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حملة عامة 

كان عـــام 2020م شـــاهدًا علـــى جناح أســـمنت حائـــل وقدرتهـــا على الصمـــود رغم 
التحديـــات واملتغـــريات االقتصاديـــة، حيث متّكنـــت من املنافســـة وتوثيـــق مكانتها 
الرائـــدة بتقدمي منتجات ذات جودة عالية ومســـتدامة، رغم جائحـــة كورونا التي عانت 

منهـــا القطاعات والشـــركات بنحو غـــري متوقع. 

•  مليون ريال دعم صندوق الوقف الصحي يف جهوده ملكافحة جائحة كورونا.
•  حتسني اإلجراءات والتعامل مع النفايات اخلطرة.

•  تفعيل معدات إحتواء االنبعاثات والغبار الصادر من اخملازن.
.ERP System برنامج )تقرير السالمة( عرب نظام  •

•  تعزيز التواصل املرّكز على مبدأ السالمة من خالل تنفيذ )حلقات النقاش(.
•  )صفر( ساعات إصابات مقعدة عن العمل.

•  2.3 مليون ساعات عمل من غري اصابة.

.) SAP S/4HANA( حتديث وترقية نظام إدارة املوارد إىل نظام •
• إنتاج 1,929,801 طن من الكلنكر.

• إنتاج  1,639,965 طن من اإلسمنت.

• نسبة سعودة قاربت  60 %.
• إجمايل عدد املوظفني 424 موظف. 

• 5,328 ساعة تدريبية. 
• معدل دوران العمل  6 %.

•  إعتماد برنامج التطور الوظيفي.

• ارتفاع إجمايل صايف األرباح بـنسبة 84 % مقارنة بعام 2019.
• ارتفاع حجم املبيعات بنسة 23 % مقارنة بعام 2019.

• سداد متبقي قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )152( مليون ريال.

البيئة والصحة والسالمة واألمن واجلودة:

  الكفاءة التشغيلية:

  رأس املال البشري: 

   األداء املايل:
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صايف الربح

اجمايل املبيعات

مليون ريال

ارباح مبقاه )خسائر مرتاكمة(
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يستخدم ا�سمنت العادي ل
نشاءات مثل ا�ساسات وا�عمدة واجلسور 
اخلرسانيةوالصب للبالط وا�رضيات وجميع التطبيقات التي ال تتطلب نوع 

خاص من ا�سمنت

أسمنت عادي 
50 كجم – 20 كجم

يستخدم أسمنت التشطيب �عمال اللياسه، التشطيبات 
و بطانه لالرضيات قبل التبليط، و تركيب البلك أثناء البناء. أسمنت التشطيب

يستخدم ا�سمنت املقــاوم حملطات معـــاجلة مياه الصرف أسمنت مقاوم
الصحي وعمل قنوات الصرف و© املواقع التي حتتوي ال§بة 
على كميــــات مرتفعة من الك¯يتات و هيـــــاكل باطن ا�رض.
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ا�دارة الرئيسية
 حائل - املنطقةالصناعية الثانية

املصنع
يقع مصنع أسمنت حائل شرق مدينة حائل

 ب 220 كلم بالقرب من مدينة تربة:

الطاقة التصميمية االنتاجية  
    5000 طن كلنكر يومي�.

   الطاقة االنتاجية الفعلية 
    6000 طن يومي� .

 
    طاقة طحن ا�سمنت 

    7700 طن يومي�.

     طاقة التعبئة 
    8000 طن يومي�.

الطاقة االستيعابية   
      ا�جمالية 6000 طن.

      معدل التفريغ من الصومعة 
      الواحدة  180طن � الساعة.

�طة تخزين وتوزيع ا�سمنت
تقع �طة تخزين وتوزيع ا�سمنت � حائل 

املنطقة الصناعية بجانب املركز الرئيسي للشركة
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يســـرنا يف جملس إدارة أســـمنت حائل أن نقـــّدم يف هذا التقرير نتائـــج أعمال العام 

املـــايل املنتهـــي يف 31 ديســـمرب 2020 م املتزامـــن مـــع أحـــداث وحتديـــات جائحة 

كورونـــا االســـتثنائية والتي مل متنعنا -بعـــد توفيق اهلل- عن املضي قدمًا يف ســـبيل 

حتقيـــق أهداف أســـمنت حائل وتطلعاتهـــا الطموحة.

إنه ورغـــم حتديات 2020م فإننا ننعـــم يف اململكة العربية الســـعودية بقيادة حكيمة 

اختارت اإلنســـان أواًل وقـــادت املرحلة يف ســـبيل مواجهة األزمة علـــى أعلى معايري 

إدارة اخملاطروضعت الســـعودية يف مصاف الـــدول املتقّدمة يف مواجهة اجلائحة 

واحلفـــاظ علـــى األرواح والتصّدي لهـــا، وكان لها األثر بأن أصبحت الســـعودية من بني 

6 وجهات آمنة للســـفر أثناء جائحة كورونا -حســـب مركـــز التواصل احلكومي-.

وال ننســـى ماتوليـــه قيادتنـــا الرشـــيدة -حفظها اهلل- مـــن دعم الحمدود لـــكل ركائز 

االقتصـــاد الســـعودي الســـيما القطـــاع الصناعـــي بشـــكل عـــام وقطاع األســـمنت 

بشـــكل خاص متمثلًة مبراكـــز الدعم وخطط حتفيـــز القطاع اخلاص مبـــا يعزز متانة 

اقتصادنا واســـتقراره رغـــم التحّديات. 

ويف اخلتـــام نتقـــّدم بخالص الشـــكر والتقديـــر لكل من ســـاهم معنا وشـــاركنا ثقته 

ودعمـــه يف إيصـــال أســـمنت حائـــل إىل ماوصلـــت إليـــه من متّيـــز وإجنـــازات، ونحن 

نقـــّدم هذا التقرير الذي يوافق الذكرى الســـنوية العاشـــرة لتأســـيس أســـمنت حائل 

بالتوافـــق مع عاٍم اســـتثنائي علـــى جميع األصعدة. كمـــا أننا نلتزم باســـتمرار اجلهود 

والتطوير املســـتمر يف ســـبيل تلبية مايصبـــو إليه جميع األطـــراف ذوي العالقة بهذا 

الصـــرح العظيم.
                                                                                                                                  واهلل ويل التوفيق،،،

رسالة جملس اإلدارة
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يســـّرين أن أتقـــّدم لكـــم يف هـــذه الرســـالة أصالـــًة عـــن 

نفســـي ونيابـــًة عـــن منســـوبي أســـمنت حائـــل بتقـــدمي 

هـــذا التقريـــر الذي يختصـــر حمّصلـــة اجلهـــود املتواصلة 

والتعامل املســـتمر مـــع التحديـــات واإلجنازات خـــالل عام 

2020م والذي يوافق الذكرى الســـنوية العاشـــرة لتأســـيس 

حائل. أســـمنت 

   مما الشـــك فيـــه أن جائحـــة كورونا أزمـــًة اســـتثنائية وغـــري متوقعة، إال أننـــا حظينا 

بدعـــم حكومتنا الرشـــيدة التـــي بذلت الغـــايل والنفيـــس يف ســـبيل احملافظة على 

ســـالمة "اإلنســـان أواًل". وإننـــا نفخـــر يف أســـمنت حائـــل مبـــا حققناه مـــن إجنازات 

تعكـــس التعامـــل األمثـــل مـــع األزمة ضمـــن إطار عمـــل ممنهـــج قائم علـــى مبدأ 

إدارة اخملاطـــر يف عـــدة مراحـــل ترّكـــزت على مبـــدأ احلفـــاظ على ســـالمة األرواح 

واملمتلـــكات بتطبيق أفضل املمارســـات العاملية للبيئة والصحة والســـالمة واألمن 

واجلـــودة، مـــع احلفـــاظ علـــى التزاماتنـــا جتـــاه عمالئنـــا واســـتمرارنا يف تلبية طلب 

فعالّية. بكل  الســـوق 

   جنحـــت أســـمنت حائل خالل عـــام 2020م بتحقيق أرباحـــًا صافية بلغـــت 107.3مليون 

ريـــال بنســـبة زيـــادة  84 % عـــن عـــام 2019م ، وإجمايل مبيعـــات بقيمـــة 336.3 مليون 

ريـــال بنســـبة زيـــادة  23 % عـــن عام 2019م . كما شـــهد عـــام 2020م حتّول أســـمنت 

حائـــل الرقمـــي نحو اجليل اجلديـــد كليًا مـــن أنظمـــة إدارة املـــوارد SAP S/4HANA يف 

خطوة تعترب األوىل على مســـتوى شـــركات األســـمنت الســـعودية.

  أتقـــّدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر ألعضاء جملـــس اإلدارة علـــى توجيههـــم الدائم 

ودعمهم املســـتمر يف ســـبيل تظافر اجلهـــود لتحقيق هذه اإلجنازات االســـتثنائية. 

كمـــا أتقـــّدم بالشـــكر والعرفان لزمالئي منســـوبي أســـمنت حائـــل على هـــذا األداء 

املشـــّرف والذي ســـاهم بالوفاء بوعد أســـمنت حائـــل جلميع األطـــراف ذوي العالقة 

خالل عـــام 2020م رغـــم التحّديات. 

                                                                                                                                  واهلل ويل التوفيق،،،

رسالة الرئيس التنفيذي



14



15

1.3 الرؤية:

1.4 الرسالة:

أن تكون أسمنت حائل أكفأ شركة أسمنت على املستوى اإلقليمي.

إنتاج األســـمنت بتقنيـــة حديثة وبكـــوادر مؤهلة وبأســـعار منافســـة لتغطية الطلب 
احمللـــي واإلقليمي.

1.5 القيم:

• املوثوقية.
• االلتزام.
• اإلبداع.

• الشفافية.
• العمل بروح الفريق الواحد.

1- عن أسمنت حائل

1.1 النشاط:
تأسســـت أســـمنت حائل مبوجب القرار الـــوزاري الصادر من وزارة التجـــارة والصناعة 
رقـــم 384/ق بتاريـــخ 24 ذي احلجـــة 1431هــــ )2010( والتي اســـتهدفت اســـتثمارًا يف 
صناعـــة االســـمنت بجميع أنواعـــه ومشـــتقاته،وفقًا ألعلـــى املواصفات القياســـية 

الســـعودية والعاملية. 

