
 
 

 TABUK CEMENT CO  شركــــة أسمنـــت تبـــوك
 

___________________________________________________________________ 

 
 

 10من  0صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 
 

 اإلدارة مجلس تقريــر
 
  الموقرين     تبوك أسمنت شركة مساهمي الكرام السادة 

 

 ،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 

 للسنة ،والثالثون ةالحاديالعادية العمومية  الجمعية اجتماع لحضور دعوته تلبية على ويشكركم بكم يرحب أن الشركة إدارة مجلس يسر

  .م 1028ديسمبر  شهر نهاية م حتى 1028 يناير أول من الفترة عن العشرون ولرابعة االمالية 

 في المنتهية السنة خالل أعمال من إنجازه تم والعشرون عما الرابعالسنوي  تقريره لحضرتكم يقدم أن المجلس يسر المقام هذا وفي

 :يلي كما الشركة حسابات مراقب وتقرير ةالقوائم المالية الختامي مع هـ 12/02/2220 الموافق م 12/21/1028

 

 التكوين والنشاط

شعبان  7بتاريخ (  888)  مـوك بموجب القرار الوزاري رقهي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تب سمنت تبوكاإن شركة 

الموافق ) هــ  2226صفر  16بتاريخ  ( 1660021580)جب السجل التجاري رقم وبمو( م  2882يناير  28الموافق ) هــ  2222

 (.م  2882أغسطس  1

، قيمة كل منها  مليون سهم متساوية القيمة 80، مقسم إلى  مليون لاير سعودي 800إن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ 

 .وجميعها أسهم اسمية عادية ونقدية. لاير سعودي 20

لبورتالندي المقاوم للكبريتات ولألغراض الصناعية ومشتقات اإلسمنت ا يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع اإلسمنت العادي و

واستيراد وتصدير اإلسمنت ومنتجاته وتملك  الغرضوتوابعه واالتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع األعمال المتعلقة والمتممة لهذا 

والذي تم أخر تعديل عليه بموجب ( ص/ 622)العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات بموجب الترخيص الصناعي رقم  

 (.  م 1027 مايو 16الموافق )  هـ 2218شعبان  18بتاريخ ( 1568)ترخيص رقم 

 

و تقوم الشركة بدعم المجتمع المحلي حيث بلغت قيمة التبرعات تزاول الشركة نشاطها من خالل مصنعها الواقع في محافظة ضباء ، 

 .م 1028خالل عام  ( ألف لاير880) ية و أنشطة و مساجد و غيرها مبلغ و قدره لدعم المجتمع المحلي من جمعيات خير

 

 

 

 

 

 

  : الحوكمة :آولا 



 
 

 TABUK CEMENT CO  شركــــة أسمنـــت تبـــوك
 

___________________________________________________________________ 

 
 

 10من  8صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 حوكمة الشركة

 شركة اسمنت تبوك حوكمة نظام

الصاادرة عان مجلاس هيئاة الساو   الئحاة حوكماة الشاركات الجديادةقامت شركة اسمنت تبوك بتعديل نظام الحوكمة طبقا لماا ورد فاي 

م بنااءا  علاى نظاام الشاركات الصاادر 11/02/1028هاـ الموافاق 07/08/2218وتااريخ ( 1028-26-01)بموجب القرار رقم المالية 

هـ وقامت بمراجعة الئحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بهاا ومان ثام 16/07/2218وتاريخ  78/بالمرسوم الملكي رقم م

كماا تام اعتمااد الئحاة الحوكماة الخاصاة ( م22/07/1028 وتااريخ((  1028-م إ-28 )تم اعتمادهاا مان مجلاس اإلدارة باجتماعاه رقام

 م02/22/1028والتي عقدت بتاريخ  الرابعة الغير عادية بالشركة بما يتفق مع الئحة حوكمة الشركات الجديدة المعدلة بالجمعية العامة

ممارسااات الحوكمااة التااي تكفاال حمايااة حقااو  المساااهمين تهاادف لوضااع القواعااد والمعااايير المنظمااة لضاامان االلتاازام ب فضاال  والتااي

، وبموجبه تلتزم شركة اسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيمانا  منها ب ن نظام الحوكماة الساليم هاو األداة  وأصحاب المصالح

الجودة فاي كافاة عملياتهاا وأنشاطتها ، ويتفاق هاذا النظاام ماع التازام الشاركة با المهمة في تنمية ثاروات المسااهمين علاى المادط الطويال

وتعتباار القواعااد والسياسااات واإلجااراءات الااواردة فااي هااذا النظااام ملزمااة لكاال أعضاااء مجلااس اإلدارة واإلدارة التنفيذيااة . ومنتجاتهااا

 .، وال يجوز تعديل هذا النظام إال بقرار من مجلس إدارة الشركة والمديرين و الموظفين في الشركة

، ويوضاح هيكال الحوكماة  النظام األمثل الاذي ياتم مان خاللاه توجياه الشاركة ورقابتهاا: كمة شركة اسمنت تبوك ب نه ويُعّرف نظام حو

 ، كمجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح األخرط توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة

، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهاداف الشاركة ووساائل تحقيقهاا  تخاذ القرار في شؤون الشركة، ويوضح القواعد واإلجراءات المتعلقة با

 .ومراقبة األداء ويكون مجلس اإلدارة مسئوال  عن نظام الحوكمة بشركة اسمنت تبوك

، واإلشاراف علاى إدارة  وتتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في وضع األهداف اإلستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها

، وتخضاع أعماال مجلاس اإلدارة لألنظماة واللاوائح ونظاام الشاركة األساساي  الشركة وإعداد تقارير للمسااهمين حاول إدارتهام للشاركة

كما أن نظاام حوكماة شاركة اسامنت تباوك تام إعاداده بماا ال يتعاارض ماع أحكاام الئحاة . ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة

، ويجاب  ، ووفقاا  للمعاايير العالمياة المتعاارف عليهاا فاي حوكماة الشاركات مة الشركات الصادرة عن مجلاس هيئاة الساو  المالياةحوك

، ويتعاين  النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل لسياسات اإلدارة السليمة لكافة المستويات اإلدارية بالشاركة

 :األخذ به ضمن 

 هـ و لوائحه التنفيذية 2212–05 –01وتاريخ  10/ السو  المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام. 

 والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة . وتعديالتههـ 2217-02-18وتاريخ  1/ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .واألستثمار التجارة 

 النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك. 

تعديل هذا النظاام مان حاين  خار عناد الحاجاة لاذلك، بماا يتوافاق ماع تعليماات ومتطلباات هيئاة ( للجمعية ) أو جوز لمجلس اإلدارة وي

، وبما ال يتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصاادرة عان مجلاس  السو  المالية، واحتياجات العمل ومقتضى اإلدارة السليمة

 .هيئة السو  المالية

 م حوكمة شركة اسمنت تبوك تم تطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السو  المالية وبنظا

 حقوق المساهمين والجمعية العامة
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يكفل النظام األساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقو  المتصلة بالسهم، وبوجاه خااص الحاق 

صيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصافية، وحاق في الحصول على ن

حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس 

وحق االستفسار وطلاب المعلوماات بماا ال يضار بمصاالح الشاركة وال يتعاارض ، ورفع دعوط المسئولية على أعضاء المجلس،  اإلدارة

، وتحارص علاى  وتتيح الشركة مشاركة أكبار عادد مان مسااهميها فاي اجتمااع الجمعياة العاماة. مع نظام السو  المالية ولوائحه التنفيذية

. عان بعاد لتُساهل علاى مسااهميها ممارساة حاق التصاويت إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصاويت. اختيار الوقت والمكان المالئمين لعقدها

كما يانص النظاام األساساي لشاركة اسامنت تباوك ونظاام حوكمتهاا علاى األحكاام المتعلقاة بالجمعياة العاماة للمسااهمين التاي تشاتمل علاى 

لعاماة للمسااهمين هاي السالطة وتُعتبار الجمعياة ا. اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جمياع المسااهمين لحقاوقهم النظامياة

، ورفاع  ، ولهاا صاالحيات حصارية تشامل تعياين أعضااء مجلاس اإلدارة وإعفاائهم، ومراقباة أعماال مجلاس اإلدارة األعلى في الشاركة

دعوط المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة، وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضار بمصاالح الشاركة وال يتعاارض ماع نظاام 

وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار توزيع األرباح الموصى . المالية ولوائحه التنفيذيةالسو  

علما  ب ن شاركة اسامنت تباوك تمكان . بها من قبل مجلس اإلدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل النظام األساسي للشركة

أياام مان تااريخ ( عشارة)الطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وتقوم بتزويد هيئة السو  المالية بنسخة منه خاالل مساهميها من ا

 .انعقادها

 ووظائفه تكوينه اإلدارة مجلس

، الاذين تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضاء بمجلس اإلدارة عن طريق التصويت العادي، وذلك من بين المتقدمين لعضاوية المجلاس

تم التوصية بهم من قبال لجناة الترشايحات والمكافالت إلاى مجلاس اإلدارة، وفقاا  للضاوابط واإلجاراءات المحاددة مان قبال وزارة التجاارة 

علما  با ن نظاام حوكماة . واالستثمار وهيئة السو  المالية ونظام الشركة األساسي، لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم

ومجلس اإلدارة هو الكيان اإلداري األعلاى فاي الشاركة، . اسمنت تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيينشركة 

والمجلس مسئول عن قياادة وضابط أعماال وأنشاطة الشاركة والمتابعاة المساتمرة ألدائهاا، ويماارس هاذه . والذي يمثلها ويحمي مصالحها

وتقاع علاى المجلاس مساؤولية توجياه . ساتها وأهدافها ومساندة إداراتها في أداء مهامها وفق معايير محاددةالمسؤولية باعتماد وتطبيق سيا

اإلدارة التنفيذيااة وضاابطها، ووضااع الضااوابط المناساابة لعملهااا، ويشاامل ذلااك تحديااد رؤيااة وإسااتراتيجية واضااحة للشااركة وتحديااد أسااس 

وإضاافة إلاى االختصاصاات والصاالحيات الاواردة . موح لها العمل في حدودهاتفويض الصالحيات لإلدارة والسياسات والمحددات المس

 :بالنظام األساسي للشركة يمارس مجلس اإلدارة الوظائف األساسية التالية

 ومن ذلك اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ،: 

o ة و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيههايالعمل الرئيس وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط. 

