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كــان عــام 2021 م شــاهــدًا عــلى الــتزام أســمنت حــائــل الــراســخ بــالــتميز وتــعامــلها مــع التحــديــات 

والــمتغيرات اإلقــتصاديــة. وتــمكنت مــن الــمنافــسة والــصمود وتــوثــيق مــكانــتها الــرائــدة إقــليميًا 
وتقديم المنتج بجودة عالية ومواصلتها في تحسين أدائها تجاه جميع األطراف ذوي المصلحة. 

وفــي عــمل مــؤسســي مــمنهج تــمحورت مــبادرات أســمنت حــائــل لــعام 2021م حــول ركــائــزهــا 

األستراتيجية ومن أبرزها: 

لمحة عامة  

!"#$%&' ()*&' +),-%&' +./%&' +012%& 

تحســــين اإلجــــراءت والــــتعامــــل مــــع •
النفايات الخطرة. 

تــعزيــز الــتواصــل الــمركــز عــلى مــبدأ •
السالمة. 

تـــفعيل مـــعدات إحـــتواء االنـــبعاثـــات •
والغبار الصادر من المخازن. 

3,2  مليون ساعة عمل بدون إصابة.•

 !"#"$%&'( )*+,-'(

إنتاج 1,922,794 طن من الكلنكر. •

إنتاج 1,582,396 طن من اإلسمنت.•

!"#$%& '()%& *+,

إجـــــمالـــــي عـــــدد الـــــموظـــــفين 416 •
موظف. 

نسبة السعودة 62%. •

عـــدد الـــساعـــات الـــتدريـــبية : 7298 •
ساعه تدريبية. 

اعـــتماد نـــظام الـــتطور الـــوظـــيفي •
والمستويات الوظيفية.

!"#$"% &%'(%

حـققت أسـمنت حـائـل خـالل عـام 2021م •

مـبيعات بـقيمة 253  مـليون ريـال بـأربـاحـًا 

صافية بلغت 42 مليون ريال.
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1,1 عن النشاط  

يـبلغ رأس أسـمنت حـائـل 979,000,000 مـليون ريـال سـعودي ، مـوزعـة إلـى 97,900,000 سـهم مـصدر 

مدفوع بالكامل بواقع 10 ريال للسهم الوحد  

التأسيس  

كـان تـأسـيس شـركـة أسـمنت حـائـل خـطوة رائـدة، اسـتهدفـت اسـتثمارًا فـي صـناعـة االسـمنت بجـميع •

أنــواعــه ومشــتقاتــه، وفــقا ألعــلى الــمواصــفات الــقياســية الــسعوديــة والــعالــمية والــعمل عــلى تــوفــير 

احـتياجـات الـسوق. فـمنذ بـدايـتها عـام 2010، كـثفت جـهودهـا لـمواكـبة احـتياجـات الـعمالء وتـلبية 

مـتطلباتـهم، وجـعلت اإلبـداع واالبـتكار سـبيلها إلـى التحسـين المسـتمر فـي طـريـقة عـملها وسـعيها 

الـدؤوب لـتحقيق الـنمو المسـتدام. والـيوم تـخوض أسـمنت حـائـل عـملية تـحول لـالسـتفادة مـن أحـدث 

موجات التغيير . 

ال توجد شركات تابعة ألسمنت حائل . •

أغراض الشركة  

إن األغــراض الــتي أسســت مــن أجــلها الشــركــة هــي صــنـاعــة وإنــتـاج االســمنـت وتــوابــعه  ومشــتقـاتــه 

ومــكونــاتــه واإلتــجـار بـــه داخــل وخــارج الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة، وإدارة وتــشغيل مــصانــع االســمنت 

بجـميع أنـواعـها ولـها فـي سـبيل ذلـك مـمارسـة الـتعديـن واسـتغالل الـمحاجـر وكـل مـا يـمكن الشـركـة مـن 

الــحصول عــلى الــمواد األولــية لــصناعــة األســمنت مــثل الحجــر الــجيري والــصلصال والــجبس والحــديــد 

والـكاولـين والـرمـل وخـام رمـل السـيليكا، وغـيرهـا مـن الـمواد الـالزمـة لـصناعـة األسـمنت. ولـها فـي تـحقيق 

هـذا الـغرض الـحق فـي إبـرام كـافـة أنـواع الـعقود، وأن تـمارس كـل أوجـه الـنشاطـات الـتي تـحقق أغـراضـها 

مـثل مـمارسـة نـقل األسـمنت والـمواد األولـية وجـميع الـمواد الـمتصلة بـصناعـة اإلسـمنت. وتـمارس الشـركـة 

أنشــطتها وفــق األنــظمة الــمتبعة وبــعد الــحصول عــلى الــتراخــيص الــالزمــة مــن الــجهات الــمختصة إن 

وجدت. 

1,2 سياسة الشركة  

تـؤمـن أسـمنت حـائـل بـمبادئ أسـاسـية اليـمكن لـألعـمال الـصناعـية الـكبرى إسـقاطـها أو تـحقيق األهـداف و 

النمو و التطوير دون االلتزام بها ، ومن أهم هذه المبادئ : 

الـصحة و السـالمـة الـبيئية : االلـتزام بـالـممارسـات الـقياسـية بـأنـظمة ومـعايـير الـصحة والسـالمـة والـبيئة •

ومــواكــبة أي تــطورات وتحــديــثات عــلى المســتوى المحــلى والــعالــمي وإجــراء التحســين والــتطويــر 

المستمر. 

 رأس الــمال البشــري :تــطبيق مســتوى رفــيع مــن االســتثمار فــي الــموارد البشــريــة واســتقطاب الــكوادر 

المؤهلة والعمل على استدامة التطوير والتدريب وسياسة التحفيز ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.

