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 اإلدارة مجلس تقریــر
 
  الموقرین     تبوك أسمنت شركة مساھمي الكرام السادة 
 

  ،،، وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 

المالیة  للسنة ،الثالثونالعادیة العمومیة  الجمعیة اجتماع لحضور دعوتھ تلبیة على ویشكركم بكم یرحب أن الشركة إدارة مجلس یسر

  .م ٢٠١٧دیسمبر  شھر نھایة م حتى ٢٠١٧ ینایر أول من الفترة عن العشرون الثالثة و

 في المنتھیة السنة خالل أعمال من إنجازه تم السنوي الثالث والعشرون عما تقریره لحضرتكم یقدم أن المجلس یسر المقام ھذا وفي

  :یلي كما الشركة حسابات مراقب وتقریر القوائم المالیة الختامیة مع ھـ ١٣/٠٤/١٤٣٩ الموافق م ٣١/١٢/٢٠١٧

  

  التكوین والنشاط

 ٨٨٩ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم ") الشركة (" إن شركة إسمنت تبوك 

صفر  ٢٥بتاریخ  ٣٥٥٠٠١٢٦٩٠وبموجب السجل التجاري رقم ) م  ١٩٩٤ینایر  ١٩الموافق ( ھــ  ١٤١٤شعبان  ٧بتاریخ 

  ).م  ١٩٩٤أغسطس  ٢الموافق ( ھــ  ١٤١٥

قیمة  ، ملیون سھم متساویة القیمة ٩٠، مقسم إلى  ملیون لایر سعودي ٩٠٠إن رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع البالغ 

  .وجمیعھا أسھم اسمیة عادیة ونقدیة. لایر سعودي ١٠كل منھا 

البورتالندي المقاوم للكبریتات ولألغراض الصناعیة ومشتقات  یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تصنیع اإلسمنت العادي و

واستیراد وتصدیر اإلسمنت  غرضالاإلسمنت وتوابعھ واالتجار بتلك المنتجات والقیام بجمیع األعمال المتعلقة والمتممة لھذا 

والذي تم أخر تعدیل ) ص/٢٢٧(ومنتجاتھ وتملك العقارات والمعامل العلمیة لتحسین المنتجات بموجب الترخیص الصناعي رقم  

  ھـ ١٤٣٢شعبان  ٢٦بتاریخ ) ص/٦٣٠٩(علیھ بموجب ترخیص رقم 

  ).  م ٢٠١١یولیو  ٢٧الموافق ( 

  

و تقوم الشركة بدعم المجتمع المحلي حیث بلغت قیمة ھا الواقع في محافظة ضباء ، تزاول الشركة نشاطھا من خالل مصنع

خالل عام  ) ألف لایر٤٩٠( التبرعات لدعم المجتمع المحلي من جمعیات خیریة و أنشطة و مساجد و غیرھا مبلغ و قدره 

 .م ٢٠١٧
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  : الحوكمة :آوالً 

 حوكمة الشركة

  شركة اسمنت تبوك حوكمة نظام
الصYادرة عYن مجلYس ھیئYة السYوق  الئحYة حوكمYة الشYركات الجدیYدةقامت شركة اسمنت تبوك بتعدیل نظام الحوكمة طبقا لما ورد فYي 

م بنYYاءاً علYYى نظYYام الشYYركات الصYYادر ١٣/٢/٢٠١٧ھYYـ الموافYYق ١٦/٠٥/١٤٣٨وتYYاریخ ) ٢٠١٧-١١-٨(المالیYYة بموجYYب القYYرار رقYYم 
ھـ وقامت بمراجعة الئحة حوكمة خاصة بھا وكذلك السیاسYات المرفقYة بھYا ومYن ثYم ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاریخ  ٣/بالمرسوم الملكي رقم م

كما تم اعتماد الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بما یتفYق ) م٣٠/١٢/٢٠١٢ وتاریخ() ٩٧(تم اعتمادھا من مجلس اإلدارة باجتماعھ رقم
تھYYدف لوضYYع  والتYYي ٣١/١٢/٢٠١٧والتYYي عقYYدت بتYYاریخ ) ٢٩(مYYع الئحYYة حوكمYYة الشYYركات الجدیYYدة المعدلYYة بالجمعیYYة العامYYة رقYYم 

،  القواعYYد والمعYYاییر المنظمYYة لضYYمان االلتYYزام بأفضYYل ممارسYYات الحوكمYYة التYYي تكفYYل حمایYYة حقYYوق المسYYاھمین وأصYYحاب المصYYالح
األداة المھمYة فYي تنمیYة  وبموجبھ تلتزم شركة اسمنت تبوك بانتھاج أعلYى معYاییر الحوكمYة، إیمانYاً منھYا بYأن نظYام الحوكمYة السYلیم ھYو

وتعتبYر . ، ویتفق ھذا النظام مع التYزام الشYركة بYالجودة فYي كافYة عملیاتھYا وأنشYطتھا ومنتجاتھYا ثروات المساھمین على المدى الطویل
الموظفین فYي القواعد والسیاسات واإلجراءات الواردة في ھذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والمدیرین و 

  .الشركة، وال یجوز تعدیل ھذا النظام إال بقرار من مجلس إدارة الشركة

النظام األمثل الذي یYتم مYن خاللYھ توجیYھ الشYركة ورقابتھYا، ویوضYح ھیكYل :  ویُعّرف نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك الحوكمة بأنھ 
، كمجلYYس اإلدارة والمYYدیرین والمسYYاھمین وأصYYحاب  توزیYYع السYYلطات والمسYYؤولیات بYYین مختلYYف المشYYاركین فYYي الشYYركة الحوكمYYة

، ویYYوفر الھیكYYل الYYذي یوضYYح أھYYداف  ، ویوضYYح القواعYYد واإلجYYراءات المتعلقYYة باتخYYاذ القYYرار فYYي شYYؤون الشYYركة المصYYالح األخYYرى
  .جلس اإلدارة مسئوالً عن نظام الحوكمة بشركة اسمنت تبوكالشركة ووسائل تحقیقھا ومراقبة األداء ویكون م

، واإلشراف علYى إدارة  وتتمثل مسؤولیة مجلس اإلدارة في وضع األھداف اإلستراتیجیة للشركة وتوفیر القیادة التي تعمل على تنفیذھا
ظمYة واللYوائح ونظYام الشYركة األساسYي ، وتخضYع أعمYال مجلYس اإلدارة لألن الشركة وإعداد تقاریر للمساھمین حول إدارتھYم للشYركة

كما أن نظام حوكمة شYركة اسYمنت تبYوك تYم إعYداده بمYا ال یتعYارض مYع أحكYام الئحYة . ولرقابة المساھمین في الجمعیة العامة للشركة
، ویجYب  ات، ووفقYاً للمعYاییر العالمیYة المتعYارف علیھYا فYي حوكمYة الشYرك حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس ھیئYة السYوق المالیYة

، ویتعین  النظر إلیھ باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة ولیس كبدیل لسیاسات اإلدارة السلیمة لكافة المستویات اإلداریة بالشركة
  :األخذ بھ ضمن 

  .ھـ و لوائحھ التنفیذیة ١٤٢٤–٠٦ –٠٢وتاریخ  ٣٠/ نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م •
والقرارات والتعامیم الصادرة من وزارة . ھـ وتعدیالتھ١٣٨٥-٠٣-٢٢وتاریخ  ٦/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام الشركات •

  .التجارة والصناعة
  .النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك •

سYوق المالیYة، ویجوز لمجلس اإلدارة تعدیل ھذا النظYام مYن حYین آلخYر عنYد الحاجYة لYذلك، بمYا یتوافYق مYع تعلیمYات ومتطلبYات ھیئYة ال
واحتیاجات العمل ومقتضى اإلدارة السYلیمة، وبمYا ال یتعYارض مYع أحكYام الئحYة حوكمYة الشYركات الصYادرة عYن مجلYس ھیئYة السYوق 

  .المالیة

  وبنظام حوكمة شركة اسمنت تبوك تم تطبیق جمیع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة السوق المالیة 
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  المساھمین والجمعیة العامة حقوق
یكفل النظام األساسي لشركة اسمنت تبYوك ونظYام حوكمتھYا علYى أن تُثبYت للمسYاھمین جمیYع الحقYوق المتصYلة بالسYھم، وبوجYھ خYاص 
الحYYق فYYي الحصYYول علYYى نصYYیب مYYن األربYYاح التYYي یتقYYرر توزیعھYYا، والحYYق فYYي الحصYYول علYYى نصYYیب مYYن موجYYودات الشYYركة عنYYد 

ور جمعیات المساھمین، واالشتراك في مYداوالتھا والتصYویت علYى قراراتھYا، وحYق التصYرف فYي األسYھم، وحYق التصفیة، وحق حض
مراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسئولیة على أعضاء المجلس، وحق االستفسار وطلYب المعلومYات بمYا ال یضYر بمصYالح 

وتُمكYن وتتYیح الشYركة مشYاركة أكبYر عYدد مYن مسYاھمیھا فYي اجتمYاع . نفیذیYةالشركة وال یتعارض مع نظام السوق المالیYة ولوائحYھ الت
إضافة إلYى أنھYا تتبنYى نظYام التصYویت عYن بعYد لتُسYھل علYى . ، وتحرص على اختیار الوقت والمكان المالئمین لعقدھا الجمعیة العامة

م حوكمتھYا علYى األحكYام المتعلقYة بالجمعیYة كمYا یYنص النظYام األساسYي لشYركة اسYمنت تبYوك ونظYا. مساھمیھا ممارسة حق التصYویت
وتُعتبYر . العامة للمسYاھمین التYي تشYتمل علYى اإلجYراءات واالحتیاطYات الالزمYة لضYمان ممارسYة جمیYع المسYاھمین لحقYوقھم النظامیYة

رة وإعفYائھم، ، ولھYا صYالحیات حصYریة تشYمل تعیYین أعضYاء مجلYس اإلدا الجمعیة العامة للمساھمین ھي السلطة األعلى في الشYركة
ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس اإلدارة، وحYق االستفسYار وطلYب المعلومYات بمYا ال یضYر 

وإقYرار القYوائم المالیYة الموحYدة، وتعیYین مراقYب الحسYابات . بمصالح الشركة وال یتعYارض مYع نظYام السYوق المالیYة ولوائحYھ التنفیذیYة
بھ، وإقYرار توزیYع األربYاح الموصYى بھYا مYن قبYل مجلYس اإلدارة، وزیYادة رأس مYال الشYركة أو تخفیضYھ، وتعYدیل النظYام وتحدید أتعا

علماً بأن شركة اسمنت تبوك تمكن مساھمیھا من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، وتقYوم بتزویYد ھیئYة . األساسي للشركة
 .أیام من تاریخ انعقادھا )عشرة(السوق المالیة بنسخة منھ خالل 

  

  ووظائفھ تكوینھ اإلدارة مجلس
تقوم الجمعیة العامة بتعیین سبعة أعضYاء بمجلYس اإلدارة عYن طریYق التصYویت العYادي، وذلYك مYن بYین المتقYدمین لعضYویة المجلYس، 

جYراءات المحYددة مYن قبYل وزارة الذین تم التوصیة بھم مYن قبYل لجنYة الترشYیحات والمكافYآت إلYى مجلYس اإلدارة، وفقYاً للضYوابط واإل
علمYاً بYأن . التجارة واالستثمار وھیئة السوق المالیة ونظام الشركة األساسYي، لمYدة ال تزیYد عYن ثYالث سYنوات، ویجYوز إعYادة انتخYابھم

اري ومجلYس اإلدارة ھYو الكیYان اإلد. نظام حوكمYة شYركة اسYمنت تبYوك یوجYب أن تكYون أغلبیYة أعضYاء المجلYس مYن غیYر التنفیYذیین
والمجلYس مسYئول عYن قیYادة وضYبط أعمYال وأنشYطة الشYركة والمتابعYة المسYتمرة . األعلى في الشركة، والذي یمثلھا ویحمي مصالحھا

وتقYع علYى . ألدائھا، ویمارس ھذه المسؤولیة باعتماد وتطبیق سیاساتھا وأھدافھا ومساندة إداراتھYا فYي أداء مھامھYا وفYق معYاییر محYددة
جیھ اإلدارة التنفیذیة وضبطھا، ووضع الضوابط المناسبة لعملھا، ویشYمل ذلYك تحدیYد رؤیYة وإسYتراتیجیة واضYحة المجلس مسؤولیة تو

وإضافة إلى االختصاصYات . للشركة وتحدید أسس تفویض الصالحیات لإلدارة والسیاسات والمحددات المسموح لھا العمل في حدودھا
 :ارس مجلس اإلدارة الوظائف األساسیة التالیةوالصالحیات الواردة بالنظام األساسي للشركة یم

  :، ومن ذلك اعتماد التوجھات اإلستراتیجیة واألھداف الرئیسیة للشركة واإلشراف على تنفیذھا •
o وضع اإلستراتیجیة الشاملة للشركة وخطط العمل الرئیسة و سیاسة إدارة المخاطر ومراجعتھا وتوجیھھا.  
o  واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة وإقرار المیزانیات السنویة للشركةتحدید الھیكل الرأسمالي األمثل ،.  
o وتملك األصول والتصرف بھا اإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسیة للشركة ،.  
o وضع أھداف األداء ومراقبة التنفیذ واألداء الشامل في الشركة.  
o واعتمادھا المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركة. 