1.2 الشركات التابعة:
ال توجد شركات تابعة .
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1.6  السياسة:

تؤمن أســـمنت حائل مببادئ أساســـية الميكن لألعمال الصناعية الكربى إســـقاطها 
أو حتقيـــق األهداف والنمـــو والتطوير دون اإللتزام بها، ومـــن هذه املبادئ:

• اإللتـــزام باملمارســـات القياســـية بأنظمـــة ومعايـــري الصحـــة والســـالمة والبيئـــة 
ومواكبـــة أي تطـــورات وحتديثات على املســـتوى احمللى والعاملي وإجراء التحســـني 

املســـتمر. والتطوير 

• تطبيـــق مســـتوى رفيع مـــن اإلســـتثمار يف املوارد البشـــرية واســـتقطاب الكوادر 
املؤهلـــة والعمل على اســـتدامة التطوير والتدريب وسياســـة التحفيز ونشـــر ثقافة 

بـــروح الفريق. العمل 

• اإللتـــزام بأعلـــى معايري جودة املنتج وجودة املمارســـات الفنيـــة واإلدارية لعمليات 
الشـــركة وأنشطتها وتسعى يف ســـبيل ذلك الســـتقطاب اخلربات واملبادرات التي 

تدعم هـــذا التوجه.

• اإللتـــزام باإلطـــار النظامـــي والقانوين وكل ضوابـــط احلوكمة ومرجعياتهـــا ووثائقها 
النظامية والعمل على كل الوســـائل املوصى بها للحفاظ على جودة األداء النظامي.

• اإللتزام مببدأ الشـــفافية وبناء جســـور التواصل مع املســـتثمرين وشـــركاء النجاح 
مبا يحفظ لهم حقوق املشـــاركة يف تدعيم مســـرية الشـــركة نحـــو أفاق أفضل.

• احلفـــاظ على عالقة متوازنة مـــع العمالء واملوردين وأصحـــاب املصالح مبايحفظ 
حقوق اجلميع ويرتقي بأســـاليب العمل.

1.7 التوقعات املستقبلية:

بناًء على قراءات أســـمنت حائل لواقع صناعة األســـمنت فإن القطـــاع يواجه حتديات 
ميـــزان العرض والطلـــب اإل أنه من املتوقع حتســـن الطلب بنســـبة تقـــارب 2 % يف 

بالعـــام املاضي.  2021م مقارنًة  عـــام 
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1.8 االسرتاتيجية:

السالمة والصحة
 والبيئة واألمن

 واجلودة

التسويق التعليم والنمو

الكفاءة 
الداخلية

املوارد 
املالية

الركائز األسرتاتيجية

تتبّنـــى أســـمنت حائل اســـرتاتيجية تهـــدف إىل أن تكون من أكفأ شـــركات األســـمنت 
علـــى املســـتوى اإلقليمي. تعتمـــد على خمـــس ركائز:
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2- االستدامة واملسؤولية االجتماعية

حرصت أســـمنت حائل منذ نشـــأتها على احلفاظ على البيئة احمليطـــة ومبا يتواكب 
مع سياســـات واســـرتاتيجيات اجلهـــات النظاميـــة والرقابيـــة على أفضـــل املعايري 
واملمارســـات العاملية. ومتاشـــيَا مـــع الدور املنوط بهـــا جتاه التزاماتها بالســـالمة 
والصحـــة والبيئة فقد وضعت أســـمنت حائل سياســـة تفصيلية تتضمـــن آلية تنفيذ 
املهـــام ذات العالقة باإلضافة إىل تشـــكيل جلـــان عليا وجلان فرعيـــة جلميع اإلدارات 

متخصصة يف الســـالمة والصحـــة والبيئة.
 ومـــن جهـــة تعزيز هـــذه الثقافة لدى جميع منســـوبي أســـمنت حائل فقـــد أوجدت 
نظامـــًا دوريـــًا للتدريب والتوعيـــة بكافة جوانب الســـالمة والصحـــة املهنية،كما تتبع 
أســـمنت حائل آلية تواصل تضمن مشـــاركة جميـــع منســـوبي املنظومة من خالل 
االبـــالغ عرب النافـــذة اخملصصة لذلك ضمن نظـــام إدارة املوارد يف أســـمنت حائل. 
ترّكـــزت جهـــود أســـمنت حائل يف عـــام 2020م وبشـــكٍل كبـــري على مكافحـــة جائحة 
كورونـــا وماترّتـــب عليها مـــن تطبيق االجـــراءات االحرتازية مبايضمن ســـالمة وحماية 

جميع األطـــراف ذوي العالقة. 
السالمة:

•    )صفر( ساعات إصابات مقعدة عن العمل.
•   2689  ساعة تدريبية.

•   281 عملية تدقيق.
•   برنامج )تقرير السالمة( .

.STOP برنامج   •
•   مبادرة ) حلقات النقاش(.

الصحة:
تـــويل أســـمنت حائـــل أهمية كبـــرية لزيـــادة الوعـــي بالصحـــة املهنية مـــن خالل 
العديـــد مـــن املبادرات لتجـــاوز هذا الوقـــت الصعب الـــذي نتعامل فيه مـــع التأثري 

الغري مســـبوق جلائحـــة كورونا.
•   الفحص الطبي السنوي للعاملني.

•   برنامج التطعيم عن اإلنفلونزا.
•   برنامج الفحص االحرتازي للموظفني العائدين من اإلجازات اخلارجية.

•   اإلجراءات اإلحرتازية ملكافحة جلائحة كورونا.
البيئة:

•  تعزيز الغطاء النباتي واملسطحات اخلضراء.
•  حتسني اإلجراءات والتعامل مع النفايات اخلطرة.

.)ENVEX( تفعيل معدات إحتواء االنبعاثات والغبار الصادر من اخملازن  •
•  13 مبادرة نظافة ملواقع خمتلفة .

2.1 السالمة والصحة والبيئة
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2.2 املسؤولية االجتماعية

اعتمـــدت اســـرتاتيجية أســـمنت حائـــل للمســـؤولية االجتماعية املنهجيـــة العلمية 
لقبول املبـــادرات والربامج مبا يتوافق مع مســـارات حمددة تضمن األثر املســـتدام 

احمللي. اجملتمـــع  خلدمة 

مبادرات أسمنت حائل للمسؤولية االجتماعية خالل 2020م

املساراملبـــــادرة

حملة وقائية توعوية يف مكافحةجائحة كورونا

الصحة 
وجودة احلياة

دعم صندوق الوقف الصحي

مبادرة اجلسد الواحد

حملة حائل وردية

رعاية اليوم العاملي للدفاع املدين مبنطقة حائل

توعية اجملتمع
رعاية منتدى التطوع الثاين مبنطقة حائل

اإلبداع واالبتكاررعاية معسكر طويق األول والثاين الربجمي للناشئني

البناء اخلرييالبناء اخلريي
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أسمنت عادي 
50 كجم – 20 كجم

أسمنت التشطيب

أسمنت مقاوم
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OPC أسمنت عادي -
يعـــد اكـــر انـــواع األســـمنت انتشـــار حـــول العـــامل بســـبب قـــوة الصالبـــة وشـــدة 
التحمـــل حيـــث انـــه يتوافـــق مـــع جميـــع االســـتخدامات التـــي ال تتطلـــب مواصفات 
حمـــددة ويتم إنتـــاج األســـمنت البورتالندي العـــادي مطابقًا للمواصفـــات واملقاييس 

SASO.GSO 1914)type-I(/2009 رقـــم   الســـعودية  و  اخلليجيـــة 
األستخدامات

•   اعمال اإلنشاءات مثل األساسات واألعمدة واجلسور اخلرسانية .

•   الصب للبالط واألرضيات واأللوح اخلرسانية والسكك احلديدية.

•   جميع التطبيقات التي التتطلب نوع خاص من األسمنت.
املميزات

•    مقاومة قوة الضغط والتشققات.

•    سرعة اكتساب القوة

حمظورات االستخدام
•    ال يستخدم يف أعمال اخلرسانات التي تتعرض ملياه البحار أو البيئة ايل حتتوي 

على أمالح الكربيتات.

•    ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام.

3. ملخص األداء التشغيلي

3.1 منتجات أسمنت حائل:

دقـــــــائــــق130 احلــــد األدنىزمن الشك البدائي

دقــــــائـــــق300 احلــد األقصىزمن الشك النهائي

ميجا باسكال30 احلـــد األدنىقوة الضغط بعد 7 أيام

ميجا باسكال41 احلـــــد االدنىقوة الضغط بعد 28 يوم
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SRC أسمنت مقاوم -
يتـــم إنتـــاج هـــذا النـــوع مـــن األســـمنت وفقـــًا للمواصفـــات واملقاييـــس اخلليجيـــة 
والسعودية رقم  SASO.GSO 1914)type-V( / 2009   حيث يتميز هذا املنتج عـــــــن بقيـــــة 

األنــــــواع األخرى مـــن األســـمنت مبقاومته ألمـــالح الكربيتات

األستخدامات
• حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي،و عمل قنوات الصرف.

• املواقع التي حتتوي فيها الرتبة على كميات مرتفعة من الكربيتات .
• هياكل باطن األرض مثل خزانات املياه حتت األرض واألساسات.

املميزات
•  عايل املقاومة لتفاعل الكربيتات 

•  يزيد من مقاومة التآكل حلديد التسليح.
•  أقل قابلية للذوبان.

حمظورات االستخدام
ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام. 

دقـــــــائــــق140 احلــــد األدنىزمن الشك البدائي

دقــــــائـــــق300 احلــد األقصىزمن الشك النهائي

ميجا  باسكال26 احلـــد األدنىقوة الضغط بعد 7 أيام

ميجا  باسكال38 احلـــــد االدنىقوة الضغط بعد 28 يوم
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- أسمنت التشطيب
يتم إنتاج أسمنت التشطيب وفقًا  للمواصفات واملقاييس اخلليجية والسعودية 

SASO-ASTM-C91M/2018 رقم

األستخدامات
• اعمال اللياسه

• التشطيبات
• بطانه لالرضيات قبل التبليط

• تركيب البلك أثناء البناء

املميزات
• قليل التشققات والتصدعات.

•  يعطي كمية فرد أكرب على املرت املربع مقارنة عن باقي املنتجات األسمنتية
•  سهولة العمل مع الدهانات واملعاجني اجلداريه.

