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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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أمير منطقة تبوك - الرئيس الفخري للشركة
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ
سعود بن سليمان الجهني

رئيس مجلس اإلدارة 

السادة / مساهمي شركة أسمنت تبوك                                             المحترمين 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، ، ،

ــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة منســوبي                         ــة عــن نفســي ونياب ــي أصال يطيــب ل
ــى  ــرة عل ــاء نظ ــح إلق ــذي يتي ــر ال ــذا التقري ــم ه ــن أيديك ــع بي ــوك ، أن أض ــمنت تب ــركة أس ش
ــكل فخــر  ــره ب ــذي نعتب ــاه مــن إنجــازات ونجاحــات خــال العــام 2019م ، وال خاصــة مــا حققن

ــازات. ــام اإلنج ع

ــاع  ــي قط ــدة ف ــركة كرائ ــة الش ــز ومكان ــي تعزي ــهمت ف ــام أس ــذا الع ــركة ه ــازات الش إنج
ــد مــن الخبــرات  ــاء المزي ــز وبن صناعــة االســمنت فــي المملكــة ، وســتبقى ملتزمــة فــي تعزي
فــي االقتصــاد المحلــي ، وتتحلــى شــركة أســمنت تبــوك بالقدرة على االســتجابة الســريعة 
ــة منتجاتهــا وخدماتهــا وخبراتهــا لتتجــاوب  ــرات التــي تشــهدها الصناعــة بمواكب للتغي
ــات  ــر أخاقي ــى معايي ــق أعل ــع تطبي ــا ، م ــرة لعمائه ــة والمتغي ــات المتنامي ــع االحتياج م

ــل . العم

ــز  آل ســعود  وبعــد توجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزي
رعــاه هللا ومتابعــة ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــة 2030م مــع برنامــج التحــول الوطنــي  ــز آل ســعود حفظــه هللا انطلقــت رؤي ــن عبدالعزي ب

ــة مرحلــة جديــدة فــي مســيرة المملكــة . 2020م لتشــكيل بداي

ــادر  ــن مص ــدًا ع ــخة ، بعي ــس راس ــى أس ــي عل ــوي مبن ــاد ق ــاء اقتص ــى بن ــة إل ــدف الرؤي ته
ــة  ــز علــى تنشــيط مختلــف القطاعــات االقتصادي ــم التركي ــة ، بحيــث يت الدخــل التقليدي
ــة 2030م ليعــزز مــن الفــرص الممنوحــه للقطــاع الخــاص ، مــن  األخــرى ، ويأتــي إنطــاق رؤي

ــاء  . ــات البن ــي قطاع ــر ف ــع أكث ــال ، والتوس ــن االعم ــدة م ــة جدي ــدء نوعي ــل ب أج
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ــادة المحليــة فــي مجــال صناعــة اإلســمنت من خال الرؤيــــــــــة الوصــول إلــى الري
ــار األمثــل لــكل  ــة الجــودة والكفــاءة والخي ــا علــى أن نكــون أيقون محافظتن

من عماءنا وموظفينا والمســاهمين والمســتثمرين .

المطابقـة الرســالة اإلسـمنت  بمنتجـات  واإلقليمـي  المحلـي  السـوق  رفـد 
للمواصفـات والمعاييـر العالميـة ودعم التنمية المسـتدامة من خال 
ـر البنـى التحتيـة . تنشـيط الحركـة العمرانيـة والبيئـة اإلنشـائية وتطوي

الفاعليةاألهــداف 

توظيفهـا  فـي  المهـارة  خـال  مـن  األصـول  قيمـة  نقـدر  نحـن 
ـا مـن  ـز مـا هـو متوفـر لدين واسـتخدامها ، نعمـل بشـكل دائـم علـى تعزي
. والحكمـة    ، المكتسـبة  والمعرفـة   ، التمويليـة  والقـدرات   ، الطاقـة 

  

الحيوية

ـا مـن  ـا ، ومعرفتن ـا مـن إعـادة االسـتثمار فـي قدراتن ـا قـوة تمكن لدين
ـز  . خـال النمـو المسـتمر ممـا يخلـق بيئـة محفـزة علـى اإلبـداع والتمي

سعادة المهندس
علي بن سيف القحطاني

الرئيس التنفيذي
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موقع شركة أسمنت تبوك الجغرافي :
ــاء،  ــة ضب ــن محافظ ــم م ــافة ٢٧ ك ــى مس ــاء وعل ــاء ضب ــن مين ــرب م ــوك بالق ــمنت تب ــركة أس ش

ــوك ــة تب ــن مدين ــم م ــافة ٢٢٠ ك ومس

مكانة شركة أسمنت تبوك بين المشاريع الضخمة :
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الخامــس  الســنوي  ــره  تقري يقــدم  أن  الشــركة  إدارة  مجلــس  يســر 
ــة                     المنتهي الســنة  خــال  أعمــال  مــن  إنجــازه  ــم  ت عمــا  والعشــرون 
ــم الماليــة الختاميــة  فــي 2019/12/31م الموافــق 1441/05/05هـــ مــع القوائ

ــر مراقــب حســابات الشــركة كمــا يلــي : وتقري

التكوين والنشاط
شـركة اسـمنت تبـوك هـي شـركة مسـاهمة سـعودية مسـجلة فـي 
ـ  مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقـم ) 889 ( بتاريخ 7 شعبان 1414هـ
ـر 1994م  وبموجـب السـجل التجاري رقم )3550012690(   الموافـق 19 يناي

ــ الموافق 2 أغسـطس 1994م . بتاريـخ 25 صفـر 1415هـ

رأس مـال الشـركة المصـرح بـه والمدفـوع 900 مليـون ريـال سـعودي 
مقسـم إلـى 90 مليـون سـهم متسـاوية القيمـة ، قيمـة كل منهـا 10 

ريـال سـعودي، وجميعهـا أسـهم اسـمية عاديـة ونقديـة .

العـادي  اإلسـمنت  تصنيـع  فـي  الرئيسـي  الشـركة  نشـاط  يتمثـل 
ومشـتقات  الصناعيـة  ولألغـراض  للكبريتـات  المقـاوم  والبورتانـدي 
اإلسـمنت وتوابعـه واالتجـار بتلـك المنتجـات والقيـام بجميـع األعمـال 
اإلسـمنت  ـر  وتصدي واسـتيراد  الغـرض  لهـذا  والمتممـة  المتعلقـة 
ومنتجاتـه وتملـك العقـارات والمعامـل العلميـة لتحسـين المنتجـات 
بموجب الترخيص الصناعي رقم  ) 514/ ص ( والذي تم أخر تعديل عليه 
بموجـب ترخيـص رقـم ) 2658 ( بتاريـخ 29 شـعبان 1438هــ  الموافـق 25 

2017م.   ـو  ماي

تقريــر
مجلس

اإلدارة
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حصل الرئيس التنفيذي للشركة
المهندس علي القحطاني على جائزة أفضل رئيس تنفيذي

لقطاع البناء في العالم العربي
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المنتجــــات

)OPC( اإلسمنت البورتالندي العادي   
    أكثــر أنــواع اإلســمنت شــيوعًا ويســتخدم فــي الخرســانة والبنــاء واألساســات بشــكل عــام عنــد عــدم وجــود 

كبريتــات فــي التربــة أو الميــاه الجوفيــة .

مجاالت االستخدام
 • أعمال البناء العامة .
 • الهياكل الخرسانية .

 • أعمال الخرسانة المسلحة .
 • تصنيع البلوك / الطوب .

 • اللياسة واألرضيات .

)PPC( اإلسمنت البورتالندي البوزوالني
   أحــد أنــواع تركيبــات اإلســمنت البورتانــدي المعروفــة والتــي يتــم إنتاجهــا عــن طريــق طحــن الكلنكــر والجبــس مــع 

خلــط نســبة معينــة مــن مــادة الحجــر البركانــي ) البوزوالنــا ( والمشــابهة فــي خصائصهــا لمــادة اإلســمنت .

مجاالت االستخدام
 • 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 . 

 )SRC( اإلسمنت المقاوم للكبريتات
   أحــد أنــواع اإلســمنت البورتانــدي الــذي تكــون فيــه نســبة المركبــات القابلــة للتفاعــل مــع أمــاح الكبريــت أقــل مــن 

المعتــاد وذلــك لحمايــة الخرســانة مــن التحلــل فــي ظــل تواجــد أمــاح الكبريــت فــي التربــة أو الميــاه الجوفيــة .

مجاالت االستخدام
• األساسات والقواعد .

• البنية التحتية والبدروم .
• مصانع الكيماويات .

• مناسب لألعمال تحت األرض أينما تكون الكبريتات موجودة في التربة أوالمياه الجوفية .
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ـــل فـــي تطوير قطـــاع اإلســـمنت وخدمة  حـــرص الشـــركة فـــي خضـــم أدائهـــا لدورهـــا المتمث
ـــى تعـــدد محاورها بما  ـــة ، عل ـــادئ المســـئولية اإلجتماعي ـــق مب ـــى تطبي ـــي ، عل اإلقتصـــاد الوطن

ـــات المجتمع.  ـــف فئ ـــة مع مختل يحقـــق الشـــراكة الحقيقي

ـــة إنمـــا هـــي التزام مســـتمر  ـــت الشـــركة أن توجهاتهـــا فـــي المســـئولية االجتماعي وقـــد أثبت
ـــزة ضمن المجتمع ، ولها دورها وتأثيرها في ســـد احتياجاته والمســـاهمة في  لتبقـــى ركنًا وركي

تطويره

و تمضي شـــركة اســـمنت تبوك في تحقيق رؤيتهـــا وتطوير أعمالها ، وســـتواصل التزامها 
بمســـئوليتها اتجاه المجتمع

وعمـــدت الشـــركة على مدار العام الماضي على اســـتمرار العمل وفـــق نهجها لتعزيز دورها 
الريادي في مجال المســـئولية االجتماعية والمســـاهمة في المجتمع .

ـــوك أن المســـئولية االجتماعية هـــي بمثابة تذكير للشـــركات  ب كما تؤمن شـــركة اســـمنت ت
ـــه مـــن جهـــة ، وأنهـــا مســـئولية  ي ـــذي تنتســـب إل بمســـئولياتها وواجباتهـــا إزاء مجتمعهـــا ال
ـــر واحـــد مـــن جهـــة أخـــرى. وتبدأ  كل شـــخص بالشـــركة وليســـت مســـئولية إدارة واحـــدة أو مدي
ـــزام الشـــركة بالقوانين المختلفـــة، خاصة مـــا يتعلق بحقوق  ت ـــة مـــن ال المســـئولية اإلجتماعي

ـــة المجتمع  ـــة، وتنمي ـــن، والحفـــاظ على البيئ العاملي

ـــي تنتهجهـــا شـــركة اســـمنت تبوك  ت ـــة، ال ويتلخـــص اإلطـــار العـــام للمســـئولية االجتماعي
ـــد التبرعـــات  ـــم قيمتهـــا المضافـــة للمجتمـــع ككل ، فـــي كونهـــا ال تقـــف عن مـــن أجـــل تعظي
ـــر شـــموال للعمـــل  ـــة، فثمـــة مجـــاالت أوســـع وأكث ـــة والخيري للمشـــروعات والبرامـــج التنموي
ـــادئ عامة تلتزم بها الشـــركة، باعتبارهـــا منظومة أخاقية من العمـــل واالنتماء والتكافل  ومب
ـــق األهـــداف قريبة  ـــات مـــن أجـــل إحـــراز النجـــاح وتحقي ـــن الحقـــوق والواجب ي ـــوازن ب ت ـــة وال والرعاي
ـــدة المدى ضمن ســـياقات قانونية وسياســـية وأخاقية. ويندرج تحـــت هذا اإلطار تنظيم  وبعي
ـــزام حقـــوق  ت ـــه ، وال ـــة ، ومكافحـــة الفســـاد وتجنب ـــادئ وقواعـــد أخاقي وإدارة األعمـــال وفـــق مب
ـــك ، يرتكز اإلطار العـــام لمفهوم المســـئولية االجتماعية على  اإلنســـان والعمـــل والعمال كذل

المسئولية اإلجتماعية
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اتخاذ نظرة شـــمولية للمســـئولية االجتماعية للشـــركة والتركيز على التنمية اإلقتصاديه مثل 
ـــم ، وفـــرص العمـــل  واإلدارة اإلجتماعية بما تشـــمله من المشـــاركة المجتمعية ، وإدارة  التعلي
ـــى جانب الجهود  ـــة وحمايتهـــا وتطويرهـــا وحماية الموارد األساســـية هذا جميعه يضاف إل البيئ

ـــة القائمة . ـــة الدوري الخيري

ـــث بلغـــت قيمـــة التبرعـــات لدعـــم المجتمع  ـــي حي وتقـــوم الشـــركة بدعـــم المجتمـــع المحل
ـــف ريال ( خال عـــام 2019م . ـــات خيرية وأنشـــطة مبلغ وقـــدره ) 563.600 أل ـــي مـــن جمعي المحل

ـــة وذلك بدعمها  وتظهـــر الشـــركة بوضوح رؤيتها في ترســـيخ مفهوم الشـــراكة المجتمعي
ـــات المجتمع ، ويمكـــن تلخيص أهم المشـــاركات كالتالي :- المتواصـــل لجميع فئ

1. جائزة األمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية .

