيتكم العامة الموقرة 
لالطالع والمناقشة ومن ثم الموافقة عليه، وقد تضمن هذا التقرير ملخصًا عن أنشطة الشركة 
وتطــورات أعمالها على الصعيد التشــغيلي والمالي واإلداري خــالل العام 2021م، كما تضمن 
هــذا التقريــر آليات تطبيــق الحوكمة ومعلومــات تفصيلية عــن أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان 
المنبثقــة عــن المجلس، مع تقديم لمحات ســريعة عن المخاطــر التي تواجه أعمالنــا وتوقعاتنا 
المستقبلية للعام المالي 2022م، وكذلك استعراض أبرز مبادرات الشركة لتعزيز الصحة والبيئة 

والنمو المستدام.

تجــدر اإلشــارة إلى أنه تم إعــداد هذا التقرير وفقــًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشــركات الصادرة 
عن هيئة الســوق المالية ونظام الشــركات الصادر عن وزارة التجارة، مع مراعاة تبنى درجة عالية 
من الشــفافية واإلفصاح بما يعزز والء كافة أصحاب العالقة في الشــركة ويساعد المساهمين 

والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية.

ونستهل هذا التقرير برسالة رئيس مجلس اإلدارة ثم كلمة الرئيس التنفيذي، ثم نبدأ في سرد 
معلومات وبيانات التقرير وفق قائمة المحتويات.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
يســــر نــي باألصالة عن نفســي ونيابة عن أعضاء مجلــــس اإلدارة أن أقدم لكــم دعوة لتصفح 
تقريــــر مجلــــس اإلدارة السنوي لنتائــــج أعمــــال العــام المالــــي المنتهــي فــــي 31 ديسـمبر 
2021م، والـذي يعكـس إنجـازات الشـركة فـي إطـار جهـودها الحثيثــة للوصــول إلــى أهدافهــا 

وتحقيــق رؤيتهــا. 

عــام أخــر مضى، وحل عــام جديد يزخر بالتحديــات الجســام والتقلبات الصعبة، ولعــل أهم تلك 
التحديات التي تقع على عاتقنا هي حمل المسؤولية بأمانة وإدارة الدفة بنجاح.

إن النجاح الذي نشهده يوميًا في تحقيق مستهدفات رؤيــــة المملكــة 2030م، يعد أكبر محفز 
للجميع في كافة القطاعات ومن ذلك القطــــاع الصناعــــي بشــــكل عــــام وصناعـة األسمنت 
ا فـــي خطـة تحفيــــز القطــاع الخــــاص، مما ساهم في  بشـــكل خـــاص. وقـد بـــدا ذلـك واضحـً
التعــــرف علــــى نقــــاط الضعــــف الحاليــــة باإلضافة إلى المخاطــــر المستقبلية للقضاء عليها 

وتفاديها، وكذلك نقاط القوة والفرص المســتقبلية لتقويتهــا واقتناصهــا.

وفــــي الختــام نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز »حفظه الله«، وولي عهده األمين صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز »حفظه الله« على دعمهم الســخي للقطاع الخــاص، والذي كان له األثر 
فــي إضافــة المرونة والقدرة الالزمــة القتصاد المملكة على التعامل بخيارات أوســع تجاه هذه 

األزمة وغيرها مما واجهته اقتصادات العالم.

كما أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ثـقـــتكم فــي الشــركة، والشــــكر موصــول إلــــى 
الزمالء فــــــي اإلدارة التنفيذيــــة وكافـــة منســـوبي الشـركة علــى جهودهــم المخلصــة، كما 
ا حافــًزا لبــذل  ـً نشـكر عمالءنا ومســاهمينا علــى ثقتهــم ودعمهــم لنــا، والــذي ســيكون دائمـ

المزيــد مــن الجهــد، متطلعيـــن إلـــى مزيـــد مـــن النجاحــات خــالل العــام 2022م.

سعادةاألستاذ:سعودبنسليمانالجهني
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
يســرني أن ألتقي بكم من خالل هذا التقرير الســنوي إللقاء الضوء على إنجازات الشركة للعام 
المنصرم، وخططنا للمرحلة القادمة التي ما كانت لتكون لوال دعمكم المتواصل وثقتكم الكبيرة 

التي تشكل عصب عطائنا واستمراريتنا.

لقد تمكنت شــركة أســمنت تبــوك من تحقيق ايــرادات تشــغيلية جيدة بفضل مــن الله تعالى 
علــى الرغم مــن الظروف المحيطة، والتي كان البد فيها من اتخاذ قرارات جازمة ومؤثرة في آن 
واحــد، وذلــك باالعتماد على توجيهات مجلس إدارة الشــركة، وبجهــود اإلدارة التنفيذية والفرق 

المتخصصة.

إنــه فــي ظل هذه التغيرات حرصنا على تعزيز إيرادات الشــركة من مداخلهــا الثابتة لدعم أدائها 
في األســواق التي تعمل بها، واســتطعنا بعون الله أن نحافظ على وتيرة متوازنة في إيرادات 
الشركة التشغيلية تفخر شركة أسمنت تبوك بنظامها المتميز في مجال حوكمة الشركات. وقد 
تم التركيز بشــكل رئيســي في عام 2021م على حوكمة إدارة المخاطر، حيث قمنا بتطبيق إطار 

متكامل تم تطويره واعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

ال يســعني في ختام حديثي إال أن أتقدم بالشــكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شــركة 
أســمنت تبــوك على دعمهــم الالمحدود وثقتهم الدائمــة، كما أتوجه بكل الشــكر والتقدير إلى 
مســاهمي شــركة أســمنت تبوك وكافة شــركائنا، وأجدد الشــكر والثناء والتقديــر لكافة فرق 
العمل التنفيذية في الشركة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة في قيادة وتنفيذ وإنجاز أعمال 
الشــركة بكل إبداع وريادة، وعلى التزامهم الدائم برســالة ورؤية شــركة أسمنت تبوك بالخطط 

االستراتيجية الموضوعة لتحقيق أهداف وتطلعات مساهمينا وعمالئنا الكرام.

سعادةالمهندس:عليبنسيفالقحطاني
الرئيس التنفيذي
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 أواًل:

عن شركة أسمنت تبوك

نشاط الشركة	 
الشركات التابعة	 
رؤية الشركة	 
أهداف الشركة	 
رسالة الشركة	 



التكوين والنشاط

شــركة أســمنت تبوك هي شــركة مساهمة ســعودية مســجلة في مدينة تبوك بموجب القرار 
الــوزاري رقــم ) 889 ( بتاريــخ 7 شــعبان 1414هـــ الموافق 19 يناير 1994م، ومســجلة بالســجل 

التجاري رقم )3550012690( وتاريخ 25 صفر 1415هـ الموافق 2 أغسطس 1994م.

ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصرح به والمدفوع )900 مليون( ريال ســعودي مقســم إلى )90 
مليون( سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( ريال سعودي، وجميعها أسهم اسمية عادية 

ونقدية.

يتمثل نشــاط الشركة الرئيســي في تصنيع األسمنت العادي البورتالندي والمقاوم للكبريتات، 
واألســمنت البوزوالني لألغراض الصناعية ومشتقات األسمنت وتوابعه واالتجار بتلك المنتجات، 
والقيــام بجميع األعمال المتعلقــة والمتممة لهذا الغرض، وإقامة المصانــع والمعامل المتعلقة 
بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة األســمنت من مواد البناء وغيرها، باإلضافة إلى اســتيراد 
ك العقــارات والمعامــل العلمية لتحســين،  وتصديــر األســمنت والمنتجــات المرتبطــة بــه، وَتَملُّ
المنتجــات وذلك بموجــب الترخيص الصناعي رقم )514/ص( والمعــدل برقم )421102107153( 

بتاريخ 2020/10/1م.

وتقع شــركة أســمنت تبوك بالقرب من ميناء ضباء وعلى مســافة )30( كم من محافظة ضباء، 
ومسافة )225( كم من مدينة تبوك.

1994م
تاريخ التأسيس

عمر الشركة

900
مليون ريال سعودي

رأس مال الشركة

90
مليون سهم

عدد األسهم

10
ريال سعودي

قيمة السهم

:عن ةكر سمن:الوأالتقرير السنوي 2021  بت 
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الشركات التابعة
تزاول شركة أسمنت تبوك أنشطتها من خالل نشاط تشغيلي واحد يتمثل في مصنعها الواقع 

في محافظة ضبا، وليس لديها أي شركات تابعة خالل الوقت الراهن.

رؤية الشركة
الوصــول إلــى الريــادة المحليــة واإلقليمية في مجال صناعة األســمنت من خــالل حفاظنا على 
أن نكــون أيقونــة الجــودة والكفاءة والخيــار األمثل لكل مــن عمالئنا وموظفينا والمســاهمين 

والمستثمرين.

رسالة الشركة
رفــد الســوق المحلي واإلقليمي بمنتجات األســمنت المطابقة للمواصفــات والمعايير العالمية، 
ودعم التنمية المســتدامة من خالل تنشــيط الحركة العمرانية والبيئة اإلنشــائية وتطوير البنى 

التحتية في المنطقة.

أهداف الشركة
تعزيز التنمية المســتدامة وتنشــيط االقتصاد الوطني وتغطية حاجة السوق المحلية واإلقليمية 
من األسمنت فائق الجودة بأسعار منافسة، واالستثمار األمثل في الموارد الطبيعية المتوافرة في 
المنطقة والحفاظ على بيئة عمل ديناميكية والحفاظ على مستوى من التميز من خالل التدريب 

والتطوير المستمر للكفاءات والمشاريع والخدمات.

:عن ةكر سمن:الوأالتقرير السنوي 2021  بت 
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ثانيًا:

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية

حماية البيئة والسالمة المهنية	 
االستدامة	 
المسؤولية االجتماعية	 
الموارد البشرية	 



حماية البيئة والسالمة المهنية
تعزيـز مسـتويات السالمة المهنية والحمايـة البيئية مـن خالل ما يلـي:

التعاقــــد مــــع شــــركات معتمــــدة إلضافــة أجهــــزة نظــــام اإلنذار . 1
المبكــــر وأدوات مكافحــة الحريــق حســب المتطلبــات واالشتراطات 
داخــــل المصانـع مـن صناديـق حريـق وطفايـات حريـق وتوفيـر مخــارج 

الطــوارئ بتجهيزاتــها الكاملــة والمقاومــة للحر يــق.

إضافــــة أنظمــة إنــــذار مبكــر وأجهــــزة إطفــــاء أوتوماتيكيــة فــي . 2
غــرف المحــوالت ولوحــات الكهربــاء الرئيسية.

توفيـــر نظـــام الـرش الآللي لكامـــل المصنـع والتأكـــد مــن تغطيــة . 3
جميــع مناطــق اإلنتاج بنســبة %100.

توفيــر نظــام إطفاء رغــوي لمناطــق تخزيــن المــواد الكيميائيــة. . 4

توفيــر ســبل الصحــة المهنيــة مــن خــالل مـا يلـي:

توفير مركز إسعاف صحي بتواجــــد طبيــــب بشــــكل يومــي يقــوم . 1
باســــتقبال الموظفيــــن ممــن يعانــــون مــن أي أمــــراض، ومتابعــة 
حالتهــــم وتوفيــــر األدوية بمــا يضفــي طابــــع االهتمام بموظفــي 
لتوعيــــة  عمــــل  ورش  بتقديــــم  كذلــــك  نقــــوم  كمــــا  الشــــركة، 

الموظفيــن بطريقــة عملهــم والقيــام بهــا بالطريقــة الصحيحــة.

توفيــــر صناديــــق اإلسعافات األولية فــــي جميــــع إدارات وأقســام . 2
الشــركة تحــت إشــراف أشــخاص مدربيــن. 

وضـــع سياسـات وإجـراءات السالمة فـــي متنـاول الجميـع وترجمتهـا . 3
باللغـات العربيـة واإلنجليزيـة.

توفيــــر أدوات السالمة الالزمة لــــكل قســم حســــب احتياج العمــل . 4
وفقــًا لجــدول تحديــد المخاطــر.

القيــــام برفــــع تقاريــــر باإلصابات وتحليلهــــا والعمــل علــــى إيجــاد . 5
الحلــول المناســبة لمنــع تكرارهــا. 