حمظورات االستخدام
•  مينع استخدام هذا املنتج ألعمال الهياكل والصبات اخلرسانية 

•  التتحمل  أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام 

دقـــــــائــــق130 احلــــد األدنىزمن الشك البدائي

دقــــــائـــــق300 احلــد األقصىزمن الشك النهائي

ميجابا سكال30 احلـــد األدنىقوة الضغط بعد 7 أيام

ميجابا سكال41 احلـــــد االدنىقوة الضغط بعد 28 يوم

دقـــــــائــــق130 احلــــد األدنىزمن الشك البدائي

دقــــــائـــــق300 احلــد األقصىزمن الشك النهائي

ميجا  باسكال11 احلـــد األدنىقوة الضغط بعد 7 أيام

ميجا  باسكال18 احلـــــد االدنىقوة الضغط بعد 28 يوم
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3.2 إنتاج الكلنكر

انتاج الكلنكر الربع سنوي 

إنتاج الكلنكر السنوي

ارتفـــع إنتـــاج أســـمنت حائل مـــن الكلنكـــر للعـــام 2020 م إىل 1,929,801 طـــن، مقارنة 
بــــ 1,374,432طـــن  للعـــام 2019م)  40 %(، ويوضح الرســـم البياين التـــايل مقارنة بإنتاج 

الكلنكـــر لعامـــي 2020 م و 2019 م على أســـاس ربع ســـنوي

X
 1

00
0 

طن
X

 1
00

0 
طن

فيمـــا يوضح الرســـم البيـــاين التايل حجـــم إنتاج الكلنكر )على أســـاس ســـنوي(  خالل 
األخرية اخلمس  الســـنوات 
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انتاج األسمنت الربع سنوي 

3.3 إنتاج األسمنت 

انتاج اإلسمنت السنوي

ارتفـــع إنتاج أســـمنت حائل مـــن األســـمنت للعـــام 2020 م إىل 1,639,965 طن، مقارنة 
بــــ 1,332,888 طـــن للعـــام 2019 م )23 %(، ويوضح الرســـم البياين التـــايل مقارنة إنتاج 

األســـمنت لعامي 2020 م و 2019 م على أســـاس ربع ســـنوي

X
 1

00
0 

طن

فيما يوضح الرســـم البياين التايل حجم إنتاج األســـمنت )على أســـاس ســـنوي( خالل 
الســـنوات اخلمس األخرية
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4. ملخص األداء املايل

مبيعات األسمنت الربع سنوي 

4.1 املبيعات:

مبيعات األسمنت 
ســـجلت مبيعات أســـمنت حائل من األســـمنت للعـــام 2020م  1,636,076 طن مقارنة 
بــــ 1,330,131 طـــن للعام 2019م )23 %(، ويوضح الرســـم البياين التـــايل مقارنة مبيعات 

األســـمنت لعامي 2020م و 2019م على أســـاس ربع سنوي

X
 1

00
0 

طن

مبيعات األسمنت السنوية
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مبيعات الكلنكر الربع سنوي

خمزون الكلنكر 

 مبيعات الكلنكر
بـــدأت أســـمنت حائل يف بيـــع مادة الكلنكـــر اعتبارًا مـــن الربع الثالث مـــن العام املايل 

2019م ويوضح الرســـم البياين التـــايل مبيعات الكلنكر لعـــام 2020م و 2019م . 

X
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00
0 

طن
X

 1
00

0 
طن

الرســــم البيـــاين التـــــايل يوضــــح حجـــم خمــــزون الكلنكر بنهــاية كل ربع من العامني
 2020م و 2019م. 
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4.2  التحليل اجلغرايف:

ايرادات أسمنت حائل مرتكزة بشكل اساسي على املنطقة الوسطى 
وفيما يلي تفصيل ايرادات أسمنت حائل لعام 2020 م:
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4.3 االرباح الصافية وربحية السهم:

4.4 قائمة املركز املايل خلمس سنوات: 

حققت أســـمنت حائل أرباحـــًا صافية قدرهـــا 107,270,621 ريال بنهايـــة عام 2020 م 
مقارنـــة بأربـــاح قدرها 58,221,131 ريال ســـجلتها أســـمنت حائل خالل عـــام 2019 م 

التايل. اجلـــدول  يوضح  كما 

يعود الســـبب يف ارتفـــاع األربـــاح الصافية للســـنة املاليـــة احلالية مقارنة بالســـنة 
املاليـــة الســـابقة إىل إرتفـــاع اإليـــرادات وانخفاض يف بعـــض املصروفات.

20202019بيــــــــــــــــــان

107,270,62158,221,131الربح الصايف )ريال(

97,900,00097,900,000عدد األسهم

1.10.59ربح السهم )ريال/للسهم(

20202019201820172016ملخص املركز املايل

مليون مليون ريال
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

494.5491.5410388.9398.3جمموع املوجودات املتداولة

762.4824.6933.6875.6969جمموع املوجودات غري املتداولة

1,256.91,316.11,285.61,322.51,367.4جمموع املوجودات

62.98898.68275.9جمموع املطلوبات املتداولة

0143.6175.5203.4227.3قروض طويلة اآلجل

16.914.410.88.97.6 التزامات منافع املوظفني

30.6172186.3212.3235جمموع املطلوبات الغري املتداولة

93.6260.1284.9294.4311جمموع املطلوبات

979979979979979رأس املال

52.541.835.835.834.3احتياطي نظامي
13.2643.1)14,1(131.434.6ارباح مبقاه )خسائر مرتاكمة(

1,163.31,0561,000.71,028.11,056.4جمموع حقوق املساهمني

1,256.91,316.11,285.61,322.51,367.4جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني
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جمموع حقوق املساهمني

أرباح مبقاه - خسائر مرتاكمةاملطلوبات واملوجودات

جمموع املوجوداتجمموع املطالبات

٫

٫

٫

٫

٫
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4.5 قائمة الدخل خلمس سنوات:

20202019201820172016ملخص قائمة الدخل

مليون مليون ريال
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

مليون 
ريال

336.3274.4195.9164.5272.1اإليرادات

)136.8()113.7()184.1()182.9( )188.2(تكلفة اإليرادات

148,191.411.850.7135.2اجمايل الدخل

)4.3()4.5()3.3()2.3()2.8(بيع وتوزيع

)24.9()22()22.8()16.7()17.4(مصاريف إدارية

--)2.6()2.9()1.4(خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

24.2105.9)17.9(126.469.5دخل العمليات

2.92.51.624ايرادات ودائع آلجل

0.630.280.170.680.43إيرادات اخرى

أرباح التغري يف القيمة العادلة الستثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر

3.044.023.40.111.7

)8.5()7.2()8()10.05()10.5(زكاة وضرائب

15.5104.5)23.5(107.358.2صايف الدخل

97.997.997.997.997.9متوسط عدد األسهم )مليون(

0.161.07)0.24(1.10.59ربح السهم
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اإليرادات وصايف الدخل

ربح السهم

اإليـــــراداتصــــايف الدخـــل
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4.6 إيضاح الفروقات يف النتائج التشغيلية:

يرجع ســـبب ارتفاع الربح التشـــغيلي خـــالل العام 2020 مقارنة بعام 2019 إىل حتســـن 
الكميـــات املباعة خالل العام ممأ أثـــر إيجابًا على ارتفـــاع اإليرادات.

النتائج التشغيلية 2020م
ريال سعودي

النتائج التشغيلية 2019م
ريال سعودي

126,450,40569,513,129

4.7 إيضاح االختالف عن املعايري احملاسبية:

مت إعداد القوائم املالية ألســـمنت حائل للعام املايل املنتهي يف 31 ديســـمرب 2020 
م وفـــق ملعايـــري التقارير الدوليـــة)IFRS(  املعتمدة يف اململكة العربية الســـعودية 

تلتـــزم أســـمنت حائل بتطبيـــق معايري احملاســـبة الصـــادرة عن الهيئة الســـعودية 
للمحاســـبني القانونيني، وال يوجـــد اي انحراف يف تطبيق تلك املعايـــري، كما ال يوجد أي 
مالحظـــات جوهرية أو حتفظـــات من قبل مراجعي احلســـابات علـــى القوائم املالية 
الربع ســـنوية والســـنوية ألســـمنت حائل خالل العـــام املـــايل 2020 م، ويلتزم جملس 
اإلدارة بتزويـــد هيئة الســـوق املالية بـــأي معلومـــات إضافية تطلبها يف حـــال إبداء 

املراجع ألي حتفظات حـــول القوائم املالية الســـنوية.
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4.8 القروض طويلة األجل:

4.9 املدفوعات النظامية:

قامت أســـمنت حائل بســـداد متبقـــي قرض صنـــدوق التنمية الصناعية الســـعودي 
والبالـــغ 152 مليـــون ريال ســـعودي وذلـــك بتاريخ 17 ديســـمرب 2020، ويبـــني اجلدول 

القرض. التايل تفاصيـــل حركة ســـداد 

أسم اجلهة املانحة تسلسل
للقرض

مبلغ أصل 
القرض

مدة 
القرض

املبالغ املدفوعة 
سدادًا للقرض 

خالل السنة

املبلغ 
املتبقي من 

القرض

املديونية األجمالية 
ألسمنت حائل 

وشركاتها التابعة
صندوق التنمية 1

الصناعية السعودي
 300
مليون

 10
سنوات

15200 مليون

املسد دخالل العاماجلهة
)ريال سعودي(

املستحق بنهاية 
العام )ريال سعودي(

بيان أسبابها

الـــزكاة 10,304,27110,580,217الزكاة الشرعية ألنظمـــة  حائـــل  أســـمنت  تخضـــع 
والدخـــل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ويتم احتســـاب خمصص الزكاة على أســـاس 
وعـــاء الزكاة أو صـــايف الربح املعـــدل أيهما 

. كرب أ

573,606رسوم جمركية

تخضع أســـمنت حائل ألنظمـــة اجلمارك ويتم 
دفـــع قيمـــة اجلمـــارك املســـتحقة مقدًما 
عنـــد دخـــول أي معـــدات أو مواد تســـتوردها 

حائل. أســـمنت 

علـــى 15,000رسوم تأشريات احلصـــول  مقابـــل  نظامـــي  متطلـــب 
دخـــول أو خـــروج العاملـــني بأســـمنت حائـــل.

رسوم استغالل 
9,547,38011,542,351احملاجر

األرض  إليجـــار  املـــايل  املقابـــل  ســـداد  يتـــم 
واســـتغالل حماجر املـــواد اخلام بعـــد نهاية 
كل ســـنة ميالديـــة حســـب نظام اإلســـتثمار 

التعدينـــي باململكـــة.

اشرتاكات 
التأمينات 
ااجلتماعية

5,086,207
لنظـــام  حائـــل  أســـمنت  موظفـــو  يخضـــع 
التأمينات اإلجتماعية ويتم ســـداد اإلشرتاكات 

اإلســـتحقاق. أســـاس  على 

رسوم جتديد 
اإلقامات ورخص 

العمل
326,257

غـــري  حائـــل  أســـمنت  موظفـــو  يخضـــع 
الســـعوديني ألنظمة اإلقامـــة باململكة ويتم 

والتجديـــد اإلصـــدار  رســـوم  ســـداد 
عند استحقاقها.
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4.10 ضريبة القيمة املضافة:

4.11 العقوبات واجلزاءات املفروضة على أسمنت حائل:

قامت أســـمنت حائل بســـداد املبالغ املســـتحقة عليهـــا وفقًا لالقـــرارات الضريبية 
بواقـــع 26,141,891  ريال ســـعودي فقط.