  
  :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا، ومن ذلك •
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o  س اإلدارة واإلدارةYاء مجلYن أعضYل مYة لكYارض المحتملYاالت التعYة حYالح ومعالجYارض المصYنظم تعYوضع سیاسة مكتوبة ت
إساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع التنفیذیة والمساھمین ویشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقھا، ومنع 

  .األشخاص ذوي العالقة
o بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاریر المالیة التأكد من سالمة األنظمة المالیة والمحاسبیة ،.  
o ،ركة  التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة إلدارة المخاطرYھ الشYد تواجYي قYاطر التYن المخYام عYور العYد التصYالل تحدیYن خYوذلك م

  .وطرحھا بشفافیة
o المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة في الشركة. 

  
 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما ال یتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة واإلشYراف العYام •

  .علیھ ومراقبة مدى فاعلیتھ وتعدیلھ عند الحاجة
  .وضع سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس اإلدارة ووضعھا موضع التنفیذ بعد إقرار الجمعیة العامة لھا •
یاسYة بوجYھ خYاص وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم، ویجب أن تغطYي ھYذه الس •

  :اآلتي
o آلیات تعویض أصحاب المصالح في حالة انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة وتحمیھا العقود.  
o آلیات تسویة الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح.  
o  المعلومات المتعلقة بھمآلیات مناسبة إلقامة عالقات جیدة مع العمالء والموردین والمحافظة على سریة.  
o  ةYنظم العالقYلیمة وتYة السYة واألخالقیYاییر المھنیYع المعYق مYث تتوافYركة بحیYي الشYاملین فYقواعد السلوك المھني للمدیرین والع

  .بینھم وبین أصحاب المصالح، على أن یضع مجلس اإلدارة آلیات مراقبة تطبیق ھذه القواعد وااللتزام بھا
o یةمساھمة الشركة االجتماع. 

  
وضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح، والتزامھا باإلفصاح عن المعلومات الجوھریYة للمسYاھمین  •

 .والدائنین وأصحاب المصالح اآلخرین
  
 
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
كما ینص علYى أن ال . شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفیذیین ینص نظام حوكمة

 .یقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین عن عضوین، أو ثلث أعضاء المجلس، أیھما أكثر 

  

  :الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وفق التالي  وتطبق الشركة جمیع االحكام الواردة في الئحة حوكمة

  المادة التسعون من الئحة حوكمة الشركات: اوال 

  المادة الثالثة والتسعون من الئحة حوكمة الشركات: ثانیا 

  متطلبات االفصاح في تقریر مجلس االدارة في نظام الشركات: ثالثا 

ارة الDDواردة فDDي الضDDوابط واال جDDراءات التنظیمیDDة الصDDدرة تنفیDDذا لنظDDام الشDDركات متطلبDDات االفصDDاح فDDي تقریDDر مجلDDس االد: رابعDDا 
  .الخاصة بالشركات المساھمة المدرجة 
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 :وفیمایلي جدوالًیوضح ماتم تطبیقھ من موادالئحةحوكمةالشركات

ً  طبق بالكامل الموضوع المادة  طبق جزئیا
لYYYYYYYYYYYYYYYم 

 یطبق
 األسباب والتفاصیل

    طبق بالسھم حقوق المساھمین المتصلة ١

    طبق المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلومات تسھیل ممارسة ٢

    طبق .العامة باجتماع الجمعیة حقوق المساھمین المتصلة ٣

     طبق حقوق التصویت ٤

    طبق حقوق المساھمین في األرباح ٥

     طبق باإلفصاح السیاسات واإلجراءات المتعلقة ٦

    طبق مجلس اإلدارة تقریراإلفصاح في  ٧

    طبق لمجلس اإلدارة الوظائف األساسیة ٨

    طبق مسئولیات مجلس اإلدارة ٩

    طبق تكوین مجلس اإلدارة ١٠

    طبق واستقاللیتھا لجان مجلس اإلدارة ١١

    طبق المراجعة لجنة ١٢

    طبق الترشیحات والمكافآت لجنة ١٣

    طبق وجدول األعمال اإلدارة اجتماعات مجلس ١٤

    طبق مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء ١٥

    طبق تعارض المصالح في مجلس اإلدارة ١٦

 

  م ٢٠١٧الجمعیات التي تم عقدھا خالل العام 

إن تبوك في تمام  تم عقد الجمعیة العمومیة الثامنة والعشرون االجتماع الثاني في مدینة تبوك في فندق ھیلتون جاردن -1
 -:م ، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي٢٠١٧- ٠١-٢٦ھـ الموافق ١٤٣٨- ٠٤-٢٨مساء یوم الخمیس بتاریخ ٦:٣٠الساعة

التصویت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورتھ الجدیدة التي تبدأ بمشیئة هللا تعالى من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة :أوالً 
 . ولمدة ثالث سنوات میالدیة وذلك باستخدام أسلوب التصویت التراكمي -االجتماع الثاني-منة والعشرون العادیة الثا

 ً محمـد بن علي /التصویت على عقدي التأمین الذي سیتم بین الشركة وشركة مالذ للتأمین والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ :ثانیا
األول لتوفیر خدمة  -والذي یخص عقدي التأمین الموقع مع شركة مالذ للتأمین العماري مصلحة بھا والترخیص بھا لعام قادم ، 

ثالثة ملیون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانیة وثمانون ) ٣٬٢٧٥٬٤٨٨(التأمین الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره 
والثاني لتقدیم خدمة التأمین العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ  شھراً تبدأ من تاریخ یوم أنعقاد الجمعیة العامة العادیة ، ١٢لایر ولمدة 

شھراً تبدأ من تاریخ یوم انعقاد الجمعیة  ١٢سبعمائة وثالثة وأربعون الف وسبعمائة وثمانیة عشر لایر ولمدة ) ٧٤٣٬٧١٨(وقدره 
 .للتعاملحیث أن مقدم الخدمة لم یمنح أي مزایا تفضیلیة وال یوجد أي شروط , العامة العادیة 
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 ً م إلى تاریخ انعقاد الجمعیة العامة العادیة الثامنة والعشرون ٢٠١٦-١٢- ٣١أجازة أعمال المجلس التي تنتھي دورتھ بتاریخ :ثالثا
  ).االجتماع الثاني(

  -:وقد تم انتخاب كل من 

 .سعید بن سعید عبید : الدكتور  .١
 .)المؤسسة العامة للتقاعد(سعود بن سلیمان الجھني : األستاذ  .٢
 .سلیمان بن صالح الصراف : األستاذ  .٣
 .عبدالعزیز بن صالح الشثري : األستاذ  .٤
 . عمر بن عبدالعزیز الشثري :  األستاذ .٥
 . طارق بن خالد العنقري  : األستاذ  .٦
 . ریاض بن دمحم الناصر : المھندس  .٧

  
تم عقد الجمعیة العامة الغیر عادیة الثالثة لمساھمي الشركة في مدینة تبوك في فندق ھیلتون جاردن إن تبوك مساء یوم الخمیس بتYاریخ 

  -:م ، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي  ٢٠/٠٤/٢٠١٧ھـ الموافق ٢٣/٠٧/١٤٣٨
 .الشركات الجدید التصویت على تعدیالت النظام األساسي للشركة بما یتوافق مع نظام -١
التصویت على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا وضYوابط عملھYا ومYدة عضYویتھم ومكافYآت لدورتYھ الجدیYدة التYى بYدأت مYن  -٢

 -:م ولمدة ثالث سنوات میالدیة والسادة المرشحون ھم ٢٦/٠١/٢٠١٧تاریخ 
 طارق بن خالد العنقري رئیساً للجنة/ األستاذ  )١
 عبدالعزیز الشثري عضو لجنةعمر بن / األستاذ  )٢
 على بن سلیمان العاید عضو لجنة/ األستاذ  )٣
 تركي بن دمحم المرزوق  عضو لجنة/ األستاذ  )٤
 تركي بن عبدالمحسن اللحید عضو لجنة/ األستاذ  )٥

 .م  ٢٠١٦ورد في تقریر مجلس اإلدارة لعام  التصویت على ما -٣
 .م  ٣١/١٢/٢٠١٦ح والخسائر للسنة المالیة للشركة والمنتھیة في التصویت على المیزانیة العمومیة للشركة وبیان األربا -٤
 .م  ٢٠١٦التصویت على تقریر مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام  -٥
 م  ٢٠١٦التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھم خالل عام  -٦
م ٢٠١٧جعYة الحسYابات الختامیYة لعYام راجعYة لمراالتصویت على اختیار مراقب الحسابات من بYین المرشYحین مYن قبYل لجنYة الم -٧

 .م وتحدید أتعابھ  ٢٠١٨والبیانات المالیة الربع سنویة والربع األول من العام المالي لعام 
  
  

ھYـ  ١٣/٠٤/١٤٣٩تم عقد الجمعیة العامة التاسعة والعشرون في مدینة تبوك في فندق ھیلتون جاردن إن تبوك مساء یوم االحYد بتYاریخ 
  -:م ، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي  ٣١/١٢/٢٠١٧ق المواف
 .التصویت على الئحة حوكمة شركة أسمنت تبوك    -١
 .التصویت على الئحة لجنة الترشیحات والمكافآت    -٢
 .التصویت على تعدیل سیاسات وإجراءات معاییر العضویة في مجلس اإلدارة    -٣
 .التصویت على سیاسة السلوك المھني وسیاسة اإلفصاح وسیاسة تعارض المصالح    -٤
  .التصویت على الئحة لجنة المراجعة    -٥
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  :مجلس اإلدارة: ثانیاً 

 :تكوین وتصنیف مجلس اإلدارة   . أ

  :أعضاء ، ویبین الجدول التالي تصنیف أعضاء المجلس األساسیة)  ٧( یتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة 

  إسم العضو  م
  تصنیف العضویة

  مستقل  غیر تنفیذي  تنفیذي

 √      سعید بن سعید عبید.د  ١

   √    سعود بن سلیمان الجھني.أ  ٢

 √      سلیمان بن صالح الصراف.أ  ٣

  √    عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ  ٤

 √      عمر بن عبدالعزیز الشثري.أ  ٥

 √      طارق بن خالد العنقري.أ  ٦

 √      الناصر ریاض بن دمحم.م  ٧

  

 . وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم  . ب

  المؤھالت والخبرات  الوظیفة السابقة  الوظیفة الحالیة  إسم العضو

  سعید بن سعید عبید.د
رئیس مجلس ادارة  

 شركة اسمنت تبوك

مساعد المدیر العام 

للشؤون الفنیة شركة 

  اسمنت الجنوبیة

  من جامعة ویلز دكتوراة 

  عمید الكلیة التقنیة بأبھا

 د التقني بأبھاھمدیر المع

  سعود بن سلیمان الجھني.أ

مساعد محافظ المؤسسة 

العامة للتقاعد لشؤون 

  المشتركین والمتقاعدین

مدیر عام إدارة التخطیط 

في والتطویر والدراسات 

  المؤسسة العامة للتقاعد

  ماجستیر علوم إكتواریة -

  عضو مجلس إدارة في عدة شركات  -

  العلوم اإلكتواریة -

  الحوكمة -

  سلیمان بن صالح الصراف.أ

لجنة الترشیحات عضو 

  تفآوالمكا

شركة عضو مجلس إدارة 

 تبوك للتنمیة الزراعیة

رئیس لجنة الترشیحات  

شركة تبوك  تفآوالمكا

 للتنمیة الزراعیة

  ثانویة عامة 

والشركات المتعددة االغراض التجارة وشركات االسماك 

 واالسمنت ومشتقاتھ

  عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ
المدیر المالي واالداري  

مجموعة خالد الشثري 

 لالستثمارات

مسؤول خدمات االفراد  

 في شركة التعاونیة للتأمین 

  بكالوریوس علوم سیاسیة 

  المدیر العام لشركة دار الریاض للمقاوالت

 في شركة شمسعضو لجنة المراجعة 

ادارة شركة عضو مجلس   عمر بن عبدالعزیز الشثري.أ

  اسماك تبوك

  اعمال حرة  

 مدیر عام مجموعة جزیره

  دبلوم ادارة المنشئات الخاصة 

  مجلس ادارة شركة اسماك تبوك عضو
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مؤسس وشریك بعدة شركات متخصصة بالتجارة  رئیس مجموعة جزیره

 والمقاوالت

  طارق بن خالد العنقري.أ

رئیس مجلس إدارة 

  موبایلي  فنتشرز

العام التنفیذي  المدیر 

لعالقات المستثمرین 

 شركة اتحاد االتصاالت

مستشار في ھیئة السوق  

  .المالیة 
شركة جریر خدمة 

  .العمالء

مصرف الراجحي 

 .تمویل الشركات

 IeBusiess Schoolمن .ماجستیر ادارة اعمال
  .دبلوم تمویل الشركات واألتمان

بكالریوس تسویق من جامعة الملك فھد للبترول 

 والمعادن

  ریاض بن دمحم الناصر.م
مدیر ادارة المرافق -

 شركة كھرباء تبوك

  

مساعد مدیر الشؤون  
  .الھندسیة بشركة تادكو

مشرف تسویق بشركة 

 .الخریف

  دیوس علوم زراعیة جامعة الملك سعوبكالور
  مساعد مدیر الشؤون الھندسیة بشركة تادكو 

  مشرف تسویق بشركة الخریف
   

  

 الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم من خارج المجلس وظائف أعضاء اللجان   .ج

  المؤھالت والخبرات  الوظیفة السابقة  الوظیفة الحالیة  إسم العضو

 على بن سلیمان العاید.ا

  عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مدیر عام الرقابة   متقاعد

على شركات 

  التأمین

  لوریوس محاسبة جامعة الملك سعودابك

  المرزوقبن دمحم تركي .أ

  عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

عضو مجلس العربیة 

  للدوجن 

عضو لجنة مراجعة -

شركة تطویر 

  الصناعات السعودیة

عضو لجنة مراجعة -

  أسمنت تبوك 

عضو اللجنة 

التنفیذیة سركة 

  ریسان العقاري

  جامعة الملك سعودلوریوس محاسبة ابك

  اللحید نعبد المحسبن تركي .أ

  عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مدیر مراجعة 

وشریك في مكتب 

  أنست ویونغ

شریك في مكتب 

اللحید والیحیى 

  محاسبون قانونیون

  لوریوس محاسبة جامعة الملك سعودابك

  محاسب قانوني وزمیل مجمع المحاسبین القانونیین االمریكي
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  . التنفیذیة الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم أعضاء اللجنةوظائف  . د

  المؤھالت والخبرات  الوظیفة السابقة  الوظیفة الحالیة  إسم العضو

مساعد محافظ المؤسسة   سعود بن سلیمان الجھني .أ

العامة للتقاعد لشؤون 

  المشتركین والمتقاعدین

عام إدارة  مدیر

التخطیط والتطویر 

المؤسسة في والدراسات 

  العامة للتقاعد

  ماجستیر علوم إكتواریة -

  عضو مجلس إدارة في عدة شركات  -

  العلوم اإلكتواریة -

  الحوكمة -

رئیس مجلس إدارة   طارق بن خالد العنقري.أ

  موبایلي  فنتشرز

العام التنفیذي  المدیر 

لعالقات المستثمرین 

 اتحاد االتصاالتشركة 

مستشار في ھیئة  

  .السوق المالیة 
شركة جریر خدمة 

  .العمالء

مصرف الراجحي 

 .تمویل الشركات

 IeBusiess Schoolمن .ماجستیر ادارة اعمال
  .دبلوم تمویل الشركات واألتمان

بكالریوس تسویق من جامعة الملك فھد للبترول 

 والمعادن

ر المالي واالداري المدی   عبدالعزیز بن صالح  الشثري.أ

مجموعة خالد الشثري 

 لالستثمارات

مسؤول خدمات االفراد  

في شركة التعاونیة 

 للتأمین 

  بكالوریوس علوم سیاسیة 

  المدیر العام لشركة دار الریاض للمقاوالت

 عضو لجنة المراجعة في شركة شمس

   

إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتھا الحالیة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس  . ھـ

  .والسابقة أو من مدیریھا

  إسم العضو

أسماء الشركات التى یكون 

إدارتھا الحالیة عضو مجلس 

  أو من مدیریھا

داخل المملكة 

  خارج المملكة/

الكیان القانوني 

مساھمة (

مساھمة غیر /مدرجھ

ات مسؤولیھ ذ/مدرجھ

  ...)محدده

یكون أسماء الشركات التى 

عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتھا السابقة 

  أو من مدیریھا

داخل المملكة 

  خارج المملكة/

الكیان القانوني 

مساھمة (

مساھمة غیر /مدرجھ

ات مسؤولیھ ذ/مدرجھ

  ...)محدده

  دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج  دال يوج  سعید بن سعید عبید. د

شركة عضومجلس إدارة   سلیمان بن صالح الصراف.أ 

  تبوك للتنمیة الزراعیة

عضو مجلس إدارة   شركة مساھمة مدرجة  داخل المملكة

شركة تبوك للتنمیة 

  الزراعیة

شركة مساھمة   داخل المملكة

  مدرجة

المدير المالي   عبدالعزیز بن صالح الشثري. أ 

واإلداري لمجموعة 

خالد الشثري 

  لإلستثمارات

المدير المالي   غیر مدرجھ   داخل المملكة

واإلداري لمجموعة 

خالد الشثري 

  لإلستثمارات

  غیر مدرجھ   داخل المملكة

سعود بن سلیمان الجھني. أ   عضو مجلس إدارة البنك - 
ورئیس  األھلي التجاري

 عضوولجنة المخاطر 
  .لجنة الترشیحات

 مجلس إدارةعضو-
 شركةالتصنیع الوطنیة

 شركة مساھمة مدرجة   داخل المملكة

  

شركة تطوير 

الصناعات 
  )تطوير( السعودية 

مساھمة غیر   داخل المملكة

  مدرجھ
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 .وعضو لجنة الترشیحات

ریاض بن دمحم الناصر.  م مدير دائرة خدمات - 

مرافق تبوك بالشركة 

-السعودية للكھرباء 

عضو مجلس إدارة 

الجمعیة التعاونیة 

  الزراعیة بتبوك

داخل 

  المملكة

شركة مساھمة 

  مدرجه

  دال يوج  دال يوج  دال يوج

عمر بن . أ 
 عبدالعزیزالشثري

رئیس مجلس ادارة شركة  

 اسماك تبوك

داخل 

 المملكة

 غیر مدرجھ
  دال يوج  دال يوج  دال يوج

طارق بن خالد العنقري. أ  المدیرالعام التنفیذي  

لعالقات المستثمرین شركة 

 اتحاد االتصاالت

 داخل المملكة
 شركة مساھمة مدرجة 

 

  دال يوج  ديوجال   دال يوج

   

  

ً  اتخذھااإلجراءات التى . و بمقترحات المساھمین ملحوظاتھم   -وبخاصة غیر التنفیذیین  –مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ علما

  .حیال الشركة وأدائھا 

عمالً بمقترحات المساھمین  –وبخاصة غیر التنفیذیین   -أعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعیبلغ رئیس مجلس اإلدارة في أول 

  .وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا 

  

  م ٢٠١٧مجلس اإلدارة لعام  اجتماعاتجدول حضور 

  م

  االجتماعرقم وتاریخ 

  

  إسم العضو

١٢٠رقم  االجتماع  

بالریاض 

م٢٨/٠١/٢٠١٧  

 ١٢١رقم  االجتماع
بالریاض 

م٢٨/٠٣/٢٠١٧  

 ١٢٢رقم  االجتماع
بالریاض 

م١٨/٠٥/٢٠١٧  

 ١٢٣رقم  االجتماع
بالریاض 

م٢٨/٠٩/٢٠١٧  

 ١٢٤رقم  االجتماع
بالریاض 

م١٩/١١/٢٠١٧  

 ١٢٥رقم  االجتماع
بالریاض 

م٢٧/١٢/٢٠١٧  

 √ √ √ √ √ √  سعید بن سعید عبید.د  ١

 √ √ X √ √ √  سعود بن سلیمان الجھني.أ  ٢

 √ √ X √ √ √  سلیمان بن صالح الصراف.أ  ٣

 √ √ √ √ √ √  عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ ٤

 √ X √ √ √ √  أعمر بن عبدالعزیز الشثري ٥

 √ √ √ √ √ √  طارق بن خالد العنقري.أ ٦

 √ √ √ √ √ √  ریاض بن دمحم الناصر.م ٧

 Xغائب √حاضر
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والجھة الخارجیة التى قامت بالتقییم وعالقتھا  وأداء لجانھ وأعضائھ ، أدائھعلیھا مجلس اإلدارة في تقییم  اعتمادالوسائل التى  .ز

  .بالشركة ، إن وجدت 

فق مع مصلحة الشركة ، تمعالجتھا بما ی واقتراحافآت بتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، كتقوم لجنة الترشیحات والم

  مھا عن طریق رئیس المجلس یم اللجنة أعضاء مجلس اإلدارة ، أما لجنة الترشیحات والمكافآت فیتم تقیییوتق

  

من الئحة  نافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في المادة الثالثة والتسعیكاإلفصاح عن م. ح

  :حوكمة الشركات

  :نبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة موفیما یلي نص سیاسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان ال

  :ھدف السیاسة .١

  : یلي تھدف ھذه السیاسة إلى ما

،  ، واإلفصاح عن السیاسة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة بأداءمعاییر ترتبط  عإتبا  . أ

 .لضمان مبدأ الشفافیة في التعامل، وضع آلیة للتحقق من تنفیذ السیاسة  وعن المدفوعات الفعلیة

تحدید منھجیة وضع األھداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس واألدوار المناطة باألعضاء ، ومن ثم تحدید المعاییر   . ب

 . األداءالمستخدمة لتقییم 

اإلدارة التنفیذیة وكیفیة معالجة أي  أداء، لمراجعة فاعلیة  مراجعة اإلجراءات التصحیحیة التى یطبقھا مجلس اإلدارة . ج

  . اكتشافھاواطن ضعف یتم إخفاقات أو م

، والخطط باألداء السنویة المرتبطة , ، والمكافآت الدوریة أ تعرف المكافآت بأنھا المبالغ والبدالت واألربح وما في حكمھا. د

لشركة النفقات والمصاریف الفعلیة المعقولة التى تتحملھا ا باستثناء،  ، وأي مزایا عینیة آخرى التحفیزیة قصیرة أو طویلة اآلجل

  .عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة عملھ 

  

 :بیق السیاسةطق تاطن .٢

 :تطبق السیاسة على كالً من 

 .مجلس اإلدارة  أعضاء  . أ

 .أعضاء لجان مجلس اإلدارة    . ب

  .الخارجیینأعضاء لجان مجلس اإلدارة   .ج

خمسة من كبار التنفیذیین ممن یتلقون أعلى المكافآت من الشركة على أن یكون من ضمنھم الرئیس التنفیذي  التنفیذیة،اإلدارة . د

  .الماليوالمدیر 
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 :نص سیاسة أعضاء مجلس اإلدارة والجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة .٣

یستحق أعضاء مجلس اإلدارة والجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة مكافآت بناء على ھذه السیاسة ووفق معاییر 

وضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة ، وتراجع لجنة الترشیحات 

، وتقوم  اسة المكافآت ، وتقییم مدى فعالیتھا في تحقیق األھداف المرجوة منھاوالمكافآت العالقة بین المكافآت الممنوحة وسی

اللجنة برفع توصیاتھا لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة المنبثقة عنھ وكبار التنفیذیین بالشركة وفقاً 

ً مالیاً واللجان المنویجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  المتعمدةلسیاسة ل بثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة مبلغا

  .أكثر من ھذه المزایا وأ االثنینمعیناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیة ، ویجوز الجمع بین 

، مع قبول غیاب  یتم صرف المكافأة بناءاً على نسبة حضور عضو المجلس أو اللجنة للجلسات المقررة خالل العام المالي

  .واحد للجان في السنة اجتماعالمجلس وأیضا  اجتماعاتواحد في السنة للعضو في  عاجتما

  

 :معاییر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة .٤

  :واإلدارة التنفیذیةت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس فآعند إقرار مكا باالعتبارتؤخذ المعاییر التالیة 

بھا  قومونیالعضو واإلدارة التنفیذیة واألعمال والمسؤولیات التي  اختصاصاتعادلة ومتناسبة مع  المكافآتأن تكون  .١

 .ویتحملونھا ، باإلضافة إلى األھداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقیقھا خالل السنة المالیة

 .على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت مبنیةكافآت مأن تكون ال .٢

أن تقدم المكافآت بھدف حث وتحفیز أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على إنجاح الشركة وتحقیق أھدافھا على  .٣

الكلي والجزئي للشكة على  باألداء، كما یمكن إیجاد آلیة لربط جزء من المكافآت المتغیرة  المدى المتوسط والطویل

 .الكفاءات المھنیة ، والمحافظة عیھا وتحفیزھا  الستقطاب كأداةذلك  الستخداملمتوسط والطویل ،المدى ا

بشاغلھا ، والمؤھالت العلمیة، والخبرات  ةان تحدد المكافآت بناءاً على مستوى الوظیفة ، والمھام والمسؤولیات المنوط .٤

 .، والمھارات الالزمة ألداء المھام  العملیة

 .الشركةفآت مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى أن تنسجم المكا .٥

غیر مبرر  ارتفاععن ذلك مع  ینشاممارسات الشركات األخرى في تحدید المكافآت مع تفادي ما قد  االعتباراألخذ في  .٦

 .للمكافآت والتعویضات 

إذا تبین أنھا تقررت بناءاً على معلومات غیر دقیقة قدمھا  استردادھا،أو  المكافأةصرف  إیقافیجوز لمجلس اإلدارة  .٧

الوضع الوظیفي للحصول على مكافآت غیر  استغاللوذلك لضمان منع  التنفیذیة،عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

    .مستحقة

  

 : ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .٥
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جموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ خمسمائة في جمیع األحوال ال یتجاوز م

  .التنفیذیین  باستثناء، وفق الضوابط التى تضعھا الجھة المختصة ،  الف لایر سنویاً 

  

  

 :یستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالیة  .٦

 .سنویة ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت  مكافأة) الف لایر  ٢٠٠( مبلغ وقدره یستحق أعضاء مجلس اإلدارة .١