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

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

o  التنفيذ واألداء الشامل في الشركةوضع أهداف األداء ومراقبة. 

o المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. 
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 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: 

o رة واإلدارة وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضااء مجلاس اإلدا

التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 

 .األشخاص ذوي العالقة

o بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية الت كد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،. 

o بيق أنظمة رقابية إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجاه الشاركة الت كد من تط

 .وطرحها بشفافية

o المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. 

 

 يئة السو  المالياة واإلشاراف وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس ه

 .العام عليه ومراقبة مدط فاعليته وتعديله عند الحاجة

  وضع سياساات ومعاايير وإجاراءات واضاحة ومحاددة للعضاوية فاي مجلاس اإلدارة ووضاعها موضاع التنفياذ بعاد إقارار الجمعياة

 .العامة لها

 حفاظ حقاوقهم، ويجاب أن تغطاي هاذه السياساة بوجاه وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجال حماايتهم و

 :خاص ا تي

o آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. 

o آليات تسوية الشكاوط أو الخالفات التي قد تنش  بين الشركة وأصحاب المصالح. 

o ردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهمآليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والمو. 

o  قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية الساليمة وتانظم العالقاة

 .بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها

o مساهمة الشركة االجتماعية. 

 

  وضااع السياسااات واإلجااراءات التااي تضاامن احتاارام الشااركة لألنظمااة واللااوائح، والتزامهااا باإلفصاااح عاان المعلومااات الجوهريااة

 .للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح ا خرين

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

كماا يانص علاى أن ال . عضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غيار التنفياذيينينص نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أ

 .يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر 

 

 :الوضع الحالي لحوكمة الشركة 
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 باسوتنناءادرة من هيئة السووق الماليوة قامت شركة أسمنت تبوك بتطبيق جميع المواد اللزامية الواردة في لئحة حوكمة الشركة الص

- :التالي 

 أسباب عدم التطبيق الفقرة/ نص المادة  رقم المادة

 التدريب: المادة التاسعة والثالثون

 

وضااع االليااات الالزمااة لحصااول كاال ماان أعضاااء مجلااس اإلدارة ( 1

واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مساتمر ، بغارض 

 .اتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة ب نشطة الشركة تنمية مهار

 استرشاديةالمادة 

 التقييم: المادة الحادية واألربعون 

االلياات  –بناء  على اقتراح لجنة الترشايحات  –يضع مجلس اإلدارة ( أ

الالزمة لتقييم اداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذياة سانويا  ، 

شااارات قيااااس أداء مناسااابة تااارتبط بمااادط تحقياااق وذلاااك مااان خاااالل مؤ

األهااداف اإلسااتراتيجية للشااركة وجااودة إدارة المخاااطر وكفايااة أنظمااة 

الرقاباااة الداخلياااة وغيرهاااا ، علاااى أن تحااادد جواناااب القاااوة والضاااعف 

 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  واقتراح

 استرشاديةالمادة 

 التقييم: المادة الحادية واألربعون 
يتخااذ مجلااس اإلدارة الترتيبااات الالزمااة للحصااول علااى تقياايم جهااة  (هااـ

 خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات 
 المادة استرشادية

تشكيل لجنة إدارة : المادة السبعون 

 المخاطر

لجناااة إدارة ) تشاااكل بقااارار مااان مجلاااس إدارة الشاااركة لجناااة تسااامى 

جلاس اإلدارة يكون رئيسها وغالبياة أعضاائها مان أعضااء م( المخاطر 

غياار التنفيااذيين ، ويشااترط أن يتااوافر فااي أعضااائها مسااتوط مالئاام ماان 

 المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية 

 المادة استرشادية

: المادة الثانية والسبعون 

 لجنة إدارة المخاطر اجتماعات

علاى اإلقال ( ستة أشاهر ) تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل 

 ت الحاجة إلى ذلك ، وكلما دع
 المادة استرشادية

تحفيز : المادة الخامسة والثمانون  

 العاملين

تشاااكيل لجاااان أوعقاااد ورص عمااال متخصصاااة لإلساااتماع إلاااى أراء  (2

العااااملين فاااي الشاااركة ومناقشاااتهم فاااي المساااائل والموضاااوعات محااال 

 القرارات المهمة 

 المادة استرشادية

تحفيز : المادة الخامسة والثمانون  

 لعاملينا

فاي الشاركة أو نصايبا  مان األربااح التاى  برامج منح العاملين أسهما   (1

تحققهااا وباارامج التقاعااد، وت ساايس صااندو  مسااتقل لإلنفااا  علااى تلااك 

 البرامج

 المادة استرشادية

تحفيز : المادة الخامسة والثمانون  

 العاملين

 للعاملين في الشركة  اجتماعيةإنشاء مؤسسات (1
ديةالمادة استرشا  

: الثمانون والمادة السابعة 

 المسؤولية اإلجتماعية

 –مان مجلاس اإلدارة  اقتاراحبنااء علاى  –تضع الجمعية العامة العادية 

المجتماع  يساعىسياسة تكفل إقاماة التاوازن بان أهادافها واألهاداف التاى 
ديةالمادة استرشا  
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إلاااى تحقيقهاااا ، بغااارض تطاااوير األوضااااع االجتماعياااة واالقتصاااادية 

 للمجتمع

مبادرات : المادة الثامنة والثمانون 

 العمل االجتماعية

وضع مؤشرات قياس تربط اداء الشركة بما تقدمه مان مباادرات فاي (2

العمااال االجتمااااعي ، ومقارناااة ذلاااك بالشاااركات ا خااارط ذات النشااااط 

 المشابه 

 المادة استرشادية

مبادرات : المادة الثامنة والثمانون 

 العمل االجتماعية

ع بااارامج توعوياااة للمجتماااع للتعرياااف بالمساااؤولية االجتماعياااة وضااا(2

 للشركة 
 المادة استرشادية

تشكيل : المادة الخامسة والتسعون 

 لجنة حوكمة الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكماة الشاركات ، فعلياة 

أن يفااااوض إليهااااا االختصاصااااات المقااااررة بموجااااب المااااادة الرابعااااة 

هذه الالئحاة ، وعلاى هاذه اللجناة متابعاة أي موضاوعات والتسعون من 

بشاا ن تطبيقااات الحوكمااة ، وتزويااد مجلااس اإلدارة ساانويا  علااى األقاال 

 بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها 

 المادة استرشادية

 

 

 م 1028الجمعيات التي تم عقدها خالل العام 

مساء يوم الخميس  5:10 في فند  هيلتون جاردن إن تبوك في تمام الساعة في مدينة تبوك الثالثونعقد الجمعية العمومية تم  -2

 -:، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي ) م15/2/1028هـ الموافق 20/08/2218 (بتاريخ

 . م1027ديسمبر  12على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت  :أوال  

 .م1027ديسمبر  12ئم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في القواالتصويت على  :ثانيا  

 .م1027ديسمبر  12التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في  :ثالثا  

 .م1027ديسمبر  12التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في : رابعا  

ى تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة التصويت عل: خامسا  

 .م وتحديد أتعابه1028م والربع األول لعام 1028وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 
ساويس انترناشايونال لمسااهمي الشاركة فاي مديناة تباوك فاي فناد    (اإلجتماع الثالاث )  لرابعةاتم عقد الجمعية العامة الغير عادية  -1

- :، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي  ) م 02/22/1028هـ الموافق 11/01/2220(مساء يوم الخميس بتاريخ  تبوك

 .وة الجمعياتمن النظام األساسي والمتعلقة بدع(  12) تعديل المادة التصويت على : أو 

 .بتقارير لجنة المراجعةمن النظام األساسي والمتعلقة (  21) التصويت على تعديل المادة : ثانيا  

 .بالوثائق الماليةمن النظام األساسي والمتعلقة (  25) التصويت على تعديل المادة : ثالثا  

 .بتوزيع األرباحة من النظام األساسي والمتعلق(  27) التصويت على تعديل المادة : رابعا  

 .بدعوط المسئوليةمن النظام األساسي والمتعلقة (  62) التصويت على تعديل المادة : خامسا  
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 (.د)التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من الئحة حوكمة الشركة والمتعلقة بجمعية المساهمين الفقرة : سادسا  

 (.د)ئحة حوكمة الشركة والمتعلقة بعوراض االستقالل الفقرة التصويت على تعديل المادة العشرون من ال: سابعا  

 (.1)تعلقة بسياسة تعارض المصالح الفقرة مالتصويت على تعديل المادة الثالثة واألربعون من الئحة حوكمة الشركة وال: ثامنا  

 (.2)منافسة الشركة الفقرة التصويت على تعديل المادة السادسة واألربعون من الئحة حوكمة الشركة والمتعلقة ب: تاسعا  

 .التصويت على تعديل المادة الثامنة واألربعون من الئحة حوكمة الشركة والمتعلقة برفض تجديد الترخيص: عاشرا  

 

ا   :مجلس اإلدارة: نانيا
 :تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة  . أ

 :اء المجلس األساسيةأعضاء ، ويبين الجدول التالي تصنيف أعض(  7) يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة 

 إسم العضو م
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي

 √   سعيد بن سعيد عبيد.د 2

  √  سعود بن سليمان الجهني.أ 1

  √  سليمان بن صالح الصراف.أ 1

  √  عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ 2

 √   عمر بن عبدالعزيز الشثري.أ 6

 √   طار  بن خالد العنقري.أ 5

 √   رياض بن دمحم الناصر.م 7

 
 . وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم . ب

 المؤهالت والخبرات الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية إسم العضو

 سعيد بن سعيد عبيد.د
رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت 

 تبوك
مساعد المدير العام للشؤون الفنية 

  جنوبيةشركة اسمنت ال
 من جامعة ويلز دكتوراه -
 عميد الكلية التقنية ب بها -
 د التقني ب بهاهمدير المع -