عن أسمنت حائل   ١.
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1,3 استراتيجية الشركة 

1,4 التوقعات المستقبلية  
بـناءً عـلى قـراءات أسـمنت حـائـل لـواقـع صـناعـة األسـمنت فـإن الـقطاع يـواجـه تحـديـات مـيزان الـعرض والـطلب 

اال أنه من المتوقع استقرار الطلب في 2022 عند مستويات مقاربة لعام 2021. 

01020304
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 الــجودة : االلــتزام بــأعــلى مــعايــير جــودة الــمنتج وجــودة الــممارســات الــفنية واإلداريــة لــعمليات الشــركــة •

وأنشطتها 

 االلـتزام :االلـتزام بـاإلطـار الـنظامـي والـقانـونـي وكـل ضـوابـط الـحوكـمة ومـرجـعياتـها ووثـائـقها الـنظامـية •

والعمل على كل الوسائل الموصى بها للحفاظ على جودة األداء النظامي. 

 الـشفافـية : االلـتزام بـمبدأ الـشفافـية و بـناء جـسور الـتواصـل مـع المسـتثمريـن وشـركـاء الـنجاح بـما يـحفظ •

لهم حقوق المشاركة في تدعيم مسيرة الشركة نحو أفاق أفضل  

 اصـحاب الـمصلحة : الـحفاظ عـلى عـالقـة مـتوازنـة مـع الـعمالء والـمورديـن وأصـحاب الـمصالـح تـحفظ حـقوق •

الجميع وترتقي بأساليب العمل .
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1,5 البيئة و الصحة و السالمة و األمن و الجودة  
تـسعى أسـمنت حـائـل إلـى تـطبيق أفـضل الـمعايـير فـي إجـراء جـميع الـعمليات مـحفزة هـذا الـتوجـه لـدى كـل 
مـن يـعمل لـصالـحها أو مـعها وانـسجامًـا مـع هـذا الـطموح تـؤمـن بـأن األعـمال الـتجاريـة مـسؤولـة عـن تـحقيق 

ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسالمة واألمن والجودة وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة. 

!"#$%&!'(%&
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تـــــــعزيـــــــز الـــــــغطاء الـــــــنباتـــــــي •
والمسطحات الخضراء. 

تـنفيذ 14 مـبادرة نـظافـة لـمواقـع •
مـختلفة داخـل الـمصنع وخـارجـه 
فـــــــي الـــــــمـنـطـقـة الـــــــمـحـيـطـة 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى مـــنطقة اإلدارة 

الرئيسية. 

الــحصول عــلى تــرخــيص بــيئي •
الـــــــجــيــري  الــحــجـــــــر  لــمــحــجـــــــر 

والصلصال

• إجـــراء الـــفحص الـــطبي الـــسنوي 
للعاملين. 

• برنامج التطعيم عن اإلنفلونزا. 
• بــــــرنــــــامــــــج الــــــفحص االحــــــترازي 
لـلموظـفين الـعائـديـن مـن اإلجـازات 

الخارجية. 
• اســـــتمرار اإلجـــــراءات االحـــــترازيـــــة 

لمكافحة جائحة كورونا. 

 تـحقيق 3.2 مـليون سـاعـة عـمل •
بدون إصابات. 

 إتــــمام 3 آالف ســــاعــــة تــــدريــــبية •
بالسالمة. 

إتمام 264 عملية تدقيق. •
إتمام 5500 تقرير عن السالمة •
 تــنفيذ مــا يــزيــد عــن ألــف عــملية •

.STOP  رقابة ضمن برنامج

بــرامــج تــدريــبية بــاإلســعافــات •
األولية واالطفاء. 

الـــوصـــول فـــي فـــترة اإلخـــالء •
أثــناء فــرضــيات الحــرائــق إلــى 

معدل 4 دقائق.
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1,6  المسؤولية االجتماعية  
تــسعى شـركـة أسـمنت حـائـل مــنذ نــشأتــها عــلى تــحقيق الــتنمية االقــتصاديــة وازدهــار الــمجتمع، حــيث إن 
مــن أهــداف الشــركــة الــعامــة هــي الـمساهـمة فـي تـطويـر الـمجتمع واالسـتغالل األمـثل لـلموارد الـطبيعية 
مــع الــمحافــظة عــلى الــبيئة "ومـــن هـــذا الــمنطلق تـــأتـــي اســـتراتـــيجيتها فـــي الـــمسؤولـــية االجـــتماعـــية؛ 
كـــدلـــيل عـــملي عـــلى اهـــتمام الشـــركـــة بـــتنظيم الـــدعـــم والـــمبادرات ضــمن عــمل مــؤسســي مســتدام، 

يحقق االستفادة المثلى واألثر المجتمعي الذي ترجوه. 

مبادرات المسؤولية االجتماعية 2021 م  

بالشراكة معالمبادرة

مبادرة صاحب السمو الملكي األمير عبد 
العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود 

التقنية (إجازتك2)
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

منتدى التطوع3
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

بمنطقة حائل

رعاية حفل اليوم الوطني 91
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

بمنطقة حائل

جمعية جود التطوعيةمبادرة تعزيز ثقافة السالمة المنزلية

جائزة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز 

البيئي
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائلأسبوع البيئة 2021م

رعاية حفل اليوم الوطني 91
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في محمية 

التيسية

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائلمهرجان العسل بحائل

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائلمهرجان برتقالة حائل

جمعية سفانة الصحية بحائلعيادة الخير الطبية

برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف 
جمعية آجا النسائية األهلية بحائلاألسمنتية
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اسمنت عادي 
كجم   كجم     50 20 -