 .عن كل جلسة ) لایر  ٣٬٠٠٠( یستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغ وقدره .٢

كل من لجنة المراجعة ولجنة  اجتماعلایر عن حضور  ٣٬٠٠٠یستحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغ وقدره  .٣

 .الترشیحات والمكافآت واللجنة التنفیذیة 

  

 :اإلدارة التنفیذیة   مكافأة .٧

فیما یخص اإلدارة التنفیذیة تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجمیع الموظفین وكبار التنفیذیین 

 مكافآتوذلك بناءاً على توصیة من اإلدارة التنفیذیة وتشتمل  واعتمادھاوبرامج وخطط الحوافز التشجیعیة بشكل مستمر 

 :اإلدارة التنفیذیة على ما یلي 

 ) .یتم دفعھ في نھایة كل شھر میالدي وبصفة شھریة ( راتب أساسي  .١

 .بدالت تشتمل على سبیل المثال ال الحصر على بدل سكن ، وبدل مواصالت  .٢

نھایة خدمة حسب نظام العمل وسیاسة الموارد  مكافأةإجازة سنویة ، (  مزایا آخرى تشمل على سبیل المثال ال الحصر .٣

 .)البشریة المعتمدة من قبل الشركة 

  

  

 :استردادھاأو  المكافأةحاالت إیقاف صرف  .٨

تقررت بناءاً على معلومات غیر دقیقة قدمھا عضو في مجلس اإلدارة أو  المكافأةإذا تبین أن  المكافأةتسترد الشركة  .١

 .التنفیذیةاإلدارة 

تقررت بناءاً على معلومات  المكافأةوإذا ثبت بأن  المكافأة،إذا وقع ما یثیر الشك قبل صرف  المكافأةتسترد الشركة  .٢

 .التنفیذیةغیر دقیقة قدمھا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
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 ً    :لجان مجلس اإلدارة:  ثالثا

  :تتفرع من مجلس إدارة الشركة ثالث لجان وھي 

  

  تلجنة الترشیحات والمكافآ  لجنة المراجعة  اللجنة التنفیذیة

  

 اللجنة التنفیذیة  .١

تتكون من ثالثة أعضاء یعینھم مجلس اإلدارة ویحدد مدة عضویتھم بحیث ال  اإلدارة،ھي لجنة فرعیة منبثقة من مجلس 

  .اإلدارةتزید ھذه المدة عن مدة العضویة في مجلس 

  

  

  أعضاء اللجنة 

 . )رئیس اللجنة( سعود بن سلیمان الجھني . أ .١

 .طارق بن خالد العنقري .أ .٢

  .عبدالعزیز بن صالح الشثري .أ .٣

  

  مھام ومسؤولیات اللجنة  

الحلول المناسبة لھا، وعلیھا أن تعرض على  واقتراحدوریة لدراسة ما یستجد من أعمال ومعوقات،  اجتماعاتعقد  .١

 .المجلسقرار بھا من  مجلس اإلدارة المسائل التي تتطلب صدور

 .القیام بزیارات میدانیة للمصنع كلما تطلبت مقتضیات العمل  .٢

والتوصیات إلدارة الشركة ولمجلس اإلدارة  االقتراحاتض الواردة للجنة وتقدیم ومراجعة الدراسات والتقاریر والعر .٣

 .لتحسین وتطویر العمل 

 .تنشیطھاتوجیھ أعمال المبیعات والتسویق وبحث سبل  .٤

 .التى یرى مجلس اإلدارة تكلیف اللجنة بھا  واالختصاصاتالقیام بالمھام  .٥

 .اإلدارةممارسة الصالحیات المخولة لھا بموجب دلیل الصالحیات المعتمد من مجلس  .٦

تعرض على مجلس اإلدارة تقریر نصف سنوي بالمھام التى أنجزتھا والمقترحات التى قدمتھا إلدارة  نعلى اللجنة أ .٧

 .تم فیھا الشركة وما 
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  م٢٠١٧أعضاء اللجنة التنفیذیة لعام  اجتماعاتجدول حضور 

  رقم وتاریخ االجتماع

  

  إسم العضو

 ٤٥رقم االجتماع
 بالریاض

م٢١/٠٣/٢٠١٧  

 ٤٦االجتماع رقم
بتبوك 

م٢٠/٠٤/٢٠١٧  

 ٤٧االجتماع رقم
بالریاض 

م١٢/٠٦/٢٠١٧  

 ٤٨االجتماع رقم
بالریاض 

م٢٨/٠٩/٢٠١٧  

 ٤٩االجتماع رقم
 ضباءب

م٠٢/١١/٢٠١٧  

 ٥٠االجتماع رقم
بالریاض 

م١٨/١٢/٢٠١٧  

 √ √ √ √ √ √  سعود بن سلیمان الجھني.أ

 √ √ √ √ √ √  طارق بن خالد العنقري.أ

 √ √ √ √ √ √  عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ

 xغائب√حاضر

  

  

  

  

 لجنة المراجعة  .٢

  منھم أعضاء في مجلس اإلدارة ، وثالثة أعضاء من خارج المجلس إثنان) ٢( أعضاءخمسة ) ٥(تتكون لجنة المراجعة من 

  .م  ٢٠١٧عینھم مجلس اإلدارة وحدد مكافآتھم بداَ من عام 

  

  :أعضاء اللجنة

 .)رئیس اللجنة ( طارق بن خالد العنقري/ األستاذ .١

 .بن عبدالعزیز الشثري عمر/ األستاذ .٢

 .علي ین سلیمان العاید  / األستاذ .٣

 .تركي بن عبدالمحسن اللحید /األستاذ .٤

 .تركي بن دمحم المرزوق/ األستاذ .٥

  

  :مھام ومسؤولیات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة وأنظمة الرقابة الداخلیة 

  :فیھا، وتشمل مھام اللجنة بصفة خاصة مایلي 

 :التقاریر المالیة   ) أ

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء رأیھا والتوصیة في شأنھا،  .١

 .لضمان نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا
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 ٣٦من  ١٦صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

فیما إذا كان تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة  –بناءاً على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  .٢

عادلة ومتوازنة ومفھومة وتتضمن المعلومات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم المركز المالي للشركة 

 .وأدائھا ونموذج عملھا وإستراتیجیتھا

 .المالیةغیر مألوفة تتضمنھا التقاریر , دراسة أي مسائل مھمة أ .٣

في الشركة أو  االلتزام مسئولث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي للشركة أو من یتولي مھامھ أو البح .٤

 .مراجع الحسابات 

 .التحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الموارده في التقاریر المالیة  .٥

 .صیة لمجلس اإلدارة في شأنھا أي والتو|دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وإبداء الر .٦

  

 

 :المراجعة الداخلیة    ) ب

 .الشركةدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في  .١

 .دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا .٢

إن  - المراجعة الداخلیة وإدارة المراجعة الداخلیة في الشركةالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة رئیس قسم  .٣

األعمال والمھام المنوطة بھا، وإذا لم یكن للشركة  أداءوجدت، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعالیتھا في 

 .مراجعة داخلي، فعلي اللجنة تقدیم توصیتھا إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعیینھ 

 .مكافآتھ واقتراحاإلدارة بتعیین رئیس قسم المراجعة الداخلیة التوصیة لمجلس  .٤

  

  :مراجع الحسابات  ) ج

 استقاللھمبعد التحقق من  أدائھم،زلھم وتحدید أتعابھم وتقییم عالتوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح مراجعي الحسابات و. ١

  .معھمومراجعة نطاق عملھم وشروط التعاقد 

 االعتبار، ومدى فعالیة أعمال المراجعة ، مع األخذ في  مراجع الحسابات وموضوعیتھ وعدالتھ استقاللالتحقق من . ٢

  .القواعد والمعاییر ذات الصلة

أعماالً فنیة وإداریة تخرج عن نطاق  تقدیمھ، والتحقق من عدم  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ. ٣

  .حیال ذلك  ، وإبداء مرئیاتھا أعمال المراجعة

  .مراجع حسابات الشركة استفساراتاإلجابة عن . ٤

  .بشأنھادراسة تقریر مراجع الحسابات ومالحظاتھ على القوائم المالیة ومتابعة ما اتخذ . ٥
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  :ضمان اإللتزام  ) د

  .الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنھا اتخاذتقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من  نتائجمراجعة . ١

  .ائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقةمن إلتزام الشركة باألنظمة واللوتحقق ال. ٢

وتقدیم مرائیاتھا حیال ذلك إلى  العالقة،مراجعة العقود والتعامالت المقترح إن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي . ٣

  .اإلدارةمجلس 

إجراء بشأنھا إلى مجلس اإلدارة ، وإبداء توصیاتھا باإلجراءات التى  اتخاذرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة . ٤

  . اتخاذھایتعین 

  

 اَ وفق باعتماد ونشر القوائم المالیة واإلیضاحات المرفقھ بھا ،لجنة المراجعة سعادة رئیس إدارة الشركة فوض مجلس : مالحظة ( 

  ).م  ١٨/٠٥/٢٠١٧ الموافق ـ ھ ٢٢/٠٨/١٤٣٨ بتاریخ) ٢٠١٧-١٢٢ –م إ -٨ (لقرار المجلس رقم 

         

  م ٢٠١٧جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة لعام 

  م

  االجتماعرقم وتاریخ 

  

  إسم العضو

 ٧٩رقم  االجتماع

بالریاض 

  م١٤/٠٣/٢٠١٧

 ٨٠رقم  االجتماع
بالریاض 

م٠٩/٠٥/٢٠١٧  

عبر  ٨١رقم  االجتماع
باإلنترنت  االتصال

م٠٢/٠٨/٢٠١٧  

 ٨٢رقم  االجتماع
 بضباء 

م٠٢/١١/٢٠١٧  

طارق بن خالد العنقري. أ   ١  √ √ √ √ 

عمر بن عبدالعزیز الشتري. أ   ٢  √ √ √ √ 

على بن سلیمان العاید. أ   ٣  X X  √ √ 

تركي بن عبدالمحسن اللحید. أ   ٤  X  √ √ √ 

تركي بن دمحم المرزوق. أ   ٥  X  √ √ √ 

  xغائب√حاضر      

 

  

 :لجنة الترشیحات والمكافآت .٣

، مدة عضویتھم بحیث ال تزید ھذه  ثالثة أعضاء یعینھم مجلس اإلدارة) ٣(وتتكون من  الشركة،من مجلس إدارة  منبثقةھي لجنة  

  .المدة عن العضویة في مجلس اإلدارة 

  

  :أعضاء اللجنة
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  )رئیس اللجنة (  عمر بن عبدالعزیز الشثري.أ. ١

   سلیمان بن صالح الصراف.أ. ٢

  ریاض بن دمحم الناصر . م. ٣

  

  :مھام ومسؤولیات اللجنة 

  :تختص لجنة الترشیحات والمكافآت بما یلي 

، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة  إعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة. ١

على أن یتم یراعى في تلك السیاسة إتباع معاییر ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنھا،  ، من الجمعیة العامة العتمادھاللنظر فیھا تمھیداً 

  .والتحقق من تنفیذھا

  .السیاسةتوضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان أي انحراف جوھري عن ھذه . ٢

  .یتھا في تحقیق األھداف المتوخاة منھاالمراجعة الدوریة لسیاسة المكافآت ، وتقییم مدى فعال. ٣

  .التوصیة لمجس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھا وكبار التنفیذیین بالشركة وفقاً للسیاسة المعتمدة. ٤

  .التنفیذیةسیاسات ومعاییر واضحة للعضویة في مجلس اإلدارة واإلدارة  اقتراح. ٥

ً للسیاسابترة التوصیة لمجلس اإلدا. ٦ مع مراعاة عدم ترشیح أي  المعتمدة،ت والمعاییر رشیح أعضاء فیھ وإعادة ترشیحھم وفقا

  .شخص سبقت إدانتھ بجریمة مخلة باألمانة

  .التنفیذیةاإلدارة  وظائف،إعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة وشغل . ٧

  .و تخصیصھ ألعمال مجلس اإلدارة تحدید الوقت الذي یتعین على العض. ٨

  .المراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المھارات أو الخبرات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفیذیة. ٩

  .مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وتقدیم التوصیات في شأن التغییرات التى یمكن إجراؤھا . ١٠

التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلین ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس . ١١

  .إدارة شركة أخري

  .التنفیذیینوضع وصف وظیفي لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المستقلین وكبار . ١٢

  .ور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغ. ١٣

  .الحلول لمعالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة  واقتراحتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، . ١٤
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  م ٢٠١٧لجنة الترشیحات والمكافآت لعام  اجتماعاتجدول حضور 

  االجتماعرقم وتاریخ   م

  

  إسم العضو

بالریاض  ٧٩رقم  االجتماع

  م١٤/٠٣/٢٠١٧
 بضباء  ٨٢رقم  االجتماع
 م٠٢/١١/٢٠١٧

عمر بن عبدالعزیز الشتري. أ   ١  √ √ 

سلیمان بن صالح الصراف. أ   ٢  √ √ 

ریاض بن دمحم الناصر. أ   ٣  √ √ 

 xغائب√حاضر 

 

  :ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین من أسھم الشركة : رابعاً 

یتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبیعیین یمثلون أنفسھم ، وأعضاء إعتباریین ، وفیما یلي بیان بإجمالي ما یملكھ 