 سعود بن سليمان الجهني.أ

المؤسسة العامة  محافظ مساعد
 الت مينيةللتقاعد لشؤون 

مدير عام إدارة التخطيط 
في والتطوير والدراسات 
 المؤسسة العامة للتقاعد

 ماجستير علوم إكتوارية  -
مجلس إدارة في عدة عضو  -

 شركات 
 العلوم اإلكتوارية -
 الحوكمة -

 سليمان بن صالح الصراف.أ

لجنة الترشيحات عضو  -
 بشركة أسمنت تبوك والمكافلت

شركة رئيس مجلس إدارة نائب  -
  تبوك للتنمية الزراعية

رئيس مجلس المديريين لشركة  -
 األعالف  مصادر

رئيس لجنة الترشيحات  -
 بشركة أسمنت تبوك والمكافلت

شركة عضو اللجنة التنفيذية ب -
 أسمنت تبوك 

 

 ثانوية عامة -

التجارة وشركات االسماك  -
والشركات المتعددة االغراض 

 واالسمنت ومشتقاته

 عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ

المدير التنفيذي لمجموعه خالد 
 العامة لالستثماراتالشثري 

عضو اللجنة التنفيذية بشركة  -
 أسمنت تبوك

المدير العام لشركة دار  -
 الرياض للمقاوالت 

عضو لجنة المراجعة بشركة  -
 (شركة مساهمة) شمس للسياحة

 

 بكالوريوس علوم سياسية -
 

 عمر بن عبدالعزيز الشثري.أ

كة ادارة شرعضو مجلس  -
 اسماك تبوك

 جزيرةرئيس مجموعة  -

 اعمال حرة - 
 مدير عام مجموعة جزيره - 

 دبلوم ادارة المنشئات الخاصة -

مجلس ادارة شركة اسماك  عضو -
 تبوك

مؤسس وشريك بعدة شركات  -
 متخصصة بالتجارة والمقاوالت
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 طار  بن خالد العنقري.أ

رئيس مجلس إدارة موبايلي   -
 فنتشرز

لعالقات العام التنفيذي  المدير -
المستثمرين شركة اتحاد 

 االتصاالت

عضو مجلس إدارة شركة لجام  -
 (وقت اللياقة)للرياضة 

عضو لجنة الترشيحات لشركة  -
 (فيبكو) الطباعة والتغليف 

مستشار في هيئة السو   -
 .المالية

 .شركة جرير خدمة العمالء -
مصرف الراجحي تمويل  -

 .الشركات

من .ماجستير ادارة اعمال -
IeBusiess School 

االئتمان  دبلوم تمويل الشركات و -
. 
ريوس تسويق من جامعة وبكال -

 الملك فهد للبترول والمعادن

 رياض بن دمحم الناصر.م

مجلس إدارة شركة أسمنت عضو 
 تبوك 

 

مساعد مدير الشؤون الهندسية  -
 .بشركة تادكو

 .مشرف تسويق بشركة الخريف -
مدير دائرة خدمات المرافق  -

 ة للكهرباء بتبوكبالشركة السعودي

يوس علوم زراعية جامعة بكالور -
 دالملك سعو

مساعد مدير الشؤون الهندسية  -
 بشركة تادكو 

 مشرف تسويق بشركة الخريف -
  

 
 الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم من خارج المجلس وظائف أعضاء اللجان   .ج

 اتالمؤهالت والخبر الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية إسم العضو

 على بن سليمان العايد.ا
عضو لجنة المراجعة من 

 خارج المجلس

مدير عام الرقابة على شركات  متقاعد
 الت مين

لوريوس محاسبة جامعة الملك ابك
 سعود

 المرزو بن دمحم تركي .أ
عضو لجنة المراجعة من 

 خارج المجلس

مساااااؤول حوكماااااة الشاااااركات  -
 المؤسسة العامة للتقاعدب
 جن ادوعضو مجلس العربية لل -
عضاااو لجناااة مراجعاااة شاااركة  -

العقاااري ولجنااة  تطااويرريسااان لل
  المراجعة 

عضاااو لجناااة مراجعاااة أسااامنت  -
 تبوك 

عضو اللجنة التنفيذية شركة  -
 ريسان للتطوير العقاري 

عضو لجنة المراجعة شركة  -
 تطوير الصناعات السعودية 

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك 
 سعود

 يداللح نعبد المحسبن تركي .أ
عضو لجنة المراجعة من 

 خارج المجلس

شريك في مكتب اللحيد واليحيى 
 محاسبون قانونيون

مدير مراجعة وشريك في مكتب 
 EY أرنست ويونغ

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك  -
 سعود

محاسب قانوني وزميل مجمع  -
 المحاسبين القانونيين االمريكي

 
 
 
 
 

 
 . سابقة ومؤهالتهم وخبراتهمالتنفيذية الحالية وال أعضاء اللجنةوظائف  . د

 المؤهالت والخبرات الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية إسم العضو

مساعد محافظ المؤسسة العامة  سعود بن سليمان الجهني .أ
 الت مينيةللتقاعد لشؤون 

مدير عام إدارة التخطيط 
والتطوير والدراسات في 
 المؤسسة العامة للتقاعد

 ماجستير علوم إكتوارية  -
عضو مجلس إدارة في عدة  -

 شركات 
 العلوم اإلكتوارية -
 الحوكمة -

رئيس مجلس إدارة موبايلي   - طار  بن خالد العنقري.أ
 فنتشرز

مستشار في هيئة السو  المالية  -
. 

من .ماجستير ادارة اعمال -
IeBusiess School 
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العام التنفيذي لعالقات  المدير -
المستثمرين شركة اتحاد 

 االتصاالت

عضو مجلس إدارة شركة لجام  -
 (وقت اللياقة)للرياضة 

عضو لجنة الترشيحات لشركة  -
 (فيبكو) اعة والتغليف الطب

 .شركة جرير خدمة العمالء -
مصرف الراجحي تمويل  -

 .الشركات

  االئتمان دبلوم تمويل الشركات و -
بكالريوس تسويق من جامعة  -

 الملك فهد للبترول والمعادن

عبدالعزيز بن صالح  .أ
 الشثري

المدير التنفيذي لمجموعه خالد  -
 الشثري لالستثمارات العامة

عضو اللجنة التنفيذية بشركة  - -
 أسمنت تبوك

 

المدير العام لشركة دار  -
 الرياض للمقاوالت 

عضو لجنة المراجعة بشركة  -
 (شركة مساهمة) شمس للسياحة 

 

 سياسيةبكالوريوس علوم  -
 

 
 

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية  . هـ
 .والسابقة أو من مديريها

 إسم العضو
أسماء الشركات التى يكون 

إدارتها الحالية عضو مجلس 
 أو من مديريها

داخل المملكة 
خارج  /

 المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة )

مساهمة /مدرجه
غير 

ات ذ/مدرجه
 مسؤولية

 .(.محدده

أسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضو في 
مجالس إدارتها 

 السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 
خارج /

 المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة )

مساهمة /مدرجه
ات ذ/غير مدرجه

 مسؤولية
 ...(محدده

مساعد المدير العام  ال يوجد ال يوجد يوجدال  سعيد بن سعيد عبيد. د
للشؤون الفنية شركة 

  اسمنت الجنوبية

داخل 
 المملكة

شركة مساهمة 
 مدرجة

مجلس إدارة رئيس نائب  - سليمان بن صالح الصراف.أ 
 شركة تبوك للتنمية الزراعية

  

رئااايس مجلاااس الماااديريين  -
 مصادر األعالف لشركة

داخل 
 المملكة

 
داخل 
 المملكة

 

شركة مساهمة 
 مدرجة

 
 ير مدرجهغ

عضو مجلس إدارة 
شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية

داخل 
 المملكة

شركة مساهمة 
 مدرجة

عبدالعزيز بن صالح . أ 
 الشثري

المدير التنفيذي لمجموعه   -
 لالستثماراتخالد الشثري 

 العامة
 

داخل 
 المملكة

 غير مدرجه 
 
 
 

المدير العام لشركة  -
دار الرياض 
 للمقاوالت 

عضو لجنة  -
المراجعة بشركة 
)  شمس للسياحة
 (شركة مساهمة

 

داخل 
 المملكة

 
اخل د

 المملكة

 غير مدرجه 
 
 

شركة مساهمة 
 مدرجة

 

يسعود بن سليمان الجهن. أ  عضو مجلس إدارة البنك  - 
 عضوو األهلي التجاري
 لجنة المخاطر 

 عضومجلس إدارة شركة -
التصنيع الوطنية وعضو 

 .لجنة الترشيحات

داخل 
 المملكة

 
داخل 
 المملكة

شركة مساهمة 
 مدرجة 

 
شركة مساهمة 

 مدرجة 
 

شركة تطوير 
الصناعات السعودية 

 (تطوير) 

داخل 
 المملكة

مساهمة غير 
 مدرجه
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 10من  01صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

اض بن دمحم الناصرري. م  مسااااااااااعد مااااااااادير  - ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
الشااااااؤون الهندسااااااية 
بشاااااااااااركة تباااااااااااوك 

  (.تادكو)الزراعية
مشاااااارف تسااااااويق  -

 .بشركة الخريف
دير دائرة خادمات م -

مرافق تبوك بالشركة 
 السعودية للكهرباء 

داخل 
 المملكة

 
 

داخل 
 المملكة
داخل 
 المملكة

شركة مساهمة 
 مدرجة

 
 

 غير مدرجه
 

شركة مساهمة 
 مدرجة

عمر بن عبدالعزيزالشثري. أ  ادارة شركة عضو مجلس  - 
 اسماك تبوك

 جزيرةرئيس مجموعة 

داخل 
 المملكة
داخل 
 المملكة

 غير مدرجه
 

 غير مدرجه

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

طار  بن خالد العنقري. أ  رئيس مجلس إدارة  - 
 موبايلي  فنتشرز

العام التنفيذي  المدير -
لمستثمرين شركة لعالقات ا

 اتحاد االتصاالت

عضو مجلس إدارة شركة  -
 (وقت اللياقة)لجام للرياضة 

عضو لجنة الترشيحات  -
) لشركة الطباعة والتغليف 

 (فيبكو

داخل 
 المملكة
داخل 
 المملكة

 
داخل 
 المملكة
داخل 
 المملكة

شركة  -
 مساهمة مدرجة 

شركة  -
 مساهمة مدرجة 

 
شركة  -

 مساهمة مدرجة
شركة  -

 اهمة مدرجة مس

 