متابعـة المرافـق والمبانـي والقيـام بفحصهـا، وعمـل خطــة لتطبيــق . 6
اإلجراءات وتوفيــر وســائل الحمايــة والراحــة وتوفيــر مالعب وأدوات 
رياضيــــة للترفيــه عــــن الموظفيــــن خالل فتــرات الراحــــة والمدينة 

السكنية

البيئة
واصلت شركة أســمنت تبوك جهودها تجاه حماية 
البيئــة وحرصــت علي وضــع النظــام البيئي نصب 
أعينها كجزء ال يتجزأ من سياستها، وذلك من خالل 
االهتمــام بتطبيــق كافــة األنظمــة المعمــول بها 
محليًا ودوليًا واتباع التكنولوجيا الحديثة في الحد 
من الملوثات البيئية، حيث ال يتعدى انبعاث الغبار ) 
10 ( ملغــم/ للمتر المكعب الواحد، وهو أقل بكثير 
مقارنة بحدود الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
)150 ملغــم/ متــر مكعــب(، وحرصــت علــى وضع 
األنظمة والبرامج التي من شأنها االلتزام والتوافق 
مع حــدود ومعاييــر الهيئة، والتي تســتطيع رصد 
قــراءات االنبعاثــات وحفظها، ومــن ضمنها تركيب 

أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة االنبعاثات.
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االستدامة
اتخذت أسمنت تبوك المعايير الفضلى والممارسات 
المعتمــدة محليــًا وعالميــًا مرجعــًا لهــا فــي إدارة 

العمليات والمشاريع على تنوعها واختالف مجالها.

ولهدفهــا األســمى فــي تطويــر قطاع األســمنت، 
وتحقيــق العوائــد اإليجابيــة لصالــح المســاهمين 
والمتعامليــن مع الشــركة بما يســهم فــي التنمية، 
مضت الشركة خالل العام المنصرم في بذل الجهود 
باتجاه مواصلة تحقيق اســتدامتها واستدامة البيئة 
المحيطــة أمــاًل فــي الحفــاظ علــى شــتى الموارد 
لألجيــال القادمة، حيــث عكفت الشــركة على إنجاز 
األهداف بكفاءة وفعالية تشغيلية من خالل ضبط 

التكاليف والتخطيط.

لقــد أصبحــت االســتدامة جــزءًا من ثقافة الشــركة 
وتالمــس كل أعمــال الشــركة، بــل وأصبحــت جزءًا 

رئيسًا من آلية صنع القرار إلدارة أعمال الشركة.

لالســتدامة  تبــوك  أســمنت  اســتراتيجية  تخضــع 
لمراجعــة دورية لضمان اســتمرار فاعليتها للمجاالت 
التــي تمثــل األهمية القصــوى للشــركة وأصحاب 
المصلحة، وذلــك لتعزيز األثر اإليجابي في النواحي 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

تمثل رؤية المملكة الطموحة 2030 أماًل لمستقبل 
أفضل, ولذلك تعمل الشركة على مواءمة خططها 
مع الرؤية، وال يقتصر دور الشركة على خلق وظائف 
مباشــرة أو توطيــن التقنيــة بــل يمتــد إلــى زيــادة 
فرص عمل الشــباب الســعودي والــذي يعد هدفًا 

استراتيجيًا للشركة.

وأخيــرًا تؤمن أســمنت تبــوك أن الريــادة في مجال 
االســتدامة علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمي 
يتطلــب التوجيــه األمثــل لمــوارد الشــركة وذلــك 
مــن خــالل وضــع االســتدامة كهــدف رئيــس فــي 

استراتيجية الشركه العليا.
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المسؤولية االجتماعية
انطالقًا مــــن حرصهــا الشــديد علــــى تحقيــــق األهداف األخالقية، وإدراكًا بـأن االستثمار فـي 
المجتمـع المحلـي ســيعود بالنفــع علــى الجميــع، تؤمــن شركة أسمنت تبوك كشــركة وطنيــة 
مســــؤولة منــــذ نشــــأتها بــأن نمــــو الشــــركة وتطورهــا ال يعتمــــد علــى مركزهــــا المالــي 
فحســــب بــــل بقدرتهــا أيضــًا علــى المســاهمة المجتمعيــة، وفــي سـبيل ذلـك تحـرص شركة 
أسمنت تبوك علـى القيـام بالـدور المنـوط بهــا تجــاه المجتمــع، مــن خــالل قيامهــا بمــا يلــي:

1
رعايربرشالعمل

باتجتماعات

3
المشاركر
الفعالر

4
المشاركرفي

 العملالخيةيماديا 
بمعنويا 

2
رعايرالمهةجانات

المحلير

الموارد البشرية
أدركــــت شركة أسمنت تبوك أهميــــــة العنصــــــر البشــــــري فــــــي مســــــيرتها، وأن النجــــــاح 
مرهـــــون بـــال شـــــك باالهتمام بهـــــذا العنصـــــر الحيـــــوي، ولذلــــــك فإنهــــا توليــــــه جــــــل 
اهتمامهــــا مــــن خـالل إدارة المـــوارد البشـــرية، والتـــي تــدرك أهميــة دورهــا فـي خلـق بيئــة 
عمــــل صحيــة وناجحــة، وتســـــاعد الموظـــف علـــى اإلبداع الوظيفـــــي، وتعـــزز مـــن قدرتـــه 
علـــى اإلنتاج بمـــا يســـهم فـــي اســـتمرار تطور الشـــركة، حيــث حرصــت علــــى تلبيــــة كافــــة 
االحتياجات األساسية للموظــــــف، باإلضافة إلــــى تأميــــن شروط وأسس الصحــــة والسالمة. 
وتســــعى شركة أسمنت تبوك دائمــًا إلــــى خلــــق بيئــــة عمــل تعطــــي القــــدرة للموظــــف 
علــــــى مشــــاركة اإلدارة فــــي صناعــــة القـــرار، والمشـــاركة فـــي رســـم أهدافـــه لتتوافـــق 
مـــــع األهداف العامــــة للشــــــركة، وتهيــــئ البيئــــة المناســــبة لــــه، وتحفـزه علـى أي عمـل 

مميـز يقـوم بـه، وتسـاعده فـي إبـــراز إنجازاتـــه باعتبـــاره جـــزءًا مهمـــًا مـــن المنظومـــة

كما نهتم في شــركة أســمنت تبوك بتوظيف العنصر النســائي انطالقًا من إدراكنا للدور المهم 
الــذي يلعبه التنوع فــي إثراء القوى العاملة لدينا، وحيث إن الشــركة تعمل بالقطاع الصناعي، 
فقــد أولــت اهتمامهــا بتوظيف العنصر النســائي فــي الوظائف التشــغيلية، وقد بلغت نســبة 
الموظفــات فــي الشــركة حوالــي )%4.42( من إجمالي القــوى العاملة فيها. إضافــة إلى ذلك، 
تحرص الشــركة على توظيف المواطنين الســعوديين ســعيًا منها، لدعم جهود الســعودة، حيث 
بلغــت نســبة التوطيــن فــي الشــركة )%53,79(. كما أن الشــركة عملــت على إرســال عدد من 
موظفيها وغالبيتهم من الســعوديين لدورات تدريبية متنوعة ومختلفة داخل المملكة وخارجها، 

مما كان له األثر الكبير في رفع كفاءة الموظفين السعوديين في مختلف اإلدارات. 
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03
ثالثًا:

ملخص األداء التشغيلي

المنتجات	 
إنتاج الكلنكر	 
إنجازات إدارة التسويق والمبيعات	 



المنتجات
)OPC(األسمن:اللوراالنديالعادي

أكثر أنواع األســمنت شــيوعًا ويستخدم في الخرســانة والبناء واألساسات بشكل عام عند عدم 
وجود كبريتات في التربة أو المياه الجوفية.

مجاتتاتستخدام:

 أعمال البناء العامة. 	

 الهياكل الخرسانية. 	

 أعمال الخرسانة المسلحة. 	

 تصنيع البلوك / الطوب. 	

 اللياسة واألرضيات. 	

)SRC(األسمن:المقابمللكلةيتات
أحــد أنــواع األســمنت البورتالنــدي الذي تكون فيه نســبة المركبــات القابلة للتفاعــل مع أمالح 
الكبريت أقل من المعتاد، وذلك لحماية الخرســانة من التحلل في ظل تواجد أمالح الكبريت في 

التربة أو المياه الجوفية.

مجاتتاتستخدام:

األساسات والقواعد.  	

البنية التحتية والبدروم. 	

مصانع الكيماويات. 	

مناســب لألعمــال تحــت األرض أينمــا تكون  	
الكبريتــات موجــودة فــي التربــة أو الميــاه 

الجوفية.

)PPC(األسمن:اللوراالندياللوزبتني
أحــد أنواع تركيبات األســمنت البورتالندي المعروفة والتي يتــم إنتاجها عن طريق طحن الكلنكر 
والجبس مع خلط نســبة معينة من مادة الحجر البركاني )البوزوالنا( والمشــابهة في خصائصها 

لمادة األسمنت.

مجاتتاتستخدام.

أعمال البناء الضخمة. 	

مشاريع اإلسكان منخفضة التكلفة. 	

يمكن استخدامه في مناطق الطقس الحار. 	

المباني الهيدروليكية والسدود. 	

المباني البحرية. 	

األعمال الخرسانية الضخمة مثل الجسور. 	

يمكن استخدامه تحت الظروف القاسية. 	
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إنتاجالكلنكة
يعد الكلنكر هو المنتج األولي في صناعة األسمنت 
ويتم إنتاجه من خالل عملية حرق خام الحجر الجيري 
مــع بعض الخامــات المصححة في الفــرن، ومن ثم 
يســتخدم مخــزون الكلنكــر إلنتاج األســمنت بعــد 
طحنه وإضافة مادة الجبس مع مواد أخرى للتحكم 

في نوع األسمنت المنتج. 

إنتاج كميــة  تــم  المنصــرم 2021م  العــام  وخــالل 

)931.888( طنــًا كلنكــر بورتالنــدي عــادي، وكمية 
ألمالح الكبريــت  مقــاوم  كلنكــر  طنــًا   )317.968(

بإجمالي )1,249,856( طنًا من النوعين.

عالمرالجودة
احتفظت الشــركة بعالمة الجــودة التي تمنحها  	

والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة 
والجــودة نتيجة الحفــاظ على أعلى مســتويات 

الجودة.

حافظــت الشــركة علــى تطبيــق نظــام الجودة  	
بالحصول على شــهادة )األيزو 9001( منذ تاريخ 
2004/04/23م نتيجــة التزامهــا بتطبيق نظام 

الجودة.

إنجازات إدارة التسويق والمبيعات لعام 2021م
تمثلت أبرز إنجازات قسم التسويق والمبيعات خالل العام المنقضي 2021م فيما يلي:

الحفــاظ والســيطرة الكاملة على أســواق منطقة تبوك باعتبارها الســوق الرئيســية للشــركة، وســد  	
احتياجات المنطقة من منتج األسمنت والحد من دخول المنافسين . 

تم اختراق منطقة العال خالل الربع األول بأســعار منافســة وبعد المحاوالت تم إرجاع عميل العال بنسبة  	
%100 ألسمنت تبوك وإقفال جميع المناطق التابعة لمنطقة تبوك وإخراج المنافسين منها.

تحقيــق نســبة )%94( من خطة المبيعــات المحلية لعام )2021م(، وهذا كان تحديــًا كبيرًا في ضوء ما  	
واجهتــه جميع القطاعات من تأثر بســبب جائحة كورونا، وعدم قــدرة العمالة على الرجوع إلى المملكة، 

وأسباب كود البناء، وارتفاع أسعار الحديد خالل هذا العام.

تم تحقيق مبيعات تصدير لهذا العام )43,898 طنًا(. 	

التوســع في النطاق التســويقي بالمناطق المحيطة ) المدينة المنورة ( والدخول إلى أســواق جديدة  	
)حائل، القصيم، البحر األحمر( وبيع أكبر كميات ممكنة والحفاظ على هذه الحصص السوقية.

نسبة المبيعات خارج منطقة تبوك لألسواق الجديدة )%39( من إجمالي مبيعات الشركة. 	

جعل دوام المبيعات )التسليمات والميزان( على مدار اليوم )24 ساعة( ستة أيام باألسبوع. 	

التحدي األكبر هو جعل ساعات العمل اإلضافية )صفر( بنفس الكادر الموجود الحالي وعمل)24 ساعة(. 	

تفعيل الرســائل النصية إلرســال أرصدة العمالء بشــكل يومي إليهم، مما ســاعد العمالء على متابعة  	
حساباتهم بكل وضوح، وهذا مما ساعد على رفع نسبة التحصيل من العمالء إلى أعلى المستويات.

التواصــل الدوري مع كبار العمالء وبناء عالقات اســتراتيجية معهم للحفاظ على اســتقرار الســوق، مع  	
تخفيض األرصدة المدينة للعمالء إلى أدنى مستويات بالشركات الصناعية.