2. اليوم العالمي للدفاع المدني .

3. المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بضباء 

4. جمعية برنامج االمير فهد بن سلطان االجتماعي .

5. جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك .

6. الجمعية الخيرية بضباء .

7. مشروع العيادات المتنقلة ) الجمعية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك ( .

8. جمعية مركز الخريطة الخيري .  
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حوكمة
الشركة
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• نظام الحوكمة شركة اسمنت تبوك

• حقوق المساهمين والجمعية العامة

• مجلس اإلدارة تكوينه ووظائفه

• أعضاء مجلس اإلدارة

• الوضع الحالي لحوكمة الشركة

• الجمعيات التي تم عقدها خالل العام 2019 م
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أواًل : حوكمة الشركة

تهــدف الحوكمــة لوضــع القواعــد والمعاييــر المنظمــة لضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة التــي 
تكفــل حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح ، وبموجبــه تلتــزم شــركة أســمنت تبــوك بانتهــاج أعلــى 
معاييــر الحوكمــة ، إيمانــًا منهــا بــأن نظــام الحوكمــة الســليم هــو األداة المهمــة فــي تنميــة ثــروات المســاهمين 
علــى المــدى الطويــل ، ويتفــق هــذا النظــام مــع التــزام الشــركة بالجــودة فــي كافــة عملياتهــا وأنشــطتها 
ومنتجاتهــا. وتعتبــر القواعــد والسياســات واإلجــراءات الــواردة فــي هــذا النظــام ملزمــة لــكل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمديريــن و الموظفيــن فــي الشــركة ، وال يجــوز تعديــل هــذا النظــام إال بقــرار مــن 

مجلــس إدارة الشــركة .

وُيعّرف نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك بأنه يبنى على أسس مهمة وهي :

1. النظــام األمثــل الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه الشــركة ورقابتهــا ، ويوضح هيكل الحوكمة وتوزيع الســلطات 
والمســئوليات بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة ، كمجلــس اإلدارة والمديريــن والمســاهمين وأصحــاب 

المصالــح األخــرى .

2. يوضــح القواعــد واإلجــراءات المتعلقــة باتخــاذ القــرار فــي شــئون الشــركة ، ويوفــر الهيــكل الــذي يوضــح 
أهــداف الشــركة ووســائل تحقيقهــا ومراقبــة األداء ويكــون مجلــس اإلدارة مســئواًل عــن نظــام الحوكمــة 

بشــركة أســمنت تبــوك .

تتمثل مسئولية مجلس اإلدارة في عدة نقاط ومنها :

1( وضــع األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وتوفيــر القيــادة التــي تعمــل علــى تنفيذهــا ، واإلشــراف علــى إدارة 
الشــركة وإعــداد تقاريــر للمســاهمين حــول إدارتهــم للشــركة .

2( تخضــع أعمــال مجلــس اإلدارة لألنظمــة واللوائــح ونظــام الشــركة األساســي ولرقابــة المســاهمين فــي 
الجمعيــة العامــة للشــركة . 

     كمــا أن نظــام حوكمــة شــركة أســمنت تبــوك تــم إعــداده بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ، ووفقــًا للمعاييــر العالميــة المتعــارف عليهــا فــي 
حوكمــة الشــركات ، ويجــب النظــر إليــه باعتبــاره أســاس نظــام الحوكمــة فــي الشــركة وليــس كبديــل لسياســات 

اإلدارة الســليمة لكافــة المســتويات اإلداريــة بالشــركة ، ويتعيــن األخــذ بــه ضمــن :

• نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 02– 06–1424 هـ و لوائحه التنفيذية .

والقــرارات  وتعديالتــه  28-01-1437هـــ  وتاريــخ   3 م/  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــركات  نظــام   •
. واألســتثمار  التجــارة  وزارة  مــن  الصــادرة  والتعاميــم 

• النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك .

، بمــا  الحاجــة لذلــك  النظــام مــن حيــن آلخــر عنــد  أو ) للجمعيــة ( تعديــل هــذا  ويجــوز لمجلــس اإلدارة 
يتوافــق مــع تعليمــات ومتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة، واحتياجــات العمــل ومقتضــى اإلدارة الســليمة،                                    

وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة .

الصــادر                                        الشــركات  حوكمــة  الئحــة  مــواد  جميــع  تطبيــق  تــم  تبــوك  اســمنت  شــركة  حوكمــة  وبنظــام 
. الماليــة   الســوق  هيئــة  عــن 
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفــل النظــام األساســي لشــركة اســمنت تبــوك ونظــام حوكمتهــا للمســاهم عــدة نقــاط علــى أن ُتثبــت 
ــة بالســهم وهــي :- ــع الحقــوق المتصل للمســاهمين جمي

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

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

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

4. الحــق التصــرف فــي األســهم و مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة والرفــع دعــوى المســئولية علــى أعضــاء 
المجلــس .

5. الحــق االستفســار وطلــب المعلومــات بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الســوق 
الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة .

علــى  وتحــرص   ، العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  مــن مســاهميها  عــدد  أكبــر  الشــركة مشــاركة  تتيــح   .6
اختيــار الوقــت والمــكان المالئميــن لعقدهــا . إضافــة إلــى أنهــا تتبنــى نظــام التصويــت عــن بعــد لُتســهل علــى 

مســاهميها ممارســة حــق التصويــت . 

ينــص النظــام األساســي لشــركة اســمنت تبــوك ونظــام حوكمتهــا علــى األحــكام المتعلقــة بالجمعيــة 
العامــة للمســاهمين والتــي تشــتمل علــى اإلجــراءات واالحتياطــات التاليــة :

1( ضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة ، وُتعتبــر الجمعيــة العامــة للمســاهمين هــي 
الســلطة األعلــى فــي الشــركة .

2( صالحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وإعفائهم.

3( مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة وحــق االستفســار وطلــب المعلومــات بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال 
يتعــارض مــع نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة . وإقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة ، وتعييــن مراقــب 
الحســابات وتحديــد أتعابــه ، وإقــرار توزيــع األربــاح الموصــى بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ، وزيــادة رأس مــال 

الشــركة أو تخفيضــه ، وتعديــل النظــام األساســي للشــركة .

     علمــًا بــأن شــركة اســمنت تبــوك تمكــن مســاهميها مــن االطــالع علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة، 
وتقــوم بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بنســخة منــه خــالل )عشــرة( أيــام مــن تاريــخ انعقادهــا .
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تقــوم الجمعيــة العامــة بتعييــن ســبعة أعضــاء بمجلــس اإلدارة عــن طريــق التصويــت العــادي والتصويــت عــن 
بعــد وذلــك مــن بيــن المتقدميــن لعضويــة المجلــس ، وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات المحــددة مــن قبــل وزارة 
التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركة األساســي لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات ويجــوز 
إعــادة انتخابهــم علمــًا بــأن نظــام حوكمــة شــركة أســمنت تبــوك يوجــب أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس مــن 

غيــر التنفيذييــن .

 تعريف مجلس اإلدارة :

الكيان اإلداري األعلى في الشركة والذي يمثلها ويحمي مصالحها ، وعلى المجلس عدة مسئوليات وهي : 
1. قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة ألدائها .

2. ممارســة هــذه المســئولية باعتمــاد وتطبيــق سياســاتها وأهدافهــا ومســاندة إداراتهــا فــي أداء مهامهــا 
وفــق معاييــر محــددة .

3. توجيــه اإلدارة التنفيذيــة وضبطهــا ، ووضــع الضوابــط المناســبة لعملهــا ، ويشــمل ذلــك تحديــد رؤيــة 
والمحــددات  والسياســات  لــإدارة  الصالحيــات  تفويــض  أســس  وتحديــد  للشــركة  واضحــة  وإســتراتيجية 

المســموح لهــا العمــل فــي حدودهــا . 

ومن المسئوليات على مجلس اإلدارة اعتماد التوجهات اإلستراتيجية

واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ، ومن ذلك :

• وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .

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

• اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك األصول والتصرف بها .

• وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة .

• المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:

• وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف 

الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة .

• التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .

• التأكد من تطبيق أنظمة رقابية إلدارة المخاطر ، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه 

الشركة وطرحها بشفافية .

• المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .

أعضاء مجلس اإلدارة
غير  األعضاء  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أغلبية  تكون  أن  على  تبوك  اسمنت  شركة  حوكمة  نظام  ينص 
أو ثلث أعضاء  . كما ينص على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين  التنفيذيين 

المجلس أيهما أكثر .

مجلس اإلدارة تكوينه ووظائفه
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طبق نص المادة / الفقرةرقم المادة
جزئيًا

لم 
األسباب والتفاصيليطبق

المادة 
التاسعة والثالثون

التـــدريب

2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، 
بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 

بأنشطة الشركة .

المادة استرشادية✖

المادة
الحادية واألربعون

التقييم

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

سنويًا ، وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى 
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر 

وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة 
والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

تم التقييم ✖

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

المادة استرشادية✖

المادة السبعون
تشكيل لجنة 
إدارة المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ) لجنة إدارة 
المخاطر ( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس 

اإلدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى 
مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية 

✖

تدخل مراقبة المخاطر من ضمن 
اختصاصات لجنة المراجعة ، مع 

العلم أن الشركة تنفذ نظام مراقبة 
مخاطر ، وتعد خطة المراجعة 
الداخلية على أساس المخاطر

المادة
الثانية والسبعون 
اجتماعات لجنة 

إدارة المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ) ستة أشهر ( على 
اإلقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

المادة استرشادية✖

 المادة 
الخامسة والثمانون  

تحفيز العاملين

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

محل القرارات المهمة 
✖

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
✖

تم إعتماد برنامج االدخار من مجلس 
اإلدارة وتوجيه إدارة الشركة بالعمل 

عليه .

المادة استرشادية✖3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

المادة
السابعة والثمانون

المسئولية 
اإلجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بن أهدافها واألهداف التي 

يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع

المادة استرشادية✖

المادة 
الثامنة والثمانون

مبادرات العمل 
االجتماعية

1( وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات 
في العمل االجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط 

المشابه 
المادة استرشادية✖

4( وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسئولية االجتماعية 
للشركة 

المادة استرشادية✖

المادة
الخامسة والتسعون 

تشكيل لجنة 
حوكمة الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، 
فعلية أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة 

الرابعة والتسعون من هذه الالئحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس اإلدارة سنويًا 

على األقل بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها 

المادة استرشادية✖

قامــت شــركة أســمنت تبــوك بتطبيــق جميــع المــواد االلزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركة الصــادرة مــن                   
هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء التالــي :

الوضع الحالي لحوكمة الشركة
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الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون

البنودالتفاصيل

يوم األحد
23 شعبان 1440هـ  

الموافق 28 أبريل 2019م

1. التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5. التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاء علــى توصيــة لجنــة 

المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي و الثالــث والرابــع والســنوي 

مــن العــام المالــي 2019 والربــع األول لعــام 2020 وتحديــد أتعابــه .