مستشار في هيئة  -
 .السو  المالية 

 
شركة جرير خدمة  -

 .العمالء
 
مصرف الراجحي  -

 .تمويل الشركات

داخل 
 المملكة

 
داخل 
 المملكة

 
داخل 
 المملكة

 غير مدرجه
 
 

شركة مساهمة 
 مدرجه 

 
 شركة مساهمة

 مدرجه
 

ا  اتخذهااإلجراءات التى . و  بمقترحات المساهمين ملحوظاتهم حيال الشركة  (خاصة غير التنفيذيين وب )مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما
 .وأدائها 

عمال  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين   -أعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعيبلغ رئيس مجلس اإلدارة في أول 
 .الشركة وأدائها 

 

 م 1028مجلس اإلدارة لعام  اجتماعاتجدول حضور 

 م

 رقم وتاريخ االجتماع

 

 إسم العضو

 215االجتماع رقم 
بالرياض 

م12/01/1028  

 217االجتماع رقم 
بتبوك 

م15/02/1028  

 218االجتماع رقم 
بالرياض 

م07/05/1028  

االجتماع رقم 
بالرياض  218
م10/08/1028  

 210االجتماع رقم 
بالرياض 

م08/20/1028  

 212االجتماع رقم 
بالرياض 

م11/22/1028  

 211االجتماع رقم 
بضباء 

م25/21/1028  

 √ √ √ √ √ √ √ سعيد بن سعيد عبيد.د 2

 √ √ √ √ √ √ √ سعود بن سليمان الجهني.أ 1

 X √ √ √ √ √ √ سليمان بن صالح الصراف.أ 3

 √ √ √ √ √ √ √ عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ 4
 √ √ √ √ √ √ √ أعمر بن عبدالعزيز الشثري 5
 √ √ √ √ √ √ √ خالد العنقريطار  بن .أ 6
 X √ √ √ √ √ √ رياض بن دمحم الناصر.م 7

 Xغائب √حاضر
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 10من  00صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

وأداء لجانه وأعضائه ، والجهة الخارجية التى قامت بالتقييم وعالقتها  أدائهعليها مجلس اإلدارة في تقييم  اعتمدالوسائل التى  .ز

 .بالشركة ، إن وجدت 

فق مع مصلحة الشركة ، تمعالجتها بما ي واقتراحيد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، افلت بتحدكتقوم لجنة الترشيحات والم

 يم اللجنة أعضاء مجلس اإلدارة ، أما لجنة الترشيحات والمكافلت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس يوتق

 

ا لما هو مكاإلفصاح عن م. ح من لئحة  ننصوص عليه في المادة النالنة والتسعيافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 :حوكمة الشركات

 :التنفيذيةنبثقة عن المجلس واإلدارة موفيما يلي نص سياسة المكافلت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان ال

 :هدف السياسة .2

 : يلي تهدف هذه السياسة إلى ما

 السياسة،واإلفصاح عن  التنفيذية،ثقة عن المجلس واإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب ب داءمعايير ترتبط  عإتبا . أ

 .لضمان مبدأ الشفافية في التعاملوضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة  الفعلية،وعن المدفوعات 

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

 . األداءة لتقييم المستخدم

اإلدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي  أداء، لمراجعة فاعلية  مراجعة اإلجراءات التصحيحية التى يطبقها مجلس اإلدارة . ج

 . اكتشافهاإخفاقات أو مواطن ضعف يتم 

، والخطط باألداء وية المرتبطة السن, ، والمكافلت الدورية أ ح وما في حكمهااتعرف المكافلت ب نها المبالغ والبدالت واألرب. د

النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التى تتحملها الشركة  باستثناء،  ، وأي مزايا عينية آخرط التحفيزية قصيرة أو طويلة ا جل

 .عن عضو مجلس اإلدارة لغرض ت دية عمله 

 

 :بيق السياسةطق تاطن .1

 :تطبق السياسة على كال  من 

 .مجلس اإلدارة  أعضاء . أ

 .أعضاء لجان مجلس اإلدارة   . ب

 .الخارجيينأعضاء لجان مجلس اإلدارة   .ج

خمسة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافلت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي  التنفيذية،اإلدارة  . د

 .الماليوالمدير 

 

 :س واإلدارة التنفيذيةالمنبنقة عن المجل جانلوالنص سياسة أعضاء مجلس اإلدارة  .3

جان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية مكافلت بناء على هذه السياسة ووفق معايير ليستحق أعضاء مجلس اإلدارة وال

وضوابط مكافلت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافلت 
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 10من  08صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

، وتقوم اللجنة برفع  ن المكافلت الممنوحة وسياسة المكافلت ، وتقييم مدط فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منهاالعالقة بي

 هالمتعمدلسياسة لتوصياتها لمجلس اإلدارة بمكافلت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا  

واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية مبلغا  ماليا  معينا  أو بدل حضور لس اإلدارة ويجوز أن تكون مكاف ة أعضاء مج

 .أكثر من هذه المزايا وأ االثنينعن الجلسات أو مزايا عينية ، ويجوز الجمع بين 

لاير سعودي لكل ( 100,000)يزيد عن  يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة مكاف ة عن إدارتهم للشركة عبارة عن مبلغ سنوي ال

 .هذه المكاف ة متناسبا  مع عدد الجلسات التى يحضرها العضو  استحقا عضو على أن يكون 

 

 :معايير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبنقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية .4

 :نبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذيةت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المفلعند إقرار مكا باالعتبارتؤخذ المعايير التالية 

بها  قومونيالعضو واإلدارة التنفيذية واألعمال والمسؤوليات التي  اختصاصاتعادلة ومتناسبة مع  المكافلتأن تكون  .2

 .ويتحملونها ، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية

 .على توصية لجنة الترشيحات والمكافلت مبنيةكافلت مأن تكون ال .1

أن تقدم المكافلت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على  .1

كة على رالكلي والجزئي للش باألداء، كما يمكن إيجاد آلية لربط جزء من المكافلت المتغيرة  المدط المتوسط والطويل

 .يها وتحفيزها لالمهنية ، والمحافظة ع الستقطاب ك داةذلك  الستخداملمدط المتوسط والطويل ،ا

بشاغلها ، والمؤهالت العلمية، والخبرات  ةعلى مستوط الوظيفة ، والمهام والمسؤوليات المنوط ان تحدد المكافلت بناء   .2

 .، والمهارات الالزمة ألداء المهام  العملية

 .الشركةمع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدط  أن تنسجم المكافلت .6

غير مبرر  ارتفاععن ذلك مع  ينشاتفادي ما قد  وممارسات الشركات األخرط في تحديد المكافلت  االعتباراألخذ في  .5

 .للمكافلت والتعويضات 

غير دقيقة قدمها  على معلومات إذا تبين أنها تقررت بناء   استردادها،أو  المكاف ةصرف  إيقافيجوز لمجلس اإلدارة  .7

الوضع الوظيفي للحصول على مكافلت غير  استغاللوذلك لضمان منع  ، التنفيذيةعضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

   .مستحقة

 

 : ضوابط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبنقة عن المجلس .5

مكافلت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 

 .التنفيذيين  باستثناء، وفق الضوابط التى تضعها الجهة المختصة ،  الف لاير سنويا  

 

 :يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبنقة عن المجلس المكافآت التالية  .6

 .ية ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافلت سنو مكاف ة( الف لاير  100) يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ وقدره .2

 .عن كل جلسة ( لاير  1,000) يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة مبلغ وقدره .1
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 10من  01صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

كل من لجنة المراجعة ولجنة  اجتماعلاير عن حضور  1,000يستحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغ وقدره  .1

 .الترشيحات والمكافلت واللجنة التنفيذية 

 

 :اإلدارة التنفيذية   مكافأة .7

فيما يخص اإلدارة التنفيذية تقوم لجنة المكافلت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين 

 مكافلتعلى توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل  وذلك بناء   واعتمادهاوبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر 

 :رة التنفيذية على ما يلي اإلدا

 ( .يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية ) راتب أساسي  .2

 .بدالت تشتمل على سبيل المثال ال الحصر على بدل سكن ، وبدل مواصالت  .1

د نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموار مكاف ةإجازة سنوية ، ) مزايا آخرط تشمل على سبيل المثال ال الحصر  .1

 .(البشرية المعتمدة من قبل الشركة 

 :استردادهاأو  المكافأةحالت إيقاف صرف  .8

على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو تقررت بناء   المكاف ةإذا تبين أن  المكاف ةتسترد الشركة  .2

 .التنفيذيةاإلدارة 

تقررت بناءا  على معلومات  المكاف ةوإذا ثبت ب ن  ف ة،المكاإذا وقع ما يثير الشك قبل صرف  المكاف ةتسترد الشركة  .1

 .التنفيذيةغير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

 

ا    :لجان مجلس اإلدارة:  نالنا

 :تفرع من مجلس إدارة الشركة ثالث لجان وهي ي

 تلجنة الترشيحات والمكافل لجنة المراجعة اللجنة التنفيذية

 

 ة اللجنة التنفيذي .2

تتكون من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث ال  اإلدارة،هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس 

 .اإلدارةتزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس 

 

 أعضاء اللجنة 

 . (رئيس اللجنة) سعود بن سليمان الجهني . أ .2

 .طار  بن خالد العنقري .أ .1

  .الشثري  عبدالعزيز بن صالح.أ .1
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 10من  04صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 مهام ومسؤوليات اللجنة  

، وعليها أن تعرض على  الحلول المناسبة لها واقتراح،  دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات اجتماعاتعقد  .2

 .المجلسمجلس اإلدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من 

 .القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل  .1

والتوصيات إلدارة الشركة ولمجلس اإلدارة  االقتراحاتض الواردة للجنة وتقديم وجعة الدراسات والتقارير والعرمرا .1

 .لتحسين وتطوير العمل 

 .تنشيطهاتوجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل  .2

 .التى يرط مجلس اإلدارة تكليف اللجنة بها  واالختصاصاتالقيام بالمهام  .6

 .اإلدارةالمخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس  ممارسة الصالحيات .5