يســــــتخدم األســــــمنت الــــــعادي 

لــــإلنــــشاءات مــــثل األســــاســــيات 

واألعــمدة والــجسور الخــرســانــية 

والـــــــصـب لـــــــلـبـالط واألرضـــــــيـات 

وجمـــــــيع التـــــــطبيقات التـــــــي ال 

تتطلب نوع خاص من االسمنت

اسمنت التشطيب 

يســـتخدم أســـمنت التشـــطيب 

ألعــمال الســياســه ، التشــطيبات 

وبـطانـه ألرضـيات قـبل الـتبليط ، 

وتركيب البلك أثناء البناء

اسمنت مقاوم 

يســـــتخدم األســـــمنت الـــــمقاوم 

لمحــطات مــعالــجة مــياه الــصرف 

الـــصحي وعـــمل قـــنوات الـــصرف 

وفـي الـموقـع الـتي تـحتوي الـتربـة 

عـــــلى كـــــميات مـــــرتـــــفعة مـــــن 

الكبريات وهياكل باطن األرض 
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ملخص االداء التشغيلي   
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2. ملخص االداء التشغيلي 

2,1  منتجات أسمنت حائل  
 :OPC أسمنت عادي 

يــعد أكــثر انــواع األســمنت انــتشار حــول الــعالــم بســبب قــوة الــصالبــة وشــدة التحــمل حــيث انــه يــتوافــق مــع جــميع 
االسـتخدامـات الـتي ال تـتطلب إلـى مـواصـفات محـددة، ويـتم إنـتاج األسـمنت الـبورتـالنـدي الـعادي مـطابـقًا لـلمواصـفات 

والمقاييس الخليجية والسعودية 

 SASO.GSO 1914(type-I) /2009  رقم 

الخصائص

دقائق 130 الحد األدنىزمن الشك البدائي

دقائق300 الحد األقصىزمن الشك النهائي

ميجاباسكال30 ألحد األدنى قوة الضغط بعد 7 أيام

ميجاباسكال41 الحد األدنى قوة الضغط بعد 28 يوم 

المميزات 

مقاومة قوة الضغط والتشققات. •

سرعة اكتساب القوة•

االستخدامات 

اعمال اإلنشاءات مثل األساسات واألعمدة والجسور الخرسانية. •

الصب للبالط واألرضيات واأللواح الخرسانية والسكك الحديدية. •

جميع التطبيقات التي ال تتطلب نوع خاص من األسمنت. •

التقرير السنوي 2021 مالتقرير السنوي

محظورات االستخدام 

ال يســتخدم فــي أعــمال الخــرســانــات •

الــتي تــتعرض لــمياه الــبحار أو الــبيئة 

الي تحتوي على أمالح الكبريتات. 

ال تتحــمل أســمنت حــائــل مــسؤولــية •

سوء االستخدام. 

20
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2,1 منتجات أسمنت حائل  
 SRC أسمنت مقاوم

 SASO.GSO 1914(type   يـتم إنـتاج هـذا الـنوع مـن األسـمنت وفـقًا لـلمواصـفات والـمقايـيس الخـليجية والـسعوديـة رقـم

V)/2009  ،  يتميز هذا المنتج عن بقية األنواع األخرى من األسمنت بمقاومته ألمالح الكبريتات.   

محظورات االستخدام 
ال تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء االستخدام •

المميزات 

عــالــي الــمقاومــة لــتفاعــل الــكبريــتات مــما •
يـؤدي إلـى مـتانـة الهـياكـل الـمصنوعـة مـنه 

حتى في البيئات الصعبة.  

يزيد من مقاومة التآكل لحديد التسليح. •

أقل قابلية للذوبان.•

االستخدامات 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعمل قنوات الصرف. •

المواقع التي تحتوي فيها التربة على كميات مرتفعة من الكبريتات. •

هياكل باطن األرض مثل خزانات المياه تحت األرض واألساسات.•

الخصائص

دقائق 145  الحد األدنىزمن الشك البدائي

دقائق300 الحد األقصىزمن الشك النهائي

ميجاباسكال26 ألحد األدنى قوة الضغط بعد 7 أيام

ميجاباسكال38 الحد األدنى قوة الضغط بعد 28 يوم 

التقرير السنوي  2021 م
21
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محظورات االستخدام 

يـــــمنع اســـــتخدام هـــــذا الـــــمنتج ألعـــــمال •

الهياكل والصبات الخرسانية 

 ال تتحـمل أسـمنت حـائـل مـسؤولـية سـوء •

االستخدام 

المميزات 

قــــليل الــــتشققات والــــتصدعــــات بســــبب مــــرونــــة •
وانتظام الوقت بين الترطيب والجفاف 

يــعطي كــمية فــرد أكــبر عــلى الــمتر الــمربــع مــقارنــة •
عن باقي المنتجات اإلسمنتية 

سهولة العمل مع الدهانات والمعاجين الجدارية . •

االستخدامات 

اعمال اللياسه •

التشطيبات •

بطانة لألرضيات قبل التبليط •

تركيب البلك أثناء البناء•

الخصائص

دقائق 130 الحد األدنىزمن الشك البدائي

دقائق300 الحد األقصىزمن الشك النهائي

ميجاباسكال11 ألحد األدنى قوة الضغط بعد 7 أيام

ميجاباسكال18 الحد األدنى قوة الضغط بعد 28 يوم 

 2021 مالتقرير السنوي

2,1 منتجات أسمنت حائل  
أسمنت التشطيب  

يتم إنتاج أسمنت التشطيب وفقًا للمواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية 

 SASO-ASTM-C91/2018 رقم 
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2,2 إنتاج الكلنكر  

بـلغ إنـتاج أسـمنت حـائـل مـن الـكلنكر 1,922,749 طـن لـلعام 2021 م، مـقارنـة بـ 1,929,801 طـن 

لـلعام 2020 م ، ويـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة بـإنـتاج الـكلنكر بـين عـامـي 2021 م 2020 
م (على أساس ربع سنوي) 

فـيما يـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة إنـتاج الـكلنكر بـين الـسنوات الخـمس األخـيرة ( عـلى 
أساس سنوي )

انتاج الكلنكر السنوي 
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2,3 إنتاج األسمنت  