فندق سويس انترناشيونال 
مدينة تبوك

الساعة 6:30 م

الجمعية العامة العادية الثانية والثالثون

البنودالتفاصيل

يوم الخميس
18 رمضان 1440هـ  

1. التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاء علــى توصيــة لجنــة الموافق 23 مايو 2019م

المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والرابــع والســنوي 

مــن العــام المالــي 2019م والربــع األول مــن عــام 2020م وتحديــد أتعابــه
فندق هوليداي إن 

مدينة تبوك

الساعة 10:30 م

الجمعيات التي تم عقدها خالل العام 2019م
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الجمعية العامة الغير عادية الخامسة

البنودالتفاصيل

يوم الخميس
07 جمادى األولى 1441هـ 

الموافق 02 يناير 2020 

1. التصويــت انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن بيــن المرشــحين للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ اعتبــارًا مــن تاريــخ 

2020/01/26م وتنتهــي 2023/01/25 م لمــدة ثــالث ســنوات ميالديــة .

2. التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 2020/01/26 وتنتهــي 

فــي 2023/01/25 لمــدة ثــالث ســنوات ميالديــة  وعلــى مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا 

وعلــى تعييــن المرشــحين التاليــة أســمائهم :

      • األستاذ / طارق بن خالد العنقري – رئيسًا .

      • األستاذ / علي بن سليمان بن عايد العائد .

      • األستاذ / تركي بن محمد بن صالح المرزوق .

      • األستاذ / تركي بن عبدالمحسن بن فالح اللحيد .

3. التصويت على تعديل المادة رقم ) 19 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس .

4. التصويت على تعديل المادة رقم ) 23 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة  باجتماعات المجلس .

5. التصويت على تعديل المادة رقم) 24 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس .

6. التصويت على تعديل المادة رقم) 25 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة بمداوالت المجلس .

7. التصويت على تعديل المادة رقم) 31 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

8. التصويت على تعديل المادة ) 32 ( من النظام األساسي للشركة والخاصة بحضور الجمعيات .

9. التصويت على تعديل الئحة حوكمة الشركة .

10. التصويت على تعديل الئحة اللجنة التنفيذية .

11. التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

12. التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة .

13. التصويت على تعديل سياسات اإلفصاح والشفافية .

14. التصويت على تعديل سياسات ومعايير مجلس اإلدارة .

15. التصويت على سياسة تعارض المصالح .

فندق سويس انترناشيونال 
مدينة تبوك

الساعة 6:30 م
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مجلس 
اإلدارة
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• التكوين والتصنيف 

• لجان مجلس اإلدارة

• ملكية أسهم الشركة

• الجمعيات العامة العادية والغير عادية 

• إقرار مجلس اإلدارة

• توصيات لجنة المراجعة
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أ. تصنيف مجلس اإلدارة

تــم تصنيــف األعضــاء وفقــًا للتعريفــات الــواردة بالمــادة الثانيــة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة 

الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية .

العضو
تصنيف العضوية

مستقلغير تنفيذيتنفيذي

د.سعيد بن سعيد عبيد

أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.سليمان بن صالح الصراف

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ.عمر بن عبدالعزيز الشثري

أ.طارق بن خالد العنقري

م.رياض بن محمد الناصر

ثانيًا : مجلس اإلدارة



31 شركاء التنميةالتقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك 2019 

ب. خبرات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة  .

األستاذ
سعود بن سليمان الجهني

األستاذ
طارق بن خالد العنقري

الوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 
• رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك إبتداء من 14 إبريل 2019 م وحتى نهاية دورة المجلس 

بتاريخ 25 يناير 2020 م
• مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشئون التأمينية

الوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 26 يناير 2017 م وحتى 13 إبريل 2019م .

• مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات في المؤسسة العامة للتقاعد

المؤهـــــالت والخبــــــرات

• ماجستير علوم إكتوارية
• عضو مجلس إدارة في عدة شركات

• العلوم اإلكتوارية
• الحوكمة

الوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019م وحتى نهاية دورة 
المجلس بتاريخ 25 يناير 2020 م 

• رئيس مجلس إدارة موبايلي فنتشرز
• المدير العام التنفيذي لعالقات المستثمرين شركة اتحاد االتصاالت

• عضو مجلس إدارة و اللجنة التنفيذية شركة لجام للرياضة ) وقت اللياقة (

الوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة

• مستشار لمجلس هيئة السوق المالية .
• مسئول عالقات المصدرين في السوق المالية السعودية ) تداول ( .

• مدير عالقات تمويل الشركات ) مصرف الراجحي ( .
• مسئول خدمة العمالء ) شركة جرير للتسويق ( .

المؤهـــــالت والخبــــــرات
IeBusiess School ماجستير إدارة أعمال.من •

• دبلوم تمويل الشركات و االئتمان
• بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

• عضو مجلس إدارة البنك األهلي 
التجاري وعضو لجنة المخاطر 

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة 

• عضو مجلس اإلدارة في 
شركة تطوير الصناعات 
السعوديه ، وعضو لجنة 

اإلستثمار ) تطوير (
داخل 

المملكة

شركة 
مساهمه 
غيرمدرجة

• عضو مجلس إدارة شركة التصنيع 
الوطنية وعضو لجنة الترشيحات.

• عضو لجنة المراجعة في 
شركة الشركة السعودية 
العالمية للبتروكيماويات

) سبكيم (

شركة 
مساهمه 

مدرجة 

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

• رئيس مجلس إدارة 
موبايلي فنتشرز

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة 

• مستشار في هيئة السوق 
المالية .

داخل 
المملكة

غير مدرجة

• المدير العام التنفيذي
لعالقات المستثمرين شركة اتحاد 

االتصاالت
• شركة جرير خدمة العمالء.

مساهمة 
مدرجة 

• عضو مجلس إدارة 
شركة لجام للرياضة )وقت اللياقة(

• مصرف الراجحي تمويل 
الشركات. •عضو لجنة الترشيحات لشركة 

الطباعة والتغليف ) فيبكو(
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الدكتور
سعيد بن سعيد عبيد

األستاذ
سليمان بن صالح الصراف

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

ال يوجدال يوجدال يوجد
مساعد المدير العام 
للشئون الفنية شركة 

اسمنت الجنوبية 

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
تبوك للتنمية الزراعية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
تبوك للتنمية الزراعية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

• رئيس مجلس المديريين لشركة 
غير مدرجةمصادر األعالف

الوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 
• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوك من 14 إبريل 2019 م وحتى نهاية 

دورة المجلس بتاريخ 25 يناير 2020 م

الوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من 26 يناير 2017 م وحتى 13 إبريل 2019م

• مساعد المدير العام للشئون الفنية شركة اسمنت الجنوبية

المؤهـــــالت والخبــــــرات
• دكتوراه من جامعة ويلز

• عميد الكلية التقنية بأبها
• مدير المعهد التقني بأبها

الوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوك .
• رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية حتى 18 ديسمبر 2019م .

• نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة تبوك للتنمية الزراعية .
• رئيس مجلس المديرين لشركة مصادر األعالف .

• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوك .الوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت تبوك .

• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوكالمؤهـــــالت والخبــــــرات
• عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت تبوك
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األستاذ
عمر بن عبدالعزيز الشثري

األستاذ
عبدالعزيز بن صالح الشثري

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

• عضو مجلس إدارة
شركة اسماك تبوك

داخل 
ال يوجدال يوجدال يوجدغير مدرجةالمملكة

• رئيس مجموعة الجزيرة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

• المدير التنفيذي لمجموعة خالد 
الشثري لالستثمارات العامة

داخل 
غير مدرجة المملكة

• المدير العام لشركة دار 
الرياض للمقاوالت 

داخل 
المملكة

غير مدرجة 

• عضو لجنة المراجعة 
بشركة شمس للسياحة

مساهمة 
مدرجة

• عضو مجلس إدارة شركة اسماك تبوكالوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 
• رئيس مجموعة جزيرة

• أعمال حرةالوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• مدير عام مجموعة الجزيره

المؤهـــــالت والخبــــــرات
• دبلوم إدارة المنشئات الخاصة

• عضو مجلس إدارة شركة أسماك تبوك
• مؤسس وشريك بعدة شركات متخصصة بالتجارة والمقاوالت

• المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري لالستثمارات العامةالوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 
• عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت تبوك

• المدير العام لشركة دار الرياض للمقاوالتالوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة ) شركة مساهمة (

• بكالوريوس علوم سياسيةالمؤهـــــالت والخبــــــرات



التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك 2019 34 شركاء التنمية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية

أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

أسماء الشركات 
التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محددة

ال يوجدال يوجدال يوجد

• مساعد مدير الشئون 
الهندسية بشركة تادكو.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

• مشرف تسويق بشركة 
غير مدرجةالخريف.

• مدير دائرة خدمات المرافق 
بالشركة السعودية 

للكهرباء بتبوك

مساهمة 
مدرجة

ج. وظائــف أعضــاء اللجــان مــن خــارج المجلــس الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم 
وخبراتهــم 

المؤهالت والخبراتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضو

ا.على بن سليمان العايد
عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مدير عام الرقابة علىمتقاعد
شركات التأمين

بكالوريوس محاسبة 
جامعة الملك سعود

أ.تركي بن محمد المرزوق
عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

• مسئول حوكمة الشركات 
بالمؤسسة العامة للتقاعد

• عضو مجلس العربية للدواجن 
• رئيس لجنة المراجعة 

شركة ريسان للتطوير العقاري

• عضو لجنة المراجعة 
شركة أسمنت تبوك 

•عضو اللجنة التنفيذية 
شركة ريسان للتطوير العقاري

بكالوريوس محاسبة 
جامعة الملك سعود

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

شريك في مكتب اللحيد واليحيى 
محاسبون قانونيون

مدير مراجعة وشريك 
مكتب أرنست EY ويونغ

بكالوريوس محاسبة 
جامعة الملك سعود

• محاسب قانوني وزميل مجمع 
المحاسبين القانونيين االمريكي

المهندس
رياض بن محمد الناصر

• عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوكالوظــــــــيفة الحــــــــــاليــــــــة 

الوظــــــــيفة الســـــــــــــابقة
• مساعد مدير الشئون الهندسية بشركة تادكو.

• مشرف تسويق بشركة الخريف.
• مدير دائرة خدمات المرافق بالشركة السعودية للكهرباء بتبوك

• بكالوريوس علوم زراعية جامعة الملك سعودالمؤهـــــالت والخبــــــرات
• مساعد مدير الشئون الهندسية بشركة تادكو
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العضو

رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 133 
2019/03/21م

االجتماع رقم 134 
2019/04/08م

االجتماع رقم 135 
2019/04/28م

االجتماع رقم 136 
2019/08/28م

االجتماع رقم 137 
2019/10/31م

االجتماع رقم 138  
2019/12/09م

د. سعيد بن سعيد عبيد

أ. سعود بن سليمان الجهني

أ. سليمان بن صالح الصراف

أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري

أ. طارق بن خالد العنقري

م. رياض بن محمد الناصر

 معتذر         حاضر

هـــ . الوســائل التــى اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء 
لجانــه وأعضائــه ، والجهــة الخارجيــة التــى قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة 

إن وجــدت .

• تــم تقييــم أداء مجلــس اإلدارة مــن خــال اســتبيان إُعــد ويهــدف لقيــاس أداء وفعاليــة المجلــس وآليــة 

عملــه وعــدد اإلجتماعــات وتــم تعبئتــه مــن خــال أعضــاء مجلــس اإلدارة ومناقشــة نتائجــه .

 جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019 م 

د.اإلجــراءات التــى اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا ) وبخاصــة غيــر 
التنفيذييــن ( بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا .

                            – التنفيذييــن  غيــر  وبخاصــة    - اإلدارة  أعضــاء مجلــس  اجتمــاع  أول  فــي  اإلدارة  رئيــس مجلــس  يبلــغ 
. وأدائهــا  الشــركة  حيــال  وملحوظاتهــم  المســاهمين  بمقترحــات  عمــًا 
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1. هدف السياسة :

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي :

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بــأداء  ترتبــط  معاييــر  إتبــاع  أ . 