تعرض على مجلس اإلدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التى أنجزتها والمقترحات التى قدمتها إلدارة  نعلى اللجنة أ .7

 .الشركة وما تم فيها 

 
 م1028أعضاء اللجنة التنفيذية لعام  اجتماعاتجدول حضور 

 رقم وتاريخ االجتماع

 
 إسم العضو

 62 االجتماع رقم
بالرياض 

م22/01/1028  

 61 االجتماع رقم
بتبوك 

م16/02/1028  

 61 االجتماع رقم
بالرياض 

م05/05/1028  

 62 االجتماع رقم
بالرياض 

م08/08/1028  

 66 االجتماع رقم
بالرياض 

م12/20/1028  

 65 االجتماع رقم
 ضباء

م15/21/1028  

 √ √ √ √ √ √ سعود بن سليمان الجهني.أ

 √ √ √ √ √ √ طار  بن خالد العنقري.أ

 √ √ √ √ √ √ عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ

 xغائب√حاضر

 

 لجنة المراجعة  .1

  إثنان منهم أعضاء في مجلس اإلدارة ، وثالثة أعضاء من خارج المجلس( 1) أعضاءخمسة ( 6)تتكون لجنة المراجعة من 

 .م  1027م عينهم مجلس اإلدارة وحدد مكافلتهم بداَ من عا

 

 :أعضاء اللجنة

 .(رئيس اللجنة ) طار  بن خالد العنقري/ األستاذ .2

 .بن عبدالعزيز الشثري عمر/ األستاذ .1

 .علي ين سليمان العايد  / األستاذ .1

 .تركي بن عبدالمحسن اللحيد/ األستاذ .2

 .تركي بن دمحم المرزو / األستاذ .6
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 10من  05صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 :مهام ومسؤوليات اللجنة

أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية تختص لجنة المراجعة بمراقبة 

 :فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي 

 :التقارير المالية  ( أ

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في ش نها،  .2

 .ان نزاهتها وعدالتها وشفافيتهالضم

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة  –بناءا  على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  .1

عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة 

 .وإستراتيجيتها وأدائها ونموذج عملها

 .الماليةغير م لوفة تتضمنها التقارير  ودراسة أي مسائل مهمة أ .1

في الشركة أو  االلتزام مسئولالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولي مهامه أو  .2

 .مراجع الحسابات 

 .تقارير المالية التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الوارده في ال .6

 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في ش نها  .5

 :المراجعة الداخلية   ( ب

 .الشركةدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في  .2

 .تصحيحية للملحوظات الواردة فيهادراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات ال .1

إن  - الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة رئيس قسم المراجعة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة .1

األعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة  أداءوجدت، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في 

 .داخلي، فعلي اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بش ن مدط الحاجة إلى تعيينه  مراجع

 .مكافلته واقتراحالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية  .2

 

 :مراجع الحسابات  ( ج

 استقاللهمد التحقق من بع أدائهم،زلهم وتحديد أتعابهم وتقييم عالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات و. 2

 .معهمومراجعة نطا  عملهم وشروط التعاقد 

 االعتبار، ومدط فعالية أعمال المراجعة ، مع األخذ في  مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته استقاللالتحقق من . 1

 .القواعد والمعايير ذات الصلة

أعماال  فنية وإدارية تخرج عن نطا   قديمهت، والتحقق من عدم  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله. 1

 .، وإبداء مرئياتها حيال ذلك  أعمال المراجعة

 .مراجع حسابات الشركة استفساراتاإلجابة عن . 2

 .بش نهادراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ . 6
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 10من  06صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 :ضمان اإللتزام  ( د

 .الشركة اإلجراءات الالزمة بش نها اتخاذالجهات الرقابية والتحقق من  تقارير نتائجمراجعة . 2

 .ائح والسياسات والتعليمات ذات العالقةمن إلتزام الشركة باألنظمة واللوالتحقق . 1

وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى  العالقة،مراجعة العقود والتعامالت المقترح إن تجريها الشركة مع األطراف ذوي . 1

 .اإلدارة مجلس

إجراء بش نها إلى مجلس اإلدارة ، وإبداء توصياتها باإلجراءات التى  اتخاذضرورة فيها ترط التى مسائل الرفع . 2

 . اتخاذهايتعين 

 

 اَ وفق باعتماد ونشر القوائم المالية واإليضاحات المرفقه بها ،لجنة المراجعة سعادة رئيس إدارة الشركة فوض مجلس : مالحظة ) 

 (.م  28/06/1027 الموافق هـ  11/08/2218 بتاريخ( 1027-211 –م إ -8 )المجلس رقم لقرار 

      

 م 1028جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة لعام 

 م

 رقم وتاريخ االجتماع

 

 إسم العضو

 81االجتماع رقم 
بالرياض 

 م10/01/1028

 82االجتماع رقم 
بالرياض 

 م15/01/1028

 86االجتماع رقم 
بوك بت

 م15/02/1028

 85االجتماع رقم 
بالرياض 

 م18/07/1028

 87االجتماع رقم 
بالرياض 

 م05/22/1028

طار  بن خالد العنقري. أ  2  √ √ √ √ √ 

عمر بن عبدالعزيز الشتري. أ  1  √ √ √ √ √ 

على بن سليمان العايد. أ  1  √ √ √ √ √ 

تركي بن عبدالمحسن اللحيد. أ  2  √ √ √ √ √ 

كي بن دمحم المرزو تر. أ  6  √ √ √ √ √ 

 xغائب√حاضر      

 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت .1

، مدة عضويتهم بحيث ال تزيد هذه  ثالثة أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة( 1)وتتكون من  ، الشركةمن مجلس إدارة  منبثقةهي لجنة  

 .المدة عن العضوية في مجلس اإلدارة 

 

 :أعضاء اللجنة

 (رئيس اللجنة )  بدالعزيز الشثريعمر بن ع.أ. 2

  سليمان بن صالح الصراف.أ. 1

 رياض بن دمحم الناصر . م. 1
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 10من  07صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 :مهام ومسؤوليات اللجنة 

 :تختص لجنة الترشيحات والمكافلت بما يلي 

ى مجلس اإلدارة ورفعها إل التنفيذية،إعداد سياسة واضحة لمكافلت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة . 2

على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها،  العامة،من الجمعية  العتمادهاللنظر فيها تمهيدا  

 .والتحقق من تنفيذها

 .اسةالسيتوضيح العالقة بين المكافلت الممنوحة وسياسة المكافلت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه . 1

 .المراجعة الدورية لسياسة المكافلت ، وتقييم مدط فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 1

 .س اإلدارة بمكافلت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا  للسياسة المعتمدةلالتوصية لمج. 2

 .التنفيذيةفي مجلس اإلدارة واإلدارة  سياسات ومعايير واضحة للعضوية اقتراح. 6

مع مراعاة عدم ترشيح أي  المعتمدة،ت والمعايير رشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا  للسياسابتالتوصية لمجلس اإلدارة . 5

 .شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة

 .التنفيذيةاإلدارة  ظائف،وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل . 7

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

 .المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 8

 .تقديم التوصيات في ش ن التغييرات التى يمكن إجراؤها مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و. 20

التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس . 22

 .طإدارة شركة أخر

 .التنفيذيينوكبار وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين . 21

 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين . 21

 .الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  واقتراحتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، . 22

 

 م 1028لجنة الترشيحات والمكافآت لعام  اجتماعاتجدول حضور 

 م

 رقم وتاريخ االجتماع

 

 إسم العضو

بتبوك  09االجتماع رقم 

 م86/14/8102
بالرياض   10االجتماع رقم 

 م07/05/1028

بالرياض   12االجتماع رقم 
 م15/08/1028

عمر بن عبدالعزيز الشتري. أ  2  X √ √ 

سليمان بن صالح الصراف. أ  1  √ √ √ 

رياض بن دمحم الناصر.  م 1  √ √ √ 

 xغائب√اضرح 
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 10من  02صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

ا   :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة : رابعا

يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم ، وأعضاء إعتباريين ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه 

 :أسهم الشركة  رئيس المجلس واألعضاء الطبيعيين وكبار التنفيذيين من

 

 :ملكية األعضاء  -2

 مالحظات الوظيفة إسم العضو
صافي  نهاية العام بداية العام

 التغير
 نسبة التغير

 عددد األسهم عدد األسهم

 0000 0000 5,005 5,005 أسهمه رئيس المجلس سعيد بن سعيد عبيد.د

اسم الشخصيه  نائب الرئيس سعود بن سليمان الجهني. أ

التي  اإلعتبارية

المؤسسة )يمثلها 

 (العامة للتقاعد

2,6000008 2,6000008 0000 0000 

 0000 0000 2,000 2,000 أسهمه عضو سليمان بن صالح الصراف.أ

 0000 0000 2,000 2,000 أسهمه عضو أعمر بن عبدالعزيز الشثري

 0000 0000 2,002 2,002 أسهمه عضو طار  بن خالد العنقري.أ

 0000 0000 2,000 2,000 أسهمه عضو لناصررياض بن دمحم ا.م

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

 

 :ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة  -1

 مالحظات الوظيفة إسم العضو

 بداية العام
1028  

 نهاية العام
صافي  1028

 التغير
نسبة 
 التغير

 د األسهمعد عدد األسهم

 عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ
 (2)خالد الشثري/  أسهم األستاذ

 0 1 22,212,672 22,212,672 أسهمه عضو

 .عبدالعزيز الشثري أي أسهم / خالد الشثري وال يملك األستاذ / هذه االسهم ملك األستاذ  (2)

 

 :وأقربائهم  نملكية كبار التنفيذيي -3

 .أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم ال توجد 

 

 : المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -4

مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة  ومكافلتتدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف وبدالت حضور جلسات 

- :ارة أعاله، وفيما يلي بيانا  بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس اإلد

 (.بما فيهم خمسة من كبار التنفيذيين) وكبار التنفيذيين 
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 10من  09صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 م1028خالل عام   ت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارةمكافأبيان ال

 اللجاناإلدارة ووبدل حضور جلسات مجلس 

 