العام الحالي تم اإلقفال السنوي ومراجعة جميع أوامر البيع والتأكد منها في يوم 31 ديسمبر 2021م،  	
حيث كان يوم جمعة، وتم تسليم جميع الكشوفات لإلدارات المعنية يوم )1( يناير 2021م.

فتح حسابات جديدة وإعادة تنشيط حسابات عمالء تم فقدانهم سابقًا ولله الحمد. 	
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04
 رابعًا:

ملخص األداء المالي



قائمرالةبح بالخسارةبالدخلالشاملاآلخةقائمرالمةكزالمالي

البيــــــــــــــــــان
20172018201920202021

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

األصول المتداولة:

 22,882,531  20,693,362  14,104,701  22,005,793  29,068,715 النقد لدى البنوك

 25,200,000  20,000,000  -  - االستثمارات قصيرة األجل

 -  -  - ودائع الجل )استثمارات الكثر من 3 اشهر (

 7,977,607  6,234,814  8,210,899  7,322,462  7,921,054 الذمم المدينة - بالصافي 

 1,351,321  4,684,631  1,582,666  116,847  6,934,275 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 

 9,889,102  3,694,444  2,818,988  3,303,715  3,855,328 األرصدة المدينة األخرى

 292,949,241  285,063,097  299,661,317  283,088,827  248,441,170 المخزون

 360,249,802  340,370,348  326,378,571  315,837,644  296,220,542 إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة:

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

استثمارات في أدوات حقوق ملكية )من خالل الدخل 
 283,140,949  281,288,274  270,958,000  270,958,000  - الشامل اآلخر(

 صافي قيمة األصول الثابتة
 1,375,046,549 1,205,617,639  1,127,243,138  

 1,065,784,188
 

 1,007,993,279

 72,279,440  77,464,847  79,881,137  79,881,137  - عقارات استثمارية

 -  -  -  -  15,745,460 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 4,762,692  5,043,683  4,205,434  1,925,241  9,115,654 موجودات غير ملموسة

 -  -  -  -  18,674,152 صافي المصروفات المؤجلة

 1,705,654  3,566,366  5,256,830  -  - حق استخدام أصل

 إجمالي األصول غير المتداولة
 1,587,930,565 1,558,382,017  1,487,544,539  1,433,147,358  

 1,369,882,014

 1,730,131,816  1,773,517,706  1,813,923,110  1,874,219,661  1,884,151,107 إجمالي األصول

الخصوم وحقوق المساهمين:

الخصوم المتداولة:

 1,772,419  1,881,295  1,645,854  -  - الجزء المتداول من التزام تأجير

قروض قصيرة االجل / الجزء المتداول من قرض طويل 
 63,470,883  63,470,883  95,206,325  78,561,537  60,920,505 األجل

 16,376,937  19,427,291  20,272,673  19,199,321  20,231,627 الذمم الدائنة

 26,892,160  39,870,370  50,771,497  48,034,627  54,017,139 األرصدة الدائنة األخرى

 121,079,857  121,694,374  124,636,545  124,810,175  125,294,128 التوزيعات المستحقة للمساهمين

 -  -  -  -  - أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

 6,956,392  10,156,261  4,018,930  10,523,880  10,235,950 مخصص الزكاة الشرعية

 236,548,648  256,500,474  296,551,824  281,129,540  270,699,349 إجمالي الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة:

 210,212,689  252,000,653  309,420,556  408,205,278  433,366,024 قرض طويل األجل

 15,923,026  14,216,404  16,852,045  23,487,000  29,009,000 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 -  1,772,419  3,604,412  -  - الجزء غير المتداول من التزام تأجير

 226,135,715  267,989,476  329,877,013  431,692,278  462,375,024 إجمالي الخصوم غير المتداولة

حقوق المساهمين:

900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 رأس المال

 229,521,378  227,745,646  222,588,069  222,588,069  222,588,069 االحتياطي النظامي

 113,792,199  111,939,524  101,609,250  101,609,250  - احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة

 24,133,876  9,342,586  36,703,046- 62,799,476- 28,488,665 األرباح ) الخسائر ( المبقاة

 1,267,447,453  1,249,027,756  1,187,494,273  1,161,397,843  1,151,076,734 إجمالي حقوق المساهمين

 1,730,131,816  1,773,517,706  1,813,923,110  1,874,219,661  1,884,151,107 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 -  -  -  - 

البيــــــــــــــــــان
20172018201920202021

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 228,529,275 166,607,720149,444,903238,663,555276,454,772صافي المبيعات

179,919,725- 208,207,773-184,084,981-173,037,194-157,358,988-تكلفة المبيعات

 48,609,550  68,246,999  54,578,574 23,592,291-  9,248,732 مجمل الربح

3,046,032- 2,951,585-8,526,180-3,353,166-3,373,149-المصروفات البيعية والتسويقية

21,652,001- 20,354,578-18,711,045-17,954,578-15,450,723-المصروفات العمومية واإلدارية

مجموع مصروفات البيع 
24,698,033- 23,306,163-27,237,225- 21,307,744- 18,823,872 والتسويق

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

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

 10,899,132  8,175,384  6,237,905  1,044,849  441,199 ايرادات أخرى

توزيعات ارباح استثمارات في 
ادوات حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

 5,080,462  -  5,080,463  -  - 

صاافي اإليرادات والمصروفات 
 10,899,132  8,175,384  20,645,105 27,523,338-  1,746,260 األخرى

 34,810,649  53,116,220  47,986,454 72,423,373- 7,828,880-صافي )خسارة( / ربح التشغيل

 827,091  54,087  317,901  526,457  171,452 ايرادات ودائع

7,019,208- 11,274,890- 24,780,605- 24,001,444- 13,408,442 -تكلفة التمويل

أثر تعديل التدفقات النقدية 
5,815,199-  17,750,601  -  -  - اللتزام مالي

صافي دخل العام قبل مخصص 
95,898,36023,523,75059,646,01822,803,333-21,065,870-الزكاة

 - 4,684,9800 -  - عكس مخصص زكاة

5,046,012- 8,070,246-4,018,930-3,042,781-2,696,349-مخصص الزكاة الشرعية

98,941,14124,189,80051,575,77217,757,321-23,762,219-صافي الدخل )خسارة( السنة

بنود لن يتم تصنيفها الحقا ضمن 
الربح والخسارة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

مكاسب اكتوارية من اعادة 
قياس التزام مكافأة نهاية 

الخدمة للموظفين
1,874,0007,653,0001,906,630-372,563 -1,190,299

أرباح غير محققة من اعادة 
قياس استثمارات في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة العادلة

00010,330,274 1,852,675 

 18,419,697  61,533,483  26,096,430 91,288,141- 21,888,219-اجمالي الدخل الشامل

ربحية / )خسارة( األساس 
والمخفضة من صافي ربح / 

)خسارة( السنة
-0.26 -1.10 0.27 0.57 0.20

ربحية / )خسارة( األساس 
والمخفضة من اجمالي ربح / 

)خسارة( الدخل الشامل للسنة
-0.24 -1.01 0.29 0.68 0.20

:ملخااألدا الماليالتقرير السنوي 2021 رابعا 
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النسبالقيمة )ريال(المنطقةم

0.59 135,091,822.00 تبوك1

0.11 25,431,336.00 الشمالية2

0.009 45,750.00 الغربية3

0.011 3,227,666.00 الوسطى4

0.25 57,215,353.00 المدينة والعال5

0.03 7,405,439.00 التصدير6

1 228,417,366.00 اإلجمالي

 25,200,000  20,000,000  -  14,000,000  22,000,000 وائع قصيرة 

 -  -  -  -  - ودائع الجل 

 283,140,949  281,288,274  270,958,000  270,958,000  169,348,750 طاقة 

 308,340,949  301,288,274  270,958,000  284,958,000  191,348,750 مجموع 

اتستثمارات

اإللتزاماجاهبنكاللالد-القةض)2021(

التوزيعالجغةافيالمليعات2021م

فــي تاريــخ 20 رجب 1441 هـــ الموافق 15 مارس 2020م قامت الشــركة بتوقيع اتفاقية اعادة 
جدولــة لرصيــد القرض القائــم مع بنك البــالد )اتفاقية تســهيالت بنكية متوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية - بنظــام المرابحــات المتناقصة ( - حيــث بلغ الرصيد القائم للقــرض في ذلك التاريخ 
380,825,300 ريــال - ليخضــع لمعــدل ربــح )ســايبور 6 اشــهر 1.25+%( بــدال مــن )ســايبور6 
اشــهر2.50+%( وعــدد 24 قســط ربع ســنوي - قيمة القســط 15,867,721.83 ريــال - وقد بدأ 
ســداد أول قســط بعد توقيع هذه االتفاقية في 13 يونيو 2020م وســيتم سداد آخر قسط - 
بمشيئة الله تعالى - في 13 مارس 2026م. وفي تاريخ 6 ربيع ثان 1443 هـ الموافق 11 نوفمبر 
2021 ميــالدي قامت الشــركة بإبرام إتفاقية تحوط مع بنك البــالد على أن يتم العمل بها بداية 
من يوم 1/3/ 2022م بمعدل ثابت 1%  ومعدل ســايبور ثابت 1.98% شــامال سعر التحوط  حيث 
تم تخفيض سعر القرض الى سايبور ثالثة أشهر ومعدل ثابت 1% بدال عن سايبور + ستة أشهر 
ومعدل ثابت 1.25% ألصل المبلغ المتبقي من القرض والذي = 269751254 ريال على أقساط 
ربع ســنوية  تســدد كل ثالثة أشهر بداية سداد أول قسط في 2022/4/3م وسداد آخر قسط 

في 13 مارس 2026م .                      

وفيما يلي بيان يوضح موقف القرض حتي  31-12-2021م 

مالحظة 1: قد يحدث اختالف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضا وارتفاعا.	 

الرصيد في بداية أصل القرض البيــــان )القيم بالريال(
2021

المسدد خالل 
2021

أثر تعديل 
التدفقات النقدية 

إللتزام مالي

رصيد القرض 
في نهاية 

2021

 273,683,572 5,815,199.00-  47,603,163.00  315,471,536.00  476,031,625 التسهيل ) القرض (  

 273,683,572 5,815,199  47,603,163  315,471,536  476,031,625 اإلجمالي 

المدفوعاتالنظاميرالمستحقر)2021(

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

473,531.00 

هيئة الزكاة والدخل وكالة الوزارة للثروة المعدنية

5,046,012.00 8,619,219.00 

:ملخااألدا الماليالتقرير السنوي 2021 رابعا 
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الفةبقاتالجوهةيرفياللنودالتشغيليرعنالعامالماضي

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية  عن العام  الماضيقائمة الدخل 2020

اسبابه التغير 

انخفاض كمية وقيمة المبيعات)0.17(صافي المبيعات

إنخفاض الكميات المنتجة.)0.14(تكلفة المبيعات

محصلة لما سبق)0.29(مجمل الربح

لألســواق 0.03 المصروفات البيعية والتسويقية الزيــارات  وتعــدد  األجــور  إرتفــاع 
والعمالء 

ارتفاع قيم البنود المكونة لها.0.06 المصروفات العمومية واإلدارية

نتيجة لما سبق0.06 مجموع مصروفات البيع والتسويق

مصروفات أخرى

عكس / )خسائر انخفاض( في قيمة المخزون

ايرادات أخرى

توزيعات ارباح اســتثمارات فــي ادوات حقوق 
ملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

الشامل اآلخر

بيع قيمة أرض مملوكة للشركة بتبوك0.33 صاافي اإليرادات والمصروفات األخرى

وإرتفــاع )0.34(صافي )خسارة( / ربح التشغيل المبيعــات  إلنخفــاض  نتيجــة 
المصروفات االدارية والتسويقية

زيادة السيولة المستثمرة في الودائع.14.29 ايرادات ودائع

انخفاض أسعار الســايبور خالل العام إضافة )0.38(تكلفة التمويل
الى انخفاض أصل القرض 

)1.33(أثر تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
اعــادة جدولة رصيــد القرض فــي 15 مارس 
2020 وإحتســاب خسائر إلتزام مالي مقابل 

أرباح العام الماضي

نتيجة لما سبق)0.62(صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

 

عكس مخصص زكاة

نتيجة لما سبق)0.37(مخصص الزكاة الشرعية

نتيجة لما سبق)0.66(صافي الدخل )خسارة( السنة

بنــود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح 
والخسارة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

قيمــة اربــاح )خســائر( اكتواريــة - مــن تقرير 2.19 اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة
الخبير اإلكتواري

أرباح غير محققة من اعادة قياس اســتثمارات 
قيمة ارباح )خســائر( اعادة تقييم استثمارات )0.82(في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

نتيجة لما سبق )0.70(اجمالي الدخل الشامل

:ملخااألدا الماليالتقرير السنوي 2021 رابعا 
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انتاج اسمنت       	 انتاج الكنكر	 
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 قيمة المبيعات -الف ريال مبيعات األسمنت - الف طن

بلغــت كميــة الكلنكــر المنتجــة خــالل عــام 2021م )1,249,856 طــن( مقارنــة بعــام 2020م 
)1,445,198 طن( وبنسبة انخفاض مقدارها )%13.52(.   