التنفيذيــة،  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان 

الفعليــة  المدفوعــات  وعــن   ، السياســة  عــن  واإلفصــاح 

ــدأ  ــذ السياســة لضمــان مب ــة للتحقــق مــن تنفي ، وضــع آلي

. التعامــل  فــي  الشــفافية 

ب . تحديــد منهجيــة وضــع األهــداف والتوقعــات لنتائــج 

أعمــال المجلــس واألدوار المناطــة باألعضــاء ، ومــن ثــم 

تحديــد المعاييــر المســتخدمة لتقييــم األداء .

يطبقهــا  التــى  التصحيحيــة  اإلجــراءات  مراجعــة  ج. 

التنفيذيــة  أداء اإلدارة  ، لمراجعــة فاعليــة  مجلــس اإلدارة 

يتــم  ضعــف  مواطــن  أو  إخفاقــات  أي  معالجــة  وكيفيــة 

. اكتشــافها 

د. تعــرف المكافــآت بأنهــا المبالــغ والبــدالت واألربــاح 

ومــا فــي حكمهــا ، والمكافــآت الدوريــة , الســنوية المرتبطــة 

بــاألداء ، والخطــط التحفيزيــة قصيــرة أو طويلــة اآلجــل ، 

وأي مزايــا عينيــة آخــرى ، باســتثناء النفقــات والمصاريــف 

عضــو  عــن  الشــركة  تتحملهــا  التــى  المعقولــة  الفعليــة 

مجلــس اإلدارة لغــرض تأديــة عملــه .

2. نطاق تطبيق السياسة :

تطبق السياسة على كًا من :

أ . أعضاء مجلس اإلدارة .

ب . أعضاء لجان مجلس اإلدارة  .

ج.  أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين.

د.  اإلدارة التنفيذيــة ، خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن 

يتلقــون أعلــى المكافــآت مــن الشــركة علــى أن يكــون مــن 

ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي .

واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  سياســة  نــص   .3

: التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة 

المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يســتحق 

ــاء علــى هــذه  ــة مكافــآت بن عــن المجلــس واإلدارة التنفيذي

أعضــاء  مكافــآت  وضوابــط  معاييــر  ووفــق  السياســة 

مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة 

التنفيذيــة ، وتراجــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت العاقــة 

بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت ، وتقييــم 

 ، منهــا  المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  فــي  فعاليتهــا  مــدى 

وتقــوم اللجنــة برفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة بمكافــآت 

وكبــار  عنــه  المنبثقــة  واللجنــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المتعمــده ويجــوز أن 

تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 

أو  ماليــًا معينــًا  مبلغــًا  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  عــن 

بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة ، ويجــوز الجمــع 

بيــن االثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.

يصــرف ألعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة عــن إدارتهــم 

للشــركة عبــارة عــن مبلــغ ســنوي ال يزيــد عــن )200,000( 

ريــال ســعودي لــكل عضــو علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه 

يحضرهــا  التــى  الجلســات  عــدد  مــع  متناســبًا  المكافــأة 

العضــو .

واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  معاييــر   .4

التنفيذيــة: واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة 

مكافــآت  إقــرار  عنــد  باالعتبــار  التاليــة  المعاييــر  تؤخــذ 

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس 

: التنفيذيــة  واإلدارة 

1. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات 

والمســئوليات  واألعمــال  التنفيذيــة  واإلدارة  العضــو 

ز. اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات :

وفيما يلي نص سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية :
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التــي يقومــون بهــا ويتحملونهــا ، باإلضافــة إلــى األهــداف 

المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــال 

الســنة الماليــة .

لجنــة  توصيــة  علــى  مبنيــة  المكافــآت  تكــون  أن   .2

. والمكافــآت  الترشــيحات 

أعضــاء  وتحفيــز  حــث  بهــدف  المكافــآت  تقــدم  أن   .3

الشــركة  إنجــاح  علــى  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 

 ، والطويــل  المتوســط  المــدى  علــى  أهدافهــا  وتحقيــق 

كمــا يمكــن إيجــاد آليــة لربــط جــزء مــن المكافــآت المتغيــرة 

المــدى المتوســط  الكلــي والجزئــي للشــركة علــى  بــاألداء 

والطويــل ،الســتخدام ذلــك كأداة الســتقطاب المهنيــة ، 

. وتحفيزهــا  عليهــا  والمحافظــة 

4. ان تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة ، 

والمهــام والمســئوليات المنوطــة بشــاغلها ، والمؤهــات 

ألداء  الازمــة  والمهــارات   ، العمليــة  والخبــرات  العلميــة، 

المهــام .

5. أن تنســجم المكافــآت مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة 

المخاطــر لــدى الشــركة .

األخــرى  الشــركات  ممارســات  االعتبــار  فــي  األخــذ   .6

فــي تحديــد المكافــآت و تفــادي مــا قــد ينشــا عــن ذلــك مــع 

ارتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات .

أو  المكافــأة  صــرف  إيقــاف  اإلدارة  لمجلــس  يجــوز   .7

معلومــات  علــى  بنــاًء  تقــررت  أنهــا  تبيــن  إذا  اســتردادها، 

غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة 

الوضــع  اســتغال  منــع  لضمــان  وذلــك   ، التنفيذيــة 

  . مســتحقة  غيــر  مكافــآت  علــى  للحصــول  الوظيفــي 

5. ضوابــط مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 

المنبثقــة عــن المجلــس :

ففــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليه 

عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة 

مبلــغ خمســمائة الــف ريــال ســنويًا ، وفــق الضوابــط التــى 

تضعهــا الجهــة المختصــة ، باســتثناء التنفيذييــن .

6. يســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 

ــة : عــن المجلــس المكافــآت التالي

1. يســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ وقــدره )200 

الشــركة  ضوابــط  وفــق   ، ســنوية  مكافــأة   ) ريــال  الــف 

. المكافــآت  لصــرف 

2. يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة بــدل حضــور جلســة 

مجلــس اإلدارة مبلــغ وقــدره )3,000 ريــال( عن كل جلســة.

بــدل حضــور مبلــغ وقــدره  اللجنــة  3. يســتحق عضــو 

3,000 ريــال عــن حضــور اجتمــاع كل مــن لجنــة المراجعــة 

. التنفيذيــة  واللجنــة  والمكافــآت  الترشــيحات  ولجنــة 

7. مكافأة اإلدارة التنفيذية :

فيمــا يخــص اإلدارة التنفيذيــة تقــوم لجنــة المكافــآت 

لجميــع  المحــدد  الرواتــب  ســلم  بمراجعــة  والترشــيحات 

الحوافــز  وخطــط  وبرامــج  التنفيذييــن  وكبــار  الموظفيــن 

التشــجيعية بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاًء علــى 

اإلدارة  التنفيذيــة وتشــتمل مكافــآت  اإلدارة  توصيــة مــن 

التنفيذيــة علــى مــا يلــي :

نهايــة كل شــهر  فــي  يتــم دفعــه   ( راتــب أساســي   .1

.  ) شــهرية  وبصفــة  ميــادي 

ــى  ــال ال الحصــر عل ــى ســبيل المث ــدالت تشــتمل عل 2. ب

ــدل مواصــات . ــدل ســكن ، وب ب

3. مزايــا آخــرى تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 

)إجــازة ســنوية ، مكافــأة نهايــة خدمــة حســب نظــام العمــل 

وسياســة المــوارد البشــرية المعتمــدة مــن قبــل الشــركة(.

8. حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها :

المكافــأة  أن  تبيــن  إذا  المكافــأة  الشــركة  تســترد   .1

تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي 

. التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلــس 

2. تســترد الشــركة المكافــأة إذا وقــع مــا يثيــر الشــك 

قبــل صــرف المكافــأة، وإذا ثبــت بــأن المكافــأة تقــررت بنــاءًا 

علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس 

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة .
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ثالثًا : لجان مجلس اإلدارة

يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثاث لجان وهي :

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الـــمراجعةاللجنة التنفيذية

1. اللجنة 
التنفيذية

يشــكل مجلــس إدارة الشــركة اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد مــن اعضــاءه شــريطة أن ال يقــل عددهــم 
ــذي للشــركة ويصــدر بهــذا الشــأن قــرار عــن مجلــس  ــى الرئيــس التنفي ــة أعضــاء باإلضافــة إل عــن ثاث

اإلدارة يحــدد فيــه أســماء أعضــاء اللجنــة واســم رئيــس اللجنــة .

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / سعود بن سليمان الجهني1

عضو اللجنةاألستاذ / طارق بن خالد العنقري2

عضو اللجنةاألستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري3

عضو اللجنةالمهندس / علي بن سيف القحطاني4

التــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا وأيــة مهــام أخــرى  التنفيذيــة جميــع المهــام والمســئوليات  اللجنــة  تتولــى 

ومســئوليات أخــرى تحــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة وعلــى األخــص مــا يلــي:

1. إدارة وتوجيــه أعمــال وشــئون الشــركة وإحاطــة مجلــس اإلدارة عــن القــرارات أو اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 

مــن قبــل اللجنــة أو تلــك التــي تتطلــب إقــرار المجلــس لهــا.

2. مناقشــة اي موضــوع يدخــل ضمــن اختصاصــات مجلــس اإلدارة دون اســتثناء واتخــاذ التوصيــات المناســبة 

بشــأنه ورفــع هــذه التوصيــات الــى مجلــس اإلدارة. 

3. اتخــاذ كافــة القــرارات المناســبة بشــأن كافــة الموضوعــات التــي يفــوض مجلــس اإلدارة اللجنــة باإلطــاع 

عليهــا ومناقشــتها واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها.

4. الموافقــة علــى تعييــن جهــات استشــارية فــي الحــاالت التــي تتجــاوز صاحيــات إدارة الشــركة فــي الموافقــة 

علــى هــذه الجهــات.

 أعضاء اللجنة
 التنفيذية

مهام ومسئوليات اللجنة
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5. تقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة اللجنة وفقا للسياســات والمعاييــر المعتمدة للعضوية 

مــع مراعــاة عــدم ترشــح اي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلة بالشــرف واألمانة.

6. إعداد تقرير سنوي لمجلس اإلدارة عن االعمال التي انجزتها اللجنة.

7. المراجعة الدورية ألحكام هذه الائحة ورفع التوصيات الازمة بشأنها الى مجلس اإلدارة.

8. تصميــم مصفوفــة الصاحيــات فــي الشــركة ورفعهــا لمجلــس اإلدارة لاعتمــاد ومراجعتهــا بشــكل دوري مــن قبــل 

اللجنــة.

جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2019م

العضو
رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 57 
2019/02/13م

االجتماع رقم 58 
2019/04/04م

االجتماع رقم 59 
2019/05/23م

االجتماع رقم 60 
2019/08/21م

االجتماع رقم 61 
2019/10/20م

االجتماع رقم 62 
2019/12/09م

أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.طارق بن خالد العنقري

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

م. علي بن سيف القحطاني

 معتذر         حاضر
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 أ ( المراجع الخارجي والتقارير المالية :

1. مراجعــة وتقييــم مؤهــات مراجعــي الحســابات الخارجييــن وأدائهــم واســتقاليتهم بمــا فــي ذلــك الشــريك الرئيســي 

وغيرهــم مــن كبــار أعضــاء فريــق المراجع المســتقل على أســاس ســنوي والحصول على إقرار ســنوي بتلك االســتقالية.

2. مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها .

3. اإلشــراف علــى أنشــطة المراجعيــن الخارجييــن والموافقــة علــى أي نشــاط خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة الموكلــة 

إليهــم أثنــاء آداء مهامهــم .

4. مراجعة تعليقات أو مؤهات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها .

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

ــات فيمــا  ــرأي والتوصي ــداء ال ــى مجلــس اإلدارة وإب ــة والســنوية قبــل عرضهــا عل ــة المرحلي ــم المالي 6. مراجعــة القوائ

يتعلــق بنزاهتهــا وســامتها وشــفافيتها .

7. بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة ، تقــدم اللجنــة رأيهــا الفنــي حــول مــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي والقوائــم 

ــة بشــكل عــادل ومتســق ومفهــوم وتحتــوي علــى قــدر مناســب مــن المعلومــات لتمكيــن المســاهمين  ــة ممثل المالي

والمســتثمرين مــن تقييــم المركــز المالــي لشــركة أســمنت تبــوك ونتائــج عملياتهــا ونمــاذج األعمــال وإســتراتيجياتها .