بـلغ إنـتاج أسـمنت حـائـل مـن األسـمنت 1,582,396 طـن لـلعام 2021 م، مـقارنـة بـ 1,639,965 طـن 

لـلعام 2020 م، ويـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة إنـتاج األسـمنت بـين عـامـي 2021 م 2020 م 
(على أساس ربع سنوي) 

فـيما يـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة إنـتاج األسـمنت بـين الـسنوات الخـمس األخـيرة ( عـلى 
أساس سنوي )

 انتاج اإلسمنت السنوي 
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انــــــتاج االســــــمنت بــــــتقنية 
حـــديـــثة و بـــكوادر مـــؤهـــلة 
وبـأسـعار مـنافـسة لـتغطية 
الطلب المحلي و اإلقليمي

رسالتنا :
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ملخص االداء المالي    
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3,1 المبيعات  
مبيعات األسمنت  

سجـلت مـبيعات الشـركـة مـن األسـمنت 1,584,212 طـن لـلعام 2021 م ، مـقارنـة بـ 1,636,076 طـن لـلعام 

2020 م ويـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة مـبيعات األسـمنت بـين عـامـي 2021 م و2020 م (عـلى 
أساس ربع سنوي) 

3. ملخص األداء المالي 

يـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـقارنـة مـبيعات األسـمنت بـين الـسنوات الخـمس األخـيرة ( عـلى أسـاس 
سنوي ) 
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مبيعات الكلنكر  

بـدأت أسـمنت حـائـل فـي بـيع مـادة الـكلنكر اعـتبارًا مـن الـربـع الـثالـث مـن الـعام الـمالـي 2019 م ويـوضـح 

الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات الكلنكر بين عامي 2021 و2020 م 

مخزون الكلنكر الرسم البياني التالي يوضح مقارنة مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع لعامي  2021 
م و 2020 م  

مبيعات الكلنكر الربع سنوي
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3,2 التحليل الجغرافي 

ايـرادات أسـمنت حـائـل مـتركـزة بـشكل أسـاسـي عـلى الـمنطقة الـوسـطى وفـيما يـلي تـفصيل ايـرادات أسـمنت 

حائل لعام 2021  م  

  المنطقة الشرقية
43 مليون لایر 

(%17)

  المنطقة الوسطى
134 مليون لایر 

(%53)

  المنطقة الشمالية
20 مليون لایر 

(%8)

  المنطقة الغربية
55 مليون لایر 

(%22)

اإلجمالي :253 مليون لایر 
التصدير : 2 مليون ريال  

(٪ 0.07 )
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3,3 األرباح الصافية وربحية السهم  

حـققت أسـمنت حـائـل أربـاح صـافـية قـدرهـا 42,407,468 ريـال بـنهايـة عـام 2021 م، مـقارنـة بـأربـاح قـدرهـا 

107,062,549 ريال سجلتها أسمنت حائل خالل عام 2020 م، كما يوضح الجدول التالي.

يـعود السـبب فـي انـخفاض األربـاح الـصافـية لـلسنة الـمالـية الـحالـية مـقارنـة بـالـسنة الـمالـية الـسابـقة إلـى 

انخفاض اإليرادات. 

2020 م2021 مبيان

42,407,468107,062,549الربح الصافي ( ريال )

97,900,00097,900,000عدد األسهم

0.431.09ربح السهم ( ريال / للسهم )
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3,4 قائمة المركز المالي لخمس سنوات

20212020201920182017 ملخص المركز المالي

مليون ريال 

 مجموع الموجودات المتداولة
486.8484.7491.5410388.9

 مجموع الموجودات غير المتداولة
711770.3824.6875.6933.6

 مجموع الموجودات
1,197.91,255.11,316.11,285.61,322.5

 مجموع المطلوبات المتداولة
5962.98898.682

00143.6175.5203.4قروض طويلة اآلجل

 التزامات منافع الموظفين
20.616.814.410.88.9

 مجموع المطلوبات الغير المتداولة
34.430.6172186.3212.3

 مجموع المطلوبات
93.493.6260.1284.9294.4

 رأس المال
979979979979979

 احتياطي نظامي
56.752.541.835.835.8

 ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)
69.9129.634.6(14.1)13.26

 مجموع حقوق المساهمين
1,104.51,161.51,0561,000.71,028.1

 مجموع المطلوبات وحقوق
1,197.91,255.11,316.11,285.61,322.5  المساهمين

 تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتناسب مع تبويب أرقام السنة الحالية
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3,5  قائمة الدخل لخمس سنوات 

20212020201920182017ملخص قائمة الدخل

مليون ريال 

253.3336.3274.4195.9164.5اإليرادات 

(113.8)(184.1)(183)(188.6)(187)تكلفة اإليرادات 

66.3147.691.411.850.7اجمالي الدخل

(4.5)(3.3)(2.3)(2.8)(3.1)بيع وتوزيع

(22)(23.8)(16.7)(17.4)(19.3)مصاريف إدارية

مخصص ديون مشكوك في 
(2.6)(2.9)(1.4)(2.7)تحصيلها 

24.16(17.9)41.2126.169.5دخل العمليات

1.82.92.51.52ايرادات ودائع آلجل 

(3.53)(4.03)(6.92)(14.37)1.7إيرادات / مصاريف اخرى

 أرباح التغير في القيمة العادلة الستثمارات
 بالقيمة العادلة من خالل االرباح

 او الخسائر
8.63.044.023.40.11

(7.2)(8)(10.05)(10.6)(10.9)زكاة وضرائب

15.5(25)42.4107.159.1صافي الدخل 

97.997.997.997.997.9متوسط عدد األسهم ( مليون )

0.16(0.24)0.431.090.59ربح السهم 
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3,6 إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية  
يرجع سبب انخفاض الربح التشغيلي خالل العام  2021 مقارنة بعام 2020 إلى إنخفاض اإليرادات  