بلغــت كميــة اإلســمنت المنتجــة خــالل عــام 2021م )1,497,930 طــن( مقارنة بعــام 2020م 
)1,742,525 طن( وبنسبة انخفاض مقدارها )%14.03(. 

بلغــت كميــة المبيعات اإلجمالية للشــركة من االســمنت خــالل عــام 2021م )1,494,480 طن( 
مقارنة بعام 2020م )1,734,834 طن( وبنسبة انخفاض مقدارها )%13.85(.

المخزون
بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام 2021م )1,876,610 طن( مقارنة بمخزون عام 2020م )1,994,858 طن( بنسبة انخفاض 

قدره )5.92%( ، كما بلغ مخزون اإلسمنت في نهاية عام 2021م )63.212 طن( مقابل مخزون عام 2020م )64,091( بنسبة 

انخفاض قدره )%1.37( .

وقــد بلغ صافي قيمــة المبيعات في عــام 2021م )228,529,275 ريــال( مقارنة بصافي قيمة 
المبيعات 2020م )276,454,772 ريال( بنسبة انخفاض قدرها )%15.83(.

:ملخااألدا الماليالتقرير السنوي 2021 رابعا 
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05
 خامسًا:

استراتيجية الشركة وتوقعاتها 
المستقبلية



تطويــر الموارد البشــرية فنيًا وإداريًا باســتمرار، وذلــك بالتركيز على 
تدريــب وتطوير الكفــاءات الوطنية في المجــاالت المختلفة، وخلق 

بيئة عملية بمستوى عاٍل من االحترافية والقدرة اإلنتاجية.
الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.

الحرص على رفع نسبة التوطين.
التطويــر المســتمر فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واألجهــزة 

والمعدات واألنظمة الخاصة بها.

اســتحداث نظــام مراقبــة وتحكم عــاٍل للحفاظ على جــودة العمل 
والمنتج وتحقيق النمو المرجو.

الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.

الحرص الدائم على تلبية كافة احتياجات العمالء، والمحافظة على 
مستوى مستقر من النمو لتغطية متطلباتهم باستمرار.

تقديم التسهيالت للعمالء وبأسعار تنافسية.

الحفــاظ علــى تطبيق أعلى معايير الســالمة وتعزيــز الحفاظ على 
البيئة.

تعظيم االستفادة من األصول.

0106

0308

0510

0409

0207

وفــي ضوء ذلك ووفقًا لمتغيرات الســوق فإن الشــركة تتوقع زيادة الطلــب على منتجاتها من 
األسمنت بأنواعه لتحقيق األهداف المتوقعة من المبيعات.

:استةاايجيرالشةكرباوقعااهاالمستقلليرالتقرير السنوي 2021 خامسا 
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06
 سادسًا:

رأس المال وحقوق 
الملكية

رأس المال	 
قيود االستثمار	 
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 	 

التنفيذيين من أسهم الشركة 



:ر سالمال  بت 
الجدول التالي يبين معلومات رأس المال وعدد أسهمها كما في 2021/12/31م:

ر سالمال

القيمرالليان

900,000,000رأس المال المصرح به )ريال(

900,000,000رأس المال المدفوع )ريال(

90,000,000عدد األسهم 

10القيمة االسمية للسهم )ريال(

10القيمة المدفوعة للسهم )ريال(

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

السوق الرئيسيةنوع السوق

المواد األساسيةالقطاع الرئيسي

3090كود الشركة

SA0007879535الرمز الدولي

:قيوداتستثمار :انيا 
ال توجد قيود على اســهم الشــركة حســب ما ورد في القواعد المنظمة الســتثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المســتثمرين 
االســتراتيجيين األجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة، وذلك وفقًا للنظام األساس 

للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.
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:ملكير عضا مجلساإلدارةبكلارالتنفيذيينمن سهمالشةكر :الثا 
يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، 
وفيمــا يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيــس المجلس واألعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من 

أسهم الشركة: 

ملكيراألعضا :

الوظيفرالعضو
صافينهايرالعامبدايرالعام

نسلرالتغيةالتغية
عدداألسهمعدداألسهم

0000رئيس المجلسأ.سعود بن سليمان الجهني

0000نائب الرئيسأ.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس 

1,0011,00100عضوأ.طارق بن خالد العنقري

%67.89947.89920.00029.45عضوأ.وفي بن نافع الشخص

0000عضوأ.عبدالرحمن بن راشد البلوي

0000عضوأ. عبدالعزيز بن صالح الشثري

2.0002.00000عضو أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري

ة(: ملكير قارب عضا مجلساإلدارة) زباجهمب بتدهمالُقصَّ

اسممناعودله
صلرالقةابرالمصلحه

نهايرالعامبدايرالعام
صافي
التغية

نسلر
التغية

عدداألسهمعدداألسهم

أ/خالد بن صالح الشثري
أخ األستاذ/ عبدالعزيز الشثري

14,151,39911.136.5883.014.81121.30%
والد األستاذ/ مساعد الشثري

ملكيركلارالتنفيذيينب قةبائهم) زباجهمب بتدهمالقصة(:

ال توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم.
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07
 سابعًا:

سياسة توزيع األرباح

سياسة توزيع األرباح	 
سياسة المكافآت ألعضاء مجلس 	 

اإلدارة واللجان المنبثقة عن 
المجلس واإلدارة التنفيذية

حساب توزيع األرباح لعام 2021م 	 
بيان المكافآت المدفوعة ألعضاء 	 

مجلس اإلدارة خالل عام 2021م
مكافآت أعضاء اللجان	 
مكافآت كبار التنفيذيين	 



:سياسراوزيعاألرباح:  بت 
تماشــيًا مع المادة )47( من النظام األساســي للشــركة، فإنه يتم توزيع أرباح الشــركة الصافية 

السنوية على الوجه التالي:

تجنيــب %10 مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامي للشــركة ويجــوز أن تقرر . 1
الجمعيــة العامة العاديــة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطــي المذكور %30 من رأس 

المال المدفوع؛

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة . 2
الشــركة أو يكفــل توزيع أرباح ثابتــة قدر اإلمكان على المســاهمين. وللجمعيــة المذكورة 
كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو 

لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات؛

يــوزع مــن الباقي بعد ذلك على المســاهمين نســبة ال تقل عن %5 من رأســمال الشــركة . 3
المدفوع؛

يوزع المتبقي من األرباح على المســاهمين طبقًا للمادة )48( من النظام األساســي التي . 4
تنص على: )يستحق المساهم حصة من األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا 
الشــأن ويبين القرار تاريخ االســتحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم 

المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق(.

:سياسرالمكافآتألعضا مجلساإلدارةباللجانالمنلثقرعن :انيا 
المجلسباإلدارةالتنفيذير:

1.هدفالسياسر:

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

اتبــاع معاييــر ترتبــط بــأداء أعضاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن المجلــس واإلدارة  أ. 
التنفيذيــة، واإلفصاح عن السياســة، وعــن المدفوعات الفعلية، وضع آليــة للتحقق من تنفيذ 

السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.

تحديــد منهجية وضع األهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس واألدوار المناطة باألعضاء،  ب. 
ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم األداء.

مراجعــة اإلجــراءات التصحيحيــة التي يطبقهــا مجلــس اإلدارة، لمراجعة فاعليــة أداء اإلدارة  ج. 
التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها. 

ف المكافآت بأنها المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية والسنوية  ُتَعرَّ د. 
المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء 
النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض 

تأدية عمله.
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2.نطاراطليقالسياسر:

تطبق السياسة على كلٍّ من:

أعضاء مجلس اإلدارة. أ. 

أعضاء لجان مجلس اإلدارة. ب. 

أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين. ج. 

اإلدارة التنفيذية، خمســة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافآت من الشــركة على  د. 
أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

3.ناسياسر عضا مجلساإلدارةباللجانالمنلثقرعنالمجلسباإلدارةالتنفيذير:
يســتحق أعضــاء مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة عن المجلــس واإلدارة التنفيذية مكافآت بناء 
علــى هذه السياســة ووفق معايير وضوابط مكافــآت أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة 
عــن المجلــس واإلدارة التنفيذية، وتراجــع لجنة الترشــيحات والمكافآت العالقة بيــن المكافآت 
الممنوحة وسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها، وتقوم 
اللجنة برفع توصياتها لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة المنبثقة عنه وكبار 
التنفيذيين بالشــركة وفقًا للسياســة المتعمدة. ويجوز أن تكون مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية مبلغًا ماليًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو 

مزايا عينية، ويجوز الجمع بين االثنين أو أكثر من هذه المزايا.

يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة عن إدارتهم للشــركة عبارة عن مبلغ ســنوي ال يزيد على 
)200.000( ريال سعودي لكل عضو، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو.

4.معاييةمكافآت عضا مجلساإلدارةباللجانالمنلثقرعنالمجلسباإلدارةالتنفيذير:
تؤخــذ المعاييــر التالية باالعتبار عنــد إقرار مكافآت أعضــاء مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة عن 

المجلس واإلدارة التنفيذية:

أن تكــون المكافــآت عادلة ومتناســبة مــع اختصاصات العضــو واإلدارة التنفيذيــة واألعمال  أ. 
والمســؤوليات التــي يقومــون بهــا ويتحملونهــا، باإلضافة إلــى األهداف المحــددة من قبل 

مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

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

أن تقــدم المكافــآت بهــدف حــث وتحفيــز أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى  ج. 
إنجــاح الشــركة وتحقيق أهدافهــا على المدى المتوســط والطويــل، كما يمكــن إيجاد آلية 
لربــط جزء مــن المكافآت المتغيــرة باألداء الكلي والجزئي للشــركة على المدى المتوســط 

والطويل،الستخدام ذلك كأداة الستقطاب المهنية، والحفاظ عليها وتحفيزها.

أن تحدد المكافآت بناًء على مســتوى الوظيفة، والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها،  د. 
والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات الالزمة ألداء المهام.
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أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.  هـ. 

األخذ في االعتبار ممارســات الشركات األخرى في تحديد المكافآت وتفادي ما قد ينشأ عن  و. 
ذلك مع ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

يجــوز لمجلــس اإلدارة إيقــاف صــرف المكافأة أو اســتردادها، إذا تبيــن أنها تقــررت بناًء على  ز. 
معلومــات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لضمان منع 

استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

5.ضوابطمكافآت عضا مجلساإلدارةباللجانالمنلثقرعنالمجلس:

فــي جميــع األحوال ال يتجــاوز مجموع ما يحصل عليــه عضو مجلس اإلدارة مــن مكافآت ومزايا 
ماليــة أو عينية مبلغ خمســمائة ألف ريال ســنويًا، وفق الضوابط التي تضعهــا الجهة المختصة، 

باستثناء التنفيذيين.

6.يستحق عضا مجلساإلدارةباللجانالمنلثقرعنالمجلسالمكافآتالتالير:

يســتحق أعضاء مجلــس اإلدارة مبلغًا وقــدره )200 ألف ريال مكافأة ســنوية(، وفق ضوابط  أ. 
الشركة لصرف المكافآت.

يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغًا وقدره ) 3.000 ريال( عن  ب. 
كل جلسة.

يســتحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغًا وقدره ) 3.000 ريال ( عن حضور اجتماع كل لجنة من  ج. 
اللجان التابعة للمجلس.

7.مكافأةاإلدارةالتنفيذير:

فيما يخص اإلدارة التنفيذية تقوم لجنة المكافآت والترشــيحات بمراجعة ســلم الرواتب المحدد 
لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر واعتمادها 

وذلك بناًء على توصية من اإلدارة التنفيذية، وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

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

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

مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر )إجازة سنوية، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام  ج. 
العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة(.