8. المراجعــة مــع مراجعــي الحســابات الخارجييــن ، لمــدى تنفيــذ التغيــرات أو التحســينات فــي الممارســات الماليــة أو 

المحاســبية .

2. لجنة 
المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن )5( خمســة أعضــاء )2( إثنــان منهــم أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة ، وثاثــة 
أعضــاء مــن خــارج المجلــس  عينهــم مجلــس اإلدارة وحــدد مكافآتهــم بــدَا مــن عــام 2017 م .

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / طارق بن خالد العنقري1

عضو اللجنةاألستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري2

عضو اللجنةاألستاذ /  علي ين سليمان العايد3

عضو اللجنةاألستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد4

عضو اللجنةاألستاذ / تركي بن محمد المرزوق5

 أعضاء لجنة
المراجعة

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة  
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التــي  الصعوبــات  أو  المراجعــة  فــي  مشــاكل  ألي  الخارجييــن  الحســابات  مراجعــي  مــع  المنتظمــة  المراجعــة   .9

يواجهونهــا أثنــاء أعمــال المراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي قيــود علــى نطــاق أنشــطة المراجعيــن الخارجييــن أو علــى الحصــول 

علــى المعلومــات المطلوبــة و رد اإلدارة عليهــا .

10. مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية والسنوية .

11. القوائــم الماليــة األوليــة تتــم الموافقــة عليهــا بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، ويتــم توقيعهــا مــن عضــو مفــوض 

ــر المالــي ، وأن يفصــح عنهــا للمســاهمين خــال فتــرة ال تتجــاوز ) 30 (  مــن مجلــس اإلدارة و الرئيــس التنفيــذي والمدي

يومــًا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة التــي تشــملها تلــك القوائــم .

ب( المراجعة الداخلية :

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

2. اســتعراض تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ التدابيــر التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بماحظــات المراجعــة 

الــواردة فيهــا .

3. المراقبــة واألشــراف علــى األنشــطة إذا كانــت إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة تضمــن فاعليتهــا فــي تنفيــذ 

األنشــطة والواجبــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة ، وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا 

ــه . ــى تعيين ــى مجلــس اإلدارة بشــأن مــدى الحاجــة إل إل

ج( مراجع الحسابات  

1. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن 

اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

2. التحقــق مــن اســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ، مــع األخــذ فــي 

االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

3. مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة وإداريــة تخــرج عــن 

نطــاق أعمــال المراجعــة ، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك .

4. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د( ضمان االلتزام 

1. مراجعــة نتائــج أي فحوصــات مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة والتأكــد مــن أن الشــركة قــد اتخــذت اإلجــراءات الازمــة فيمــا 

يتعلــق بذلــك .

2. التأكــد مــن أن الشــركة قــد اتخــذت التدابيــر المناســبة لامتثــال للقوانيــن واللوائــح والسياســات واإلجــراءات ذات 

الصلــة .

3. مراجعــة الترتيبــات التعاقديــة المقترحــة والمعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة وتقديــم رأيهــا إلــى مجلــس اإلدارة 

فيمــا يتعلــق بهــذه الترتيبــات والمعامــات .

هـ( األخالق واالحتيال    

1. يجــب علــى اللجنــة وضــع ترتيبــات تمكــن موظفــي الشــركة مــن تقديــم تقاريــر غيــر معلومــة المصــدر عــن المخــاوف 
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جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة لعام 2019 م

العضو
رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 88 
2019/03/05م

االجتماع رقم 89 
2019/03/19م

االجتماع رقم 90 
2019/04/24م

االجتماع رقم 91 
2019/07/22م

االجتماع رقم 92 
2019/10/20م

أ. طارق بن خالد العنقري

أ. عمر بن عبدالعزيز الشتري

أ. على بن سليمان العايد

أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد

أ. تركي بن محمد المرزوق

 معتذر         حاضر

3. لجنة الترشيحات 
والمكافآت

هــي لجنــة منبثقــة مــن مجلــس إدارة الشــركة ، وتتكــون مــن )3( ثاثــة أعضــاء يعينهــم مجلــس 
اإلدارة ، مــدة عضويتهــم بحيــث ال تزيــد هــذه المــدة عــن العضويــة فــي مجلــس اإلدارة  .

صفة العضويةالعضوم

رئيس اللجنةاألستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري1

عضو اللجنةاألستاذ / سليمان بن صالح الصراف2

عضو اللجنةالمهندس /  رياض بن محمد الناصر3

 أعضاء لجنة
 الترشيحات
والمكافآت

والتعليقــات فيمــا يتعلــق بالتقاريــر الماليــة وغيرهــا مــن األمــور . وينبغــي للجنــة أيضــا أن تكفــل تطبيــق اإلجــراءات بفاعليــة 

مــن خــال إجــراء تحقيقــات مســتقلة مناســبة فيمــا يتعلــق بحجــم المخالفــات أو األخطــاء أو عــدم الدقــة أو المخالفــات 

المبلــغ عنهــا ، وأن تتخــذ إجــراءات المتابعــة المناســبة .

2. ضمــان اتخــاذ التدابيــر المناســبة للــرد علــى أي ادعــاءات أو مخــاوف تــم اإلبــاغ عنهــا ، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى 

ــد الضــرورة . ــة عن ــة الخارجي ــة أو الفني المشــورة القانوني

مراجعة وتقييم عمليات شركة أسمنت تبوك إلدارة مدونة السلوك األخاقي .

) مالحظــة : فــوض مجلــس إدارة الشــركة ســعادة رئيــس لجنــة المراجعــة باعتمــاد ونشــر القوائــم الماليــة واإليضاحــات 

المرفقــه بهــا ، وفقــَا لقــرار المجلــس رقــم ) 8-م إ – 122-2017( بتاريــخ 1438/08/22هـــ  الموافــق 2017/05/18م ( .
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مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافأت

تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت جميــع المهــام والمســئوليات التــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا وأيــة مهــام أخــرى 

ومســئوليات أخــرى تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة وعلــى األخــص مــا يلــي  :

والمعاييــر  للسياســات  وفقــًا  لــه  التابعــة  اللجــان  أو  المجلــس  لعضويــة  بالترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة   .1

. المعتمــدة 

2.  يجــب علــى اللجنــة األخــذ فــي عيــن االعتبــار العديــد مــن العوامــل عنــد تقييــم األعضــاء المرشــحين لعضويــة المجلس 

أو اللجــان  مثــل النزاهــة والمصداقيــة والمســئولية وتوفــر الخبــرة الازمــة واالســتقالية والقــدرة علــى القيادة .

3. المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــادة وصــف 

القــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــازم مــن العضــو ألعمــال 

. اإلدارة  مجلــس 

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

5. التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين والتأكــد مــن عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى . 

6. وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مــع مراعــاة أن يتــم وضــع 

تلــك السياســات وفــق معاييــر ترتبــط بــاألداء . 

7. القيام بمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة .

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

9. المراجعة الدورية ألحكام هذه الائحة ورفع التوصيات الازمة بشأنها لمجلس اإلدارة .

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

11. تنفيــذ تقييــم ســنوي ألداء المجلــس وأداء األعضــاء وفــق نمــاذج محــددة يعتمدهــا مجلــس اإلدارة بنــاء علــى اقتــراح 

اللجنــة ، ويمكــن االســتعانة بجهــات خارجيــة مســتقلة متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك .

12. تحديد المعايير الازمة للتقييم السنوي للرئيس التنفيذي للشركة .

13. إجراء مراجعة وتقييم سنوي ألداء الرئيس التنفيذي للشركة .

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2019 م

  العضو
رقم وتاريخ االجتماع

االجتماع رقم 22 
2019/03/21م

االجتماع رقم 23 
2019/04/28م

االجتماع رقم 24  
2019/08/28م

االجتماع رقم 25 
2019/10/21م

االجتماع رقم 26  
2019/10/31م

أ . عمر بن عبدالعزيز الشتري

أ . سليمان بن صالح الصراف

م . رياض بن محمد الناصر

*د. سعيد بن سعيد عبيد

حاضر         معتذر            * انضم لعضوية لجنة الترشيحات والمكافات ابتداء من 14 إبريل 2019م  .
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1. ملكية األعضاء :

مالحظاتالوظيفةالعضو
نهاية العامبداية العام

نسبة التغيرصافي التغير
عدد األسهمعدد األسهم

6,0066,0060.000.00أسهمهعضود.سعيد بن سعيد عبيد

رئيس المجلسأ. سعود بن سليمان الجهني

اسم الشخصية 
اإلعتبارية التي 

يمثلها )المؤسسة 
العامة للتقاعد(

4,500.00990.009) 4.410.000 () 97.99% (

1,0001,0000.000.00أسهمهعضوأ.سليمان بن صالح الصراف

1,0001,0000.000.00أسهمهعضوأعمر بن عبدالعزيز الشثري

1,0011,0010.000.00أسهمهنائب الرئيس أ.طارق بن خالد العنقري

1,0001,0000.000.00أسهمهعضوم.رياض بن محمد الناصر

ماحظة : يمثل األستاذ / سعود بن سليمان الجهني المؤسسة العامة للتقاعد وال يملك أي سهم من أسهم الشركة .

2. ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة :

مالحظاتالوظيفةالعضو

نهاية العامبداية العام

نسبة التغيرصافي التغير

عدد األسهمعدد األسهم

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري
11,419,57411,419,57400أسهمهعضو المجلسأسهم األستاذ / خالد الشثري)1(

)1( هذه االسهم ملك األستاذ / خالد الشثري وال يملك األستاذ / عبدالعزيز الشثري أي أسهم .

يتكــون مجلــس إدارة شــركة أســمنت تبــوك مــن أعضــاء طبيعييــن يمثلــون أنفســهم ، وأعضــاء إعتبارييــن ، وفيمــا يلــي بيــان بإجمالــي 
مــا يملكــه رئيــس المجلــس واألعضــاء الطبيعييــن وكبــار التنفيذييــن مــن أســهم الشــركة :

اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  ملكيـــة   : رابعـــًا 
وكبـــار التنفيذييـــن من أســـهم الشـــركة :
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3. ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم :
ال توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم .

4. المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
تدفــع الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصاريــف وبــدالت حضــور جلســات ومكافــآت ماليــة فــي إطــار مــا نــص عليــه 

النظام والسياسة أعاه، وفيما يلي بيانًا بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة :- 

وكبار التنفيذيين ) بما فيهم خمسة من كبار التنفيذيين ( .