3,7 إيضاح االختالف عن المعايير المحاسبية 
تـم إعـداد الـقوائـم الـمالـية ألسـمنت حـائـل لـلعام الـمالـي المنتهـي فـي 31 ديـسمبر 2021 م وفـق الـمعايـير 
الـمحاسـبية الـدولـية الـمعتمدة فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة والـمعايـير الـمحاسـبة الـصادرة عـن الهـيئة 
الـسعوديـة لـلمحاسـبين الـقانـونـيين ، وال يـوجـد اي انحـراف فـي تـطبيق تـلك الـمعايـير، كـما ال يـوجـد أي 
مــالحــظات جــوهــريــة أو تــحفظات مــن قــبل مــراجــعي الــحسابــات عــلى الــقوائــم الــمالــية الــربــع ســنويــة 

والسنوية ألسمنت حائل خالل العام المالي 2021 م 

3,8 القروض طويلة األجل  
اليوجد قروض طويلة األجل على شركة أسمنت حائل .  

3,9 المدفوعات النظامية

المسددة الجهة
خالل العام

المستحق 
بنهاية 
العام 

بيان أسبابها

10,368,77910,794,445الزكاة الشرعية 

تخضع أسمنت حائل ألنظمة الزكاة و الدخل 
في المملكة العربية السعودية ، ويتم 

احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء 
الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر 

1,123,841رسوم جمركية 

تخضع أسمنت حائل ألنظمة الجمارك ويتم 
دفع قيمة الجمارك المستحقة مقدمًا عند 

دخول أي معدات أو مواد تستوردها 
أسمنت حائل.

38,900رسوم تأشيرات 
متطلب نظامي مقابل الحصول على دخول أو 

خروح العاملين بأسمنت حائل .

رسوم استغالل 
10,549,26811,915,161المحاجر

يتم سداد المقابل المالي إليجار األرض و 
استغالل محاجر الموارد الخام بعد نهاية كل 

سنة ميالدية حسب نظام االستثمار التعديني 
بالمملكة .

اشتراكات 
التأمينات 

االجتماعية 
5,396,890

يخضع موظفو أسمنت حائل لنظام التأمينات 
االجتماعية ويتم سداد االشتراكات على أساس 

االستحقاق .

رسوم تجديد 
االقامات ورخص 

العمل 
142,150

يخضع موظفو أسمنت حائل غير السعوديين 
ألنظمة اإلقامة بالمملكة ويتم سداد رسوم 

اإلصدار و التجديد عند استحقاقها .

النتائج التشغيلية لعام 2020 م  ( ريال سعودي )النتائج التشغيلية لعام 2021 م ( ريال سعودي )

41,203,870126,034,206
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3,10 ضريبة القيمة المضافة  

قـامـت أسـمنت حـائـل بسـداد الـمبالـغ المسـتحقة عـليها وفـقًا لـإلقـرارات الـضريـبية بـواقـع 25,146,647  ريـال 

سعودي فقط  

3,11 العقوبات و الجزاءات المفروضة على أسمنت حائل  

يـوجـد قـضية مـرفـوعـة مـن مـدعـى عـام أحـد الهـيئات الـحكومـية ضـد الشـركـة وتـم فـرض غـرامـة مـالـية عـلى 

الشـركـة، ولـكن تـرى إدارة الشـركـة ويـؤيـدهـا فـي ذلـك مسـتشارهـا الـقانـونـي أن ذلـك الـقرار لـيس نـهائـيا وأن 

الشـركـة لـديـها دوافـع  قـويـة لـرد هـذه الـقضية وال داعـي ألخـذ أي مـخصصات مـقابـله وجـارى اتـخاذ اإلجـراءات 

الخاصة لالعتراض على هذا القرار أمام المحكمة اإلدارية بمدينة الرياض. 

3,11.1 األحداث الالحقة 

رفـعت الشـركـة قـضية تـظلم ضـد الـقرار لـدى الـمحكمة اإلداريـة بـالـريـاض ، وصـدر حـكم أولـي مـن الـمحكمة 

اإلدارية بتاريخ 1443/08/06  الموافق 2022/03/09  بإلغاء القرار  
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إدارة المخاطر 
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4. إدارة المخاطر  

4,1 مفهوم إدارة المخاطر  
إدارة الــمخاطــر الــمؤسســية هــي عــملية تــعاونــية لتحــديــد وإدارة ومــراقــبة الــمخاطــر والــفرص الــتنظيمية، 
الـداخـلية والـخارجـية عـلى حـد سـواء، لـضمان تـحقيق األهـداف اإلسـتراتـيجية ألسـمنت حـائـل واسـتمرار االسـتقرار 
الـمالـي والـقدرة عـلى الـنمو. إنـه أكـثر مـن مجـرد تحـديـد نـقاط الـضعف؛ بـدالً مـن ذلـك فـإنـه يسهـل تحـديـد 
األحـداث الـمحتملة الـتي فـي حـالـة حـدوثـها يـمكن أن تـؤدي إلـى عـواقـب سـلبية أو ضـارة. وهـي مـصممة أيـضًا 
لــضمان إدارة الــمخاطــر ضــمن مســتوى تــقبل أو تحــمل الشــركــة. ال تهــدف إدارة الــمخاطــر الــمؤسســية إلــى 
الـقضاء عـلى الـمخاطـر وبـدالً مـن ذلـك، سـتخلق عـملية إدارة الـمخاطـر الـمؤسسـية الـفعالـة بـيئة يـتم فـيها 
تــبني الــمخاطــر وتــسمح لمجــلس اإلدارة واإلدارة بــاتــخاذ قــرارات اســتراتــيجية شــامــلة. وبــالــتالــي، فــإن إدارة 

المخاطر المؤسسية هي أداة استراتيجية وليست مجرد أداة امتثال. 