  :رئیس المجلس واألعضاء الطبیعیین وكبار التنفیذیین من أسھم الشركة 

  

 :ملكیة األعضاء  -١

  مالحظات  الوظیفة  إسم العضو
صافي   نھایة العام  بدایة العام

  التغیر
  نسبة التغیر

  عددد األسھم  عدد األسھم

  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  ٦٬٠٠٦  ٦٬٠٠٦  أسھمھ  رئیس المجلس  سعید بن سعید عبید.د

اسم الشخصیھ   نائب الرئیس  سعود بن سلیمان الجھني. أ

اإلعتباریة التي 

المؤسسة (یمثلھا 

  )العامة للتقاعد

٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٤٬٥٠٠٫٠٠٩  ٤٬٥٠٠٫٠٠٩  

  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  أسھمھ  عضو  بن صالح الصراف سلیمان.أ

  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  أسھمھ  عضو  عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ

  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  أسھمھ  عضو  أعمر بن عبدالعزیز الشثري

  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٬٠٠١  ١٬٠٠١  أسھمھ  عضو  طارق بن خالد العنقري.أ

  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  أسھمھ  عضو  ریاض بن دمحم الناصر.م

 .سعود بن سلیمان الجھني المؤسسة العامة للتقاعد وال یملك أي سھم من أسھم الشركة / یمثل األستاذ: مالحظة 
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  :ملكیة أقارب أعضاء مجلس اإلدارة  -٢

  مالحظات  الوظیفة  إسم العضو

بدایة 

  ٢٠١٧العام

نھایة 

  ٢٠١٧العام
صافي 

  التغیر

نسبة 

  التغیر
  عددد األسھم  عدد األسھم

 عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ

  خالد الشثري/ أسھم األستاذ

  ٠ ٠  ١١٬٤٢١٬٥٧٤  ١١٬٤٢١٬٥٧٤ أسھمھ عضو

  

  

 :وأقربائھم  نملكیة كبار التنفیذیی -٣

 .ال توجد أسھم لكبار التنفیذیین أو أقربائھم 

 

  

 : المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین  -٤

مالیة في إطار ما نص علیھ النظام والسیاسة  ومكافآتتدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصاریف وبدالت حضور جلسات 

  ).بما فیھم خمسة من كبار التنفیذیین( أعاله، وفیما یلي بیاناً بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین 

المجلس غیر التنفیذیین  أعضاء  ن أعضاء المجلس التنفیذیی  البیان

  والمستقلین

مكافآت خمسة من كبار التنفیذیین 

ممن تلقوا أعلى المكافآت 

  والتعویضات

  ١٬٧٥٤٬٨٢٠٫٠٠  -    الرواتب والتعویضات

    ٢٦٠٬٩٦٨٫٦٣    البدالت

  ١٬٧٥٤٬٨٢٠٫٠٠  ٢٦٠٬٩٦٨٫٦٣    المجموع
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 ٣٦من  ٢١صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 ً وأسماء أعضاء  م ٢٠١٧عقدة خالل السنة المالیة نللمساھمین المالعادیة والغیر عادیة بیان بتواریخ الجمعیات العامة :  خامسا

  .مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه الجمعیات 

 

  األسم  م

 الجمعیة العامة العادیة

الثامنة والعشرون في 

  م٢٦/٠١/٢٠١٧

الجمعیة العامة العادیة 

 التاسعة والعشرون في

  م١٢/٢٠١٧/ ٣١

الجمعیة العامة الغیر 

عادیة الثالثة في 

  م٢٠/٠٤/٢٠١٧

 √ √ √  سعید بن سعید عبید.د  

 x x x  سعود بن سلیمان الجھني.أ  

 x √ √  سلیمان بن صالح الصراف.أ  

 x √ √  عبدالعزیز بن صالح الشثري.أ  

 x √ x  أعمر بن عبدالعزیز الشثري  

 x √ x  طارق بن خالد العنقري.أ  

 x √ x  دمحم الناصرریاض بن .م  

  xغائب√حاضر

  

  .عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتورایخ تلك الطلبات وأسبابھا : ساً ساد

  أسباب الطلب  تاریخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین

  أعمال الجمعیة العامة  م ٢٦/٠١/٢٠١٧ ١

  إجراءات الشركات  م ١٦/٠٤/٢٠١٧ ٢

  الجمعیة العامةأعمال   م ٢٠/٠٤/٢٠١٧ ٣

  إجراءات الشركات  م ٢٦/١٢/٢٠١٧ ٤

  أعمال الجمعیة العامة  م ٣١/١٢/٢٠١٧ ٥
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 ٣٦من  ٢٢صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

  .إقرار مجلس اإلدارة : اً سابع

لدیة وبناءاً على تقریر مراجع حسابات الشركة ومعطیات السوق  ةرفیقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ، ووفقاً للمعلومات المتو

  :الحالیة وكذلك المؤشرات المستقبلیة بما یلي 

 .الصحیحأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل  .١

 .بفاعلیةأن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة ونفذ  .٢

 .نشاطھاأنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة  .٣

أو  إشرافیةمن أیة جھة  وتیاطیة مفروضة على الشركة من ھیئة السوق المالیة أحقیود إ وتوجد أیة عقوبات أو جزاءات أ ال .٤

 .ضائیة آخرىتنظیمیة أو ق

 .سعودیة للمحاسبین القانونیین الأعدت القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة  .٥

عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین ( فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص ال توجد أي مصلحة في  .٦

 .م  ٢٠١٧وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خالل عام ) وأقربائھم 

سھم مجلس اإلدارة كبار التنفیذیین وأقربائھم ، في أال توجد أي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء  .٧

 .أو أدوات دین الشركة سوى ما ورد في الفقرة أعاله

 وحقوق مشابھة ، أصدرتھا أ ومذكرات حق إكتتاب أ, ال توجد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أ .٨

 .م  ٢٠١٧منحتھا الشركة خالل السنة المالیة 

ً فیھا أ وال توجد أعمال أ .٩  والرئیس التنفیذي أ فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أوكان و عقود تمثل الشركة طرفا

ولغایة ١١/٢٠١٦سوى عقد التأمین الذي تم توقیعھ مع شركة مالذ في ( ،المدیر المالي أو ألى شخص ذى عالقة بأي منھم 

لغایة  حین كان االستاذ دمحم بن علي العماري عضوا في مجلس ادارة مالذ وعضوا في شركة اسمنت تبوك ١١/٢٠١٧

لم یكن عضوا في مجلس ادارة الشركة علما بأن العقد تم ارسائھ على شركة مالذ بمنافسة  ٢٠١٧وباقي عام  ٢٦/١/٢٠١٧

 .)عامة وتم التصویت علیھ بالجمعیة العامة

، أو  مذكرات حق إكتتابو مالیة تعاقدیة أإكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق  وال توجد أي حقوق تحویل أ .١٠

 .حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة 

 .ال یوجد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ، ألي أدوات دین قابلة لإلسترداد  .١١

 .إتفاق تنازل بموجبھ أحد المساھمین عن أي حقوق في األرباح , ال توجد أي ترتیبات أ .١٢

 .مساھمین عن أي حقوق في األرباح أحد ال ھال توجد أي ترتیبات أو إتفاق تنازل بموجب .١٣

، ما عدا برنامج تملك السیارات لموظفي  ال توجد أي إستثمارات أو إحتیاطات آخرى تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة .١٤

 .الشركة 

 .أدوات دین صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة ال تملك شركة تابعة , ال توجد أسھم أ .١٥
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 ٣٦من  ٢٣صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 .محتفظ بھا  ال یوجد لدى الشركة أسھم خزینة .١٦

  

ً ثامن توصیات لجنة المراجعة التى یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة ، أو التي رفض المجلس األخذ بھا  بشأن : ا

، ومسوغات تلك  مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین رئیس قسم المراجعة الداخلیةتعیین 

  .وأسباب عدم األخذ بھا التوصیات ،

ال یوجد توصیات من لجنة المراجعة فیھا تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة ، أو التى رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین 

  .مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم المراجع الداخلي 

  
 

 ٢٠١٧مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 

 

 البیـــــــــــــــان

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة
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 األعضاء المستقلین: آوالً 
 ٢٢٬٤٨٠ ١٥٠٠٠             ١٥٠٠٠         ١٥٠٠٠   سعید بن سعید عبید.د -١

 ١١٬٨٢٢ ١٢٬٠٠٠             ١٢٠٠٠       ٦٠٠٠  ١٢٠٠٠    سلیمان بن صالح الصراف -٢

 ٧٬١٠٥ ٤٢٬٠٠٠           ٤٢٬٠٠٠       ٢٧٠٠٠  ١٥٠٠٠    طارق بن خالد العنقري -٣

 ١٥٬١٦٣ ٢١٬٠٠٠           ٢١٬٠٠٠       ٦٠٠٠  ١٥٠٠٠    ریاض بن دمحم الناصر -٥

 ٧٬٥٤٥ ٣٠٬٠٠٠           ٣٠٬٠٠٠       ١٨٠٠٠  ١٢٠٠٠    عمر بن عبدالعزیز الشثري -٦

 ١٢٦٬٠٠٠ ٥٧٬٠٠٠ ٦٩٫٠٠٠ المجمـــــــــــــوع
 

٦٤٫١١٥ ١٢٦٬٠٠٠ 

 األعضاء غیر التنفیذیین: ثانیاً 

 ٥٬٦١٩ ٢٧٬٠٠٠             ٢٧٬٠٠٠       ١٥٠٠٠  ١٢٠٠٠    الجھنيسعود بن سلیمان  -١

 ٨٬٢٣٥ ٣٠٬٠٠٠             ٣٠٬٠٠٠       ١٥٬٠٠٠  ١٥٠٠٠   صالح الشثريبن عبدالعزیز  - ٢

 ٥٧٬٠٠٠ ٣٣٬٠٠٠ ٢٧٫٠٠٠ المجمـــــــــــــوع
 

١٣٬٨٥٤ ٥٧٬٠٠٠ 

  المجموع الكلي
٩٠٬٠٠٠ ٩٦٬٠٠٠ 

   
١٨٣٬٠٠٠ 

       ٧٧٫٩٦٩ ١٨٣٬٠٠٠ 
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 ٣٦من  ٢٤صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 ٢٠١٧مكافآت كبار التنفیذیین لعام 

 

 وظائف كبار التنفیذیین
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 ٦٦٠٬٠٠٠ ٦٦٠٬٠٠٠ ٦٦٠٬٠٠٠ المدیر العام -١

 ٣٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ المدیر المالي -٢

 ٣٨٣٬٣٧٦ ٣٨٣٬٣٧٦ ٣٨٣٬٣٧٦ مدیر التسویق والمبیعات -٣

 ٣٥١٬٤٤٤ ٣٥١٬٤٤٤ ٣٥١٬٤٤٤ مدیر ادارة الموارد البشریة -٤

 ٦٠٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠ أمین سر وسكرتیر مجلس اإلدارة

 ١٬٧٥٤٬٨٢٠ ١٬٧٥٤٬٨٢٠ المجمـــــــــــــوع
 

١٬٧٥٤٬٨٢٠ 

  
  .علما ً بأن عدد كبار التنفیذیین بالشركة ھم خمسة تنفیذیین فقط

  
  
  

 ٢٠١٧لعام  أعضاء لجنة المراجعةمكافآت 

 
 البیــــــــــــــــــــان

 المكافآت الثابتھ
عدا بدل حضور (

 )الجلسات
 المجموع الكلي بدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 ٨٧٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠ طارق بن خالد العنقري -١
 ٦٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ ٥٠٫٠٠٠ عمر بن عبدالعزیز الشثري -٢
 ٣٦٬٣٣٣ ٣٬٠٠٠ ٣٣٬٣٣٣ على بن سلیمان العاید  -٣
 ٥٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ تركي بن عبدالمحسن اللحید -٤
 ٥٩٬٠٠ ٩٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ تركي بن دمحم المرزوق  -٥

 ٣٠٠٬٣٣٣ ٤٢٬٠٠٠ ٢٥٨٬٣٣٣ المجمـــــــــــــوع
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_____________________________________________________  

 ٣٦من  ٢٥صفحة   

  طن )١٬٣١٢٬٠٣٤(م   ٢٠١٦بــعام  مقارنة 

  

 )١٬٣٤٥٬٤٩٦(م  ٢٠١٦ بعام مقارنة طن )

  شركــــة أسمنـــت تبـــوك
  

_________________________________________________________

  
  

       م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

  :والمبیعات

 :الكلنكر إنتـــاج

 طن )١٬٢٦٠٬٤٩٤(م   ٢٠١٧  عام خالل المنتجة الكلنكر كمیة
  .  %) ٣٫٩٣(وقدره 

  

  :األسمنت إنتاج
) ١٬٠٨٠٬٦١٧(م  ٢٠١٧ عام خالل المنتجة األسمنت كمیة بلغت

  . )%١٩٫٦٩( مقداره طن بنقص

  
  

شركــــة أسمنـــت تبـــوك

______________

التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

والمبیعات اإلنتاج  :تاسعاً 
 

  :اإلنتاج •
إنتـــاج •

 
كمیة بلغت

وقدره  بنقص

. 
  