( 2,200,000)م بمبلغ إجمالي 1028م خالل شهر مايو 1027تم صرف مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام  (:*)مالحظة رقم 
 .لاير سعودي 
بمبلغ إجمالي  م1028 خالل شهر ديسمبرم 1028تم صرف مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام : (**)مالحظة رقم 

 .لاير سعودي ( 2,200,000)
 

 
 (خارج المجلس )  1028لعام  أعضاء لجنة المراجعةمكافآت 

   
 البيــــــــــــــــــــان

عدا بدل )المكافآت النابته 
 (حضور الجلسات

 المجموع الكلي بدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 650000 26,000 60,000 على بن سليمان العايد  -2

 650000 26,000 60,000 تركي بن عبدالمحسن اللحيد -1

 650000 26,000 60,000 تركي بن دمحم المرزو   -1

 205.000 260000 2600000 المجمـــــــــــــوع

 
 

- (:كبار التنفيذيين بالشركةخمسة من )وفيما يلي بيانا  بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين 
 

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

 البيان
 نمكافلت خمسة من كبار التنفيذيي

 ممن تلقوا أعلى المكافلت والتعويضات

 20762,810000 الرواتب والتعويضات

 0 البدالت 

 0 ةالمكاف ت الدورية والسنوية والخطط التحفيزي

 20762,810000 المجموع 

 

    بدل حضور جلسات  

 م
 أعضاء

 مجلس اإلدارة

مكاف ة عضوية 
 مجلس اإلدارة 

 )*(، )**( 

مجلس 
 اإلدارة

اللجنة 
 التنفيذية

لجنة 
 المراجعة

لجنة 
 الترشيحات

مكاف ة 
 عضو اللجنة

مصروفات 
 آخرط

 ع الكليالمحمو

 2860568076 52,568076- - - -  120000 2000000 سعيد بن سعيد عبيد/ د 2

 2250018076 7,018076- - -  280000 120000 2000000 سعود بن سليمان الجهني 1

 2680752000 12,752000-  80000- -  280000 2000000 سليمان بن صالح الصراف 1

 260077006 22,770060- - -  280000 120000 2000000 عبدالعزيز بن صالح الشثري 2

 6010612016 22,612016 600000 50000 260000-  120000 2000000 عمر بن عبدالعزيز الشثري 6

 6220171050 21,171050 760000-  260000 280000 120000 2000000 طار  بن خالد العنقري 5

 262,161076 12,161076-  80000- -  120000 2000000 رياض بن دمحم الناصر 7

 1,120,18005 251,180050 216,000 12,000 100000 62,000 222,000 1,800,000 االجمـــالي 
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 10من  81صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

 
 

 

ا  وأسماء أعضاء  م 1028عقدة خالل السنة المالية نللمساهمين المالعادية والغير عادية بيان بتواريخ الجمعيات العامة :  خامسا

 .مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات 

 األسم م

في  الثالثونالجمعية العامة العادية 

 م15/02/1028

 ادية الجمعية العامة الغير ع

 فيالرابعة 

 م22/1028/ 02 

 √ √ سعيد بن سعيد عبيد.د 2

 √ √ سعود بن سليمان الجهني.أ 1

 √ √ سليمان بن صالح الصراف.أ 1

 √ √ عبدالعزيز بن صالح الشثري.أ 2

 √ x عمر بن عبدالعزيز الشثري.أ 6

 √ √ طار  بن خالد العنقري.أ 5

 √ √ رياض بن دمحم الناصر.م 7

 xغائب√حاضر

 

ا دسا  .عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتورايخ تلك الطلبات وأسبابها : سا

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 أعمال الجمعية العامة م 12/02/1028 2

 أعمال الجمعية العامة م 02/20/1028 1

 أعمال الجمعية العامة م 10/20/1028 1

 

 

 .جلس اإلدارة إقرار م: اا سابع

لدية وبناءا  على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السو   ةرفيقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ، ووفقا  للمعلومات المتو

 :الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي 

 .الصحيحأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل  .2

 .بفاعليةنفذ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و .1

 .نشاطهاأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة  .1
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 10من  80صفحة      م  8102التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك لعام 

أو  إشرافيةمن أية جهة  وتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السو  المالية أحقيود إ وال توجد أية عقوبات أو جزاءات أ .2

 .ضائية آخرطتنظيمية أو ق

 .سعودية للمحاسبين القانونيين الة الصادرة عن الهيئة أعدت القوائم المالية للشركة وفقا  للمعايير المحاسبي .6

عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ) ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  .5

 . م 1028وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقو  خالل عام ( وأقربائهم 

مجلس اإلدارة كبار التنفيذيين وأقربائهم ، في أسهم ة وحقو  إكتتاب تعود ألعضاء ال توجد أي مصلحة وأورا  مالية تعاقدي .7

 .أو أدوات دين الشركة سوط ما ورد في الفقرة أعاله

 وحقو  مشابهة ، أصدرتها أ ومذكرات حق إكتتاب أ وال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أورا  مالية تعاقدية أ .8

 .م  1028المالية منحتها الشركة خالل السنة 

مذكرات حق إكتتاب ، أو و مالية تعاقدية أإكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أورا   وتحويل أ ال توجد أي حقو  .8

 .حقو  مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 

 .ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ، ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد  .20

 .أحد المساهمين عن أي حقو  في األرباح  هأي ترتيبات أو إتفا  تنازل بموجبجد ال تو .22

 .أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة ال تملك شركة تابعة  وال توجد أسهم أ .21

 .لدط الشركة أسهم خزينة محتفظ بها  ال يوجد .21

 

ا نامن ارات مجلس اإلدارة ، أو التي رفض المجلس األخذ بها  بشأن توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قر: ا

، ومسوغات تلك  مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة الداخليةتعيين 

 .التوصيات ، وأسباب عدم األخذ بها

ت مجلس اإلدارة ، أو التى رفض المجلس األخذ بها بش ن تعيين ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارا

 .مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم المراجع الداخلي 

 
ا    :والمبيعات اإلنتاج  :تاسعا

 
  :اإلنتاج •

 :الكلنكر إنتـــاج •
 

  طن (2,150,282)م   1027عام ب مقارنة طن ( 2,258,258)  م 1028  عام خالل المنتجة الكلنكر كمية بلغت

 .  %( 25065) بة زيادة مقدارهاوبنس
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.  
 
 
 
 

  :األسمنت إنتاج •
 (2,080,527)م  1027 بعام مقارنة طن(  2,271,175)  م 1028 عام خالل المنتجة األسمنت كمية بلغت

 . ( % 8028) بة زيادة مقدارهاوبنسطن 
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 :المبيعات •
 

م  1027 بعام مقارنة طن (2,272,252 )م  1028 عام خالل االسمنت من للشركة اإلجمالية المبيعات كمية بلغت

 ( % 7028) بة زيادة مقدارهاوبنس طن( 2,088,827)

 

 لاير( 255,507,712) م 1027 عام بمبيعات مقارنة  لاير( 228,222,801)م  1028عام  في المبيعات قيمة بلغت وقد

 .(  %  2001) هاقدرانخفاض  بنسبة
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  :المخزون •
 
نسبة ب طن (2,181,815) م 1027 عام بمخزون مقارنة طن( 2,871,528)م  1028 عام نهاية في الكلنكر مخزون بلغ

 عام مخزون مقابل طن ( 65,100 )م  1028 عام نهاية في األسمنت مخزون بلغ كما ،%(  16011 ) هقدر ارتفاع

 ( . % 28027 ) هقدر نسبة ارتفاعب طن( 27,220) م1027

 

 (:باللاير السعودي)النشاط  نتائج :عاشراا 

 العام الحالي  الماضي بما يتوافق مع عرضأعيد تبويب وعرض بعض أرقام العام 

 نتائج النشاط 
    

 1027 1028 البيان
 

8102 / 8102 
  8,128,711  11,681,182- مجمل الربح

 
1066- 

  28,811,871  12,107,722 إجمالي المصروفات التسويقية و االدارية 
 

0021  
  222,288  2,022,828 اإليرادات األخرط

 
2017  

  21,208,221  12,002,222 اعباء وتكاليف تمويلية
 

0078  
  12,056,870-  86,888,150- صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

 
1066  

  1,585,128  1,021,782 الشرعية الزكاة
 

0021  
  11,751,128-  88,822,222- صافي دخل العام

 
1025  

  12,888,128-  82,188,222- الدخل الشامل للعام
 

1027  
  2,262,075,712  2,252,187,821 إجمالي حقو  المساهمين

 
0002  

 
 
 
 :الستنمارات :حادي عشر ال

 التصنيع شركة األجل في طويلة استثمارات متمثلة في( لاير 258,128,760)مبلغ  م 1028 عام في الشركة استثمارات بلغت
حيث بلغت القيمة العادلة من خالل  IFRS 13وأيضا المعيار الدولي  IFRS 9وقد اعيد تقيمها طبقا للمعيار الدولي الطاقة  وخدمات

 . (لاير  170,868,000) الدخل الشامل ا خر 
 
  :المشاريع جالم في  : ناني عشرال

  
 .م 1028تم تنفيذها خالل عام للمشاريع ال يوجد أنشطة رئيسية  .2

 

  :والسعودة التدريب مجال في  :نالث عشرال

 %. (22,51)نسبة السعودة في الشركة  بلغت
ل المملكة كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها و غالبيتهم من السعوديين لدورات تدريبيه متنوعة ومختلفة داخ 

وخارجها ، كما قامت الشركة بإعداد دورة في السالمة المهنية و أخطار البيئة باللغتين العربية واالنجليزية والتي عقدت في مقر 
أيام و  2الشركة بالشراكة مع  إحدط الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة على مدار 

 . %21موظف تجاوز عدد السعوديين فيها العدد المطلوب للتدريب بنسبة  200وز حضرها ما يتجا
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  :الجودة عالمة  :رابع عشرال
 

 أعلى على المحافظة نتيجة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تمنحها التي الجودة بعالمة الشركة احتفظت •
  .الجودة مستويات

 التزامها نتيجة م 11/2/1002 تاريخ منذ 8002 األيزو شهادة على بالحصول الجودة نظام تطبيق على الشركة حافظت •
 . الجودة نظام بتطبيق

 
 