بيان المكافأت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  خالل عام 2019م 

أعضاء مجلس 
اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء  المستقلين 

-230.000-------230.000---1200.00018.00012.000. د. سعيد بن سعيد عبيد

-245.000-------245.000---2200.00018.00027.000. أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري

-248.000-------248.000---3200.00015.00033.000. أ. طارق بن خالد العنقري

-233.000-------233.000---4200.00018.00015.000. م. رياض بن مـحمد الناصر

-956.000-------956.000---800.00069.00087.000المجموع

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

-356.000-----120.000*-236.000---1200.00018.00018.000. أ. سعود بن سليمان الجهني 

-233.000-------233.000---2200.00018.00015.000. أ. سليمان بن صالح الصراف

-236.000-------236.000---3200.00018.00018.000. أ عبدالعزيز بن صالح الشثري

-825.000-----120.000-705.000---600.00054.00051.000المجموع

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

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

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

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

----------------المجموع 

* عبارة عن مكافأة من مجلس اإلدارة نظير الجهود الكبيرة التي قام بها عن عام 2018 م .
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مكافأة أعضاء اللجان 

المكافآت الثابتة 
المجموعبدل حضور جلسات) عدا بدل حضور الجلسات (

أعضاء لجنة المراجعة

175.00015.00090.000. أ. طارق بن خالد العنقري

240.00012.00052.000. أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري

350.00015.00065.000. أ. علي بن سليمان العائد ) عضو من خارج المجلس ( 

450.00015.00065.000. أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد )عضو من خارج المجلس ( 

540.00012.00052.000. أ. تركي بن مـحمد المرزوق )عضو من خارج المجلس ( 

255.00069.000324.000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

18.00018.000-1. أ. سعود بن سليمان الجهني

18.00018.000-2. أ. طارق بن خالد العنقري

18.00018.000-3. أ عبدالعزيز بن صالح الشثري

54.00054.000-المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

15.00015.000-1. أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري

15.00015.000-2. أ. سليمان بن صالح الصراف

15.00015.000-3. م. رياض بن مـحمد الناصر

12.00012.000-4. د. سعيد بن سعيد عبيد

57.00057.000المجموع

وفيما يلي بيانًا بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين )خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة(:-

المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشئون المالية :-

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيينالبيان
ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

1.842.009الرواتب والتعويضات

0البدالت 

0المكافأت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية

1.842.009المجموع 
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حيــث أن إدارة المــوارد البشــرية بالمنظمــات علــى مختلــف نشــاطاتها تتعامــل مــع أحــد أهــم 
ركائــز نجاحهــا أو فشــلها والــذي يتمثــل بالتعامــل مــع العنصــر البشــري مــن قــوى عاملــة وموظفيــن 
، فقــد أولــت شــركة إســمنت تبــوك قــدر كبيــر مــن اإلهتمــام لهــذه الركيــزة ، وذلــك للوصــول إلــى 
ــة  ــة المملكــة العربي أعلــى مســتويات النجــاح ، التفــوق ، اإلســتمرارية والتطــور . وتماشــيًا مــع رؤي
الســعودية 2030 ، فقــد شــرعت شــركة إســمنت تبــوك فــي وضــع وتطبيــق خطــط داخليــة وذلــك 

ــر بيئــة العمــل وموظفــي الشــركة . لإلرتقــاء وتطوي

وبتطبيــق عــدد مــن البرامــج فــي شــركة إســمنت تبــوك ، حافظــت الشــركة وللــه الحمــد علــى 
مســتويات عاليــة فيمــا يخــص توطيــن الوظائــف وبنســبة تصــل إلــى 47,25 % ، ممــا كان لــه األثــر 
الكبيــر فــي رفــع كفــاءة الموظفيــن الســعوديين فــي مختلــف اإلدارات . وباإلســتفادة مــن برامــج 
صنــدوق المــوارد البشــرية ، أســتطاعت الشــركة وللــه الحمــد مــن تدريــب ، تأهيــل وتوظيــف الباحثيــن 

عــن العمــل ودمجهــم فــي مختلــف نشــاطات الشــركة . 

كمــا أولــت الشــركة إهتمــام كبيــر بتدريــب موظفيهــا فنيــًا وإداريــًا ، داخليــًا وخارجيــًا ، لرفــع مســتوى 
كفــاءة العمــل والموظفيــن وخلــق بيئــة عمــل جاذبــة وقويــة تحــرص علــى إســتمرار العمــل بطريقــة 

إحترافيــة والعمــل بــروح الفريــق ومســتوى والء عالــي للحفــاظ علــى مصالــح الشــركة .

الموارد البشرية
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البيئة والسالمة

ــي  ــة وانطالقــا مــن واجبهــا المهن ــة جانــب الصحــة والســالمة والبيئ تؤمــن شــركة أســمنت تبــوك بأهمي

واألخالقــي تعمــل الشــركة علــى إيجــاد بيئــة صحيــة آمنــه لموظفيهــا ولــكل مــن يدخــل فــي إطــار حدودهــا 

كمــا تولــي جوانــب الســالمة المهنيــة وكل مــا يتعلــق بمقومــات اســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة والمحافظــة 

عليهــا عنايــة فائقــة , وتحــرص علــى شــعار )الســالمة أواًل ( وأن يكــون أحــد أبــرز أهدافهــا ) ال حــوادث ( لمــا 

للحــوادث مــن تأثيــر ســلبي علــى مقومــات اإلنتــاج وعلــى بيئــة العمــل معــا ومــن هــذا المنطلــق تــم وضــع 

اإلجــراءات والضوابــط طبقــا للمعاييــر العالميــة فــي مجــال الســالمة والتــي تكفــل – بــإذن هللا – ســالمة 

الطاقــم العامــل مــع توفيــر كافــة معــدات وأدوات الحمايــة الشــخصية عاليــة الجــودة والتــي تتناســب مــع 

طبيعــة العمــل والمخاطــر المحيطــة بهــم , باإلضافــة إلــى اعتمــاد خطــط تدريــب وتوعية بإجراءات الســالمة 

بشــكل مســتمر بإتبــاع أحــداث المناهــج العلميــة والموظفيــن المؤهليــن لتحيــل المخاطــر وتجنــب وقــوع 

الحــوادث والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة

حماية البيئة 

واصلــت شــركة أســمنت تبــوك جهودهــا تجــاه حمايــة البيئــة وحرصــت علــي وضــع النظــام البيئــي نصــب 

أعينهــا، وكجــزء ال يتجــزأ مــن سياســتها وذلــك مــن خــالل االهتمــام بتطبيــق كافــة األنظمــة المعمــول بهــا 

محليــاً  ودوليــًا وإتبــاع التكنولوجيــا الحديثــة  فــي الحــد مــن الملوثــات البيئيــة، حيــث ال يتعــدي انبعــاث األغبــرة 

) 10 ملغــم/ للمتــر المكعــب الواحــد وهــو أقــل بكثيــر مقارنــة بحــدود الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة 

150 ملغــم/ متــر مكعــب ( وحرصــت علــي وضــع األنظمــة والبرامــج التــي مــن شــأنها االلتــزام والتوافــق مــع 

حــدود ومعاييــر الهيئــة ، والتــي تســتطيع رصــد قــراءات االنبعاثــات وحفظهــا SICK  ومــن ضمنهــا تركيــب 

أجهــزة الرصــد الضوئيــة لمراقبــة االنبعاثــات مــن نــوع   

ومــن ضمنهــا تركيــب أجهــزة والتــي تســتطيع رصــد قــراءات الرصــد الضوئيــة لمراقبــة االنبعاثــات مــن نــوع 

االنبعاثــات وحفظ
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السالمة المهنية

إن أحــد مقومــات نجــاح الشــركة هــو التزامهــا بحمايــة موظفيهــا ومقاوليهــا وعمالئهــا الذيــن 

يدعمــون إعمالهــا حيــث ُتَعــدُّ ثقافــة الســالمة هــي األســاس الــذي يســتند إليــه أداء جميــع األيــدي 

العاملــة فــي الشــركة والداعــم الســتمرار هــذا األداء  والســالمة إحــدى القيــم األساســية التــي تســعى 

الشــركة لغــرس عقليــة تضــع الســالمة فــوق كل اعتبــار بيــن موظفيهــا وأفــراد عائالتهــم، وأيًضــا من 

أجــل بنــاء ثقافــة ســالمة قويــة. أمــا فــي مجــال الحــد مــن مخاطــر الســالمة ، فــإن هــذا النهــج  يســهم 

فــي غــرس ثقافــة عمــل يكفــل تزويــد الموظفيــن بمــا يحتاجونــه مــن تدريبــات ومعــدات وأنظمــة 

إلنجــاز مهماتهــم بصــورة مأمونــة



التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك 2019 50 شركاء التنمية

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من اسـتراتيجية اسـمنت تبوك لتحقيق اهداف الشـركة طويلة وقصيرة 
المـدى إن الهـدف مـن إدارة المخاطـر هـو ضمـان قـدرة الشـركة علـى تنفيـذ اسـتراتيجياتها وتحقيـق أهدافهـا 
بشـكل فعـال , دون عائـق محتمـل أو حتـى مؤكـد وتحديـد المخاطـر التـي تحـد مـن قـدرة الشـركه مـن الوصـول 

إلـى أهدافهـا , وتحديـد مـا إذا كانـت هـذه المخاطـر فـي مسـتوى منخفـض وقابـل لـإدارة .

يتمثـل النشـاط الرئيسـي  إلدارة المخاطـر فـي تثقيـف المنظمـة ككل مـع مسـتوى المخاطـر المتفـق 
عليـه, بمـا فيهـا :

• فهم بيئة المخاطر , وتقييم المخاطر النوعيه واحتمال تعرض الشركة لمثل هذه المخاطر .
• تحديد  افضل السبل للتعامل مع مثل هذه المخاطر .

• إدارة المخاطر المرصودة بالطرق المناسبة .
• التأكد على فعالية إدارة هذه المخاطر , والتدخل السريع لتحسين تلك الفعالية عند الضرورة .

 
أهم المخاطر تنقسم إلى قسمين :
1. المخاطر التشغيلية والتسويقية :

أ - محليـًا : تهتـم الشـركة اهتمامـًا كبيـرًا بالمخاطـر المحتملـه مـن جـراء المنافسـه مـن شـركات االسـمنت 
نتيجـة تباطـؤ نمـو المشـروعات وزيـادة كميـات المخـزون مـن االسـمنت.

ب - عالميـًا : المنافسـة الشـديدة فـي األسـواق الخارجيـة التـي وضعـت تحديـًا كبيـرًا فـي عمليـات التصديـر . 
هـذا وتراقـب وتراجـع الشـركة أنظمـة التكاليف وسياسـات التسـعير بصفة دورية للتغلـب على ما قد يواجهها 

فـي هـذا الجانب.

الشـركة  تأثيـر مباشـر علـى أعمـال  لـه  المحلـي والدولـي  الوضـع االقتصـادي  إن   : المخاطـر االقتصاديـة   .2
الحاليـة والمسـتقبلية ممـا يؤثـر مباشـرة فـي أداء المبيعـات وأيضـا مسـتوى السـيوله النقديـة وأعبـاء التمويـل 
ومراقبـة  متزنـه  سياسـات  بإتبـاع  لذلـك  الشـركة  وتحتـاط  والمـواد  المدخـات  مـن  وغيرهـا  الوقـود  وأسـعار 

تطـورات لإسـتفادة منهـا .
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االستدامة

منــذ تأسيســها ، اتخــذت اســمنت تبــوك المعاييــر الفضلــى والممارســات المعتمــدة محليــاً  وعالميــًا مرجعــا 
لهــا فــي إدارة العمليــات والمشــاريع علــى تنوعهــا واختــاف مجالهــا. وينبــع حــرص الشــركة علــى أن تبقــى 
اســتثمارا انتمائهــا للمجتمــع المحلــي، ولهدفهــا األســمى فــي تطويــر قطــاع األســمنت، وتحقيــق العوائــد 
اإليجابيــة لصالــح المســاهمين والمتعامليــن مــع الشــركة بمــا يســهم فــي التنميــة. وقــد مضــت الشــركة خــال 
العــام المنصــرم فــي بــذل الجهــود باتجــاه مواصلــة تحقيــق اســتدامتها واســتدامة البيئــة المحيطــة أمــًا فــي 
ــة  ــى إنجــاز األهــداف بكفــاءة وفعالي ــال القادمــة ، حيــث عكفــت الشــركة عل ــى شــتى المــوارد أللجي الحفــاظ عل

تشــغيلية مــن خــال ضبــط التكاليــف والتخطيــط .

لقــد أصبحــت االســتدامة جــزء مــن ثقافــة الشــركة وتامــس كل أعمــال الشــركة بــل وأصبحــت جــزءًا رئيســًا 
مــن آليــة صنــع القــرار إلدارة اعمــال الشــركة .

تخضــع اســتراتيجية اســمنت تبــوك لاســتدامه لمراجعــة دوريــة لضمــان اســتمرار فاعليتهــا للمجــاالت 
التــي تمثــل األهميــة القصــوى للشــركة واصحــاب المصلحــة ، وذلــك للتعزيــز األثــر األيجابــي فــي نواحــي البيئيــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة .

تمثــل رؤيــة المملكــة الطموحــه 2030  أمــًا لمســتقبل أفضــل ,ولذلــك تعمــل الشــركة لموائمــة خططهــا 
مــع الرؤيــة وال يقتصــر دور الشــركة علــى خلــق وظائــف مباشــرة أو توطيــن التقنيــه بــل يمتــد إلــى زيادة الســعوده 

وخلــق فــرص عمــل للشــباب الســعودي والــذي بكونــه هــدف اســتراتيجي للشــركة . 