إنتاج •
بلغت

طن بنقص
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 ٣٦من  ٢٦صفحة   

  

م  ٢٠١٦ بعام مقارنة طن )١٬٠٨٩٬٨٤٧(م 

  

  شركــــة أسمنـــت تبـــوك
  

_________________________________________________________

  
  

       م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

م  ٢٠١٧ عام خالل االسمنت من للشركة اإلجمالیة المبیعات

  ) % ١٨٫٦٧( قدره انخفاض وبنسبة طن) 

  
  

شركــــة أسمنـــت تبـــوك

______________

التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

  
  
  
 

 :المبیعات •
 

المبیعات كمیة بلغت

)١٬٣٣٩٬٩٩٠ (
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_____________________________________________________  

 ٣٦من  ٢٧صفحة   

 لایر) ٢٤٦٬٥٢٩٬٩٨٩( م ٢٠١٦ عام بمبیعات

  

 طن )١٬٠٤٤٬٧٩٢( م ٢٠١٦ عام بمخزون

 م٢٠١٦ عام مخزون مقابل طن )٤٧٬٤٤٠(م 

 IFRSییر الدولیة للتقریر المالي االعام الحالي والمعد وفقا للمع

  

 
٢٠١٧/٢٠١٦ 

 
 

٠٫٨٩ - 
 

 
٠٫٠٥ - 

 
٤٫٢٩  

 
٣٫٠٥  

 
 

١٫٣٦ - 

 
٠٫٣٧ - 

 
 

١٫٤٣ - 
 

 
١٫٤٠ - 

  
 

٠٫٠٢ - 

  شركــــة أسمنـــت تبـــوك
  

_________________________________________________________

  
  

       م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

بمبیعات مقارنة  لایر) ١٦٦٬٦٠٧٬٧٢١(م  ٢٠١٧عام  في المبیعات

  .)  % ٣٢٫٤٢(قدره 

بمخزون مقارنة طن) ١٬٣٨٣٬٨٣٦(م  ٢٠١٧ عام نھایة في الكلنكر

م  ٢٠١٧ عام نھایة في األسمنت مخزون بلغ كما ،%) ٣٢٫٤٥

  ) . %١٦٫١٥(بانخفاض قدره  

 ):باللایر السعودي

العام الحالي والمعد وفقا للمع الماضي بما یتوافق مع عرضتبویب وعرض بعض أرقام العام 

   نتائج النشاط 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ البیان

٨٥٬١٨٨٬٥٦٢  ٩٬٢٤٨٬٧٣٢  
  ٢٣٬٨٣١٬٢٥٠  ٢٢٬٥٩٩٬٢٧٣ إجمالي المصروفات التسویقیة و االداریة 

 ١٬٠٧٦٬١١٦  ٥٬٦٩٣٬١١٣  
  ٣٬٣١٢٬٢٤١  ١٣٬٤٠٨٬٤٤٢ اعباء وتكالیف تمویلیة

  ٥٩٬١٢١٬١٨٧  ٢١٬٠٦٥٬٨٧٠- صافي الدخل قبل الزكاة الشرعیة
٤٬٣٠٦٬٢٥١  ٢٬٦٩٦٬٣٤٩  

 -٥٤٬٨١٤٬٩٣٦  ٢٣٬٧٦٢٬٢١٩  
  ٥٤٬٨٩٧٬٩٣٦  ٢١٬٨٨٨٬٢١٩- الدخل الشامل للعام

 ١٬١٧٢٬٩٦٤٬٩٥٣  ١٬١٥١٬٠٧٦٬٧٣٤ إجمالي حقوق المساھمین

  
  

شركــــة أسمنـــت تبـــوك

______________

التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

المبیعات قیمة بلغت وقد 

قدره انخفاض  بنسبة

 

  

 

  :المخزون •
 

الكلنكر مخزون بلغ

٣٢٫٤٥(بارتفاع قدرة 

 طن) ٥٦٬٥٧٦(

 

باللایر السعودي(النشاط  نتائج :عاشراً 

تبویب وعرض بعض أرقام العام  أعید

 مجمل الربح
إجمالي المصروفات التسویقیة و االداریة 

 اإلیرادات األخرى
اعباء وتكالیف تمویلیة

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعیة
 الزكاة الشرعیة

 صافي دخل العام
الدخل الشامل للعام

إجمالي حقوق المساھمین
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 ٣٦من  ٢٨صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

  
  
  
  

 :االستثمارات :حادي عشر 
 التصنیع شركة األجل في طویلة استثمارات متمثلة في) لایر ١٦٩٬٣٤٨٬٧٥٠(مبلغ  م ٢٠١٧ عام في الشركة استثمارات بلغت

  . الطاقة  وخدمات
  

  :المشاریع مجال في  : ثاني عشر
  

  :م ما یلي  ٢٠١٧أھم انجازات الشركة خالل عام 

  :م و الذي یتكون من  ٢٠١٧-٠٦-٢٢تم اإلستالم والتشغیل الكامل لخط االنتاج الثاني في  .١

  ).سي دي آي ( خط إنتاج كلنكر نفذتھ شركة  ١-١

  ).كاتربلر(شركة محطة كھرباء جدیدة نفذتھا  ٢-١

  ).فیولیا(محطة تحلیھ جدیدة نفذتھا  شركة  ٣-١

والخط حالیا داخل الخدمة و جاھز للتشغیل واإلنتاج التجاري ویتم تشغلیھ في فترات توقف الخط األول وبالتبادل معھ وسیتم 

  .تشغیل الخطین معا بشكل متوازي عند توفر الوقود الالزم للتشغیل

 .م ٢٠١٧رئیسیة تم تنفیذھا على خط اإلنتاج األول خالل عام  ال یوجد أنشطة .٢

  

  

  :والسعودة التدریب مجال في  :ثالث عشر

 )%.٤٠٬٧١(نسبة السعودة في الشركة  بلغت
كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفیھا و غالبیتھم من السعودیین لدورات تدریبیھ متنوعة ومختلفة داخل المملكة  

كما قامت الشركة بإعداد دورة في السالمة المھنیة و أخطار البیئة باللغتین العربیة واالنجلیزیة والتي عقدت في مقر  وخارجھا ،
أیام و  ٤الشركة بالشراكة مع  إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة على مدار 

  . %١٢دد السعودیین فیھا العدد المطلوب للتدریب بنسبة موظف تجاوز ع ١٠٠حضرھا ما یتجاوز 
  
  

  :الجودة عالمة  :رابع عشر
 

 أعلى على المحافظة نتیجة الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة تمنحھا التي الجودة بعالمة الشركة احتفظت •
  .الجودة مستویات

 التزامھا نتیجة م٢٣/٤/٢٠٠٤ تاریخ منذ ٩٠٠١ األیزو شھادة على بالحصول الجودة نظام تطبیق على الشركة حافظت •
 . الجودة نظام بتطبیق
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 ٣٦من  ٢٩صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

   :م ٢٠١٧م  إلى  ٢٠١٣ من للفترة المالیة النتائج ملخص :خامس عشر 
  
  

 قائمة المركز المالي  
 IFRSوالمعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ٢٠١٧بما یتوافق مع عرض الفترة الحالیة  ٢٠١٦أعید تبویب وعرض بعض أرقام الفترة الماضیة  :مالحظة 

 البیــــــــــــان
٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي

           :المتداولة األصول

 النقد لدى البنوك
           

١٩٬٥٦١٬٠٤٣  
           

١٣٬٨٦٢٬٢٠٨  
             

٨٨٬٧٧٥٬٥٢٧  
           

١٢٬١٣٥٬٨٨١  
           

٢٩٬٠٦٨٬٧١٥  

 االستثمارات قصیرة األجل
         
١٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠  

           
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠  

                              
-  

                            
-  

                            
-  

 )اشھر  ٣استثمارات الكثر من (ودائع الجل 
                            

-  
                            

-  
  

                            
-  

                            
-  

 بالصافي  -الذمم المدینة 
           

١٧٬٣٣١٬٨٤٣  
           

١٥٬٣٩٩٬٢٣٤  
             

١٦٬٧٨٢٬٠٦٣  
           

٢٠٬٦٨٦٬٢٧٨  
           

١٧٬٧٢٨٬٨٠٣  

 مصاریف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 
           

٢٠٬٢٣٦٬٥٨٥  
           

١٦٬٤٤٧٬٢٩٨  
             

١٥٬٣٠٢٬٢٢٨  
             

٧٬٧٠٢٬٤١٤  
             

٦٬٩٣٤٬٢٧٥  

   األرصدة المدینة األخرى
                            

-  
  

             
٥٬٣٣٥٬٩٤٧  

             
٣٬٨٥٥٬٣٢٨  

 المخزون
         
١٧٧٬٠٣٦٬٠٦٤  

         
١٩١٬١٦٣٬٨٣٢  

           
٢١٥٬٦٧٤٬٢١٤  

         
٢٠٩٬٦٧٥٬٠٠٢  

         
٢٤٨٬٤٤١٬١٧٠  

 إجمالي األصول المتداولة
         
٣٤٠٬١٦٥٬٥٣٥  

         
٢٩٩٬٨٧٢٬٥٧٢  

           
٣٣٦٬٥٣٤٬٠٣٢  

         
٢٥٥٬٥٣٥٬٥٢٢  

         
٣٠٦٬٠٢٨٬٢٩١  

           :األصول غیر المتداولة

 طویلة األجل االستثمارات
           

٦٧٬٤٩٩٬٩٩٠  
           

٦٧٬٤٩٩٬٩٩٠  
           
١٦٩٬٣٤٨٬٧٥٠  

         
١٦٩٬٣٤٨٬٧٥٠  

         
١٦٩٬٣٤٨٬٧٥٠  

 صافي قیمة األصول الثابتة
         
٤٩٣٬٣٠٠٬٢٢٧  

         
٤٩٢٬٩٥٣٬٥٠٤  

           
٥٠٢٬٨٤١٬٨٥٨  

         
٧٠٣٬٣١٤٬٦٢٣  

      
١٬٣٧٥٬٠٤٦٬٥٤٩  

 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
         
٤٨١٬٤٠٢٬٠١٥  

         
٩٣٩٬٨٤٨٬٢١٩  

           
٩٩٨٬٤٩٥٬٧٣٠  

         
٧٧١٬٥١٦٬٩٠٠  

           
١٥٬٧٤٥٬٤٦٠  

       موجودات غیر ملموسة
             

٨٬٩٩٥٬٦١٥  
             

٩٬١١٥٬٦٥٤  

 المؤجلةصافي المصروفات 
             

٦٬٨٨٠٬٢٤٥  
           

١٨٬٨٨٦٬٥٦٦  
             

٢٤٬٢١١٬٩٢٤  
           

١٨٬٩١٩٬٧٥٦  
           

١٨٬٦٧٤٬١٥٢  

 إجمالي األصول غیر المتداولة
      

١٬٠٤٩٬٠٨٢٬٤٧٧  
      

١٬٥١٩٬١٨٨٬٢٧٩  
        

١٬٦٩٤٬٨٩٨٬٢٦٢  
      

١٬٦٧٢٬٠٩٥٬٦٤٤  
      

١٬٥٨٧٬٩٣٠٬٥٦٥  

 إجمالي األصول
      

١٬٣٨٩٬٢٤٨٬٠١٢  
      

١٬٨١٩٬٠٦٠٬٨٥١  
        

٢٬٠٣١٬٤٣٢٬٢٩٤  
      

١٬٩٢٧٬٦٣١٬١٦٦  
      

١٬٨٩٣٬٩٥٨٬٨٥٦  
           :الخصوم وحقوق المساھمین

           :الخصوم المتداولة

     قروض قصیرة االجل 
             

٧٨٬١٥٠٬٠٠٠  
         
١٢٦٬١٢٣٬٦٣٦  

           
٦٠٬٩٢٠٬٥٠٥  

 الذمم الدائنة
           

٢١٬٧٥٠٬١٨٠  
           

١٨٬٧٢٨٬٦٦٥  
             

٢٣٬٤٤٩٬٩٥٢  
           

١٢٬٠١٢٬٨٩٨  
           

٢٠٬٢٣١٬٦٢٧  

 األرصدة الدائنة األخرى
           

٢٨٬٨٨٠٬٠٦٢  
         
١٠٨٬٤٧٦٬٣١٤  

             
٩٣٬٤١٦٬٧٨٦  

           
٩٥٬٢٤١٬٤٨٤  

           
٦٣٬٨٢٤٬٨٨٨  

 التوزیعات المستحقة للمساھمین
         
١١٨٬٥٥٥٬٨٦٠  

         
١٢٢٬٥٩٠٬٢٨٤  

           
١٢٣٬٣٣٠٬٩٩٧  

         
١٢٥٬٧٤٢٬٢٥٨  

         
١٢٥٬٢٩٤٬١٢٨  

 أرباح مقترح توزیعھا على المساھمین
                            

-  
                            

-  
  

                            
-  

                            
-  

 مخصص الزكاة الشرعیة
           

١٥٬٧٩٦٬٢١٣  
             

٩٬٣٧٨٬٧٢٣  
               

٩٬٥٩٩٬٣٦٦  
             

٩٬٥٠٥٬٧٢٠  
           

١٠٬٢٣٥٬٩٥٠  

 إجمالي الخصوم المتداولة
         
١٨٤٬٩٨٢٬٣١٥  

         
٢٥٩٬١٧٣٬٩٨٦  

           
٣٢٧٬٩٤٧٬١٠١  

         
٣٦٨٬٦٢٥٬٩٩٦  

         
٢٨٠٬٥٠٧٬٠٩٨  

           :الخصوم غیر المتداولة

 قرض طویل األجل
                            

-  
         
٣٧٩٬٦٨٠٬٤٢٧  

           
٤٧٧٬٩٩٦٬١٧٦  

         
٣٥٧٬٧٥٣٬٢١٧  

         
٤٣٣٬٣٦٦٬٠٢٤  

                                                          مخصص مكافأة نھایة الخدمة
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٢٩٬٠٠٩٬٠٠٠  ٢٨٬٢٨٧٬٠٠٠  ٢٣٬٠٤٧٬١٩٥  ٢١٬١٩٧٬١٤٣  ١٩٬٤٣٢٬٨٤٧  