8. اتتإيقافصةفالمكافأة باستةدادها:

تســترد الشــركة المكافأة إذا تبين أن المكافأة تقررت بناًء علــى معلومات غير دقيقة قدمها  أ. 
عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

تســترد الشــركة المكافأة إذا وقع ما يثير الشــك قبــل صرف المكافأة، وإذا ثبــت أن المكافأة  ب. 
تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

: ساباوزيعاألرباحلعام2021م :الثا 

القيمة بالريال بيان توزيع األرباح للعام المالي 2021م
السعودي

 22,803,333.00 صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية

 5,046,012.00-يخصم : الزكاة الشرعية

 17,757,321.00 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية

 1,775,732.10-يخصم : احتياطي نظامي بواقع %10 من صافي الربح بعد الزكاة .

IFRS 1,190,299.00-يخصم : فرق اكتواري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية 

 14,791,289.90 صافي دخل العام المرحل لألرباح المبقاة

 9,342,586.00 يضاف رصيد األرباح المرحل من العام الماضي

يضاف مكاســب من إســتثمارات فــي أدوات حقوق الملكية بالقيمــة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر) األثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (

 1,852,675.00 

 1,852,675.00-يخصم إعادة التبويب مكاسب من إستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة

 24,133,875.90 إجمالي األرباح المبقاة

 22,500,000.00 توزيع 25. هللة لكل سهم 

 1,633,875.90 رصيد األرباح المبقاة بعد التوزيع والمرحلة للعام القادم
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:مكافأة عضا اللجان خامسا 

العضو
المكافآت الثابتة

)عدا بدل
حضور الجلسات(

بدل
حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

75.00012.00087.000أ. طارق بن خالد العنقري

50.00012.00062.000أ. علي بن سليمان العايد )عضو من خارج المجلس(

أ. تركــي بــن عبدالمحســن اللحيــد )عضــو مــن خــارج 
50.00012.00062.000المجلس(

175.00036.000211.000المجموع

 عضا اللجنرالتنفيذير

18.00018.000-أ. سعود بن سليمان الجهني

18.00018.000-أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

18.00018.000-أ. مساعد بن خالد الشثري

54.00054.000-المجموع

 عضا لجنرالتة يحاتبالمكافآت

6.0006.000-أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي

6.0006.000-أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري

6.0006.000-أ. وفي بن نافع الشخص

18.00018.000-المجموع

 عضا لجنرالحوكمر

3.0003.000-أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

3.0003.000-أ. سعود بن سليمان الجهني

3.0003.000-أ. طارق بن خالد العنقري

3.0003.000-أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي

12.00012.000-المجموع

:بيانالمكافآتالمدفوعرألعضا مجلساإلدارةخاللعام2021م رابعا 
تدفع الشركه ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف وبدالت حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص 

عليه النظام والسياسة أعاله، وفيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة.

بيانالمكافآتالمدفوعرألعضا مجلساإلدارةخاللعام2021م

أعضاء مجلس
اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلون

-242.000-------242.000---1200.00021.00021.000. أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

-236.000-------236.000---2200.00021.00015.000. أ. طارق بن خالد العنقري

-230.000-------230.000---3200.00021.0009.000. أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي 

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

-935.000-------935.000---800.00084.00051.000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 

-442.000-------200.000442.000--1200.00021.00021.000. أ. سعود بن سليمان الجهني

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

-239.000-------239.000---3200.00021.00018.000. أ. مساعد بن خالد الشثري

-908.000-------908.000---600.00063.00045.000المجموع

ثانيًا: األعضاء التنفيذيون 

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

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

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

----------------المجموع
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:مكافآتكلارالتنفيذيين سادسا 

وظائف كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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19200001920000870000870000المجموع

فــي ضوء ما تقدم من سياســات وما أعقبها مــن تفاصيل للمكافآت المدفوعة، تؤكد الشــركة 
على ما يلي:

 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين 	 
عن أي مكافآت أو رواتب أو تعويضات خالل العام المالي 2021م. 

 ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مســاهمي الشــركة عــن أي حقوق في 	 
األرباح خالل العام المالي 2021م.

 ال توجد أي اســتثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشــاؤها لمصلحة موظفي الشركة خالل 	 
العام 2021م عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات االختصاص.
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08
 ثامنًا:

حوكمة الشركة

مقدمة عن مفهوم حوكمة 	 
الشركات لدى شركة أسمنت تبوك

مجلس اإلدارة	 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 
تعامالت األطراف ذات العالقة	 
نتائج ممارسات الحوكمة خالل عام 	 

2021م
حقوق المساهمين والجمعية 	 

العامة
سياسات اإلفصاح والشفافية	 
إقرارات مجلس اإلدارة 	 



أواًل: مقدمــة عــن مفهوم حوكمة الشــركات 
لــدى شــركة أســمنت تبوك

تهــدف الحوكمة لوضــع القواعد والمعايير المنظمة لضمان االلتزام بأفضل ممارســات الحوكمة 
التي تكفل حماية حقوق المســاهمين وأصحاب المصالح، وبموجبه تلتزم شــركة أســمنت تبوك 
بانتهــاج أعلــى معايير الحوكمــة، إيمانًا منها بأن نظام الحوكمة الســليم هــو األداة المهمة في 
تنمية ثروات المســاهمين على المدى الطويل، ويتفق هذا النظام مع التزام الشــركة بالجودة 
في كافة عملياتها وأنشــطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياســات واإلجراءات الواردة في 
هــذا النظــام ملزمة لكل أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمديرين والموظفين في 

الشركة، وال يجوز تعديل هذا النظام إال بقرار من مجلس إدارة الشركة. 

بُيعّةفنظام وكمر ةكر سمن:الوأبأنهيلنىعلى سسمهمربهي:

النظام األمثل الذي يتم من خالله توجيه الشركة ورقابتها، ويوضح هيكل الحوكمة وتوزيع . 1
الســلطات والمسؤوليات بين مختلف المشــاركين في الشركة، كمجلس اإلدارة والمديرين 

والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى 

يوضح القواعد واإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شــؤون الشــركة، ويوفر الهيكل الذي . 2
يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة األداء، ويكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن 

نظام الحوكمة بشركة أسمنت تبوك.

كما أن نظام حوكمة شــركة أســمنت تبوك تــم إعداده بما ال يتعارض مع أحــكام الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في 
حوكمة الشــركات، ويجب النظر إليه باعتباره أســاس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل 

لسياسات اإلدارة السليمة لكافة المستويات اإلدارية بالشركة، ويتعين األخذ به ضمن:

نظــام الســوق المالية الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/06/02هـ 	 
ولوائحه التنفيذية.

نظام الشــركات الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/3( وتاريــخ 1437/01/28هـ وتعديالته 	 
والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار.

النظام األساسي لشركة أسمنت تبوك.	 

ويجوز لمجلس اإلدارة أو للجمعية تعديل هذا النظام من حين آلخر عند الحاجة لذلك، بما يتوافق 
مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية، واحتياجات العمل ومقتضى اإلدارة السليمة، وبما 

ال يتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
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كمااتمثلمسؤبليرمجلساإلدارةفيعدةنقاطبمنها:

وضع األهداف االســتراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها، واإلشراف . 4
على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة.

تخضــع أعمــال مجلــس اإلدارة لألنظمــة واللوائــح ونظــام الشــركة األساســي ولرقابــة . 5
المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

بمــنالمســؤبلياتعلىمجلــساإلدارةاعتمادالتوجهاتاتســتةاايجيرباألهدافالةئيســير
للشةكرباإل ةافعلىانفيذها،بمنذلك:

وضع االســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمل الرئيســية وسياســة إدارة المخاطر . 6
ومراجعتها وتوجيهها.

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات . 7
السنوية.

ك األصول والتصرف بها.. 8 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وَتَملُّ

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.. 9

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.. 10

ثانيــًا: مجلــس اإلدارة )تكوينــه ووظائفــه 
وتصنيــف أعضائــه(

تقــوم الجمعيــة العامــة بتعييــن ســبعة أعضــاء بمجلــس اإلدارة عن طريــق التصويــت العادي 
والتصويــت عن بعــد وذلك من بيــن المتقدمين لعضويــة المجلس، وفقًا للضوابــط واإلجراءات 

المحــددة من قبل وزارة التجارة واالســتثمار وهيئة الســوق المالية ونظام الشــركة األساســي 
لمــدة ال تزيــد على ثالث ســنوات ويجوز إعادة انتخابهم علمًا بأن نظام حوكمة شــركة أســمنت 

تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

اعةيفمجلساإلدارة:

يعــد مجلــس اإلدارة هو الكيان اإلداري األعلى في الشــركة والذي يمثلهــا ويحمي مصالحها، 
وعلى المجلس عدة مهام رئيسية وهي:

قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة ألدائها.. 1

ممارسة هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إداراتها في أداء . 2
مهامها وفق معايير محددة.

توجيــه اإلدارة التنفيذية وضبطها، ووضع الضوابط المناســبة لعملها، ويشــمل ذلك تحديد . 3
رؤية واســتراتيجية واضحة للشركة، وتحديد أسس تفويض الصالحيات إلدارة والسياسات 

والمحددات المسموح لها العمل في حدودها.
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بضع نظمربضوابطللةقابرالداخليرباإل ةافالعامعليها،بمنذلك:

وضع سياســة مكتوبة تنظم تعارض المصالــح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من . 1
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين، ويشمل ذلك منع إساءة استخدام 
أصول الشــركة ومرافقها، ومنع إســاءة التصــرف الناتج عن التعامالت مع األشــخاص ذوي 

العالقة.

التأكــد من ســالمة األنظمة المالية والمحاســبية، بما في ذلك األنظمــة ذات الصلة بإعداد . 2
التقارير المالية.

التأكــد مــن تطبيق أنظمة رقابيــة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديــد التصور العام عن . 3
المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.. 4

معاألنظمــرباللوائحذات كذلــكهناأبعضالمســؤبلياتالمنوطربمجلساإلدارةاما ــيا 
الصلربمنبينها:

صياغــة نظــام وقواعد الحوكمة في الشــركة بما ال يتعارض مع أحــكام ونصوص األنظمة 	 
واللوائح سارية المفعول ومراقبة فاعلية هذه القواعد بشكل عام وتعديلها عند الضرورة. 

وضع السياسات والمعايير واإلجراءات لعضوية مجلس اإلدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد 	 
إقرارها من الجمعية العامة. 

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

وضع قواعد الســلوك المهني لمديري وموظفي الشــركة بما يتوافق مع المعايير المهنية 	 
واألخالقية السليمة.

وضع السياســات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزام الشركة 	 
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واألطراف األخرى.

إعداد القوائم المالية والتقرير الســنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية 	 
المنقضية بما في ذلك الطريقة المقترحة لدفع أرباح األسهم.

التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.	 

 -اكوين عضا مجلساإلدارةباصنيفاتعضويتهم
ينص نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء 
غير التنفيذيين، كما ينص على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين عن عضوين أو 

ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

وقد تم تصنيف األعضاء على النحو التالي:

العضو
اصنيفالعضوير

مستقلغيةانفيذيانفيذي

أ. سعود بن سليمان الجهني 

أ. عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ. طارق بن خالد العنقري

أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي

أ. وفي بن نافع الشخص

أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري 

أ. مساعد بن خالد الشثري 
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ب-خلةات عضا مجلساإلدارةباللجانالتابعرفيالشةكاتالحاليربالسابقر:

األستاذ: سعود بن سليمان الجهني

الوظيفرالحالير
رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك - رئيس اللجنة التنفيذية.	 
مساعد محافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامه للتأمينات االجتماعية.	 

الوظيفرالسابقر
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك.	 
مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتقاعد.	 

المؤهالتبالخلارت

ماجستير علوم إكتوارية من جامعة كنت في المملكة المتحدة.	 
دبلوم عالي علوم إكتوارية من جامعة كنت في المملكة المتحدة.	 
 	.Certificate in Global Management, INSEAD
بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	 

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

عضــو مجلس إدارة البنك األهلي الســعودي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةوعضو لجنة المخاطر

عضــو مجلس إدارة شــركة التصنيــع الوطنية 
مساهمة مدرجةداخل المملكةورئيس لجنة الترشيحات

عضو مجلس اإلدارة بشــركة تطوير الصناعات 
شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية، وعضو لجنة االستثمار )تطوير (

الســعودية  بشــركة  المراجعــة  لجنــة  عضــو 
شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالعالمية للبتروكيماويات ) سبكيم (

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

الوظيفرالحالير
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك.	 
 ورئيس لجنة الحوكمة.	 

الوظيفرالسابقر

مستشار – شركة االستثمارات الرائدة.	 
 نائب المحافظ لشؤون االستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد.	 
 مدير عام لالستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد.	 
كبير متعاملي الدخل الثابت، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.	 
مساعد رئيس متعاملين، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.	 
 متعامل أول للدخل الثابت، إدارة االستثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.	 

بكالوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية.	 المؤهالتبالخلارت

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك السعودي لالستثمار

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة التعاونية للتأمين

مساهمة مقفلةالبحرينالشركة المتحدة للتأمين

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سبكيم

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة السعودية للبوليمرات

مساهمة مقفلةاإلماراتشركة  بوليمرات الخليج للتوزيع
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طارق بن خالد العنقري 

الوظيفرالحالير

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة 	 
عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة )وقت اللياقة( وعضو اللجنة التنفيذية	 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة اتصــاالت ديجيتــال )شــركة تابعــة لمجموعــة اإلمــارات 	 

لالتصاالت( من تاريخ أبريل 2020م وحتى تاريخه.

الوظيفرالسابقر

نائــب رئيس مجلس إدارة شــركة أســمنت تبوك ابتداء من 14 أبريــل 2019 وحتى 25 	 
يناير 2020 م.

مدير عام تنفيذي لعالقات المســتثمرين وأمين مجلس إدارة شــركة موبايلي من عام 	 
يناير 2016م وحتى مارس 2020 م.

رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي فنتشرز – شركة تابعة لموبايلي. 	 
مستشار لمجلس هيئة السوق المالية.	 

المؤهالتبالخلارت
 	.IeBusiess School ماجستير إدارة أعمال من
دبلوم تمويل الشركات واالئتمان.	 
بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	 

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

 عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة )وقت 
مساهمة مدرجةداخل المملكةاللياقة(

عضو لجنــة الترشــيحات لشــركة تصنيع مواد 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعبئة والتغليف )فيبكو(

عبدالرحمن بن راشد البلوي

الوظيفرالحالير
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك.	 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.	 
الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الغاز الطبيعي.	 

العضو المنتدب شركة إسباك.	 الوظيفرالسابقر

المؤهالتبالخلارت

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود. 	 
ماجستير إدارة أعمال دولية من جامعة بورتالند المتحدة االمريكية.	 
خبــره اكثر من ٢٥ ســنة في مجال االســتثمار والبنوك، االســتثمار والتطويــر العقاري، 	 

الصناعي، والتشييد والبناء.

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

مغلقةداخل المملكةشركة إسباك للبناء

مغلقةداخل المملكةشركة المتحدة للتعدين

مغلقةداخل المملكةشركة أمجاد القابضة
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األستاذ: وفي بن نافع الشخص

الوظيفرالحالير
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك 	 
رئيس مجلس إدارة شركة تبوك لإلنشاء والتعمير	 

عميد طيار بالقوات الجوية	 الوظيفرالسابقر

بكالوريوس علوم جوية	 المؤهالتبالخلارت

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

--ال يوجد

األستاذ: عبد العزيز بن صالح الشثري

الوظيفرالحالير
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك 	 
المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري لالستثمارات العامة	 

الوظيفرالسابقر
المدير العام لشركة دار الرياض للمقاوالت	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة )شركة مساهمة(	 

بكالوريوس علوم سياسية	 المؤهالتبالخلارت

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

المديــر التنفيــذي لمجموعــة خالــد الشــثري 
غير مدرجةداخل المملكةلالستثمارات العامة

غير مدرجةداخل المملكةالمدير العام لشركة دار الرياض للمقاوالت

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة
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األستاذ: مساعد بن خالد الشثري

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك	 الوظيفرالحالير

ال يوجد	 الوظيفرالسابقر

بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريع	 المؤهالتبالخلارت

في  ســما الشــةكاتداخلالمملكر بخارجهاالتــييكونعضومجلسإدارةالشــةكرعضوا 
مجالسإداراهاالحاليربالسابقر بمنمديةيها:

 سما الشةكاتالتييكونعضومجلس
إداراهاالحالير بمنمديةيها

الكيانالقانوني/مساهمرداخل/خارجالمملكر
مدرجر/مساهمرغيةمدرجر/

ذاتمسؤبليرمحددة

--ال يوجد
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ج.بظائف عضا اللجانمنخارجالمجلسالحاليربالسابقر
بمؤهالاهمبخلةااهم:

أ. علي بن سليمان العايد
عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

 متقاعد - عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	 الوظيفرالحالير

مدير عام الرقابة على شركات التأمين	 الوظيفرالسابقر

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	 المؤهالتبالخلةات

أ. تركي بن عبد المحسن اللحيد
عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

الوظيفرالحالير
 شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون	 
 عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	 

 مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ EY	 الوظيفرالسابقر

المؤهالتبالخلةات
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	 
 محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي	 

د.كلارالتنفيذيينبالشةكرببظائفهمبمؤهالاهمبخلةااهمالسابقر

م. علي بن محمد القحطاني

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك	 الوظيفرالحالير

الوظيفرالسابقر

 الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقليات 	 
مدير إدارة مساندة المشاريع -شركة أرامكو السعودية	 
مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية 	 
لشركة الكهرباء 	 
رئيس فريق التخطيط االستراتيجي الداخلي – شركة أرامكو السعودية	 
مهندس تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية	 
مشرف الهندسة -شركة أرامكو السعودية	 
مشرف تطوير األعمال الجديدة -شركة أرامكو السعودية	 
ممثل تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية	 

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود 	 
دبلوم عالي في إدارة األعمال – كلورادو	 
دبلوم عالي في التمويل – المعهد المصرفي 	 

الخلةاتالسابقر

 الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقليات	 
مدير إدارة مساندة المشاريع  -شركة أرامكو السعودية	 
مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية لشركة الكهرباء 	 
رئيس فريق التخطيط االستراتيجي الداخلي – شركة أرامكو السعودية	 
مهندس تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية	 
مشرف الهندسة -شركة أرامكو السعودية	 
مشرف تطوير األعمال الجديدة -شركة أرامكو السعودية	 
ممثل تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية	 

منصور إبراهيم الهبدان

مدير اإلدارة المالية – شركة أسمنت تبوك  	 الوظيفرالحالير

المدير التنفيذي للمالية بشركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري 	 الوظيفرالسابقر

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود 	 
دبلوم عالي في إدارة األعمال – كلورادو	 
دبلوم عالي في التمويل – المعهد المصرفي	 

الخلةاتالسابقر

مدير االئتمان بالمنطقة الوسطى – بنك الرياض	 
مدير التخطيط والموازنة التقارير – شركة نادك الزراعية	 
المدير التنفيذي للمالية - الشركة الوطنية للتمويل	 
المدير التنفيذي للمالية – شركة مجموعة السالم الطبية	 
المدير التنفيذي للمالية -  شركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري	 
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أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ.مساعد بن خالد الشثري

أ.وفي بن نافع الشخص

أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي

اسمالعضو
الجمعيرالعامرالعاديرالةابعربالثال:ونالمنعقدةبتاريخ

يوماألربعا 25 علان1442هـ
الموافق07 بةيل2021م

أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ.مساعد بن خالد الشثري

أ.وفي بن نافع الشخص

أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي

حاضر  - معتذر 

ب.اإلجةا اتالتيااخذهامجلساإلدارةإل اطر عضائه–بخاصرغية
التنفيذيين-بمقتة اتالمساهمينبملحوظااهم يالالشةكرب دائها

يكفل نظام الشركة األساس والئحة حوكمة الشركة للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد 
اتخذت الشركة عددًا من اإلجراءات إلحاطة أعضاء مجلس اإلدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين 

حيال الشركة وأدائها على النحو التالي:

خصصت الشركة إدارة لعالقات المستثمرين بالشركة من شأنها الرد على استفسارات السادة المساهمين . 1
وتلقى مالحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر موقع الشركة اإللكتروني أو الهاتف أو 

البريد اإللكتروني.

يتــم فحص وتصنيف هذه االستفســارات – إن وجــدت – والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس اإلدارة . 2
خالل اجتماعاته الدورية.

تحــرص الشــركة دائمًا علــى حث جميع أعضاء مجلــس إدارتها على حضورالجمعيــات العامة لإلجابة على . 3
أسئلة المساهمين ولالضطالع بمرئياتهم ومالحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان 
المجلــس رؤســاء اللجــان التابعة لمجلــس اإلدارة أو من ينيبونهم مــن أعضائها لحضــور الجمعيات العامة 

لإلجابه على استفسارات المساهمين.

يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر . 4

الشركة ويمكن ألي مساهم االطالع عليها عند طلبه ذلك.

ز.الوسائلالتىاعتمدعليهامجلساإلدارةفياقييم دائهب دا 
لجانهب عضائه،بالجهرالخارجيرالتيقام:بالتقييمبعالقتها

بالشةكرإنبجدت
انطالقًا من حرص مجلس اإلدارة في شــركة أســمنت تبوك على تحقيق كافة مواد حوكمة الشــركات الصادرة 
عن هيئة الســوق المالية بما فيها المواد االسترشــادية وأبرز الممارســات المعمول بها عالميًا، فقد قامت شركة 
أســمنت تبــوك بإجراء تقييــم دوري ألداء مجلس إدارتها ولجانــه وذلك منذ عام 2018م بهــدف تحديد جوانب 
القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتناســب مع مصلحة الشــركة. واســتمرارًا لهذا النهج قامت الشــركة خالل 
عام 2021 م بتقييم فاعلية أداء المجلس ولجانـه المنبثقة بهدف تحديـد نقاط القوة والضعف وتقديم الحلـول 
المقترحة التي تحقق مصلحة الشـركة ، وتـم رفع اآلليات والمنهجية والمعايير المسـتخدمة في عملية التقييـم 
إلى مجلس اإلدارة قبـل تنفيذها، وتضمنت هذه اإلجراءات استبيانًا شاماًل تناول مهام وواجبات أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة من المجلس، كما تضمنـت عملية التقييم مراجعـة لفاعلية اجتماعـات مجلس اإلدارة 

وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها. 

ااريخانعقادهاالجهرالمنفذةعنوانبر رالعمل

عمــل  »ورشــة  بعنــوان  بعــد  عــن  عمــل  ورشــة 
الشركات المدرجة في سوق األســهم السعودي   من 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.
07 ديسمبر 2021م هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

ورشة عمل عن بعد بعنوان »الوعاء الزكوي بالشركات 
22 يونيو 2021م هيئة السوق المالية المدرجة«. 

ورشــة عمــل عــن بعــد بعنــوان »ورشة عمل الســماح 
29 يونيو 2021م هيئة السوق المالية بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم«.

19 أبريل 2021م المركز السعودي للحوكمة دورة بعنوان »الحوكمة وأهمية تطبيقها للشركات«.

10 – 14 أكتوبر 2021م خبراء المالدورة مسؤول حوكمة الشركات الدولي المعتمد.

: وكمرالشةكرالتقرير السنوي 2021 :امنا 

8687



ثالثًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
قام مجلس اإلدارة بتشــكيل لجان متخصصة تماشــيًا مع الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن 
مجلس هيئة الســوق المالية، وذلك بهدف مســاعدة المجلس في تأدية مهامه بشــكل فعال 

ووفقًا لحاجة الشركة وطبيعة أعمالها.

وقد تم تشــكيل هذه اللجان وفقًا إلجراءات عامة وضعها المجلس تتضمن تحديد مهام كل لجنة 

ومدة عملها والصالحيات المخولة لها وكيفية رقابة المجلس عليها، ويتم متابعة أعمالها وما تقدمه 
من توصيات من قبل مجلس اإلدارة بشكل دوري للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة لها.

كذلــك تــم مراعاة تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية 
بالمهام التي قد ينشأ عنها حاالت تعارض في المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغير 
المالية، ومراجعة صفقات األطراف ذات العالقة –إن وجدت-والترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة، 

وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت وغيرها.

ويلتزم رؤســاء وأعضاء تلك اللجان بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح 
الشركة ومساهميها وتقديمها على مصلحتهم الشخصية. 

مــع الوضــع باالعتبار أن جميع الوظائف الحالية والســابقة والمؤهالت والخبــرات ألعضاء اللجان 
سواء من مجلس اإلدارة أو من خارج المجلس تم الحديث عنها سابقًا.

ونوجــز فيما يلي وصفًا للجان التابعة وبيان أعضائها ومســؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على 
مدار العام 2021م.