وأخيــرًا تؤمــن اســمنت تبــوك أن الريــادة فــي مجــال االســتدامة علــى المســتوى االقليمــي والعالمــي  يتطلــب 
التوجيــه األمثــل لمــوارد الشــركة وذلــك مــن خــال وضــع االســتدامه كهــدف رئيــس فــي اســتراتيجية الشــركه 

العليــا  .
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خامســًا : بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة العاديــة والغيــر عاديــة للمســاهمين 
المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة 2019م  وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن 

لهــذه الجمعيــات .

العضو
الجمعية العامة العادية 

الحادية والثالثون 
في 2019/04/28 م

الجمعية العامة العادية 
الثانية والثالثون 
في 2019/05/23 م

الجمعية العامة الغير عادية 
الخامسة 

في 2020/01/02 م

د.سعيد بن سعيد عبيد

أ.سعود بن سليمان الجهني

أ.سليمان بن صالح الصراف

أ.عبدالعزيز بن صالح الشثري

أ.عمر بن عبدالعزيز الشثري

أ.طارق بن خالد العنقري

م.رياض بن محمد الناصر

 معتذر         حاضر

سادسًا : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أعمال الجمعية العامة2019/04/24 م1

أعمال الجمعية العامة2019/05/21 م2

أعمال الجمعية العامة2019/12/08 م3

إجراءات الشركة2019/04/08 م4

أخرى2019/10/09 م5

ســابعًا : العقوبــات والجــزاءات مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن أيــة جهــة إشــرافية 
أو تنظيميــة أو قضائيــة :

سبل عالجها وتفادي الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبة / الجزاء
وقوعها في المستقبل

غرامة مالية
بقيمة 10.000 ريال

مخالفة تتعلق بعدد من المعلومات 
المتعلقة بالشركات عن عام 2018م 

يتم تزويد هيئة السوق المالية بشكل 
سنوي

هيئة السوق المالية
تم دفع قيمة المخالفة ، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتفادي وقوعها 
مستقباًل .
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يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي :

1. أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

4. ال توجــد أيــة عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود إحتياطيــة مفروضــة علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة 

أو مــن أيــة جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة آخــرى فيمــا عــدا مــا ورد فــي الققــرة ) ســابعًا ( أعــاله .

الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادرة  المحاســبية  للمعاييــر  وفقــًا  للشــركة  الماليــة  القوائــم  أعــدت   .5

للمحاســبين القانونييــن ، وطبقــًا للمتطلبــات ذات العالقــة مــن نظــام الشــركات والنظام األساســي للشــركة 

فيمــا يتعلــق بإعــداد ونشــر البيانــات الماليــة .

6. ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص ) عــدا أعضــاء 

مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم ( وقــد أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق خــالل عــام 2019 م .

7. ال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن 

أي راتــب أو تعويــض .

8. ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح .

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

10. ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

تاســعًا :  توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ، 
أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا  بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد 
أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن رئيــس قســم المراجعــة الداخلية ، ومســوغات تلك التوصيات 

، وأســباب عــدم األخــذ بهــا.

ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ، أو التي رفض 

المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم المراجع الداخلي .

ثامنًا  : إقرار مجلس اإلدارة .



التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك 2019 54 شركاء التنمية

التخطيط 
واألداء
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• اإلنتاج والمبيعات

• نتائج النشاط 

• االستثمارات

• المشاريع

• التدريب والسعودة

• عالمة الجودة
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• اإلنتاج: 
إنتـــاج الكلنكر

بلغــت كميــة الكلنكــر المنتجــة خــال عــام  2019 م ) 1,476,139 ( طــن مقارنــة بعــام 2018 م  )1,469,169( طــن  

وبنســبة زيادة مقدارها ) 0.47 % (  .

إنتـــاج األسمنت

بلغــت كميــة األســمنت المنتجــة خــال عــام 2019م )1,222,033( طــن مقارنــة بعــام 2018 م )1,172,276( طــن 

وبنســبة زيــادة مقدارهــا )4.24 %( .

عاشرًا  : اإلنتاج والمبيعات: 
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كمية إنتـــاج الكلنكر - ألف طن

كمية إنتـــاج االسمنت - ألف طن
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• المبيعات :
بلغــت كميــة المبيعــات اإلجماليــة للشــركة مــن االســمنت خــال عــام 2019م ) 1,220,906( طــن مقارنــة 

بعــام 2018م )1,171,461( طــن وبنســبة زيــادة مقدارهــا )4.22 %( .  

المخزون
بلــغ مخــزون الكلنكــر فــي نهايــة عــام 2019م )2,094,795( طــن مقارنــة بمخــزون عــام 2018م )1,872,649(طــن 

بنســبة ارتفــاع قــدره )11.86 %( ، كمــا بلــغ مخــزون األســمنت فــي نهايــة عــام 2019م )56,400( طــن مقابــل 

مخــزون عــام 2018م )56,200( طــن بنســبة ارتفــاع قــدره )0.36 %( .

وقــد بلــغ صافــي قيمــة المبيعــات فــي عــام 2019 م )238,663,555( ريــال مقارنــة بصافــي قيمــة المبيعــات 

عــام 2018م )149,444,903( ريــال بنســبة ارتفــاع قدرهــا )59.70 %( .
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أعيد تبويب وعرض بعض أرقام العام الماضي بما يتوافق مع عرض العام الحالي 

201920182018/2019البيــــــــــــــــــــان

3.31 23,592,291- 54,578,574 مجمل الربح

0.28 21,307,744 27,237,225 إجمالي المصروفات التسويقية واإلدارية 

4.97 1,044,849 6,237,905 اإليرادات األخرى

0.03 24,001,444 24,780,605 أعباء وتكاليف تمويلية

1.25 95,898,360- 23,523,750 صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

0.32 3,042,781 4,018,930 الزكاة الشرعية

1.24 98,941,141- 24,189,800 صافي دخل العام

1.29 91,288,141- 26,096,430 الدخل الشامل للعام

0.02 1,161,397,843 1,187,494,273 إجمالي حقوق المساهمين

الثاني عشر : االستثمارات

بلغــت اســتثمارات الشــركة فــي عــام 2019 م مبلــغ )169,348,750 ريــال( متمثلــة فــي اســتثمارات طويلــة األجــل فــي 

شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة وقــد اعيــد تقيمهــا طبقــا للمعيــار الدولــي IFRS 9 وأيضــا المعيــار الدولــي IFRS 13 حيــث 

بلغــت القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ) 270,958,000 ريــال ( . 

الثالث عشر : مجال المشاريع

 ال يوجد أنشطة رئيسية للمشاريع تم تنفيذها خال عام 2019 م.

الرابع عشر : مجال التدريب والسعودة: 

بلغت نسبة السعودة في الشركة )47,25( %.

 كمــا أن الشــركة عملــت علــى إرســال عــدد مــن موظفيهــا و غالبيتهــم مــن الســعوديين لــدورات تدريبيــه متنوعــة 

ومختلفــة داخــل المملكــة وخارجهــا .

الحادي عشر : نتائج النشاط )بالريال السعودي(
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الخامس عشر : عالمة الجودة

 • احتفظــت الشــركة بعامــة الجــودة التــي تمنحهــا الهيئــة الســعودية للمواصفــات 

والمقاييــس والجــودة نتيجــة المحافظــة علــى أعلــى مســتويات الجودة . 

• حافظــت الشــركة علــى تطبيــق نظــام الجــودة بالحصــول علــى شــهادة األيــزو 

9001 منــذ تاريــخ 2004/4/23 م نتيجــة التزامهــا بتطبيــق نظــام الجــودة . 
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النتائج
المالية 
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قائمة المركز المالي

مالحظة : أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية 2018 بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية 2019  

20152016201720182019البيــــــــــــــــــــان

األصول المتداولة

14,104,701 22,005,793 29,068,715 12,135,881 88,775,527 النقد لدى البنوك

7,322,4628,210,899 7,921,054 20,686,278 16,782,063 الذمم المدينة - بالصافي 

6,934,275116.8461,582,666 7,702,414 15,302,228 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 

3,303,7152,818,988 3,855,328 5,335,947 - األرصدة المدينة األخرى

299,661,317 283,088,827 248,441,170 209,675,002 215,674,214 المخزون

326,378,571 296,220,542315.837.644 255,535,522 336,534,032 إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

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

استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
270,958,000 270,958,000      - - - )من خالل الدخل الشامل اآلخر(

1,127,243,138 1,205,617,639 1,375,046,549 703,314,623 502,841,858 صافي قيمة األصول الثابتة

79,881,137 79,881,137      - - - عقارات استثمارية

- - 15,745,460 771,516,900 998,495,730 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

4,205,434 1,925,241 9,115,654 8,995,615 موجودات غير ملموسة

- - 18,674,152 18,919,756 24,211,924 صافي المصروفات المؤجلة

5,256,830 - - - - حق استخدام أصل

1,487,544,539 1,558,382,017 1,587,930,565 1,672,095,644 1,694,898,262 إجمالي األصول غير المتداولة

1,813,923,110 1,874,219,661 1,884,151,107 1,927,631,166 2,031,432,294 إجمالي األصول

السادس عشر : ملخص النتائج المالية 
للفترة من 2015م  إلى  2019 م :
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الخصوم وحقوق المساهمين:
الخصوم المتداولة:

1,645,854 - - - - الجزء المتداول من التزام تأجير

قروض قصيرة األجل / الجزء المتداول من 
95,206,325 78,561,537 60,920,505 126,123,636 78,150,000 قرض طويل األجل

20,272,673 19,199,321 20,231,627 12,012,898 23,449,952 الذمم الدائنة

50,771,497 48,034,627  54,017,139 95,241,484 93,416,786 األرصدة الدائنة األخرى

124,636,545 124,810,175 125,294,128 125,742,258 123,330,997 التوزيعات المستحقة للمساهمين

- - - - - أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

4,018,930 10,523,880 10,235,950 9,505,720    9,599,366 مخصص الزكاة الشرعية

296,551,824 281,129,540 270,699,349 368,625,996  327,947,101 إجمالي الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

477.996.176357.763.217433.366.024408.205.278309.420.556قرض طويل األجل

16,852,045 23,487,000 29,009,000 28,287,000 23,047,195 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,604,412 - - - - الجزء غير المتداول من التزام تأجير

329,877,013 431,692,278 462,375,024 386,040,217  501,043,371 إجمالي الخصوم غير المتداولة

حقوق المساهمين:

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

222,588,069 222,588,069 222,588,069 222,588,069 216,786,930 االحتياطي النظامي

101,609,250 101,609,250 - - - احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة

36,703,046 -62,799,476 -28,488,665 50,376,884 85,654,892 األرباح ) الخسائر ( المبقاة

1,187,494,273 1,161,397,843 1,151,076,734 1,172,964,953 1,202,441,822 إجمالي حقوق المساهمين

1,813,923,110 1,874,219,661 1,884,151,107 1,927,631,166 2,031,432,294 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

مالحظة : أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية 2018 بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية 2019 
20152016201720182019البيــــــــــــــــــــان

246,529,989166,607,720149,444,903238,663,555 272,411,733 صافي المبيعات

ناقصًا:
161,341,427157,358,988173,037,194184,084,981 158,455,442 تكلفة المبيعات

23,592,29154,578,574 -9,248,732 85,188,562  113,956,291 مجمل الربح

ناقصا ً:
3,539,8203,373,1493,353,1668,526,180 3,283,926 المصروفات البيعية والتسويقية

20,291,43015,450,72317,954,57818,711,045 16,644,859 المصروفات العمومية واإلدارية

21,307,74427,237,225 18,823,872 23,831,250 19,928,785 مجموع المصروفات

44,900,03527,341,349 -9,575,140 -61,357,312 94,027,506 صافي )خسارة( / دخل التشغيل

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

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

6,237,905 1,044,849 441,199 78,072 1,334,918 ايرادات أخرى

توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
 - - 5,080,462 - 5,080,463

317,901 526,457 171,452 998,044 - ايرادات ودائع

24,780,605 24,001,444 13,408,442 3,312,241 1,130,000 تكلفة التمويل

95,898,36023,523,750-21,065,870-94,232,42459,121,187صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

ناقصًا:
4,684,980-- - - - عكس مخصص زكاة

4,306,2512,696,3493,042,7814,018,930 4,399,897 مخصص الزكاة الشرعية

98,941,14124,189,800-23,762,219-89,832,52754,814,936صافي الدخل )خسارة( السنة

بنود لن يتم تصنيفها الحقا
- - - - - إلى قائمة الربح والخسارة

- - - - - )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

مكاسب اكتوارية من اعادة قياس التزام 
83,0001,874,0007,653,0001,906,630 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

91,288,14126,096,430 -21,888,219 -54,897,936 89,832,527 صافي الدخل الشامل للسنة

ربحية / )خسارة( األساس والمخفضة من 
0.27 1.10- 0.26- 0.61 1.00 صافي ربح / )خسارة( السنة

ربحية / )خسارة( األساس والمخفضة من 
0.29 1.01- 0.24- 0.61 1.00 اجمالي ربح / )خسارة( الدخل الشامل للسنة
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السابع عشر : النشاط

 نشاط الشركة الرئيسي هو إنتاج وبيع االسمنت ، وأثره يتمثل في النتائج الموضحة في التقرير .