 المتداولةإجمالي الخصوم غیر 
           

١٩٬٤٣٢٬٨٤٧  
         
٤٠٠٬٨٧٧٬٥٧٠  

           
٥٠١٬٠٤٣٬٣٧١  

         
٣٨٦٬٠٤٠٬٢١٧  

         
٤٦٢٬٣٧٥٬٠٢٤  

           :حقوق المساھمین

 رأس المال
         
٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

         
٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

           
٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

         
٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

         
٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 االحتیاطي النظامي
         
١٩٤٬٠٤٦٬٠٣٢  

         
٢٠٧٬٨٠٣٬٦٧٧  

           
٢١٦٬٧٨٦٬٩٣٠  

         
٢٢٢٬٥٨٨٬٠٦٩  

         
٢٢٢٬٥٨٨٬٠٦٩  

 األرباح المبقاة
           

٩٠٬٧٨٦٬٨١٨  
           

٥١٬٢٠٥٬٦١٨  
             

٨٥٬٦٥٤٬٨٩٢  
           

٥٠٬٣٧٦٬٨٨٤  
           

٢٨٬٤٨٨٬٦٦٥  

 إجمالي حقوق المساھمین
      

١٬١٨٤٬٨٣٢٬٨٥٠  
      

١٬١٥٩٬٠٠٩٬٢٩٥  
        

١٬٢٠٢٬٤٤١٬٨٢٢  
      

١٬١٧٢٬٩٦٤٬٩٥٣  
      

١٬١٥١٬٠٧٦٬٧٣٤  

 إجمالي الخصوم وحقوق المساھمین
      

١٬٣٨٩٬٢٤٨٬٠١٢  
      

١٬٨١٩٬٠٦٠٬٨٥١  
        

٢٬٠٣١٬٤٣٢٬٢٩٤  
      

١٬٩٢٧٬٦٣١٬١٦٦  
      

١٬٨٩٣٬٩٥٨٬٨٥٦  

  
  قائمة االرباح والخسائر والدخل  الشامل اآلخر

 البیان 
٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

 صافي المبیعات
         
٣٥٥٬٥٨٧٬٣٤١  

         
٣٢٢٬٢٩٠٬٨٩٦  

           
٢٧٢٬٤١١٬٧٣٣  

         
٢٤٦٬٥٢٩٬٩٨٩  

١٦٦٬٦٠٧٬٧٢٠ 

 ً            :ناقصا

 تكلفة المبیعات
         
١٦٢٬٤٨٢٬٨٧٨  

         
١٦١٬٩٣٨٬٦٠٣  

           
١٥٨٬٤٥٥٬٤٤٢  

         
١٦١٬٣٤١٬٤٢٧  

١٥٧٬٣٥٨٬٩٨٨ 

 مجمل الربح
         

١٩٣٬١٠٤٬٤٦٣  
         

١٦٠٬٣٥٢٬٢٩٣  
           
١١٣٬٩٥٦٬٢٩١  

           
٩٬٢٤٨٬٧٣٢  ٨٥٬١٨٨٬٥٦٢ 

           :ناقصا ً

 المصروفات البیعیة والتسویقیة
             

٢٬٩٨٧٬٣٥١  
             

٣٬١٢٢٬٢٢٤  
               

٣٬٢٨٣٬٩٢٦  
             

٣٬٥٣٩٬٨٢٠  
٣٬٣٧٣٬١٤٩ 

 واإلداریة المصروفات العمومیة
           

١٦٬٠٦٩٬٣٩٥  
           

١٦٬٢٦٦٬٧٨٨  
             

١٦٬٦٤٤٬٨٥٩  
           

٢٠٬٢٩١٬٤٣٠  
١٥٬٤٥٠٬٧٢٣ 

       انخفاض في قیمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
                            

-  
٣٬٧٧٥٬٤٠١ 

            مجموع المصروفات
١٩٬٠٥٦٬٧٤٦  

           
١٩٬٣٨٩٬٠١٢  

             
١٩٬٩٢٨٬٧٨٥  

           
٢٢٬٥٩٩٬٢٧٣  ٢٣٬٨٣١٬٢٥٠ 

          دخل التشغیل) / خسارة(صافي 
١٧٤٬٠٤٧٬٧١٧  

         
١٤٠٬٩٦٣٬٢٨١  

             
٩٤٬٠٢٧٬٥٠٦  

           
١٣٬٣٥٠٬٥٤١-  ٦١٬٣٥٧٬٣١٢ 

 ایرادات أخرى
             

٦٬٦٣٥٬٣٧٧  
             

٧٬٣٦٨٬١٠٦  
               

١٬٣٣٤٬٩١٨  
                  

٧٨٬٠٧٢  
٤٤١٬١٩٩ 

 ارباح استثمارات
                            

-  
                            

-  
                              

-  
                            

-  
٥٬٠٨٠٬٤٦٢ 

       أرباح ودائع
                

٩٩٨٬٠٤٤  
١٧١٬٤٥٢ 

              مجموع اإلیرادات األخرى
٦٬٦٣٥٬٣٧٧  

             
٧٬٣٦٨٬١٠٦  

               
١٬٣٣٤٬٩١٨  

             
٥٬٦٩٣٬١١٣  ١٬٠٧٦٬١١٦ 

 مخصص م شروع الخرسانة
                            

-  
             

٦٬٥٠٠٬٠٠٠- 
                              

-  
                            

-  
٠ 

          الربح قبل التكالیف المالیة والزكاة) / الخسارة(صافي 
١٨٠٬٦٨٣٬٠٩٤  

         
١٥٤٬٨٣١٬٣٨٧  

             
٩٥٬٣٦٢٬٤٢٤  

           
٧٬٦٥٧٬٤٢٨-  ٦٢٬٤٣٣٬٤٢٨ 

     تكلفة التمویل
               

١٬١٣٠٬٠٠٠  
             

٣٬٣١٢٬٢٤١  
١٣٬٤٠٨٬٤٤٢ 

            

          صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
١٨٠٬٦٨٣٬٠٩٤  

         
١٥٤٬٨٣١٬٣٨٧  

             
٩٤٬٢٣٢٬٤٢٤  

           
٢١٬٠٦٥٬٨٧٠-  ٥٩٬١٢١٬١٨٧ 

 ً            :ناقصا

 مخصص الزكاة الشرعیة
             

٧٬٢٢٧٬٢٩٥  
             

٤٬٢٥٤٬٩٤٢  
               

٤٬٣٩٩٬٨٩٧  
             

٤٬٣٠٦٬٢٥١  
٢٬٦٩٦٬٣٤٩ 

          السنة) خسارة(صافي الدخل 
١٧٣٬٤٥٥٬٧٩٩  

         
١٥٠٬٥٧٦٬٤٤٥  

             
٨٩٬٨٣٢٬٥٢٧  

           
٢٣٬٧٦٢٬٢١٩-  ٥٤٬٨١٤٬٩٣٦ 
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           قد یعاد تصنیفھا الحقا إلى قائمة الربح والخسارة بنود

           الدخل الشامل اآلخر) / الخسارة(

                         اعادة احتساب تعویضات نھایة الخدمة
٨٣٬٠٠٠  

١٬٨٧٤٬٠٠٠ 

          صافي الدخل الشامل للسنة
١٧٣٬٤٥٥٬٧٩٩  

         
١٥٠٬٥٧٦٬٤٤٥  

             
٨٩٬٨٣٢٬٥٢٧  

           
٢١٬٨٨٨٬٢١٩-  ٥٤٬٨٩٧٬٩٣٦ 

      
/ األساس والمخفضة من صافي ربح ) خسارة/ (ربحیة 

 السنة) خسارة(
٠٫٢٦- ٠٫٦١ ١٫٠٠ ١٫٦٧ ١٫٩٣  

      
األساس والمخفضة من اجمالي ربح ) خسارة/ (ربحیة 

 الدخل الشامل للسنة) خسارة/ (
٠٫٢٤- ٠٫٦١ ١٫٠٤ ١٫٥٧ ١٫٩٣  

  
  
 

 .التقریر في الموضحة النتائج في یتمثل أثره و االسمنت، بیع و إنتاج ھو الرئیسي الشركة نشاط : سادس عشر 
  
  
  
  

    المخاطر  :سابع عشر 
 .صعوبة فتح اسواق للتصدیر والمنافسة في األسواق الخارجیة طبقا للظروف واإلشتراطات الحالیة .١
 .وإنخفاض ملحوظ في أسعار البیعبطء حركة المشاریع أدى إلى ارتفاع المعروض من االسمنت و شدة المنافسة   .٢
 .المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة  .٣
  .عدم توفر الوقود لتزوید خط اإلنتاج الثاني حیث أن الشركة مازالت تبذل جھودا إلنھاء المشكلة مع الجھات المعنیة .٤

  
  
  
  

 .للمبیعات الجغرافي التوزیع :ثامن عشر 
 

 ٢٠١٧ المنطقة 

 منطقة تبوك
   

١٤٨٬٦٤٤٬٢٧٥٫٨٠  

 الغربیة والشمالیة
       

٥٬٧٦٦٬٥٠٦٫٥٣  

 المدینة المنورة و العال 
     

١٢٬١٩٦٬٩٣٨٫٦٧  

      اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي
١٦٦٬٦٠٧٬٧٢١  
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  السابقة السنة نتائج عن التشغیلیة النتائج في الجوھریة الفروقات:   تاسع عشر 

 ٢٠١٧قائمة الدخل 
 التشغیلیة  عن العام  الماضيالفروقات الجوھریة في البنود 

 اسبابھ  التغیر 

 .انخفاض  متوسط سعر البیع - ٠٫٣٢ صافي المبیعات

 ً      :ناقصا
 .الكمیات المنتجة وتأثیر ارتفاع تكلفة الوقود وبعض بنود التكلفة انخفاض - ٠٫٠٢ تكلفة المبیعات

 .نتیجة النخفاض االیرادات  وارتفاع تكلفة المبیعات  - ٠٫٨٩ مجمل الربح
     :ناقصا ً

 .انخفاض قیم البنود المكونة لھا  - ٠٫٠٥ المصروفات البیعیة والتسویقیة
 .قیم البنود المكونة لھا انخفاض - ٠٫٢٤ المصروفات العمومیة واإلداریة

 نتیجة اختبار انخفاض القیمة ألصول الخط األول لإلنتاج - انخفاض في قیمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

 .نتیجة لما سبق  - ٠٫٠٥ مجموع المصروفات
 .نتیجة لما سبق  -١٫٢٢ دخل التشغیل) / خسارة(صافي 

 ارباح بیع موجودات ثابتھ   ٤٫٦٥ ایرادات أخرى
 قیمة ارباح مساھمة الشركة في شركة التصنیع وخدمات الطاقة - ارباح استثمارات

 .نقص السیولة المستثمرة في الودائع - ٠٫٨٣ أرباح ودائع

 .نتیجة لما سبق   ٤٫٢٩ مجموع اإلیرادات األخرى
   - شروع الخرسانةمخصص م

الربح قبل التكالیف المالیة ) / الخسارة(صافي 
 .نتیجة لما سبق  - ١٫١٢ والزكاة

 تسدید أرباح وعمولة اعادة الجدولة لقروض بنك البالد  ٣٫٠٥ تكلفة التمویل
      

 
  

 .نتیجة لما سبق  - ١٫٣٦ صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
 ً      :ناقصا

 .نتیجة لما سبق  - ٠٫٣٧ مخصص الزكاة الشرعیة

 .نتیجة لما سبق  - ١٫٤٣ السنة) خسارة(صافي الدخل 

بنود قد یعاد تصنیفھا الحقا إلى قائمة الربح 
         والخسارة

   الدخل الشامل اآلخر) / الخسارة(
  

  
 من تقریر الخبیر اإلكتواري -قیمة ایرادات اكتواریة   ٢١٫٥٨ اعادة احتساب تعویضات نھایة الخدمة

 .نتیجة لما سبق  - ١٫٤٠ صافي الدخل

 

  

  

 .القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة عن الصادرة المحاسبة معاییر عن اختالف أي یوجد ال  :عشرون 

  

  

حین البدء في انشاء المشاریع المزمع اقامتھا في المنطقة أن تتحسن نتائج نشاط وأعمال الشركة بشكل  یتوقع: الحادي والعشرون 

ملحوظ حیث أن وضع الشركة التنافسي أقوى بكثیر من أقرب المنافسین وأیضا بوجود مخزون جید لمادة الكلنكر یتم استخدامھ عند 

  .)في حال توفر الوقود الكافي للتشغیل(ارتفاع الطلب 
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 .األرباح توزیع سیاسة :الثاني والعشرون 