1 - تلقـــت أســـمنت حائـــل إشـــعارًا من هيئـــة الســـوق املالية مبخالفـــة الفقرة 
الثالثة من املادة السادســـة والســـبعني من نظام الشـــركات املتعلقة مبكافآت 
أعضـــاء جملـــس اإلدارة وذلـــك بتجـــاوز احلـــد املســـموح بـــه ملكافـــآت األعضاء 
عـــن العـــام 2017م، وقـــد قامت أســـمنت حائـــل باإلجـــراء التصحيحـــي املطلوب 

واللوائح. األنظمة  حســـب 

2 - تلقـــت أســـمنت حائـــل غرامـــة تأخـــري علـــى فاتـــورة اإليجـــار الســـطحي على 
رخصـــة حمجر املـــواد اخلام عن العـــام 2020م قدرهـــا 94  ألف ريـــال، وقد قامت 

أسمنت حائل باإلجراء التصحيحي املطلوب حسب األنظمة واللوائح. 
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5. اخملاطر وطريقة التعامل معها

5.2 ملاذا تهتم أسمنت حائل بعملية إدارة اخملاطر:

5.3 طبيعة اخملاطر وسياسة أسمنت حائل يف التعامل معها:

5.1 إدارة اخملاطر:

تعمـــل أســـمنت حائـــل - علـــى انشـــاء جلنـــة خماطـــر- حلمايـــة مصالـــح زبائنهـــا 
وموظفيهـــا وجميع األطـــراف ذات العالقـــة بأعمالها، ما ُيمكنها مـــن إدارة اخملاطر 
احملتملة بطريقة تعزز اســـرتاتيجتها الرامية إىل جعلها ) أكفأ شـــركة أســـمنت على 
املســـتوى اإلقليمي( وتهـــدف إدارة اخملاطر حتديـــد األصول ورصـــد اخملاطر التي 
تواجهها بشـــكل اســـتباقي وفهمها،وتقومي مـــدى تأثريها علـــى األداء واتخاذ تدابري 
وقائية للســـيطرة عليهـــا، فيما تتكاثـــف اجلهود يف الوقت نفســـه الغتنـــام الفرص 

االســـرتاتيجية. األهداف  لتحقيق 

خماطر السيولة:
هـــي خماطـــر أن تواجـــه الشـــركة صعوبة يف جمـــع األمـــوال للوفـــاء بالتزاماتها 
املرتبطة بـــاألدوات املالية. كما تقوم الشـــركة بإدارة خماطر الســـيولة من خالل 

التأكـــد من توفر التســـهيالت البنكية املناســـبة.
خماطر زيادة سعر الوقود:

يتوقـــع ان يؤثر ذلك بزيـــادة تكاليف اإلنتـــاج والنقل وهذا يؤثر مباشـــرة على ربحية 
الشركة.  

خماطر زيادة املعروض:
يؤدي اىل املنافسة السعرية احلادة يف حال استمرار انخفاض الطلب.

خماطر االئتمان:
متثـــل خماطـــر االئتمان عدم مقـــدرة طرف مـــا على الوفـــاء بالتزاماته ممـــا يؤدي إىل 

•   إحكام الرقابة والسيطرة على اخملاطر احمليطة بأنشطة الشركة وأعمالها.
•   حتديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع اخملاطر.

•  العمل على احلد من اخلسائر وتقبلها إىل أدنى حد ممكن.
•  توفري الثقة املناسبة لكافة أصحاب املصالح يف الشركة.
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تكبـــد الطرف اآلخر خلســـارة مالية. تســـعى الشـــركة إىل إدارة خماطـــر االئتمان فيما 
يتعلـــق بالبنـــوك من خـــالل التعامـــل فقط مع البنـــوك ذات الســـمعة الطيبـــة وفيما 
يتعلـــق بالعمالء من خالل تســـوية حـــدود االئتمـــان للعمالء واحلصول علـــى ضمانات 
بنكيـــة من عمالء خمتارين ومراقبـــة الذمم املدينة القائمة وتأكيـــد املتابعة الدقيقة 

لتلك الذمم. 

خماطر العمالت:
متثـــل خماطر العمـــالت الناجتة عن تغـــري قيمـــة األدوات املالية نتيجـــة التغريات يف 
أســـعار صرف العمالت األجنبية. تخضع الشـــركة للتقلبات يف أسعار الصرف األجنبي 
خالل دورة أعمالها العادية وتركز على اســـتخدام العمالت ذات الســـعر الثابت و شبه 
ثابتـــه. مل تقم الشـــركة بأية معامـــالت هامة بعمالت عـــدا الريال الســـعودي والدوالر 

األمريكي واليورو خالل الســـنة.

االلتزامات احملتملة:
تعتـــرب تقلبات أســـواق االئتمـــان العاملية - فضاًل عـــن خماطر إعادة تســـعري االئتمان 
وأي صعوبـــات يف أوضـــاع الســـوق املالية  مـــن اخملاطر التـــي قد تؤثـــر على قدرة 

الشـــركةبتمويل أعمالها أو مشـــاريعها تأثريا جزئيـــًا أو كامًلا.
تتلخص اإللتزامـــات اإلئتمانية والتعاقدية احملتملة لدى الشـــركة خـــالل العام 2020 م 

)خطابـــات إعتماد وخطابـــات ضمان( مببلـــغ 2.06 مليون ريال ســـعودي.

القيمة العادلة لالدوات املالية:
القيمـــة العادلـــة هو املبلـــغ الذي يتم اســـتالمه عند بيـــع إحدى املوجـــودات أو دفعه 
لتحويـــل إحدى املطلوبـــات يف معاملة منظمة بني املشـــاركني يف الســـوق بتاريخ 
القيـــاس. تتكـــون األدوات املاليـــة للشـــركة مـــن املوجـــودات املاليـــة واملطلوبـــات 
املاليـــة.  تتكـــون املوجودات املالية للشـــركة من النقدية وشـــبه النقديـــة ومدينون 
واالســـتثمارات يف حمافـــظ اســـتثمارية احملتفظ بها ألغـــراض املتاجـــرة ومدينون 
جتاريـــون وأرصدة مدينـــة أخرى ما عـــدا املصاريف املدفوعـــة مقدمـــًا ، بينما تتكون 
املطلوبـــات املاليـــة مـــن القروض ألجـــل ودائنـــون جتاريون ودائنـــون توزيعـــات أرباح 
ومصروفات مســـتحقة. إن القيمـــة العادلة ألدوات املالية ال تختلـــف بصورة جوهرية 

عـــن قيمتهـــا املدرجة بهـــا، إال إذا أشـــري إىل غري ذلك. 
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6. رأس املال وإبالغات امللكية

6.1 رأس املال:

كمـــا  أســـهمها  وعـــدد  الشـــركة  مـــال  رأس  معلومـــات  يبـــني  التـــايل  اجلـــدول 
.2 0 2 0 يســـيمرب 3د 1 يف

رأس املال

القيمةالبيان

979,000,000رأس املال املصرح به )ريال(

979,000,000راس املال املدفوع )ريال(

97,900,000عدد األسهم املصدرة

10القيمة األسمية للسهم )ريال(

10القيمة املدفوعة للسهم )ريال(

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

3001رمز السهم

SA12S051ESH9الرمز الدويل

   *جميـــع أســـهم أســـمنت حائـــل املصـــدرة أســـهم عاديـــة، وليـــس لديهـــا أي 
ممتـــازة أســـهم 

6.2 قيود االستثمار:

ال يوجـــد قيود على أســـهم الشـــركة حســـب مـــا ورد يف كل من القواعـــد املنظمة 
الســـتثمار املؤسســـات املاليـــة األجنبيـــة املؤهلـــة يف األوراق املاليـــة املدرجـــة 
حصـــص  األجانـــب  اإلســـرتاتيجيني  املســـتثمرين  لتملـــك  املنظمـــة  والتعليمـــات 
للشـــركة  األســـاس  للنظـــام  وفقـــًا  وذلـــك  املدرجـــة  الشـــركات  يف  اســـرتاتيجية 
والتعليمـــات الصادرة مـــن اجلهات اإلشـــرافية والرقابية والتي تخضع لها الشـــركة.
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6.3 رسم حتليلي مقارن بأداء السهم مع أداء القطاع مع أداء مؤشر السوق :

مؤشر أسمنت حائل       مؤشر القطاع       مؤشر السوق

سعر السهم 
31 ديسمرب 2020م

سعر السهم قبل 
سنة واحدة

سعر السهم قبل 
ثالث سنوات

أعلى سعر خالل
52 أسبوع

أقل سعر خالل 
52 أسبوع

نسبة التغري بني 
العامني 2019م 

و2020م

16.3413.309.6517.428.1729.17%
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اإلســـم
التغري خالل العاماألسهم يف نهاية العاماألسهم يف بداية العاماجلهة التي ميثلها

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

املهندس
 علي عثمان الزيد

0.100 %0.1100,000 %100,000بصفة مباشرة

املهندس 
عثمان حممد بافقيه

000000بصفة مباشرة

األستاذ
 جهاد عبد العزيز الرشيد

شركة أسمنت 
اليمامة

6,000,000% 6006,000,000% 100

000000بصفة مباشرة

املهندس 
قاسم صالح الشيخ

0.00100 %0.0011000 %1000بصفة مباشرة

األستاذ
 خالد علي السيف

000000بصفة مباشرة

األستاذ 
عبد الوهاب عبد الرحمن املطوع

شركة املال 
لإلستثمار

10000% 0.0110000% 0.0100

000000بصفة مباشرة

األستاذ 
عبد امللك خالد سليمان الراجحي

جمموعة الراجحي 
لإلستثمار

1,500,000% 1.51,500,000% 1.500

000000بصفة مباشرة

اإلســـم
التغري خالل العاماألسهم يف نهاية العاماألسهم يف بداية الدورة

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

املهندس
 منصور صالح اخلربوش

300,0000.3 %300,0000.3 %00

املهندس 
عثمان حممد بافقيه

000000

األستاذ 
سعود صالح السياري

000000

اإلســـم
التغري خالل العاماألسهم يف نهاية العاماألسهم يف بداية الدورة

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

املهندس
خالد عبدالعزيز األحمد

000000

املهندس
 فهد مساعد الرشيدي

000000

األستاذ
 حممد يونس خان

000000

األستاذ 
عامر عبدالرحمن العامر

000000

6.4 أسهم أعضاء جملس األدارة وعائالتهم:
أسهم األعضاء

أسهم أعضاء جلنة املراجعة 

أسهم التنفيذيني
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7. سياسات توزيع األرباح واملكافآت

7.2 سياسة مكافآت جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية:

7.1 سياسة توزيع األرباح:

حســـب ما ورد يف النظام األساســـي ألســـمنت حائل فإن األرباح الســـنوية الصافية 
التايل: النحـــو  توزع على 

1. يجنـــب )10 %( مـــن األرباح الصافيـــة لتكوين احتياطي نظامـــي، ويجوز للجمعية 
العامـــة العاديـــة وقـــف هـــذا التجنيب متى بلـــغ االحتياطـــي املذكـــور) 30 %( من 

املال. رأس 

2. للجمعيـــة العامـــة العاديـــة بنـــاءًا على اقرتاح جملـــس اإلدارة أن جتنب نســـبة 
مئوية مـــن صايف األرباح الســـنوية لتكويـــن احتياطي اتفاقي يخصـــص لغرض أو 

أغراض معينـــه تقررها اجلمعيـــة العامة.