الثامن عشر :  المخاطر  

1. صعوبة فتح اسواق للتصدير والمنافسة في األسواق الخارجية طبقا للظروف واإلشتراطات الحالية .

2. بــطء حركــة المشــاريع أدى إلــى ارتفــاع المعــروض مــن االســمنت و شــدة المنافســة  وانخفــاض ملحــوظ فــي 

ــع . أســعار البي

3. المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .

4. عــدم توفــر الوقــود لتزويــد خــط اإلنتــاج الثانــي حيــث أن الشــركة مازالــت تبــذل جهــودا إلنهــاء المشــكلة مــع الجهــات 

المعنيــة . 

التاسع عشر : التوزيع الجغرافي للمبيعات

%2019المنطقة 

177,352,501.630.74 منطقة تبوك

11,864,888.840.05 الغربية والشمالية

20,797,363.860.09 المدينة المنورة و العال 

28,648,800.520.12 تصدير اليمن

238,663,5551.00 اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي
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العشرون : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية  عن نتائج السنة السابقة

قائمة الدخل 2019
الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية  عن العام  الماضي

أسبابه التغير 

صافي المبيعات

ناقصًا:
تكلفة المبيعات

 0.60
 

 0.06

ارتفاع أسعار البيع وزيادة كمية المبيعات .
 

زيادة الكميات المنتجة .

مجمل الربح

ناقصا ً:
المصروفات البيعية والتسويقية
المصروفات العمومية واإلدارية

3.31
 

 1.54
 0.04

محصلة لما سبق .
 

زيادة كمبيات البيع والتصدير .

ارتفاع قيم البنود المكونة لها.

نتيجة لما سبق .0.28 مجموع المصروفات

نتيجة لما سبق .1.61 صافي دخل ) خسارة ( التشغيل

تحمل العام لخسارة في المشروعات تحت التنفيذ والممتلكات واألصول غير 0.98 مصروفات أخرى
الملموسة وغيرها

عكس / )خسائر انخفاض( في قيمة 
المخزون

الغاء مخصصات انتفي الغرض منها.4.97 ايرادات أخرى

توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
تم الحصول على أرباح خالل العام 1.002018 

ايرادات السيولة المستثمرة في الودائع.0.40 -ايرادات ودائع

اعادة الجدولة بنسبة ربح أعلى وتسديد أرباح وعمولة اعادة الجدولة لقروض 0.03 تكلفة التمويل
بنك البالد

نتيجة لما سبق .1.25 صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

ناقصًا:
عكس مخصص1.00 عكس مخصص زكاة

نتيجة لما سبق .0.32 مخصص الزكاة الشرعية

نتيجة لما سبق .1.24 صافي الدخل )خسارة( السنة

بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح 
والخسارة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

قيمة ايرادات اكتوارية - من تقرير الخبير اإلكتواري0.75 -اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة

نتيجة لما سبق .1.29 اجمالي الدخل الشامل
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الحادي والعشرون :  

ــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وال  ــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئ ال يوجــد أي اختــالف عــن معايي

ــر المالــي المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية . عــن المعاييــر الدوليــة للتقري

الثاني والعشرون  :

ــج نشــاط وأعمــال الشــركة بشــكل ملحــوظ حيــث أن  ــدء المشــاريع فــي المنطقــة أن تتحســن نتائ مــع ب

وضــع الشــركة التنافســي أقــوى بكثيــر مــن أقــرب المنافســين وأيضــا بوجــود مخــزون جيــد لمــادة الكلنكــر يتــم 

اســتخدامه عنــد ارتفــاع الطلــب )فــي حــال توفــر الوقــود الكافــي للتشــغيل(. 

الثالث والعشرون : سياسة توزيع األرباح.

ــى مــا ورد بالمــادة )47( مــن النظــام األساســي  ــة عل ــع أرباحهــا الصافي تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزي

للشــركة علــى النحــو األتــي:

• يجّنــب ) 10 % ( مــن صافــي الربــح لتكويــن احتياطــي نظامــي يتــم وقفــه متــى بلــغ االحتياطــي) %30 ( مــن 

رأس المــال المدفــوع .

• للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن إحتياطــات أخــرى وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة 

أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن 

صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لمنســوبي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه 

المؤسســات .

• يوّزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) %5 ( من رأس مال الشركة المدفوع .

• يوزع المتبقي من االرباح على المساهمين طبقا للمادة 48 من النظام االساسي.

المادة )48( استحقاق األرباح 

) يســتحق المســاهم حصــة مــن األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن 

القــرار تاريــخ اإلســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت 

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لإلســتحقاق ( .
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الرابع والعشرون : حساب توزيع األرباح لعام 2019م

لم يتم توزيع أرباح عن العام 2019 م  

بيان توزيع األرباح للعام 2019

صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية23,523,750 

يضاف : عكس مخصص زكاة4,684,980 

يخصم : الزكاة الشرعية )4,018,930(

صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية24,189,800 

)1,906,630( IFRS فرق اكتواري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية : ) يخصم ) يضاف

إجمالي الدخل الشامل26,096,430 

يضاف: رصيد األرباح ) الخسائر ( المرحل من العام الماضي)62,799,476(

االرباح )الخسائر( المبقاة – ترحل للعام القادم )36,703,046(

الخامس والعشرون :
• يقر مجلس اإلدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البالد.

• ال يوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم وال يوجــد أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب و لــم 

يصــدر أي حقــوق مشــابهة خــالل الســنة الماليــة.

• لم تقم الشركة بشراء أو إلغاء أو استرداد أي أدوات دين قابلة لالسترداد.
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السادس والعشرون : اإللتزام تجاه بنك البالد

فــي تاريــخ 29 جمــادي الثانيــة 1438 هـــ الموافــق 28 مــارس 2017م وقعــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة متوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســالمية مــع بنــك البــالد إلعــادة جدولــة االلتــزام القائــم المتمثــل فــي رصيد القرضيــن القائمين الســابقين 

مــع البنــك والحصــول علــى تســهيل اضافــي كاآلتــي :- 

أواًل : تســهيل بقيمــة 476,031,625 ريــال لســداد رصيــد االلتــزام الســابق مــع البنــك وتبلــغ مــدة هــذا التســهيل               
ســبع ســنوات تبــدأ مــن 30-03-2017م وتنتهــي فــي 29-03-2024 م شــاملة فتــرة ســماح ســنة واحــدة وتــم تمديــد فتــرة 
الســماح لســنة أخــرى تنتهــي فــي 13-06-2019 حيــث ســيتم ســداد القســط األول فــي هــذا التاريــخ مــع أربــاح القــرض 

ــغ عــدد األقســاط 20 قســطًا . ــاح القــرض ويبل ــع ســنوية مــع أرب ــك بموجــب أقســاط رب ويســتمر الســداد بعــد ذل

ثانيــًا : تســهيل بقيمــة 21 مليــون ريــال لتمويــل ســداد مســتندات برســم التحصيــل مقابــل اإلعتمــادات المســتندية 
لصالــح الشــركات المنفــذة والمشــرفة علــى انشــاء خــط اإلنتــاج الثانــي ولغــرض ســداد جــزء مــن مســتحقات هــذه 
ــم  ــدأ مــن 30-03 - 2017م وتنتهــي فــي 29-04-2020 م ويت ــالث ســنوات تب ــغ مــدة ســداد هــذا التســهيل ث الشــركات وتبل
ســداد هــذا التســهيل مــع أرباحــه علــى 6 أقســاط نصــف ســنوية وقــد تــم تســديد هــذا التســهيل ) القــرض ( بالكامــل .

وفيما يلي بيان يوضح موقف القرضين حتي 31 - 12 - 2019 م.  

البيــــان
الرصيدأصل القرض)القيم بالريال(

في بداية 2019
المسدد
خالل 2019

رصيد القرض
في نهاية 2019

476,031,625476,031,62571,404,744404,626,881 قرض بنك البالد 1

21,000,00010,735,19010,735,1900 قرض بنك البالد 2

497,031,625486,766,81582.139.934404.626.881 اإلجمالي 

السابع والعشرون : إقرارات الشركة

1. تقر الشركة بإعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .

2. تقر الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .

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

الثامن والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

2019البيــــان

4,018,930 مصلحة الزكاة والدخل

6,377,959 وزارة البترول الثروة المعدنية 

255,512 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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نظــام  وإجــراءات  لفاعليــة  الســنوية  المراجعــة  نتائــج   : والعشــرون  التاســع 
الداخليــة الرقابــة 

تنفــذ إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة عمليــات مراجعــة مســتمرة للتحقــق مــن فعاليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة 

الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة ، وتقويــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة األداء ، ولــم تظهــر عمليــات 

المراجعــة المشــار إليهــا ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة ، ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم مراقــب 

الحســابات الخارجــي بعمليــة تقويــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة ، حيــث 

تقــوم الشــركة بتمكينــه مــن اإلطــالع علــى كافــة محاضــر اجتماعــات لجنــة المراجعــة ، وتقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة 

للفتــرة / الســنة الماليــة وكافــة الوثائــق المطلوبــة  .

رأي لجنة المراجعة

ــم تظهــر أي ضعــف جوهــري ،  ــة بالشــركة ل ــة والمالي ــة الداخلي ــط الرقاب ــة المراجعــة لنظــم وضواب ــم لجن أن تقيي

باســتثناء بعــض المالحظــات غيــر الجوهريــة والتــي تــم اإلبــالغ عنهــا فــي تقاريــر المراجعــة المختلفــة ، وتــم اتفــاق إدارة 

المراجعــة الداخليــة مــع اإلدارات المعنيــة لتنفيــذ إجراءاتهــا التصحيحيــة . 

ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم مراجعــة الحســابات الخارجــي عــادة بعمليــة تقويــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه 

للقوائــم الماليــة الســنوية للشــركة حيــث تقــوم الشــركة بتمكينــه مــن االطــالع علــى كافــة النظــم والسياســات 

ــة محــل  ــرة / الســنة المالي ــة للفت ــر إدارة المراجعــة الداخلي ــة المراجعــة ، وتقاري واإلجــراءات ومحاضــر اجتماعــات لجن

الفحــص .

الثالثون :

لم يتنازل أي احد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
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الحادي والثالثون :

• ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

• لم يتم تغيير موقع الشركة وإدارتها.

• ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص أبلغــوا الشــركة بتلــك 

الحقــوق.

• ال يوجــد أي مصلحــة و حقــوق خيــار تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة و كبــار التنفيذييــن و أزواجهــم وأوالدهــم 

القصــر وآبائهــم وأمهاتهــم وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن.

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

• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق لألرباح.

• ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.

• لم يتم التحفظ من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية.

فــي ختــام تقريرنــا هــذا يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أن يتقدمــوا بخالــص الشــكر والتقديــر الــى 

وزارة التجــارة واالســتثمار وجميــع االدارات الحكوميــة ذات العالقــة وهيئــة الســوق الماليــة علــى دعمهــم وتعاونهــم 

المتواصــل مــع الشــركة والــذي كان لــه األثــر الكبيــر فــي تقــدم الشــركة  وازدهارهــا والــى مســاهمي الشــركة الكــرام علــى 

دعمهــم وثقتهــم، وإلــى كافــة العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم المثمــرة خــالل العــام الماضــي .