  :م 8102م  إلى  4102 من للفترة المالية النتائج ملخص :خامس عشر ال
 

 قائمة المركز المالي
  1028الفترة الحالية بما يتوافق مع عرض  1027أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية : مالحظة 

 البيــــــــــــــــــان
1024 1025 1026 1027 1028 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

           :األصول المتداولة

 النقد لدط البنوك
           
21,851,108  

           
88,776,617  

             
21,216,882  

           
18,058,726  

           
11,006,781  

 االستثمارات قصيرة األجل
           
51,000,000  

                            
-  

                              
-  

                            
-  

                            
-  

 (اشهر  1من  ألكثراستثمارات ) ألجلودائع 
                            
-  

  
                              

-  
                            

-  
                            

-  

 بالصافي  -الذمم المدينة 
           
26,188,112  

           
25,781,051  

             
10,585,178  

             
7,812,062  

             
7,111,251  

 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرط 
           
25,227,188  

           
26,101,118  

               
7,701,222  

             
5,812,176  

             
2,255,827  

 األرصدة المدينة األخرط
                            

-  
  

               
6,116,827  

             
1,866,118  

             
1,101,726  

 المخزون
         
282,251,811  

         
126,572,122  

           
108,576,001  

         
128,222,270  

         
181,088,817  

 إجمالي األصول المتداولة
         
188,871,671  

         
115,612,011  

           
166,616,611  

         
185,110,621  

         
125,887,522  

           :األصول غير المتداولة

 االستثمارات طويلة األجل
           
57,288,880  

         
258,128,760  

           
258,128,760  

         
258,128,760  

                            
-  

من خالل الدخل )ة استثمارات في أدوات حقو  ملكي
 (الشامل ا خر

                            
-  

                            
-  

                              
-  

                            
-  

         
170,868,000  

 صافي قيمة األصول الثابتة
         
281,861,602  

         
601,822,868  

           
701,122,511  

      
2,176,025,628  

      
2,102,657,518  

 عقارات استثمارية
                            

-  
                            

-  
                              

-  
                            

-  
           
78,882,217  

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
         

818,828,128  
         
888,286,710  

           
772,625,800  

           
26,726,250  

                            
-  

     موجودات غير ملموسة
               

8,886,526  
             

8,226,562  
             

2,816,122  

 صافي المصروفات المؤجلة
           
28,885,655  

           
12,122,812  

             
28,828,765  

           
28,572,261  

                            
-  

 إجمالي األصول غير المتداولة
      

2,628,288,178  
      

2,582,888,151  
        

2,571,086,522  
      

2,687,810,656  
      

2,667,111,027  

 ألصولإجمالي ا
      

2,828,050,862  
      

1,012,211,182  
        

2,817,512,255  
      

2,882,262,207  
      

2,872,128,552  

           :الخصوم وحقو  المساهمين

           :الخصوم المتداولة

الجزء المتداول من قرض / قروض قصيرة االجل 
 طويل األجل

  
           
78,260,000  

           
215,211,515  

           
50,810,606  

           
78,652,617  

 الذمم الدائنة
           
28,718,556  

           
11,228,861  

             
21,021,888  

           
10,112,517  

           
28,288,112  

 األرصدة الدائنة األخرط
         
208,275,122  

           
81,225,785  

             
86,122,282  

           
62,027,218  

           
28,012,517  

 التوزيعات المستحقة للمساهمين
         
211,680,182  

         
211,110,887  

           
216,721,168  

         
216,182,218  

         
212,820,276  

                                                                                           اهمينأرباح مقترح توزيعها على المس
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-  -  -  

 مخصص الزكاة الشرعية
             

8,178,711  
             

8,688,155  
               

8,606,710  
           
20,116,860  

           
20,611,880  

 خصوم المتداولةإجمالي ال
         
168,271,885  

         
117,827,202  

           
158,516,885  

         
170,588,128  

         
182,218,620  

           :الخصوم غير المتداولة

 قرض طويل األجل
         
178,580,217  

         
277,885,275  

           
167,761,127  

         
211,155,012  

         
208,106,178  

 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة
           
12,287,221  

           
11,027,286  

             
18,187,000  

           
18,008,000  

           
11,287,000  

 إجمالي الخصوم غير المتداولة
         
200,877,670  

         
602,021,172  

           
185,020,127  

         
251,176,012  

         
212,581,178  

           :حقو  المساهمين

 رأس المال
         
800,000,000  

         
800,000,000  

           
800,000,000  

         
800,000,000  

         
800,000,000  

 االحتياطي النظامي
         
107,801,577  

         
125,785,810  

           
111,688,058  

         
111,688,058  

         
111,688,058  

 األرباح المبقاة
           
62,106,528  

           
86,562,881  

             
60,175,882  

           
18,288,556  

           
18,808,772  

 إجمالي حقو  المساهمين
      

2,268,008,186  
      

2,101,222,811  
        

2,271,852,861  
      

2,262,075,712  
      

2,252,187,821  

 إجمالي الخصوم وحقو  المساهمين
      

2,828,050,862  
      

1,012,211,182  
        

2,817,512,255  
      

2,882,262,207  
      

2,872,128,552  

 

 والدخل الشامل اآلخرقائمة الربح أو الخسارة 

  1028بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية  1027أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية : مالحظة 

 البيــــــــــــــــــان
1024 1025 1026 1027 1028 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

 صافي المبيعات
         
111,180,885  

         
171,222,711  

           
125,618,888  

255,507,710 228,222,801 

           :ناقصا  

 تكلفة المبيعات
         
252,818,501  

         
268,266,221  

           
252,122,217  

267,168,888 271,017,282 

 مجمل الربح
         

26003510103  
         

22300560102  
             

8502880561  
             

001480731  
-1305010102 

           :ناقصا  

 المصروفات البيعية والتسويقية
             

1,211,112  
             

1,181,815  
               

1,618,810  
1,171,228 1,161,255 

 المصروفات العمومية واإلدارية
           
25,155,788  

           
25,522,868  

             
10,182,210  

26,260,711 27,862,678 

 مجموع المصروفات
           
2003800021  

           
2000180785  

             
1308320150  

           
2808130871  

1203070744 

 دخل التشغيل( / خسارة)صافي 
         

24000630182  
           

0400170506  
             

6203570321  
             

005750240- 
-4400000035 

 مصروفات أخرط
                            

-  
                            

-  
                              

-  
1,776,202 18,658,287 

 ايرادات أخرط
             

7,158,205  
             

2,112,828  
                    

78,071  
222,288 2,022,828 

 ارباح استثمارات
                            

-  
                            

-  
                              

-  
6,080,251 0 

 أرباح ودائع
                            

-  
                            

-  
                  

888,022  
272,261 615,267 

 مخصص م شروع الخرسانة
             

5,600,000- 
                            

-  
                              

-  
0 0 

 تكلفة التمويل
                            

-  
             

2,210,000  
               

1,121,122  
21,208,221 12,002,222 

            

 0508080360- 1200650870- 5002120287 0401310414 24208320387 صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

           :ناقصا  

 مخصص الزكاة الشرعية
             

2,162,821  
             

2,188,887  
               

2,105,162  
1,585,128 1,021,782 

 السنة( خسارة)صافي الدخل 
         

23705760445  
           
8008310517  

             
5408240036  

           
1307610120- 

-0800420242 
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           بنود قد يعاد تصنيفها لحقا إلى قائمة الربح والخسارة

           الدخل الشامل اآلخر( / الخسارة)

     ب تعويضات نهاية الخدمةاعادة احتسا
                    

81,000  
2,872,000 7,561,000 

 صافي الدخل الشامل للسنة
         

23705760445  
           
8008310517  

             
5408070036  

           
1208880120- 

-0201880242 

      
/  األساس والمخفضة من صافي ربح( خسارة/ )ربحية 

 السنة( خسارة)
2061  2000  0052  -0015  -2020  

      
األساس والمخفضة من اجمالي ربح ( خسارة/ )ربحية 

 الدخل الشامل للسنة( خسارة/ )
2067  2002  0058  -0012  -2002  

 
 
 .التقرير في الموضحة النتائج في يتمثل أثره و االسمنت، بيع و إنتاج هو الرئيسي الشركة نشاط : سادس عشر ال
 
   المخاطر  :سابع عشر ال

 .الحالية واإلشتراطاتصعوبة فتح اسوا  للتصدير والمنافسة في األسوا  الخارجية طبقا للظروف  .2
 .ملحوظ في أسعار البيع وانخفاضالمنافسة  بطء حركة المشاريع أدط إلى ارتفاع المعروض من االسمنت و شدة  .1
 .المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة  .1
 .عدم توفر الوقود لتزويد خط اإلنتاج الثاني حيث أن الشركة مازالت تبذل جهودا إلنهاء المشكلة مع الجهات المعنية .2

 
 
 
 
 
 .للمبيعات الجغرافي التوزيع :نامن عشر ال
 

 1028 المنطقة 
 

% 

 منطقة تبوك
   

212,211,151081   
19.1 

 الغربية والشمالية
       

8,188,822021   
1910 

 المدينة المنورة و العال 
       

5,111,712078   
1910 

 تصدير اليمن
          

188,882000   
1911 

 اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي
     

24004440003   
0911 

 
 

 

 السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات:   تاسع عشر ال

 

 1028قائمة الدخل 
 التشغيلية  عن العام  الماضيفروقات الجوهرية في البنود ال

 اسبابه  التغير 

 .انخفاض  حاد في سعر البيع -0020 صافي المبيعات
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     :ناقصا  

 .زيادة الكميات المنتجة وت ثير ارتفاع تكلفة الوقود واإلهالك وبعض بنود التكلفة  0020 تكلفة المبيعات

 .نخفاض االيرادات  وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ال -1066 مجمل الربح

     :ناقصا  

 .انخفاض قيم البنود المكونة لها  -0002 المصروفات البيعية والتسويقية

 .ارتفاع قيم البنود المكونة لها  0025 المصروفات العمومية واإلدارية

 .نتيجة لما سبق   0021 مجموع المصروفات

 .نتيجة لما سبق   3.60 يلدخل التشغ( / خسارة)صافي 

 تحمل العام لخسارة في المشروعات تحت التنفيذ والممتلكات واألصول غير الملموسة وغيرها  5067 مصروفات أخرط