3. للجمعيـــة العامـــة العادية أن تقرر تكويـــن احتياطيات أخرى، وذلـــك بالقدر الذي 
يحقـــق مصلحة أســـمنت حائـــل أو يكفـــل بتوزيع أربـــاح ثابتـــة قدر اإلمـــكان على 

. همني ملسا ا

4. يـــوزع مـــن الباقي بعد ذلك على املســـاهمني متثل نســـبة ال تقـــل عن )5 %( 
من رأســـمال أســـمنت حائـــل املدفوع.

5. مـــع مراعـــاة األحكام املقـــررة يف املـــادة( احلادية والعشـــرون( مـــن النظام 
األساســـي، واملادة )السادسة والسبعني( من نظام الشـــركات يخصص بعد ما 
تقـــدم نســـبة ال تتجاوز )10 %( مـــن الباقي ملكافأة جملـــس اإلدارة، على أن يكون 

اســـتحقاق هذه املكافأة متناســـبًا مع عدد اجللســـات التـــي يحضرها العضو.

•   الهـــدف من سياســـة املكافـــآت ألعضاء جملـــس اإلدارة وجلانـــه املنبثقة هو 
تنظيـــم املكافآت من أجل اســـتقطاب أعضـــاء جملس أو جلـــان ذوي كفاية علمية 
وفنيـــة وإدارية وخربة مناســـبة، مبـــا يحفزهم على تأديـــة مهماتهـــم وواجباتهم 

عالية. وكفايـــة  مبهنية 
•   حتـــدد املكافـــآت الســـنوية ألعضاء جملـــس اإلدارة واللجان املنبثقـــة عنه بناءًا 

علـــى السياســـة التـــي يضعهـــا اجمللس ومبـــا يتوافـــق مـــع النظام األساســـي 
ألســـمنت حائـــل وقـــرارات اجلمعية العامـــة للمســـاهمني واألنظمـــة ذات العالقة.

•   يكـــون تنظيـــم املكافـــآت متوافـــق مـــع أهـــداف أســـمنت حائل االســـرتاتيجية، 
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وعامـــاًل لتحفيـــز أعضاء جملـــس اإلدارة وجلانـــه املنبثقـــة على حتقيـــق األهداف، 
وتعزيزقـــدرات أســـمنت حائـــل وتنميـــة أعمالها واســـتدامتها.

•   تكـــون عامـــاًل يف جـــذب أعضاء جمللـــس اإلدارة مـــن ذوي اخلـــربات واملؤهالت 
املطلوبـــة لتعزيز قدرة أســـمنت حائـــل يف حتقيـــق أهدافها.

واألعمـــال  العضـــو  اختصاصـــات  مـــع  ومتناســـبة  عادلـــة  املكافـــآت  تكـــون    •

واملســـؤوليات التـــي يقـــوم بهـــا ويتحملهـــا أعضـــاء جملـــس اإلدارة، باإلضافة إىل 
األهـــداف احملددة مـــن قبل جملـــس اإلدارة املـــراد حتقيقها خالل الســـنة املالية.

•  تهـــدف املكافآت الســـنوية على حث أعضاء جملس اإلدارة على إجناح أســـمنت 
حائـــل وتنميتهـــا على املـــدى الطويل وحتقيـــق األهـــداف االســـرتاتيجية من خالل 

متابعة آليـــة تنفيذ خطط العمـــل من قبـــل اإلدارة التنفيذية.
•   تكون احلوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم األداء السنوي ألعضاء جملس اإلدارة.

•  مينـــح شـــاغلي املناصـــب القياديـــة يف أســـمنت حائـــل مكافـــآت تشـــجيعية 

وحتفيزيـــة تتـــواءم مـــع أعمالهـــم وأداء أســـمنت حائـــل ونتائجهـــا الســـنوية.
وتـــرى أســـمنت حائل أنـــه مت توزيـــع املكافآت خـــالل العـــام املـــايل 2020م وفقًا 

للسياســـة املعتمـــدة وال يوجـــد أي انحرافـــات جوهرية عنها.
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7.3 حقوق وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:

املكافآت الثابتة

أواًل، األعضاء املسقلني

ثانًيا، األعضاء غري التنفيذيني

ان
ـــــ

ـــــ
ـــــ

بي

املهندس 
علي 

عثمان
الزيد

املهندس 
قاسم
 صالح
 الشيخ

املهندس 
عثمان

 حممد 
بافقيه

األستاذ
خالد علي 

السيف

األستاذ 
عبد الوهاب 

املطوع

األستاذ
 عبد امللك 

خالد
 الراجحي

األستاذ 
جهاد

 عبد العزيز 
الرشيد

اجملموع

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

105,000159,000 54,0001,750,0001,909,0001,909,000

15,000250,000265,000265,000

15,000

12,000

18,000

12,000

12,00027,000

33,000

27,000

250,000

250,000

250,000

250,000265,000265,000

277,000277,000

283,000

277,000277,000

283,000

27,000

15,000250,000

250,000277,000277,000

265,000265,000
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7.4 مكافآت كبار التنفيذيني:

7.6 الربامج التحفيزية ملوظفي أسمنت حائل:

7.5 مكافآت أعضاء اللجان:

يوضـــح اجلدول التـــايل إجمـــايل املبالغ املكتســـبة ألربعة مـــن كبـــار التنفيذيني ممن 
تلقـــوا أعلـــى املكافـــآت والتعويضات مبـــن فيهم الرئيـــس التنفيذي واملديـــر املايل.

تقر أســـمنت حائل بأنه ال توجد أي اســـتثمارات أو احتياطيـــات مت تخصيصها حلوافز أو 
مســـتحقات املوظفني فيما عـــدا خمصصات مكافـــأة نهاية اخلدمة. مـــع العلم أن 

الشـــركة تقوم ببعض الربامج لتشـــجيع املوظفـــني وهي كالتايل:
•  مكافـــآت للموظفـــني ملـــن لديـــه اقرتاحـــات حتســـينية يف إنتاجية الشـــركة او 

لتوفـــري الهـــدر مـــن املنتجـــات او الوقود املســـتعمل للتشـــغيل.

مكافآة نهاية اخلدمة املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتةاإلدارة التنفيذية

3,871,079310,0000اجملموع

أعضاء جلنة املراجعة

اجملموعبدل حضور اجللساتاملكافأت الثابتةاالسم

100,00018,000118,000املهندس عثمان حممد بافقيه

100,00018,000118,000املهندس منصور صالح اخلربوش

100,00018,000118,000األستاذ سعود عبداهلل السياري

300,00054,000354,000اجملموع

أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت

اجملموعبدل حضور اجللساتاملكافأت الثابتةاالسم

100,00012,000112,000املهندس قاسم صالح الشيخ

100,00012,000112,000األستاذ خالد علي السيف

100,00012,000112,000األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن املطوع

300,00036,000336,000اجملموع



50

بـــكل ســـبل  واملـــزود  للموظفـــني يف موقـــع املصنـــع  الســـكن املناســـب    •
الراحـــة املالئمـــة للموظـــف وعائلتـــه والرعايـــة الطبيـــة املتوفـــرة علـــى مـــدار 

الســـكن. مبنطقـــة  الســـاعة 
•  املكافـــأة التشـــجيعية الســـنوية التـــي يقرهـــا جملـــس االدارة حســـب ربحيـــة 

الشـــركة وهـــي حتتســـب حســـب التقييـــم الســـنوي للموظف.
•  مكافـــآت جلميـــع املوظفني يف حـــال اكمال الشـــركة كل مليون ســـاعة عمل 

بـــدون حـــدوث أي إصابة مقعدة عـــن العمل.
• مكافآت للموظفني الذين تصل فرتة عملهم مع الشركة 3، 5، 8، 10 ، 15

سنة خدمة.
•  برامج للتطوير الوظيفي لتحسني بيئة العمل.
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8. حوكمة أسمنت حائل

8.1 مقدمة عن احلوكمة:

8.2 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات :

     تؤمـــن أســـمنت حائـــل بـــأن االمتثـــال التـــام ألنظمـــة احلوكمـــة الفعالـــة وااللتـــزام 
مبعايـــري اإلدارة الرشـــيدة وإعـــداد التقاريـــر املاليـــة وغـــري املالية هو جـــدار احلماية 
الـــالزم لتجاوز كثري من اخملاطـــر احملتملة ســـواء كانت داخليـــة او خارجية مع وضع 
آليـــة واضحـــة لفصـــل املهـــام بـــني جملـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يســـهل 
تيســـري أمور الشـــركة ورصد فرص االســـتثمار اجلاذبة وتســـريع عملية اتخـــاذ القرار 
، كمـــا تلتـــزم الشـــركة بتطبيق معايـــري رفيعة من حوكمة الشـــركات وتعتـــرب حوكمة 
الشـــركات الســـليمة أداة جوهرية يف تعظيم القيمة املتحققة للمســـاهمني على 
املدى الطويل، مما ينســـجم مـــع التزامها باجلـــودة يف كافة عملياتهـــا ومنتجاتها. 
تعـــّد قواعـــد حوكمـــة الشـــركات اخلاصة بأســـمنت حائـــل إلزامية جلميـــع املديرين 

واملوظفـــني واليجـــوز تعديلهـــا اإل مبوجب قـــرار صادر من جملـــس اإلدارة.