4,2 لماذا تهتم أسمنت حائل بالمخاطر 
• تـقديـم رؤيـة شـامـلة لـلمخاطـر الـتنظيمية، وإطـار عـمل لـلنظر فـي كـيفية تـرابـط الـمخاطـر، مـما يـؤدي إلـى 

تعزيز اتخاذ القرار. 
• تحســين االتــصال والــنتائــج فــي مــناقــشات أعــمق وأكــثر ثــراءً حــول الــمخاطــر فــي جــميع أنــحاء الــمنظمة، 

وبالتالي وضع الشركة لالستفادة من الفرص. 
• وضــع فــلسفة فــيما يــتعلق بــالــمخاطــر وثــقافــة الــمخاطــر، بــما فــي ذلــك مــواءمــة الــرغــبة فــي الــمخاطــرة 

واالستراتيجية، مما يسمح بتحسين المخاطر ضمن مستويات تحمل المخاطر المحددة. 
• الـسماح إلدارة الشـركـة بتحـديـد الـمخاطـر الـناشـئة والـتعامـل مـعها بـفعالـية، وبـالـتالـي تـقليل الـمفاجـآت 

والخسائر المحتملة. 

تسهـيل الـتخصيص الـفعال لـلموارد مـن خـالل تحـليل الـمخاطـر / الـمكافـآت، والـقضاء عـلى أنشـطة إدارة •
المخاطر الزائدة عن الحاجة، وتحديد فرص تحسين العملية. 

4,3 طبيعة المخاطر و سياسة أسمنت حائل للتعامل معها  
تنقسم مراقبة المخاطر واإلبالغ إلى نشاطين رئيسيين على النحو التالي: •

o إعـداد تـقاريـر دوريـة لـرصـد الـمخاطـر الـحالـية والـناشـئة، إلـى جـانـب خـطط االسـتجابـة لـلمخاطـر ومـؤشـرات

المخاطر الرئيسية. 

o .إعداد تقارير مخصصة بناءً على وقوع األحداث وإجراءات التصعيد

رؤسـاء األقـسام مـسؤولـون عـن تـزويـد رئـيس إدارة الـمخاطـر بـالـتقاريـر الـفصلية ولـوحـات الـمعلومـات. يـجب •

أن تــلخص لــوحــة قــياس الــمخاطــر، الــمخاطــر الحــرجــة واألســباب الجــذريــة وإجــراءات االســتجابــة ومــؤشــرات 

المخاطر والعتبات المرتبطة بها لقياس التقدم المحرز في معالجة المخاطر. 

يـتولـى رئـيس إدارة الـمخاطـر إلـى جـانـب لـجنة إدارة الـمخاطـر الـداخـلية مـسؤولـية تـزويـد الـرئـيس الـتنفيذي •

بتقارير ولوحة تحكم توضح نظرة عامة على المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على استراتيجية الشركة،
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والتقدم المحرز في إجراءات االستجابة لتلك المخاطر، والقضايا العالقة في المعالجة المخاطر. •
تحـدد لـجنة مـخاطـر الشـركـة الـداخـلية بـشكل دوري مـا إذا كـان أداء إدارة مـخاطـر الشـركـة ال يـزال فـعاالً. •

ويـكون رئـيس إدارة الـمخاطـر مـسؤوال عـن الـمراقـبة الـيومـية لـمؤشـرات الـمخاطـر الـرئيسـية. عـندمـا يـتم 
إثارة أي قلق بشأن وقوع حدث خطر، يجب أن تتم عملية تصعيد فورية. 

عـلى أسـاس سـنوي، يـقوم الـرئـيس الـتنفيذي بـالتنسـيق مـع رئـيس إدارة الـمخاطـر ولـجنة إدارة الـمخاطـر •
الـداخـلية بـتقييم فـعالـية عـملية إدارة الـمخاطـر ومـمارسـاتـها فـي تـحقيق األهـداف المحـددة إلدارة الـمخاطـر 

وتقديم تقرير بخطة عمل مقترحة لجميع أصحاب المصلحة. 

 مخاطر الموارد البشرية
تخطيط التعاقب الوظيفي  •
السعودة •
التعليم و التطوير  •
توافر الموظفين ذو الكفاءة و المهارة •
أداء الموظفين •
االحتفاظ بالموظفين •
الفعالية التنظيمية والمؤامة•

المخاطر االستراتيجية  
اهداف واستراتيجية الشركة •
عمليات االستحواذ  •
العناية الواجبة وتنفيذ الصفقات  •
تخطيط استمرارية االعمال  •
العالقات مع أصحاب المصلحة  •
الشراكات االستراتيجية  •
إدارة االداء •
إدارة أصحاب المصلحة •
إدارة المحافظ التجارية •
الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات •
االختصاص والمهارة •
توافر الموظفين  •
سمعة العالمة التجارية •
هيكلة السوق •

المخاطر التشغيلية 
مراقبة الجودة •
االمتثال للعمليات •
تحصيل •
إدارة األمدادات •
التعافي من الكوارث التشغيلية •
إدارة المخزون واألصول •
قابلية التوسع •
• RM توافر / استخدام
•  RM  حركة
إدارة المشروع •
الوقت غير المنتج •
إدارة االنتاج والعوائد •
التراخيص والتصاريح •
إدارة وتقييم البائعين•

مخاطر الصحة والسالمة والبيئة 
البيئة •
الحماية •
الصحة والسالمة المهنية•

مخاطر تقنية المعلومات 
استراتيجية تقنية المعلومات •
البنية التحتية لتقنية المعلومات •
التوفر سالمة النظام والبيانات •
األمن السبراني •
إدارة البرمجيات •
األعمال والكوارث •

المخاطر المالية 
السيولة •
التقارير المحاسبية والمالية •
هيكل رأس المال •
الميزانية •
االئتمان االفتراضي •
ادارة التكاليف •
سعر الفائدة •
تقلبات الفوركس•