1.اللجنرالتنفيذير:
يشــكل مجلس إدارة الشــركة اللجنة التنفيذية من عدد من أعضائه شــريطة أن ال يقل عددهم 
عن ثالثة أعضاء باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي للشــركة، ويصدر بهذا الشــأن قرار عن مجلس 
اإلدارة يحدد فيه أســماء أعضاء اللجنة واســم رئيس اللجنة وذلك بهــدف إفراد مزيد من الوقت 
والجهد لمناقشــة موضوعات معينة ورفع التوصيات بشــأنها لتســهيل اتخاذ القرار داخل مجلس 

اإلدارة، وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

 عضا اللجنرالتنفيذير

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ/ سعود بن سليمان الجهني1

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس2

عضو اللجنةاألستاذ/ مساعد بن خالد الشثري3

عضو اللجنةالمهندس/ علي بن سيف القحطاني4
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مهامبمسؤبلياتاللجنر:

تتولى اللجنة التنفيذية جميع المهام والمســؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها وأية مهام 
ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس اإلدارة وعلى األخص ما يلي:

إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة وإحاطة مجلس اإلدارة عن القرارات أو اإلجراءات التي . 1
تم اتخاذها من قبل اللجنة أو تلك التي تتطلب إقرار المجلس لها.

مناقشــة أي موضــوع يدخــل ضمــن اختصاصــات مجلــس اإلدارة دون اســتثناء ورفع هذه . 2
التوصيات إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناســبة بشأنها، ومنها على سبيل المثال ال 
الحصر: تعيين جهات استشــارية، وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضوية 

اللجنة، والمراجعة الدورية لالئحة اللجنة.

إعداد تقرير سنوي لمجلس اإلدارة عن األعمال التي أنجزتها اللجنة.. 3

تصميــم مصفوفــة الصالحيات في الشــركة ورفعها لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد ومراجعتها . 4
بشكل دوري من قبل اللجنة.

مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة، وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجديــدة أو إعــادة . 5
االستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها

مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات . 6
)إن وجدت( قبل أن يتم عرضها على مجلس اإلدارة.

المراجعة الدورية للنفقات الرأســمالية، ووضع أصول الشــركة نصب أعينها، ومراجعة خطط . 7
االســتثمار في سيولة الشركة الفائضة، ومناقشة فرص االستثمار والتوسع، باإلضافة إلى 
الوقوف على التحديات التي تواجه األنشطة التشغيلية للشركة بما يضمن جودة المنتجات.

جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2021م:
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أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

أ.مساعد بن خالد الشثري

م. علي بن سيف القحطاني

حاضر  - معتذر 
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2.لجنرالمةاجعر:
وفقًا للمادة األولى بعد المائة من نظام الشــركات الصادر عن وزارة التجارة لالســتثمار والمادة 
الرابعة والخمســون من الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية وما 
يقابل تلك المواد من النظام األســاس للشــركة والئحة الحوكمة لديها، فقد تم تشــكيل لجنة 
المراجعــة بقرار مــن الجمعية العامة غير العادية الخامســة في اجتماعها الثالــث المنعقد بتاريخ 
07 جمــادى األولــى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020م لتتألف مــن أربعة أعضاء من غير أعضاء 
مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وبينهم مختصون بالشــؤون المالية والمحاســبية، مــع اعتماد الئحة 
عمــل اللجنة المحــددة لضوابط وإجراءات عملهــا ومكافآت أعضائها، وجاء تشــكيل اللجنة على 

النحو التالي:

أعضاء لجنة المراجعة:

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ/ طارق بن خالد العنقري1

عضو اللجنةاألستاذ/ علي بن سليمان العايد2

عضو اللجنةاألستاذ/ تركي بن عبدالمحسن اللحيد3

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

 .المةاجعالخارجيبالتقاريةالمالير:

مراجعة وتقييم مؤهالت مراجعي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقالليتهم بما في ذلك . 1
الشــريك الرئيســي، وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجع المســتقل على أســاس سنوي 

والحصول على إقرار سنوي بتلك االستقاللية.

مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها.. 2

اإلشــراف على أنشــطة المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال . 3
المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم.

مراجعــة تعليقــات أو مؤهالت المراجــع الخارجي علــى القوائم المالية ومتابعــة اإلجراءات . 4
المتخذة بشأنها.

مراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول البيانات المالية وخطاب اإلدارة.. 5

مراجعــة القوائــم المالية المرحلية والســنوية قبل عرضها على مجلــس اإلدارة وإبداء الرأي . 6
والتوصيات فيما يتعلق بنزاهتها وشفافيتها.

بناء على طلب مجلس اإلدارة، تقدم اللجنة رأيها الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة . 7
السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل ومتسق ومفهوم وتحتوي على قدر مناسب 
من المعلومات، لتمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي لشركة أسمنت 

تبوك ونتائج عملياتها ونماذج األعمال واستراتيجياتها.

المراجعــة مــع مراجعــي الحســابات الخارجيين لمــدى تنفيذ التغيــرات أو التحســينات في . 8
الممارسات المالية أو المحاسبية.

المراجعــة المنتظمــة مــع مراجعــي الحســابات الخارجييــن ألي مشــاكل فــي المراجعة أو . 9
الصعوبات التي يواجهونها أثناء أعمال المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق أنشطة 

المراجعين الخارجيين أو على الحصول على المعلومات المطلوبة ورد اإلدارة عليها.

مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية والسنوية.. 10

القوائــم المالية األولية تتــم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلــس اإلدارة، ويتم توقيعها . 11
مــن عضــو مفوض من مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمدير المالــي، وأن يفصح عنها 
للمساهمين خالل فترة ال تتجاوز ) 30 ( يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

ب.المةاجعرالداخلير:
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر.. 1

اســتعراض تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ التدابيــر التصحيحيــة فيمــا يتعلق . 2
بمالحظات المراجعة الواردة فيها.

المراقبة واإلشراف على األنشطة إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تضمن فاعليتها . 3
في تنفيذ األنشــطة والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة، وإذا لم يكن للشــركة مراجع 

داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى مجلس اإلدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

ج.مةاجعالحسابات
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعي الحســابات وعزلهــم وتحديد أتعابهــم وتقييم . 1

أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، . 2
مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعــة خطة مراجع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقق مــن عدم تقديمه أعمــااًل فنية . 3
وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 4

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 5
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د.ضماناتلتزام

مراجعــة نتائــج أي فحوصات من قبــل الهيئات الرقابيــة والتأكد من أن الشــركة قد اتخذت . 1
اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بذلك.

التأكد من أن الشــركة قد اتخذت التدابير المناســبة لالمتثال للقوانين واللوائح والسياسات . 2
واإلجراءات ذات الصلة.

مراجعــة الترتيبات التعاقدية المقترحة والمعامالت مــع األطراف ذات العالقة وتقديم رأيها . 3
إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه الترتيبات والمعامالت.

ه.األخالربات تيال

يجــب علــى اللجنة وضــع ترتيبات تمكن موظفي الشــركة مــن تقديم تقارير غيــر معلومة . 1
المصــدر عــن المخاوف والتعليقات فيما يتعلق بالتقارير الماليــة وغيرها من األمور. وينبغي 
للجنة أيضا أن تكفل تطبيق اإلجراءات بفاعلية من خالل إجراء تحقيقات مســتقلة مناســبة 
فيما يتعلق بحجم المخالفات أو األخطاء أو عدم الدقة أو المخالفات المبلغ عنها، وأن تتخذ 

إجراءات المتابعة المناسبة.

ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للرد على أي ادعاءات أو مخاوف تم اإلبالغ عنها، بما في ذلك . 2
الحصول على المشورة القانونية أو الفنية الخارجية عند الضرورة.

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

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 2021م:
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األستاذ / طارق بن خالد العنقري

األستاذ / علي بن سليمان العايد

األستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد

حاضر  - معتذر 

نتائجالمةاجعرالسنويرلفعاليرإجةا اتالةقابرالداخليرفيالشةكر:

تنفــذ إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة عمليــات مراجعة مســتمرة للتحقق مــن فعالية نظام 
وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة 
األداء، ولم ُتْظهر عمليات المراجعة المشــار إليها ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي لدى 

الشــركة، ومــن ناحية أخــرى يقوم مراقب الحســابات الخارجي بعملية تقييم لهــذا النظام ضمن 
مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، حيث تقوم الشركة بتمكينه من االطالع على 
كافــة محاضــر اجتماعات لجنة المراجعــة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / الســنة المالية 

وكافة الوثائق المطلوبة.

ر يلجنرالمةاجعرفيمدىكفا ةنظامالةقابرالداخلير:

إن تقييــم لجنــة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشــركة لم تظهر أي ضعف 
جوهــري، باســتثناء بعض المالحظات غير الجوهرية والتى تم اإلبــالغ عنها في تقارير المراجعة 
المختلفة، وتم اتفاق إدارة المراجعة الداخلية مع اإلدارات المعنية لتنفيذ إجراءاتها التصحيحية. 

ومن ناحية أخرى، يقوم مراجع الحســابات الخارجي عادة بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة 
مراجعته للقوائم المالية الســنوية للشــركة، حيث تقوم الشركة بتمكينه من االطالع على كافة 
النظم والسياسات واإلجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية 

للفترة/ السنة المالية محل الفحص.
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3.لجنرالتة يحاتبالمكافآت:
هــي لجنــة منبثقة مــن مجلس إدارة الشــركة، وتتكون مــن )3( أعضاء يعينهم مجلــس اإلدارة، 

ويحدد مدة عضويتهم بحيث ال تزيد هذه المدة على مدة العضوية في مجلس اإلدارة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي1

عضو اللجنةاألستاذ/ وفي بن نافع الشخص2

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري 3

مهامبمسؤبلياتلجنرالتة يحاتبالمكافآت:

تتولى لجنة الترشــيحات والمكافآت جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها 
وأية مهام ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس اإلدارة، وعلى األخص ما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشــيح لعضوية المجلس أو اللجان التابعة له وفقًا للسياســات . 1
والمعايير المعتمدة.

يجــب علــى اللجنة األخذ بعين االعتبــار العديد من العوامل عند تقييم األعضاء المرشــحين . 2
لعضويــة المجلس أو اللجان مثــل النزاهة والمصداقية والمســؤولية وتوافر الخبرة الالزمة 

واالستقاللية والقدرة على القيادة.

المراجعــة الســنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناســبة لعضويــة مجلس اإلدارة، . 3
وإعــادة وصف القدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلــس اإلدارة بما في ذلك تحديد 

الوقت االزم من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

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

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، والتأكد من عدم وجود أي تعارض . 5
مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع سياســات واضحة لتعويضــات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذيين، مع . 6
مراعاة أن يتم وضع تلك السياسات وفق معايير ترتبط باألداء.

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

تنفيــذ تقييم ســنوي ألداء المجلــس وأداء األعضاء وفق نماذج محــددة يعتمدها مجلس . 8
اإلدارة بنــاء علــى اقتــراح اللجنة، ويمكن االســتعانة بجهات خارجية مســتقلة متى ما دعت 

الحاجة لذلك.

احديدالمعاييةالالزمرللتقييمالســنويللةئيسالتنفيذيللشــةكربإجةا اقييمسنويألدا 
الةئيسالتنفيذيللشةكر.

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م:
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4.لجنرالحوكمر:
هــي لجنــة منبثقة مــن مجلس إدارة الشــركة، وتتكون مــن )4( أعضاء يعينهــم مجلس اإلدارة، 

ويحدد مدة عضويتهم بحيث ال تزيد هذه المدة على مدة العضوية في مجلس اإلدارة.

أعضاء لجنة الحوكمة:

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس1

عضو اللجنةاألستاذ/ سعود بن سليمان الجهني2

عضو اللجنةاألستاذ/ طارق بن خالد العنقري3

عضو اللجنةاألستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي4

مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة:

تتولــى لجنــة الحوكمة جميع المهام والمســؤوليات التي تدخل في نطــاق أغراضها وأية مهام 
ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس اإلدارة، وعلى األخص ما يلي:

وضــع قواعد حوكمة خاصة بالشــركة )الئحة الحوكمة( ومراجعــة قواعدها وتحديثها وفقًا . 1
للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، والتحقق من التزام الشركة بتلك القواعد.

مراجعة لوائح الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والتأكد من مطابقة لوائح الشركة . 2
لها وإبقاء أعضاء مجلس اإلدارة دومًا، باطالع على التطورات في مجال حوكمة الشــركات 

وأفضل الممارسات.

مراجعة وتطوير قواعد الســلوك المهني التي تمثل قيم شــركة أسمنت تبوك، وغيرها من . 3
اإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة.