 .الغاء مخصصات انتفي الغرض منها  2017 ايرادات أخرط

 1028لم يتم الحصول على أية أرباح خالل العام  - ارباح استثمارات

 .ايرادات السيولة المستثمرة في الودائع  1007 أرباح ودائع

   - مخصص م شروع الخرسانة

 اعادة الجدولة بنسبة ربح أعلى وتسديد أرباح وعمولة اعادة الجدولة لقروض بنك البالد  0078 تكلفة التمويل

      
 

  

 .نتيجة لما سبق   1066 صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة

     :ناقصا  

 .نتيجة لما سبق   0021 اة الشرعيةمخصص الزك

 .نتيجة لما سبق   1025 السنة( خسارة)صافي الدخل 

بنود قد يعاد تصنيفها لحقا إلى قائمة الربح 
 والخسارة

        

   الدخل الشامل اآلخر( / الخسارة)
  

  

 خبير اإلكتواريمن تقرير ال -قيمة ايرادات اكتوارية   1008 اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة

 .نتيجة لما سبق   1027 صافي الدخل

 

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة معايير عن اختالف أي يوجد ال  :عشرون ال

 

انشاء المشاريع في المنطقة أن تتحسن نتائج نشاط وأعمال الشركة بشكل ملحوظ حيث أن المتوقغ عند  ومن: الحادي والعشرون 

في )وضع الشركة التنافسي أقوط بكثير من أقرب المنافسين وأيضا بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب 

  (.حال توفر الوقود الكافي للتشغيل

 

 .األرباح توزيع سياسة :عشرون الناني وال

 :األتي النحو على للشركة األساسي النظاممن ( 47) بالمادة ورد ما على الصافية أرباحها توزيع في الشركة سياسة تعتمد

 .من رأس المال المدفوع ( % 10 )االحتياطي بلغ متى وقفه يتم نظامي احتياطي لتكوين الربح صافي من(  % 20 )يجنّب  •

 ثابتةعامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات أخرط وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح للجمعية ال •

 اجتماعيةمؤسسات  إلنشاءصافي األرباح مبالغ  نعلى المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع م اإلمكانقدر 

 .سسات لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤلمنسوبي الشركة أو 

 .الشركة المدفوع  مال رأس من(  %6 )من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل يوّزع  •

 .من النظام االساسي 28يوزع المتبقي من االرباح على المساهمين طبقا للمادة  •

- :إستحقاق األرباح ( 48)المادة 

ر في هذا الش ن ويبين القرار تاريخ اإلستحقا  وتاريخ التوزيع يستحق المساهم حصة من األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصاد) 

 ( .وتكون أحقية األرباح لمالي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقا  
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  :م8102 لعام األرباح توزيع حساب  النالث والعشرون 
  م  1028عن العام  أرباح توزيع لم يتم

 
1028 

 

 بيان توزيع األرباح للعام  سعودي -لاير 

          
(86,888,150) 

 
 قبل خصم الزكاة الشرعية صافي الربح

             
1,021,782  

 
 الزكاة الشرعية: يخصم 

          
(88,822,222) 

 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية

                          - 
  

 .من صافي الربح بعد الزكاة % 20احتياطي نظامي بواقع : يخصم 

            
(7,561,000) 

 
 IFRSاعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية  -كتواري فر  ا: يخصم 

          
(82,188,222) 

  

                           - 
  

 من رأس المال المدفوع% 6حصة أولي للمساهمين بنسبة : يخصم 

          
(82,188,222) 

 
  

                           - 
  

 ضاء مجلس اإلدارة يخصم مكاف ة أع

           
 

(82,188,222) 
  

           
18,288,556 

 
 رصيد األرباح المرحل من العام الماضي: يضاف

202,508,160 
 

مكاسب من استثمارات في ادوات حقو  ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل : يضاف 
 ا خر

                           - 
  

-2في  IFRSفر  اكتواري في مخصص حقو  نهاية الخدمة للتحول للمعايير الدولية : صم يخ
 م 2-1027

           
18,808,772 

  

                           - 
  

 يخصم ارباح موزعة 

                           - 
  

 من رأس المال% ( 6)يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة 

           
3808000774 

 
 ترحل للعام القادم  –الرباح المبقاة 

 
 
 

 :الرابع والعشرون 
 

 .الشركة لصالح بنك البالد على قرضين يوجد ب نه اإلدارة مجلس يقر •
 حقو  أي يصدر لم و اكتتاب حق مذكرات أو خيار حقو  أي يوجد وال أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أي يوجد ال •

 .المالية السنة خالل مشابهة
 .لالسترداد قابلة دين أدوات أي استرداد أو إلغاء أو بشراء الشركة تقم لم  •
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 اإللتزام تجاه بنك البالد :الخامس والعشرون 

 

م وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية متوافقة مع الشريعة 1027مارس  18هـ الموافق  2218جمادي الثانية  18في تاريخ 
القائم المتمثل في رصيد القرضين القائمين السابقين مع البنك والحصول على تسهيل  االلتزامبالد إلعادة جدولة اإلسالمية مع بنك ال

  -:اضافي كا تي 

-01-10سنوات تبدأ من  7السابق مع البنك وتبلغ مدة هذا التسهيل  االلتزاملاير لسداد رصيد  275,012,516تسهيل بقيمة  : أولا       
 1028-05-21وتم تمديد فترة السماح لسنة أخرط تنتهي في م شاملة فترة سماح سنة واحدة  1012-01-18ي في م وتنته1027

مع أرباح القرض بموجب أقساط ربع سنوية بعد ذلك السداد ستمر ويط األول في هذا التاريخ مع أرباح القرض سحيث سيتم سداد الق
 .قسطا 10ويبلغ عدد األقساط 

      
ا  مليون لاير لتمويل سداد مستندات برسم التحصيل مقابل اإلعتمادات المستندية لصالح الشركات المنفذة  12تسهيل بقيمة  : نانيا

سنوات تبدأ من  1والمشرفة على انشاء خط اإلنتاج الثاني ولغرض سداد جزء من مستحقات هذه الشركات وتبلغ مدة سداد هذا التسهيل 
 .أقساط نصف سنوية 5م ويتم سداد هذا التسهيل مع أرباحه على  1010-02-18م وتنتهي في 1027 - 10-01

 .م1028 -21-12وفيما يلي بيان يوضح موقف القرضين حتي       
 

      

 أصل القرض (القيم باللاير)البيــــان 
الرصيد في بداية 

1028 
المسدد خالل 

1028 
رصيد القرض في 

  1028نهاية 

  275,012,516 - 275,012,516 275,012,516 1قرض بنك البالد  
  20,716,280 5,782,882 27,610,082 12,000,000 2قرض بنك البالد  
  285,755,826 5,782,882 281,662,708 287,012,516 اإلجمالي  
 
 

 :الشركة إقرارات:   السادس والعشرون
 

 .الصحيح بالشكل الحسابات سجالت بإعداد الشركة تقر -2
 .بفعالية و نفذ سليمة أسس على الداخلية أعد الرقابة نظام الشركة أن تقر  -1
 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه تقر الشركة  -1

 
 
 

 المستحقة النظامية المدفوعات :العشرون السابع و
 

 8102 ـانـــــــــــــالبيـ

  141484720             لمصلحة الزكاة والدخ

  549754870             وزارة البترول الثروة المعدنية 

  8464887                المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 
 

 : والعشرون النامن
 إجراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية و
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تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول 
ام الضبط ي نظ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفا  جوهريا  ف طر العمل وقياس مدط كفاءة األداءويم مخاقتو ، الشركة

ا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات ذالداخلي لدط الشركة ، ومن ناحية أخرط يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم له
، وتقارير إدارة  لجنة المراجعة اجتماعاتمن اإلطالع على كافة محاضر  حيث تقوم الشركة بتمكينه، ة للشركة المالية الختامي
 . وكافة الوثائق المطلوبة السنة المالية / خلية للفترة المراجعة الدا

 
 

 :رأي لجنة المراجعة 
بعض المالحظات  باستثناءن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لم تظهر أي ضعف جوهري ، ا

مع اإلدارات المعنية لتنفيذ إدارة المراجعة الداخلية  اتفا وتم غير الجوهرية والتى تم اإلبالغ عنها في تقارير المراجعة المختلفة ، 
  .إجراءاتها التصحيحية 

 
ومن ناحية أخرط يقوم مراجعة الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة 

، وتقارير إدارة  لجنة المراجعة اجتماعاتاسات واإلجراءات ومحاضر يوالس على كافة النظم اإلطالعحيث تقوم الشركة بتمكينه من 
 .السنة المالية محل الفحص /  المراجعة الداخلية للفترة

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

 :النالنون 

م فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي بفضل هللا لم يت
 .جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية

 
 

 :النالنون الحادي و
 

 .المملكة خارج أو داخل للشركة تابعة شركات يوجد ال •
 .وإدارتها الشركة موقع تغيير يتم لم •
 .الحقو  بتلك الشركة ألشخاص أبلغوا تعود التصويت في األحقية اتذ األسهم فئة في مصلحة أي يوجد ال •
القصر وآبائهم  وأوالدهم أزواجهم و التنفيذيين كبار و الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود خيار حقو  و مصلحة أي يوجد ال •

 .دين أدوات أو أسهم واقربائهم في وأمهاتهم
 .لالسترداد قابلة دين أداوت توجد وال أسهم إلى للتحويل قابلة دين أداوت توجد ال •
 .لألرباح حقو  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفا  أو ترتيبات أي يوجد ال •
 .الشركة موظفي لمصلحة أنش ت أخرط احتياطيات أو استثمارات أي يوجد ال •
 .المالية القوائم على القانوني المحاسب قبل من التحفظ يتم لم •

 
 

الى وزارة التجارة في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير 
على دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي  الحكومية ذات العالقة وهيئة السوق المالية وجميع الدارات والستنمار

والى مساهمي الشركة الكرام على دعمهم ونقتهم، وإلى كافة العاملين في  وازدهارها كان له األنر الكبير في تقدم الشركة 
 هودهم المنمرة خالل العام الماضالشركة على ج