المخاطر التنظيمية واالمتثال 
االمتثال التعاقدي •
االمتثال القانوني والتنظيمي •
معايير الصناعة •
مدونة لقواعد السلوك •
االمتثال للمعايير الدولية•

السياق الخارجي 
عدم استقرار البالد •
المنافسين  •
المخاطر الجيوسياسية  •
االبتكارات التقنية الحديثة •
مخاطر تكامل األعمال •
أحداث كارثية•

طبيعة  
المخاطر
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رأس المال وإبالغات الملكية 
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5. رأس المال وبالغات الملكية  

5,1  رأس المال  
الجدول التالي يبين معلومات رأس مال أسمنت حائل وعدد أسهمها كما في31 ديسمبر 2021 

رأس المال 

القيمة البيان

979,000,000رأس المال المصرح به (ريال)

979,000,000راس المال المدفوع (ريال)

97,900,000عدد األسهم المصدرة@

10القيمة االسمية للسهم (ريال)

10القيمة المدفوعة للسهم (ريال)

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

3001رمز السهم

SA12S051ESH9الرمز الدولي

@جميع أسهم أسمنت حائل المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة 

5,2 قيود االستثمار  

ال يــوجــد قــيود عــلى أســهم أســمنت حــائــل حســب مــا ورد فــي كــل مــن الــقواعــد الــمنظمة الســتثمار 

الــمؤســسات الــمالــية األجــنبية الــمؤهــلة فــي األوراق الــمالــية الــمدرجــة والــتعليمات الــمنظمة لــتملك 

المسـتثمريـن االسـتراتـيجيين األجـانـب حـصص اسـتراتـيجية فـي الشـركـات الـمدرجـة وذلـك وفـقًا لـلنظام 

األســاس ألســمنت حــائــل والــتعليمات الــصادرة مــن الــجهات اإلشــرافــية والــرقــابــية والــتي تــخضع لــها 

أسمنت حائل.
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5,3  رسم تحليلي مقارن بأداء السهم مع أداء القطاع مع أداء مؤشر السوق  

مؤشر أسمنت حائل    مؤشر القطاع    مؤشر السوق 

سعر السهم  
2021/12/30  م 

سعر السهم 
قبل سنة واحدة

سعر السهم 
قبل ثالث سنوات

أعلى سعر خالل 
52 أسبوع

أقل سعر خالل 
52 أسبوع

نسبة التغير 
بين العامين 
2020م و 2021م

13.2817.188.0820.3813.00% 20,85 
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5,4 أسهم أعضاء مجلس اإلدارة و عائالتهم 
أسهم األعضاء 

عضوية الدورة الحالية 
 30 نوفمبر 2021 – 29 نوفمبر 2024 

الجهة التي يمثلها االسم

التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام 

عدد 
عدد النسبةاألسهم

عدد النسبةاألسهم
النسبةاألسهم

األستاذ  
عبدالملك خالد 

الراجحي  

شـــــركـــــة مجـــــموعـــــة 
00% 1,500,0001,5% 1,500,0001,5الراجحي القابضة

000000بصفة مباشرة

األستاذ 
عبدالعزيز ماجد 

القصبي

شـــــــركـــــــة مـشـــــــيـرة 
% 288,04128,8% 1,288,0411,3% 1,00,0001,02السعودية

% 125,86818,4% 356,7830.36657,4880,67بصفة مباشرة

األستاذ 
عــبدالــعزيــز طــارق 

البسام
% 220,000100% 00220,0000,22بصفة مباشرة

المهندس  
خــالــد عــبدالــعزيــز 

األحمد
% 100100% 001000,0001بصفة مباشرة

األستاذ 
ســـــــلــيــم  احـــــــمــد 

عليوة
% 1000100% 0010000,001بصفة مباشرة

المهندس  
فهــد عــبدالــكريــم 

المعجل

شـركـة فهـد المعجـل 
00% 613,6370,63% 613,6370,63وإخوانه

000000بصفة مباشرة

األستاذ 
عـــــــبـــــــــــــــــــــــــــداهللا 
عـــــــبـــدالـــــــمـــجـــيـــد 

الجريوي 

000000بصفة مباشرة
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الجهة التي يمثلها االسم

األسهم في نهاية األسهم في بداية العام 
التغير خالل العام العام 

عدد 
عدد النسبةاألسهم

عدد النسبةاألسهم
النسبةاألسهم

المهندس  
00% 100,0000,1% 100,0000,1بصفة مباشرةعلي عثمان الزيد 

المهندس  
مــحـــــــمــد  عـــــــثــمــان 

بافقيه
000000بصفة مباشرة

األستاذ  
جهاد عبدالعزيز 

الرشيد

000000شركة أسمنت اليمامة

000000بصفة مباشرة

المهندس  
00% 10000,001% 10000,001بصفة مباشرةقاسم صالح الشيخ

األستاذ  
% 100100% 001000,0001بصفة مباشرةخالد علي السيف

األستاذ 
عـــــــبــــــدالـــــــوهـــــــاب 
عـــــــبـــدالـــــــرحـــــــمـــن 

المطوع

الشــركــة الــكويــتية الــسعوديــة 
% 750,00040,5% 1,100,0001,12% 1,850,0000,19القابضة

00% 10,0000,01% 10,0000,01شركة المال لإلستثمار

000000بصفة مباشرة

5.4  أسهم أعضاء مجلس اإلدارة و عائالتهم 
أسهم األعضاء 

عضوية الدورة السابقة 
30 نوفمبر 2018 - 29 نوفمبر 2021
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أسهم أعضاء لجنة المراجعة  