 :األتي النحو على للشركة األساسي النظاممن ) ٤٧( بالمادة ورد ما على الصافیة أرباحھا توزیع في الشركة سیاسة تعتمد

 .من رأس المال المدفوع % ٣٠ االحتیاطي بلغ متى وقفھ یتم نظامي احتیاطي لتكوین الربح صافي من)  % ١٠ (یجنّب  •

 ثابتةللجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین إحتیاطات أخرى وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح  •

 اجتماعیةمؤسسات  إلنشاءصافي األرباح مبالغ  نعلى المساھمین وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع م اإلمكانقدر 

 .من ھذه المؤسسات  لمعاونة ما یكون قائمالمنسوبي الشركة أو 

 .الشركة المدفوع  مال رأس من)  %٥ (من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل یوّزع  •

 .من النظام االساسي ٤٨یوزع المتبقي من االرباح على المساھمین طبقا للمادة  •

  -:إستحقاق األرباح ) ٤٨(المادة 

یستحق المساھم حصة من األرباح وفقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن ویبین القرار تاریخ اإلستحقاق وتاریخ التوزیع  (

 ) .وتكون أحقیة األرباح لمالي األسھم المسجلین في سجالت المساھمین في نھایة الیوم المحدد لإلستحقاق 

 

  :م٢٠١٧ لعام األرباح توزیع حساب  الثالث والعشرون 
 

   م  ٢٠١٧عن العام  أرباح توزیع لم یتم
  

٢٠١٧ 
 

 بیان توزیع األرباح للعام  سعودي -لایر 

 صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعیة )٢١٫٠٦٥٬٨٧٠(

 الزكاة الشرعیة: یخصم  ٢٫٦٩٦٬٣٤٥

 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعیة )٢٣٬٧٦٢٬٢١٩(
 .من صافي الربح بعد الزكاة % ١٠احتیاطي نظامي بواقع  :یخصم  ٠

 IFRSاعادة احتساب تعویضات نھایة الخدمة طبقا للمعاییر الدولیة  - فرق اكتواري : یخصم  )١٬٨٧٤٬٠٠٠(

)٢١٬٨٨٨٬٢١٩(   

 من رأس المال المدفوع% ٥حصة أولي للمساھمین بنسبة : یخصم  -

)٢١٬٨٨٨٬٢١٩(   
 یخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -

)٢١٬٨٨٨٬٢١٩(   
 رصید األرباح المرحل من العام الماضي: یضاف ٥٥٬٤٦٥٬١٤١

 م ٢٠١٧-١-١في  IFRSفرق اكتواري في مخصص حقوق نھایة الخدمة للتحول للمعاییر الدولیة : یخصم  )٥٬٠٨٨٬٢٥٧(

٢٨٬٤٨٨٬٦٦٥   
 ٢٠١٦یخصم ارباح موزعة عن  -

 من رأس المال% ) ٥(یخصم حصة إضافیة للمساھمین بنسبة  -

 ترحل للعام القادم  –االرباح المبقاة  ٢٨٬٤٨٨٬٦٦٥
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 :الرابع والعشرون 
 

 .الشركة لصالح بنك البالد على قرضین یوجد بأنھ اإلدارة مجلس یقر •
 حقوق أي یصدر لم و اكتتاب حق مذكرات أو خیار حقوق أي یوجد وال أسھم إلى للتحویل قابلة دین أدوات أي یوجد ال •

 .المالیة السنة خالل مشابھة
 .لالسترداد قابلة دین أدوات أي استرداد أو إلغاء أو بشراء الشركة تقم لم  •

  
 

 
  اإللتزام تجاه بنك البالد :الخامس والعشرون 

  
  

وقعت الشركة اتفاقیة تسھیالت بنكیة متوافقة مع الشریعة  م٢٠١٧مارس  ٢٨ھـ الموافق  ١٤٣٨جمادي الثانیة  ٢٩في تاریخ 
اإلسالمیة مع بنك البالد إلعادة جدولة اإللتزام القائم المتمثل في رصید القرضین القائمین السابقین مع البنك والحصول على تسھیل 

  - :اضافي كاآلتي 

-٠٣-٣٠سنوات تبدأ من  ٧السابق مع البنك وتبلغ مدة ھذا التسھیل  لایر لسداد رصید اإللتزام ٤٧٨٬٦٤٩٬١١٧تسھیل بقیمة  :أوالً       
م شاملة فترة سماح سنة واحدة ویتم السداد بموجب أقساط ربع سنویة على أن یتم سداد األرباح ٢٠٢٤-٠٣- ٢٩م وتنتھي في ٢٠١٧

 :بشكل ربع سنوي خالل فترة السماح وھذه القیمة تتمثل في 

لایر الذي خصص ألعمال انشاء الخط الثاني لإلنتاج وكانت فترة  ٣٩٠٬٨٥٦٬١٥٧٫٣٩األول بقیمة رصید القرض السابق       -١
 .م  ٢٠٢٢-٠٣- ٢٢م وتنتھي في ٢٠١٦- ٠٦-٢٢قسطا ربع سنویة تبدأ من  ٢٠سداده على 

ركة التصنیع لایر الذي كان مخصصا لزیادة مساھمة الشركة في ش ٨٧٬٧٩٢٬٩٥٩٫٩٠رصید القرض السابق الثاني بقیمة       -٢
 .م ٢٠٢٠-٠٥-٠٧م وتنتھي في ٢٠١٦-٠٨- ٠٧قسطا ربع سنویة تبدأ من  ١٦وكانت فترة سداده على ) طاقة (وخدمات الطاقة 

      
 ً لصالح الشركات المنفذة  ملیون لایر لتمویل سداد مستندات برسم التحصیل مقابل اإلعتمادات المستندیة ٢١تسھیل بقیمة  :ثانیا

سنوات تبدأ من  ٣والمشرفة على انشاء خط اإلنتاج الثاني ولغرض سداد جزء من مستحقات ھذه الشركات وتبلغ مدة سداد ھذا التسھیل 
 .أقساط نصف سنویة ٦م ویتم سداد ھذا التسھیل مع أرباحھ على  ٢٠٢٠-٠٣-٢٩م وتنتھي في ٢٠١٧ -  ٠٣-٣٠

      
 .م٢٠١٧ -١٢-٣١وفیما یلي بیان یوضح موقف القرضین حتي 

 
      

المسحوبات خالل  أصل القرض  )القیم باللایر(البیــــان 
 الفترة السابقة 

المسدد خالل 
٢٠١٧ 

رصید القرض في 
  ٢٠١٧نھایة 

  ٤٧٨٬٦٤٩٬١١٧   األول ) القرض ( التسھیل  
     

٤٧٨٬٦٤٩٬١١٧  
                       

-       ٤٧٨٬٦٤٩٬١١٧   

 الثاني ) الفرض ( التسھیل  
    

٢١٬٠٠٠٬٠٠٠  
       

٢١٬٠٠٠٬٠٠٠  
        

١٧٬٥٢٠٬٠٨٤        ٣٬٤٧٩٬٩١٦   

   ٤٩٦٬١٦٩٬٢٠١                    اإلجمالي  
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٣٬٤٧٩٬٩١٦  ٤٩٩٬٦٤٩٬١١٧  

  
  
  

 :الشركة إقرارات:   السادس والعشرون
 

 .الصحیح بالشكل الحسابات سجالت بإعداد الشركة تقر -١
 .بفعالیة و نفذ سلیمة أسس على الداخلیة أعد الرقابة نظام الشركة أن تقر  -٢
 .نشاطھا مواصلة على الشركة قدرة في یذكر شك أي یوجد ال أنھ تقر الشركة  -٣

 
  
 

 المستحقة النظامیة المدفوعات :العشرون السابع و
 

 م ٢٠١٧ البیــان
  ٢٬٦٩٦٬٣٤٩             مصلحة الزكاة والدخل

  ٥٬٦٣٨٬٥٧٣             وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة
  ٢٤٦٬٦١٧               المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

  
  

 : والعشرون الثامن
  نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة وإجراءات نظام الرقابة الداخلیة

الداخلیة بالشركة عملیات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالیة نظام وإجراءات الرقابة الداخلیة في حمایة أصول تنفذ إدارة المراجعة 
ام الضبط ي نظ، ولم تظھر عملیات المراجعة المشار إلیھا ضعفاً جوھریاً ف طر العمل وقیاس مدى كفاءة األداءویم مخاقتو ، الشركة

ا النظام ضمن مھمة مراجعتھ للبیانات ذقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملیة تقویم لھالداخلي لدى الشركة ، ومن ناحیة أخرى ی
، وتقاریر إدارة  لجنة المراجعة اجتماعاتمن اإلطالع على كافة محاضر  حیث تقوم الشركة بتمكینھ، ة للشركة المالیة الختامی

  .  وكافة الوثائق المطلوبةالسنة المالیة / المراجعة الداخلیة للفترة 
  
  

  :رأي لجنة المراجعة 
بعض المالحظات  باستثناءن تقییم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلیة والمالیة بالشركة لم تظھر أي ضعف جوھري ، ا

مع اإلدارات المعنیة لتنفیذ إدارة المراجعة الداخلیة  اتفاقغیر الجوھریة والتى تم اإلبالغ عنھا في تقاریر المراجعة المختلفة ، وتم 
   .إجراءاتھا التصحیحیة 

  
ومن ناحیة أخرى یقوم مراجعة الحسابات الخارجي عادة بعملیة تقویم لھذا النظام ضمن مھمة مراجعتھ للقوائم المالیة السنویة للشركة 

، وتقاریر إدارة  لجنة المراجعة عاتاجتمااسات واإلجراءات ومحاضر یعلى كافة النظم والس اإلطالعحیث تقوم الشركة بتمكینھ من 
  .السنة المالیة محل الفحص /  المراجعة الداخلیة للفترة

  
   
  
  
  



  
  

 TABUK CEMENT CO   شركــــة أسمنـــت تبـــوك
  

___________________________________________________________________  

  
  

 ٣٦من  ٣٦صفحة        م  ٢٠١٧التقریر السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

  :والعشرون تاسعال
 
  .تعویض أو راتب أي عن التنفیذیین كبار احد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء من احد أي یتنازل لم
 

 :الثالثون 
 

 .المملكة خارج أو داخل للشركة تابعة شركات یوجد ال •
 .وإدارتھا الشركة موقع تغییر یتم لم •
بفضل هللا لم یتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي على الشركة من الھیئة أو من أي جھة  •

 .اشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة
 .الحقوق بتلك الشركة ألشخاص أبلغوا تعود التصویت في األحقیة ذات األسھم فئة في مصلحة أي یوجد ال •
القصر وآبائھم  وأوالدھم أزواجھم و التنفیذیین كبار و الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود خیار حقوق و مصلحة أي یوجد ال •

 .دین أدوات أو أسھم واقربائھم في وأمھاتھم
 .لالسترداد قابلة دین أداوت توجد وال أسھم إلى للتحویل قابلة دین أداوت توجد ال •
 .لألرباح حقوق أي عن الشركة مساھمي أحد بموجبھ تنازل اتفاق أو ترتیبات أي یوجد ال •
 .الشركة موظفي لمصلحة أنشأت أخرى احتیاطیات أو استثمارات أي یوجد ال •
 .المالیة القوائم على القانوني المحاسب قبل من التحفظ یتم لم •

 
 IFRSالتحول الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي :  الحادي والثالثون

المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة فقد تم استكمال  IFRSفیما یتعلق بموضوع التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
للقیام بعملیة التحول إلى المعاییر  "دیلویت آند توش "الشركة قد تعاقدت مع مكتب بكر أبو الخیر عملیة التحول إلیھا حیث كانت 

  :م تم ما یلي ٢٠١٧الدولیة للتقریر المالي وخالل عام 

 .م٢٠١٧م طبقا للمعاییر الدولیة خالل ینایر ٢٠١٦- ٠١-٠١إعداد األرصدة االفتتاحیة كما في  •
 .م ٢٠١٧م كانت أساسا للمقارنة في العام  ٢٠١٦تم إصدار التقاریر الربعیھ عن العام  •
ییر الدولیة المعمول بھا في المملكة اطبقا للمع ٢٠١٧وكذلك التقریر المالي السنوي  ٢٠١٧تم اصدار التقاریر الربعیة للعام  •

 . العربیة السعودیة
  

  :اإلدارة مجلس مقترحات  :الثاني والثالثون 
   :یلي ما حضرتكم على اإلدارة مجلس یقترح
 .م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١التصویت على تقرر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .١
  .م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١التصویت على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  .٢
  .م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١مراجع الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في   التصویت على تقریر .٣
  .م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .٤
التصویت على تعیین مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة  .٥

م وتحدید ٢٠١٩م والربع األول لعام ٢٠١٨العام المالي وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 
  .أتعابھ 

  
الى وزارة التجارة في ختام تقریرنا ھذا یسر رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن یتقدموا بخالص الشكر والتقدیر 

صل مع الشركة والذي على دعمھم وتعاونھم المتوا وجمیع االدارات الحكومیة ذات العالقة وھیئة السوق المالیة واالستثمار
والى مساھمي الشركة الكرام على دعمھم وثقتھم، وإلى كافة العاملین في  وازدھارھا كان لھ األثر الكبیر في تقدم الشركة 

 ھودھم المثمرة خالل العام الماضالشركة على ج