•   مت إعـــداد دليـــل سياســـات حوكمـــة أســـمنت حائل متضمـــن اللوائـــح والنظم 
اإلفصـــاح  ونظـــام  وجلانـــه  اإلدارة  وجملـــس  املســـاهمني  بحقـــوق  املتعلقـــة 
والشـــفافية وتعارض املصالـــح واألنظمة واللوائح الداخلية مبـــا يتواءم مع أنظمة 

هيئـــة الســـوق املالية ونظـــام الشـــركات والنظام األســـاس للشـــركة .
•   تطبق أســـمنت حائل جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشـــركات الصادرة 
عن هيئة الســـوق املالية، باســـتثناء بعض األحكام اإلسرتشـــادية. وتؤكد أســـمنت 
حائـــل أنهـــا تتطلـــع إىل االلتـــزام بكافـــة املـــواد االسرتشـــادية الـــواردة يف الالئحة 
مســـتقباًل متـــى ما ظهـــرت احلاجـــة لذلك مـــع اإلبقاء علـــى االطالع واســـتحداث 
أي أعمـــال أو مبادرات تتماشـــى مع املمارســـات املعمول بهـــا عامليًا يف جمال 
احلوكمـــة إدراكاً ألهميـــة احلوكمة ودورها الفعـــال يف حتقيق التنمية املســـتدامة.
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8.3 تعامالت األطراف ذات العالقة:

8.4 اجلمعيات العامة للمساهمني:

تؤكـــد أســـمنت حائل بأنـــه خـــالل العـــام 2020 م مل يتم إبـــرام أي عقـــود أو صفقات أو 
تعامـــالت كانت الشـــركة طرفًا فيهـــا، وكانت فيهـــا مصلحة ألي مـــن أعضاء جملس 
اإلدارة أو الرئيـــس التنفيـــذي أو املديـــر املايل أو ألي مـــن كبار التنفيذيني بالشـــركة أو 

من أي شـــخص تربطـــه عالقة بـــأي منهم.

تعتـــرب اجلمعيـــة العامة للمســـاهمني مبثابـــة الســـلطة األعلى يف الشـــركة، ولها 
صالحيات حصرية تشـــمل تعيني أعضـــاء جملـــس اإلدارة وإعفائهم،وإقـــرار القوائم 
املاليـــة املوحدة،وتعيني جلنـــة املراجعة واملراجـــع اخلارجي وحتديـــد أتعابه وإقرار 
اللوائـــح املتعلقـــة بلجنـــة املراجعـــة وجلنـــة الرتشـــيحات واملكافـــآت والتـــي يجب 
أن تتضمـــن اإلجـــراءات اخلاصـــة بهـــا وواجباتهـــا وقواعد اختيـــار أعضائهـــا وطريقة 
ترشـــيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وإقرارتوزيح األربـــاح وفقًا لتوصية جملس 

اإلدارة، وزيـــادة أو تخفيـــض رأس مـــال الشـــركة وتعديل النظام األساســـي. 
حتـــرص أســـمنت حائل على اختيـــار الوقت واملكان املناســـبني لعقـــد اجلمعية مما 
يتيـــح ألكـــرب عدد  مـــن املســـاهمني للحضـــور، كمـــا تبنت الشـــركة نظـــام التصويت 
اإللكرتوين عن بعد لتســـهيل ممارســـة املســـاهمني حلقهم يف التصويـــت إذا كانوا 
اليســـتطيعون احلضور بصفة شـــخصية. وكما ينص النظام األســـاس ونظام حوكمة 
الشـــركة علـــى األحـــكام املتعلقـــة باجلمعيـــة العامة للمســـاهيمن، والتـــي تضمن 
اإلجـــراءات واالحتياطـــات الالزمـــة لضمـــان ممارســـة كافة املســـاهمني حلقوقهم 

 . مية لنظا ا
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االسم
اجتماعات اجلمعية األول

2020/04/08

املهندس علي عثمان الزيد

األستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد

املهندس عثمان حممد بافقيه

املهندس قاسم صالح الشيخ

األستاذ خالد علي السيف

األستاذ عبدامللك سليمان الراجحي

األستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن املطوع

التصنيفاالسم
-اجتماعات جملس اإلدارة

األول
2020/2/25

الثاين
2020/4/20

الثالث
2020/6/17

الرابع
2020/11/11

اخلامس
2020/12/14-

-مستقلاملهندس علي عثمان  الزيد

غري تنفيذياألستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد
عضو تنفيذي يف 

جملس إدارة شركة 
أسمنت اليمامة

-مستقلاملهندس عثمان حممد بافقيه

-مستقلاملهندس قاسم صالح الشيخ

-مستقلاألستاذ خالد علي السيف
األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن 

املطوع
-مستقل

-مستقلاألستاذ عبدامللك خالد الراجحي

حضــور  وبيــان  للمســاهمني  العامــة  اجلمعيــة  إجتماعــات  التــايل  اجلــدول  يبــني 
اجلمعيــة: الجتماعــات  األعضــاء 

8.5 جملس اإلدارة:  

يبـــني اجلدول التايل تصنيف أعضـــاء جملس اإلدارة وعدد حضـــور اجتماعات اجمللس 
وعضويتهم يف جملس إدارات الشـــركات املدرجة األخرى
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املهندس علي عثمان الزيد

األستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد

•  الرئيس التنفيذي ملكتب الزيد لالستشارات الهندسية

•  املدير العام وعضو جملس اإلدارة لشركة أسمنت اليمامة

•  رئيس جملس إدارة الشركة العقارية السعودية

•  عدة مناصب قيادية يف شركة سابك

•  بكالوريوس يف الهندسة املدنية

•  بكالوريوس يف الرياضيات

•    رئيس جملس إدارة شركة املعرفة العقـارية
•   رئيس جملس إدارة الشركة العقارية السعودية

•   رئيس جملس إدارة شركة دار التمليك العقاري
•   عضو جملس ادارة الهيئة العامة للمواصفات واملقاييس

•    عمل يف شـــركة ســـابك 1981 - 2008م وتقلد عضويـــة جمالس إدارة العديد 
من الشـــركات التابعة لها

•    عضو جملس إدارة بشركة منتجات صناعة األسمنت
•    املدير العام وعضو جملس اإلدارة لشركة أسمنت اليمامة حتى تاريخه.

8.5.1 وظائف أعضاء جملس اإلدارة احلالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:   

اسم العضو:

اسم العضو:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

الوظيفة السابقة:

املؤهالت:

املؤهالت:

اخلربات:

اخلربات:
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املهندس عثمان حممد بافقيه

•  مستشار املالك يف شركة املرجان لإلستثمارات اخلاصة
•  رئيس جلنة التدقيق بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراين.

•  رئيس جلنة التدقيق بشركة اخلبري املالية

•  الرئيس التنفيذي لشركة املرجان لألعمال التجارية والصناعية.

•  بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية

•  تـــدرج يف عـــدة مناصب يف البنـــك الســـعودي األمريكي منـــذ 1983 – 1995 
حتـــى شـــغل منصب مديـــر أول مســـئول عـــن تســـهيالت عمالء الشـــركات.

•  الرئيس التنفيذي لشركة مركز املرجان الطبية.
•  عضو جملس إدارة شركة تطوير العقارات.

•  مدير عام مؤسسة عبدالرحمن خالد بن حمفوظ.
•  نائب رئيس جملس إدارة شركة النخبة للخدمات املالية حتى تاريخه.

الرئيسي التنفيذي لشركة املرجان لألعمال التجارية والصناعية.

اسم العضو:

املؤهالت:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

اخلربات:
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املهندس قاسم صالح الشيخ

والكيماويـــات  البـــرتول  شـــركة  اإلدارة   جملـــس  عضـــو  و  التنفيـــذي  الرئيـــس    •
احملـــدودة. والتعديـــن 

•  الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو جملـــس اإلدارة الشـــركة الوطنية ملعاجلـــة املياه 
والتلـــوث )إمكـــو الســـعودية احملدودة(.

•  نائب رئيس جملس إدارة إسمنت حائل.
•  رئيس جلنة املكافآت والرتشيحات - إسمنت حائل

•  نائب رئيس جملس اإلدارة - شركة اململكة اخلضراء خلدمات الكربون.
•  عضو جملس إدارة - مصفاة السنغال.

•  رئيس اللجنة الفنية - مصفاة السنغال.
•  عضو جملس إدارة - املنظمة األوروبية العربية للبيئة.

•  عضو اللجنة اإلستشارية الصناعية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

•  العضو املنتدب لقطاع البرتول والكيماويات والتعدين بشركة بن الدن السعودية

•  بكالوريوس يف الهندسه الكيميائية

•  نائب العضو املنتدب - قطاع البرتول والكيماويات والتعدين مبجموعة 
    بن الدن السعودية.

•  عضو جملس إدارة - شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ينساب(.
•  رئيس جلنة املكافآت والرتشيحات  )ينساب(.

•  عضو جلنة اإلستثمار  )ينساب(.
.)CPC( عضو جملس إدارة  شركة إعمار مواد البناء  •

.MEPEC – عضو اللجنة اإلستشارية الهندسية  •
•  الرئيس وعضو جملس اإلدارة - مصفاة ساسرف.

•  عضو جملس إدارة  )شركة مرافق(.
•  الرئيس التنفيذي  شركة جدسون العربية.

•  الرئيس التنفيذي - شركة أركان الربزة.
.KAUST – عضو اجمللس اإلستشاري الصناعي  •

•  عضو جملس إدارة شركة طيف )إحدى شركات سابك(.

اسم العضو:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

املؤهالت:

اخلربات:
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األستاذ خالد علي السيف

•  رئيس جملس إدارة جمعية هدكا لألطفال املعاقني.
•  نائب رئيس جمعية امللك للخدمات اإلجتماعية.

•  عضو جملس إدارة أسمنت حائل

•  نائب رئيس جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
•  رئيس غرفة حائل.

•  بكالوريوس علم نفس ودراسات اجتماعية

•  رئيس جملس إدارة غرفة حائل
•  عضو جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل.

•  عضو جملس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
•  نائب رئيس جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية.

اسم العضو:

املؤهالت:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

اخلربات:
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األستاذ عبدامللك خالد سليمان الراجحي

•  الرئيس التنفيذي لشركة العراب للمقاوالت احملدودة
•  الرئيس التنفيذي لشركة املشاريع والتجارة العامة احملدودة )جتكو(

•  عضو اللجنة التجارية يف غرفة الرياض.
•  عضو جملس الشركات العائلية اخلليجية.

•  عضو جملس إدارة خرباء الشباب

•  نائب رئيس امليزانية ومراقبة التكاليف بشركة العراب للمقاوالت

•  بكالوريوس إدارة مالية -تأمني

•  نوفمـــرب 2016 - مـــارس 2018، نائب رئيس امليزانية ومراقبة التكاليف بشـــركة 
العامة. للمقاوالت  العراب 

•  يوليو 2015 - نوفمرب 2016 حملل مايل مبجموعة الراجحي القابضة.
•  مايو 2014 - يوليو 2015 متويل الشركات، بشركة البالد املالية.

•  يناير 2014 - ابريل 2014 حملل مايل مبجموعة الراجحي القابضة
      قطاع مواد البناء )السعودية + اإلمارات(.

•  سبتمرب2013 - نوفمرب 2013 حملل مايل بشركة بلورميي كابيتال )بريطانيا(.

اسم العضو:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

املؤهالت:

اخلربات:
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األستاذ عبدالوهاب عبدالرحمن املطوع

•  رئيس جملس اإلدارة لشركة فيدلتي للخدمات اللوجستية -الكويت

•  الرئيس التنفيذي وعضو جملس اإلدارة لشركة املال لالستثمار - الكويت

•  بكالوريوس يف العالقات الدولية

•  رئيس جملس إدارة الشركة الكويتية السعودية القابضة.
•  رئيس جملس إدارة شركة املال القطرية القابضة.