التأكــد أن جميع السياســات واإلجــراءات المكتوبــة والمعتمدة لدى الشــركة متوافقة مع . 4
قواعد االلتزام المطبقة، وتحديث السياســات واإلجــراءات الخاصة بااللتزام ومراجعة تقارير 

إدارات الشركة المرسلة إلى الجهات الرقابية.

التعرف على المخاطر الرئيســية التي تواجه الشــركة وتقييمها واإلشراف على نظام إدارة . 5
المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليتها، مع وضــع آليات وقيــاس لمتابعة المخاطــر التي قد 

تتعرض لها الشركة.

وضع اســتراتيجية وسياسات شــاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة . 6
الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية 

للشركة.

تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطر التي قــد تتعرض لها الشــركة والحفاظ عليــه والتحقق . 7
من عدم تجاوزالشــركة له وإجراء اختبارات التحمل، وذلك إلعادة قدرة الشــركة على تحمل 

المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد . 8
استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة.

إعداد تقارير مفصلة حول تعرض الشركة للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، . 9
ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

العمــل علــى ضمــان توافر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر، وتقديــم التوصيات . 10
للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشــأنه قبل اعتماده من مجلس . 11
اإلدارة والتحقــق مــن اســتقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشــطة التي قد ينشــأ عنها 

تعرض الشركة للمخاطر.

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

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2021م:
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رابعًا: التعامالت مع األطراف ذات العالقة:
تؤكد الشركة أنه خالل العام المالي 2021م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعامالت كانت 
أســمنت تبوك طرفــًا فيها وكانت توجد فيها مصلحة ألي من أعضــاء مجلس اإلدارة أو ألي من 
أعضــاء اللجــان مــن خارج مجلس اإلدارة أو للرئيــس التنفيذي أو للمدير المالــي أو ألي من كبار 

التنفيذيين بالشركة أو مع أي شخص ذي عالقة بأي منهم.

ــالل  ــة خ ــات الحوكم ــج ممارس ــًا: نتائ خامس
عــام 2021م:

حرص مجلس اإلدارة على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزءًا ال يتجزأ من نظام الشركة 
اإلداري والمالــي، حيث يقوم نظام الحوكمــة بتنظيم األعمال الداخلية من خالل إيضاح العالقة 
بيــن مجلــس اإلدارة وجمعيــة المســاهمين مــن جهــة، ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من 
جهــة أخــرى، كمــا يتولى نظام الحوكمــة تنظيم األعمــال الخارجية من خــالل إدارة عالقاتها مع 
القطاعات الحكومية والجهات التشــريعية والمّوردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية 
عالية تكفل تحقيق أهداف الشــركة االســتراتيجية والتشغيلية. وتحرص الشركة على شمولية 
التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشــفافية، والمســؤولية، والعدالة، واالســتقاللية، بغرض 
التوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات الصادرة 
مــن مجلس إدارة هيئة الســوق المالية واألنظمة والتشــريعات األخــرى ذات العالقة المعمول 
بها في المملكة العربية الســعودية، مع الحرص على االســتفادة من أفضل الممارسات المحلية 

والعالمية المطبقة في هذا المجال. 

كما حصلت الشــركة على جائزة التميز في مؤشــر حوكمة الشــركات الخاص بالشركات المدرجة 
في السوق المالية السعودية من مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل، ويأتي ذلك نتيجة 

التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.
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كما وقعت الشركة مع شركة متخصصة لدراسة اللوائح والسياسات الخاصة بها وعمل سجالت 
مخاطر لكل إدارات الشركة.

والجدول التالي يوضح مستجدات تطبيق الشركة للمواد االسترشادية.

األسباب والتفاصيلنص المادة / الفقرة رقم المادة

المادة الثانية 
والسبعون

اجتماعات لجنة إدارة 
المخاطر

)المادة استرشادية(

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية 
كل )ستة أشهر( على األقل ، وكلما دعت 

الحاجة إلى ذلك

تم تشكيل لجنة الحوكمة ، وتقوم لجنة 
الحوكمة بمهام لجنة إدارة المخاطر 

المادة الخامسة 
والثمانون

تحفيز العاملين
)المادة استرشادية(

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

والموضوعات محل القرارات المهمة
على الرغم من أن المادة استرشادية إال أن 
الشركة تحرص على توفير بيئة عمل آمنة 

وصحية لكافة منسوبيها وتدرس بشكل مستمر 
سبل رفع درجة الوالء من خالل تكثيف برامج 
تحفيزية خالل السنوات القادمة. تم االلتقاء 

بالموظفين من قبل إدارة الشركة ووضع بريد 
إلكتروني خاص للموظفين للتواصل مع مجلس 

اإلدارة

2. برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة 
أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل 
لإلنفاق على تلك البرامج

3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين 
في الشركة

المادة السابعة 
والثمانون

المسؤولية 
االجتماعية

)المادة استرشادية(

تضع الجمعية العامة العادية – بناء 
على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة 

تكفل إقامة التوازن بين أهدافها 
واألهداف التي يسعى المجتمع 

إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

يتم اإلفصاح عن جهود الشركة في مجال 
المسؤولية االجتماعية ضمن التقرير السنوي 
لمجلس اإلدارة ، كما يوجد فريق عمل خاص 

لإلشراف وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات، وسوف 
يقوم المجلس بعرض هذا األمر على الجمعية 

متى ما رأى ذلك ضروريًا.

المادة الثامنة 
والثمانون

مبادرات العمل 
االجتماعية

)المادة استرشادية(

1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء 
الشركة بما تقدمه من مبادرات في 

العمل االجتماعي ، ومقارنة ذلك 
بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

تقوم شركة أسمنت تبوك بعمل سياسة 
واستراتيجية واضحة في مجال المسؤولية 
االجتماعية وسوف يتم اعتمادها من قبل 

مجلس اإلدارة، مع العلم بأن الشركة تحرص 
دوما على المسوؤلية االجتماعية  وذلك منُذ 
سنوات، كما أنه تم اإلفصاح عن جهود الشركة 
في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن التقارير 

السنوية لمجلس اإلدارة وسيقوم المجلس 
بعرض هذا األمر على الجمعية متى  ما رأى 

ذلك ضروريًا.

2. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف 
بالمسؤولية االجتماعية للشركة

سادســًا: حقــوق المســاهمين والجمعيــة 
العامــة:

يكفل النظام األساســي لشــركة أســمنت تبوك ونظام حوكمتها للمساهم عدة نقاط على أن 
ُتثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهي:

الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها.. 1

الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.. 2

الحق في حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.. 3

الحق في التصرف في األسهم ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على . 4
أعضاء المجلس.

حق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق . 5
المالية ولوائحه التنفيذية.

تتيح الشــركة مشــاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة، وتحرص على . 6
اختيــار الوقت والمكان المالئميــن لعقدها. إضافة إلى أنها تتبنــى نظام التصويت عن بعد 

لُتسهل على مساهميها ممارسة حق التصويت.

كما ينص النظام األساســي لشــركة أســمنت تبوك ونظــام حوكمتها على األحــكام المتعلقة 
بالجمعية العامة للمساهمين والتي تشتمل على اإلجراءات واالحتياطات التالية:

ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، وُتعتبر الجمعية العامة هي السلطة . 1
األعلى في الشركة.

صالحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وإعفاءهم.. 2

مراقبة أعمال مجلس اإلدارة وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة . 3
وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وإقــرار القوائم الماليــة الموحدة، وتعيين مراقب الحســابات وتحديد أتعابه، وإقــرار توزيع األرباح 
الموصــى بها مــن قبل مجلــس اإلدارة، وزيادة رأس مال الشــركة أو تخفيضــه، وتعديل النظام 

األساسي للشركة.
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سابعًا: سياسات اإلفصاح والشفافية:
إدراكًا منها لحقوق المســاهمين وعالقات المســتثمرين وتعزيزاً  لعالقتها مع مساهميها وكافة 
مســتثمريها وأصحــاب المصالــح لديهــا وحفاظاً علــى حقوقهم، وإيمانــًا منها بأهميــة الحوكمة 
المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل 
دور مجلــس اإلدارة ولجانــه وااللتــزام بمبدأ اإلفصاح والشــفافية، فقد واصلت شــركة أســمنت 
تبــوك خالل العــام 2021م التزامها بالئحة حوكمة الشــركات الصادرة من هيئة الســوق المالية 

السعودية واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

وبناء عليه تقوم شركة أسمنت تبوك بما يلي: 

ال تقتصــر إفصاحاتهــا النظامية على أداء الشــركة ونتائجها المالية بــل يمتد اإلفصاح إلى . 1
كافة المعلومات التي قد تهم مســاهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح 
وما تقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارســات الدولية الجيدة التي تتبناها الشــركة في 

مجال الحوكمة والشفافية.

تضمين حقوق المساهمين في النظام األساس للشركة ودليل الحوكمة.. 2

تمكين المســاهمين والمســتثمرين من الحصول على المعلومات، حيث تقوم الشركة بنشر . 3
التقاريــر المالية واإلعالنات واألخبار الجوهرية عبر موقع الســوق المالية »تداول« والصحف 

اليومية والتقرير السنوي لمجلس إدارتها.

اســتحداث إدارة خاصة في الشركة لمتابعة شؤون المســاهمين والرد على استفساراتهم . 4
المتعلقة باألرباح غير المستلمة أو غيرها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عــدد طلبــات الشــركة لســجل 
أسباب الطلبتاريخ الطلبالمساهمين

إجراءات الشركة2021/01/07م1

إجراءات الشركة2021/03/31م2

الجمعية العامة2021/04/07م3

إجراءات الشركة2021/09/08م4

إجراءات الشركة2021/12/29م5
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ثامنًا: إقرارات مجلس اإلدارة:
يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.. 1

ذ بفاعلية.. 2 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفِّ

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 3

ال توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشــركة من هيئة الســوق . 4
المالية أو من أية جهة إشراقية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

أعــدت القوائم المالية للشــركة وفقــًا للمعايير المحاســبية الصادرة عن الهيئة الســعودية . 5
للمحاســبين القانونييــن، وطبقــًا للمتطلبــات ذات العالقــة مــن نظــام الشــركات والنظام 

األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.

ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة ال تملك شركة تابعة.. 6

ال توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها خالل العام 2021م.. 7

تلتــزم الشــركة بالعمل علــى حماية حقوق المســاهمين وبعــدم التمييز بين المســاهمين . 8
المالكيــن لذات فئة األســهم، وعدم حجــب أي حق عنهم بما يضمــن المعاملة العادلة لكل 

المساهمين.

لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.. 9

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن . 10
أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

ال توجــد أي مصلحــة فــي فئة األســهم ذات األحقية فــي التصويت تعود ألشــخاص )عدا . 11
أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( وقد أبلغوا الشــركة بتلك الحقوق خالل 

عام 2021م.

ال توجد لدى الشركة أدوات للدين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق . 12
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام 2021م.

ال توجــد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية . 13
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام 2021م.

ال توجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. . 14

ال توجــد توصيــات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي . 15
رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم 

المراجع الداخلي.

لم يقم المراجع الخارجي للشركة خالل العام المالي 2021م بتقديم أي خدمات ذات صبغة . 16
استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

لم تتســلم الشــركة من مراجع الحســابات طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية . 17
المنتهية ولم يتم انعقادها.

ال توجــد أحداث الحقــة جوهرية تؤثر على ســالمة المركز المالي للشــركة ونتائج عملياتها . 18
حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها، غير ما تضمنه هذا التقرير.

يقر مجلس اإلدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البالد.. 19

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســهم، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق . 20
اكتتاب ولم تصدر أي حقوق مشابهة خالل السنة المالية.

ال توجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.. 21

ال توجــد أي مصلحــة وحقــوق خيار تعــود ألعضاء مجلس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيين . 22
ر وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين. وأزواجهم وأوالدهم الُقصَّ

ال توجد أداوت دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد أداوت دين قابلة لالسترداد.. 23

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق لألرباح.. 24

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى ُأنشئت لمصلحة موظفي الشركة.. 25
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09
 تاسعًا:

كلمة الختام



كلمرالختام:
فــي ختــام تقريرنا هذا يســر رئيس وأعضــاء مجلس إدارة الشــركة أن يتقدموا بخالص الشــكر 
والتقديــر إلى وزارة التجارة وجميع اإلدارات الحكومية ذات العالقة وهيئة الســوق المالية على 
دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة، والذي كان له األثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها، 
وإلى مســاهمي الشــركة الكرام على دعمهم وثقتهم، وإلى كافة العاملين في الشركة على 

جهودهم المثمرة خالل العام الماضي.

مجلساإلدارة
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