•  الرئيس التنفيذي وعضو جملس اإلدارة لشركة املال لالستثمار.
•  نائب رئيس شركة الديار األوىل العقارية

•  عضو جملس إدارة شركة مينا العقارية
•  مدير عام شركة فيدلتي للتجارة العامة واملقاوالت

اسم العضو:

املؤهالت:

الوظيفة احلالية:

الوظيفة السابقة:

اخلربات:
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8.5.2 أعضاء اللجان )من خارج جملس اإلدارة(:  

8.5.3 وظائف اإلدارة التنفيذية احلالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

12م

األستاذ سعود عبداهلل السيارياملهندس منصور صالح احلمد اخلربوشاسم العضو

كبري حمللي اإلستثمار - البنك االسيوي لالستثمارمستشار إداري - شركة املياه الوطنيةالوظيفة احلالية

كبري حمللي اإلستثمار - صندوق اإلستثمارات مستشار - وزارة اخلدمة املدنيةالوظيفة السابقة
العامة

املؤهالت
- بكالوريوس هندسة كهربائية 

- ماجستري هندسة كهربائية

بكالوريوس متويل واستثمار - دبلوم برنامج تطوير 
القادة من جامعة نيويورك - دبلوم حتليل خماطر 

وائتمان من صندوق التنمية الصناعية - برنامج 
ادارة االستثمار من جامعة هارفرد

اخلربات

- العديد من املناصب اإلدارية والقيادية
 يف شركة كيمياء من 1993م اىل 1998م.

- العديد من املناصب اإلدارية والقيادية
 يف شركة سابك من 1998م اىل 2010م.
- الرئيس التنفيذي جملموعة الراجحي 

القابضة من 2010م اىل 2015م.

- عضو جملس ادارة املوسسة االسالمية   
الدولية لتمويل التجارة من  2017 اىل 2013.

- عضو جملس ادارة الشركة العربية ملصائد 
االسماك من 2012م اىل 2018م.

- عضو جلنة املراجعة شركة بداية للتمويل
     منذ 2016 حتى تاريخه.

العضو
املهندس

املهندس  خالد عبد العزيز األحمد 
فهد مساعد الرشيدي

األستاذ
 حممد يونس خان

األستاذ
عامر عبدالرحمن العامر

الوظيفة 
احلالية

- الرئيس التنفيذي
- أمني سر جملس األدارة 

الرئيس التنفيذي 
املدير املايلللعمليات

مدير املوارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

الوظيفة 
السابقة

املدير التنفيذي للتسويق 
واملبيعات

مدير املصنع
حملل مايل - شركة 
دار األركان للتطوير 

العقاري
رئيس املوارد البشرية

بكالوريوس يف الهندسة املؤهالت
امليكانيكية

ماجستري إدارة أعمال 
تنفيذي

ماجستري ادارة مشاريعماجستري يف التجارة

- املدير التنفيذي للتسويق اخلربات
واملبيعات

 شركة أسمنت حائل.
- مدير التسويق واملبيعات 

يف الصني
 شركة سابك

- مدير تسويق اقليمي 
شركة سابك

- مدير منتج شركة
 سابك

- مدير عام  شركة 
سمنتكس

- مدير املصنع شركة 
أسمنت القصيم

- مدير قسم االنتاج
- شركة أسمنت القصيم

- حملل مايل - شركة 
دار األركان للتطوير 

العقاري
- مدير مايل - شركة 

منازل العقارية
- مدير مايل  شركة 
ارميتال للصناعات 

املعدنية

- رئيس املوارد البشرية  
شركة اسمنت حائل.

- مشرف موارد بشرية  
شركة اسمنت حائل.

- مدرب  شركة اجنيوس.
- مستشار توظيف شركة 

ديلويت.
- مسؤول استثمار شركة 

ركيزة.
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8.6 جلان جملس اإلدارة:   

8.6.1 جلنة املراجعة 

تتكـــون جلنـــة املراجعة من ثالثـــة أعضاء علـــى األقـــل وال تزيد على خمســـة أعضاء 
وتختـــص جلنـــة املراجعـــة مبراقبـــة أعمال الشـــركة والتحقـــق من ســـالمة ونزاهة 
التقاريـــر والقوائـــم املاليـــة وأنظمة الرقابـــة الداخلية فيها، ويشـــمل نطـــاق اللجنة 

 : يلي ما
•   دراســـة القوائـــم املاليـــة األولية والســـنوية للشـــركة قبل عرضهـــا على جملس 
اإلدارة وإبـــداء رأيها والتوصية يف شـــأنها لضمـــان نزاهتها وعدالتها وشـــفافيتها.

•   دراسة أي مسائل مهّمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية.
•   دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة اخملاطر يف الشركة .

التصحيحيـــة  اإلجـــراءات  تنفيـــذ  ومتابعـــة  الداخليـــة  املراجعـــة  تقاريـــر  دراســـة    •
فيهـــا. الـــواردة  للملحوظـــات 

•   التوصية جمللس اإلدارة برتشـــيح مراجعي احلســـابات وعزلهـــم وحتديد أتعابهم 
وتقييـــم أدائهـــم، بعد التحقـــق من اســـتقاللهم ومراجعـــة نطاق عملهم وشـــروط 

التعاقـــد معهم.
•  مراجعـــة خطـــة مراجـــع حســـابات أســـمنت حائـــل وأعمالـــه، والتحقق مـــن عدم 
تقدميـــه أعمـــااًل فنيـــة أو إدارية تخرج عن نطـــاق أعمـــال املراجعة، وإبـــداء مرئياتها 

حيـــال ذلك.
•  دراســـة تقريـــر مراجـــع احلســـابات ومالحظاتـــه على القوائـــم املاليـــة ومتابعة ما 

اتِخذ بشـــأنها.
•  مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر اجلهـــات الرقابيـــة والتحقق من اتخـــاذ الشـــركة اإلجراءات 

بشـــأنها. الالزمة 
•  التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

•  مراجعـــة العقـــود والتعامـــالت املقـــرتح أن جتريهـــا الشـــركة مـــع األطـــراف ذوي 
العالقـــة، وتقـــدمي  مرئياتهـــا حيـــال ذلـــك إىل جملـــس اإلدارة.

•   رفـــع مـــا تراه من مســـائل تـــرى ضرورة اتخـــاذ إجراء بشـــأنها إىل جملـــس اإلدارة، 
وإبـــداء توصياتها باإلجـــراءات التي يتعـــني اتخاذها
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الصفةاالسم
اجتماع
 )1(

2020/1/30

اجتماع
 )2(

2020/4/22

اجتماع
 )3(

2020/7/6

اجتماع
 )4(

2020/7/23

اجتماع
 )5(

2020/10/22

اجتماع
 )6(

2020/12/20

املهندس عثمان بافقيه
رئيس اللجنة

عضو اللجنةاملهندس منصور اخلربوش

عضو اللجنةاألستاذ سعود السياري

الصفةاالسم
اجتماع
 )1(

2020/2/19

اجتماع
 )2(

2020/6/22

اجتماع
 )3(

2020/10/15

اجتماع
 )4(

2020/12/2

املهندس قاسم صالح الشيخ
رئيس اللجنة

عضو اللجنةاألستاذ خالد علي السيف

عضو اللجنةاألستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن املطوع

قـــد عقـــدت جلنة املراجعة خـــالل الفرتة من 1 ينايـــر 2020 م حتى 31 ديســـمرب 2020 
م ســـتة اجتماعـــات، فيما يلي بيان بأســـماء األعضـــاء وحضورهم:

8.6.2 جلنة الرتشيحات واملكافآت

تتكـــون جلنـــة الرتشـــيحات واملكافآت مـــن ثالثة أعضـــاء علـــى األقل، وتقـــوم اللجنة 
بتنفيـــذ املهـــام املناطة بهـــا وفقًا لالئحـــة الصالحيـــات املعتمدة، ويشـــمل نطاق 

مايلي: اللجنـــة  عمل 
•  اإلشراف على خطة املكافآت واحلوافز ملوظفي الشركة ومتابعة تنفيذها. 

•  اإلشـــراف على عملية الرتشـــيح لعضويـــة اجمللس واللجان املنبثقـــة عنه والتأكد 
من ربطهـــا باألداء. 

•  اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري للقيادات العليا على مستوى الشركة. 
•  إدارة عملية تقييم أداء أعضاء اجمللس واللجان املنبثقة عنه. 

•  اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات املوظفني. 
•  وضـــع سياســـات عادلة وفعالة ملكافـــآت جملـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك 

جلذب أعضـــاء جملس إدارة فاعلـــني باإلضافة اىل إدارة تنفيذيـــة  ذات أداء عاٍل.
وقـــد عقـــدت جلنـــة الرتشـــيحات واملكافـــآت خالل الفـــرتة مـــن 1 ينايـــر 2020م  حتى 
31 ديســـمرب 2020م أربعـــة اجتماعـــات، وفيمـــا يلي بيان بأســـماء أعضـــاء اللجنة مع 

حضورهم بيان 
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8.7 املراجعة والرقابة الداخلية ونتائج جلنة املراجعة 

8.8 تقرير مراجع حسابات الشركة

8.9 إقرارات جملس اإلدارة

لقد مت تعيني أحد شـــركات املراجعـــة املتخصصة للقيام مبهـــام وأعمال املراجعة 
الداخليـــة للســـنة املنتهيـــة يف 31 ديســـمرب 2020 م، ووفقـــًا ملعايـــري املراجعـــة 
الداخليـــة الصادرة عن املعهد الـــدويل للمراجعني الداخليني، قامـــت إدارة املراجعة 
الداخليـــة مبراجعة مـــدى كفاية وفعالية نظـــام الرقابة الداخلية وفقًا خلطة ســـنوية 
معتمـــدة مـــن قبل جلنـــة املراجعة اشـــتملت علـــى مراقبـــة الضوابط احملاســـبية 
العامـــة وحســـابات املقبوضـــات واملدفوعات وحســـابات اإليرادات والـــذمم املدينة 
وحســـابات املورديـــن والتكاليف واألصـــول الثابتـــة واملوجودات وغريهـــا ، كما قامت 
برفـــع نتائج أعمالهـــا إىل جلنـــة املراجعة التـــي قامت بدورهـــا برفـــع تقاريرها بذلك 

الشـــأن إىل جملس اإلدارة.
وبنـــاًء على ما تضمنتـــه تقارير املراجع اخلارجي للشـــركة واملراجـــع الداخلي، وحيث 
مل تظهـــر هذه التقاريـــر أي ضعف جوهـــري يف أنظمـــة الرقابة الداخلية للشـــر كة . 
تعتقـــد جلنة املراجعـــة بأن لدى الشـــركة نظام رقابة داخلية ســـليم وفعـــال بدرجة 
معقولـــة مـــع االخذ يف االعتبار أن أي نظـــام رقابة داخلية مهما كانـــت كفائته ال ميكن 

أن يوفـــر تأكيدا مطلقًا حـــول نظم الرقابـــة الداخلية املطبقة.

العموميـــة  اجلمعيـــة  قبـــل  مـــن   » وشـــركاه  العيوطـــي  »الســـيد  اعتمـــاد  مت 
يف 8 أبريـــل 2020 م كمراجـــع حســـابات خارجـــي للشـــركة عـــن الســـنة املنتهيـــة 
يف 31 ديســـمرب 2020 والربـــع األول من العـــام 2021 م، ومل يتضمن تقرير احملاســـب 
القانـــوين للشـــركة أي حتفظـــات علـــى القوائم املاليـــة الســـنوية للعام املـــايل 2020 

اســـتنادًا علـــى ألئحة حوكمة الشـــركة وتقرير مراجع احلســـابات يقـــر جملس اإلدارة 
: يلي مبا

•  أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.
•  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

•  أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركةعلى مواصلة نشاطها. 
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8.10 تأكيدات جملس اإلدارة 

متاشـــيًا مـــع الئحـــة احلوكمـــة الصادرة عـــن هيئـــة الســـوق املالية والئحـــة حوكمة 
الشـــركة، يؤكـــد جملـــس اإلدارة على مـــا يلي:

•  تلتـــزم الشـــركة بالعمـــل علـــى حمايـــة حقـــوق املســـاهمني وبعـــدم التمييز بني 
املســـاهمني املالكـــني لـــذات فئـــة األســـهم وعـــدم حجب أي حـــق عنهم بشـــكل 

العادلـــة لكل املســـاهمني. املعاملـــة 
•  مل تتســـلم الشـــركة من مســـاهمني ميلكون 5 % فأكـــر طلب بانعقـــاد اجلمعية 

العامة خالل الســـنة املنتهية ومل يتـــم انعقادها.
•  مل تتســـلم الشـــركة مـــن مســـاهمني ميلكـــون 5 % فأكر طلب بإضافـــة موضوع 

أو أكـــر إىل جدول اجتمـــاع اجلمعية العامة عنـــد إعداده. 
•  مل تضـــع الشـــركة أي إجـــراء قـــد يـــؤدي إىل إعاقة اســـتخدام املســـاهم حلقه يف 

. يت لتصو ا
•  مل تقدم أالشـــركة أي قرض نقـــدي من أي نوع ألي من أعضـــاء جملس إدارتها، كما 

مل تضمن أي قـــرض عقده أحد أعضاء جملـــس إدارتها مع الغري.
•  مل يتـــم عقـــد القـــروض التـــي جتـــاوزت آجالها 3 ســـنوات، ومل يتـــم بيـــع أو رهن أي 
عقـــارات متلكهـــا الشـــركة، ومل يتم إبـــراء أي مـــن مديني الشـــركة مـــن أي التزامات 
عليهـــم جتاهها خـــالل العـــام 2020 م فيما عدا مـــا مت اإلفصاح عنه يف هـــذا التقرير.

•  مل يقـــم املراجـــع اخلارجي للشـــركة خالل العام املـــايل 2020 م بتقـــدمي أي خدمات 
ذات صبغة استشـــارية للشـــركة ومل يتلق أي أتعـــاب يف هذا اخلصوص.

•  مل يتضمن تقرير مراجع احلســـابات أي على القوائم املالية الســـنوية للشـــركة عن 
العام املايل 2020 م أي حتفظـــات أو مالحظات جوهرية.

•  مل تتســـلم الشـــركة من مراجع احلســـابات طلب بانعقـــاد اجلمعيـــة العامة خالل 
الســـنة املاليـــة املنتهيـــة يف 31 / 12 / 2020 م ومل يتـــم انعقادها.
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التــي اتخذهــا جملــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه - وخاصــة غــري  اإلجــراءات   8.11
التنفيذيــني- مبقرتحــات املســاهمني وملحوظاتهــم حيــال أســمنت حائــل وأدائهــا

8.12 الوســائل التــي اعتمــد عليهــا اجمللــس يف تقييــم أدائــه وأداء جلانــه وأعضائــه 
واجلهــة اخلارجيــة التــي قامــت بالتقييــم

يكفـــل النظـــام األســـاس والئحـــة حوكمـــة الشـــركة للمســـاهمني جميـــع احلقوق 
املتصلـــة بالســـهم، وعليه فقد اتخذت أســـمنت حائـــل عدد من االجـــراءات إلحاطة 
اعضـــاء جملـــس االدارة وخاصـــة غـــري التنفيذيـــني مبقرتحـــات املســـاهمني حيال 

الشـــركة وأدائهـــا على النحـــو التايل:
•  حترص إدارة الشـــركة على الرد على استفســـارات الســـادة املســـاهمني وتلقى 
مالحظاتهـــم أو شـــكاواهم عرب قنـــوات التواصل املتاحـــة عرب الهاتـــف أو الفاكس أو 

الربيـــد اإللكرتوين.
•  يتـــم فحـــص وتصنيـــف هـــذه االستفســـارات ورفعهـــا إىل جملـــس االدارة خـــالل 

اجتماعاتـــه الدوريـــة.
علـــى  إدارتهـــا  جملـــس  أعضـــاء  جميـــع  حـــث  علـــى  دائمـــًا  الشـــركة  حتـــرص    •
حضوراجلمعيات العامة لإلجابة على أســـئلة املســـاهمني واالطـــالع على مرئياتهم 
ومالحظاتهـــم، كمـــا ألزمـــت لوائـــح عمـــل جلـــان اجمللـــس رؤســـاء اللجـــان التابعة 
جمللـــس اإلدارة أو مـــن ينيبونهـــم مـــن أعضائها حلضـــور اجلمعيات العامـــة لإلجابة 

علـــى استفســـارات املســـاهمني.
•  يتـــم تســـجيل أســـئلة املســـاهمني واستفســـاراتهم يف حماضـــر اجتماعـــات 
اجلمعيـــات العامـــة وحتفـــظ يف مقر الشـــركة وميكن ألي مســـاهم االطـــالع عليها 

طلبها. عنـــد 

حرصت أســـمنت حائل على التمســـك بكل ما يحســـن مســـتوى احلوكمة بالشـــركة 
ومـــن ذلـــك إتخاذ الوســـائل املناســـبة لتقييـــم أداء جملـــس اإلدارة وجلانـــه واإلدارة 
التنفيذيـــة ضمـــن مهام جلنـــة الرتشـــيحات واملكافآت حيـــث مت التعاقد مع شـــركة 
إستشـــارية خمتصـــة لتقـــوم بعمـــل التقييم عـــن طريق وســـائل تقنيـــة حديثة وفق 

معايـــري متعـــارف عليها يف هـــذا اخلصوص.
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9.عالقات املساهمني

9.2 إعالنات أسمنت حائل املفصح عنها نظامًا خالل العام املايل 2020م:

9.1 طلبات أسمنت حائل لسجل املساهمني خالل العام 2020م:

انطالقـــًا من حرص أســـمنت حائـــل واهتمامهـــا بحقـــوق مســـاهميها، وإدراكًا من 
جملس اإلدارة يف معرفة مســـؤولياته جتاه مســـاهمي الشـــركة مبا يحقق تواصل 
مبنـــي على الفهم املشـــرتك ألهداف الشـــركة االســـرتاتيجية ومصاحلهـــا، فقد مت 
تضمـــني كافـــة حقـــوق املســـاهمني يف نظامهـــا االســـاس والئحة احلوكمـــة وما 

اشـــتق مـــن لوائح داخليـــة تتعلق بهذا الشـــأن.
ولذلك حترص أســـمنت حائل دومًا على توفري جميع املعلومات جلميع املســـاهمني 
بـــكل شـــفافية و حياد بالشـــكل الـــذي ميكنهم من ممارســـة حقوقهـــم على أكمل 
وجـــه من خالل اجلمعيـــات العامة وتبقيهـــم على اطالع دائم مبا يســـتجد يف أعمال 

الشـــركة من خالل موقعها اإللكرتوين وموقع الســـوق املالية الســـعودية )تداول(.

اجلدول التايل يوضح تواريخ طلبات الشركة لسجل املساهمني وبيان أسبابها

سبب الطلبتاريخ الطلبم

اجلمعيات1/ 4/ 2020 م1
اجلمعيات8/ 4/ 2020 م2
إجراءات الشركة2020/11/25 م3

سبب الطلبتاريخ اإلفصاحم

إعالن النتائج املالية السنوية للعام 2019م2 فرباير 12020

إعالن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(11 مارس 22020

إعالن إحلاقي بخصوص الدعوة الجتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(12 مارس 32020

إعالن إحلاقي بخصوص مكان انعقاد اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(17 مارس 42020

إعالن الشركة عن مساهمتها لدعم صدنوق الوقف الصحي ملكافحة فريوس كورونا 2 أبريل 52020
مببلغ مليون ريال

إعالن نتائج إجتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاين(9 أبريل 62020

إعالن النتائج املالية للفرتة املنتهية 31 مارس 2020م23 أبريل 72020
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إعالن النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2020م26 يوليو 82020

إعالن النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2020م25 أكتوبر 92020

إعالن إحلاقي بخصوص إعالن النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2020م25 أكتوبر 102020

16 ديسمرب 112020
إعالن الشركة عن موافقة جملس اإلدارة عن السداد املبكر للمتبقي من قرض 

صندوق التنمية الصناعية السعودي
إعالن الشركة عن سداد املتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي20 ديسمرب 122020

31 ديسمرب 132020
إعالن الشركة عن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية املزمع عقدها يف

 21 يناير 2021
31 ديسمرب 142020

إعالن إحلاقي بخصوص إعالن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية املزمع 
عقدها يف 21 يناير 2021

9.3 مسؤول عالقات املساهمني:

بـــكل اســـئلة واستفســـارات  يتلقـــى جملـــس اإلدارة يف كل أجتماعاتـــه تفصيـــل 
املســـاهمني من قبل مســـؤول عالقـــات املســـاهمني ومراجعـــة الـــردود عليها.

ضابط األتصال
األسم:

 عبدالرحمن فهد احلازمي
اإلمييل:

abdulrahman.alhazmi@hailcement.com 

أرقام التواصل:
00966165344444

فاكس: 
00966165337744
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التقرير السنوي

شركة أسمنت حائل
تلفون:

فاكس:
الموقع:

صندوق البريد:
المملكة العربية السعودية - حائل

966 16 533 7744 
ww.hailcement.com 
008 hail 81431 

+966 16 534 4444