أسهم التنفيذيين 

االسم

التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام 

مالحظات

عدد 
عدد النسبةعدد األسهمالنسبةاألسهم

النسبةاألسهم

الـــــــمــــهــــنــــدس 
مــــنصور صــــالــــح 

الخربوش
الـــــــــــدورة %00 %300,0000,3 300,0000,3

الـــسابـــقة 
والحالية الـــــــمــــهــــنــــدس 

عــــــثمان محــــــمد 
بافقيه

000000

األستاذ  
ســـــعود صـــــالـــــح 

السياري
000000

انـتـهـــــــت 
عــضويــته 
بــــانــــتهاء 

الدورة

األســـــــتــــــــــــــــــــــاذ 
عـبدالـعزيـز طـارق 

البسام
00220,0000,22 %220,000100 %

الـــــــــــدورة 
الحالية

االسم
التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام 

عدد النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم
النسبةاألسهم

الــــــمهندس خــــــالــــــد 
% 100100% 001000,0001عبدالعزيز األحمد

الـــــــمـهـنـدس فـهـــــــد 
% 7000100% 0070000,0072مساعد الرشيدي

األسـتاذ انـعام محـمد 
000000الحسن

عـــــــامـــــــر  األســـــــتــاذ 
000000عبدالرحمن العامر

الـــــــمـــــــــهـــــــــنـــــــــدس 
عـــبدالـــرحـــمن فهـــد 

الحازمي
000000
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سياسة توزيع األرباح و المكافأت 
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6. سياسة توزيع األرباح والمكافآت 

6.1 سياسة توزيع األرباح  
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

يـجنب (10%) مـن صـافـي األربـاح لـتكويـن االحـتياطـي الـنظامـي للشـركـة ويـجوز أن تـقرر الجـمعية الـعامـة •

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. 
للجــمعية الــعامــة الــعاديــة بــناء عــلى اقــتراح مجــلس اإلدارة أن تــجنب نســبة مــئويــة مــن صــافــي األربــاح •

السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة. 
للجـمعية الـعامـة الـعاديـة أن تـقرر تـكويـن احـتياطـيات أخـرى، وذلـك بـالـقدر الـذي يـحقق مـصلحة الشـركـة أو •

يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. 

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين تمثل نسبة ال تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع. •
مــع مــراعــاة األحــكام الــمقررة فــي الــمادة(  الــحاديــة والعشــرون) مــن هــذا الــنظام، والــمادة (الــسادســة •

والســبعين) مــن نــظام الشــركــات يــخصص بــعد مــا تــقدم نســبة ال تــتجاوز (10%) مــن الــباقــي لــمكافــأة 
مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

يـجوز للشـركـة تـوزيـع أربـاح مـرحـلية عـلى مـساهـميها بـشكل نـصف سـنوي أو ربـع سـنوي وفـقًا لـلضوابـط •
الصادرة من هيئة السوق المالية. 

6,2 توزيع األرباح  

تاريخ تاريخ اإلعالننصيب السهماجمالي التوزيعالبيان
تاريخ التوزيعاالستحقاق

تــــــوزيــــــع أربــــــاح 
نـــــقديـــــة عـــــلى 
الــــــمساهــــــمين 
الـــــــسـنـة  عـــــــن 
الـــــــمــــــــالـــــــيــــــــة 
المنتهــــية فــــي 
ديـــــــســمــبــر   31

2020م

48,950,0000.52021/02/082021/03/222021/04/05

تــــــوزيــــــع أربــــــاح 
نـــــقديـــــة عـــــلى 
الــــــمساهــــــمين 
الـــــــفـتـرة  عـــــــن 
الـــــــمــــــــالـــــــيــــــــة 
المنتهــــية فــــي 
ســـــــبـتـمـبـر   30
2021 (9 أشهر)

48,950,000 0.52021/12/052021/12/092021/12/23
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6,3 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية 

الهـدف مـن سـياسـة الـمكافـآت ألعـضاء مجـلس اإلدارة ولـجانـه الـمنبثقة هـو تـنظيم الـمكافـآت مـن أجـل •

اسـتقطاب أعـضاء مجـلس أو لـجان ذوي كـفايـة عـلمية وفـنية وإداريـة وخـبرة مـناسـبة، بـما يـحفزهـم 

على تأدية مهماتهم وواجباتهم بمهنية وكفاية عالية. 

تحـدد الـمكافـآت الـسنويـة ألعـضاء مجـلس اإلدارة والـلجان الـمنبثقة عـنه بـناءًا عـلى السـياسـة الـتي •

يــضعها المجــلس وبــما يــتوافــق مــع الــنظام األســاســي ألســمنت حــائــل وقــرارات الجــمعية الــعامــة 

للمساهمين واألنظمة ذات العالقة. 

يـكون تـنظيم الـمكافـآت مـتوافـق مـع أهـداف أسـمنت حـائـل االسـتراتـيجية، وعـامـالً لـتحفيز أعـضاء •

مجـلس اإلدارة ولـجانـه الـمنبثقة عـلى تـحقيق األهـداف، وتـعزيـز قـدرات أسـمنت حـائـل وتـنمية أعـمالـها 

واستدامتها. 

تـكون عـامـالً فـي جـذب أعـضاء لمجـلس اإلدارة مـن ذوي الـخبرات والـمؤهـالت الـمطلوبـة لـتعزيـز قـدرة •

أسمنت حائل في تحقيق أهدافها. 

تـكون الـمكافـآت عـادلـة ومـتناسـبة مـع اخـتصاصـات الـعضو واألعـمال والـمسؤولـيات الـتي يـقوم بـها •

ويتحــملها أعــضاء مجــلس اإلدارة، بــاإلضــافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قــبل مجــلس اإلدارة الــمراد 

تحقيقها خالل السنة المالية. 

تهـدف الـمكافـآت الـسنويـة عـلى حـث أعـضاء مجـلس اإلدارة عـلى إنـجاح أسـمنت حـائـل وتـنميتها عـلى •

الـمدى الـطويـل وتـحقيق األهـداف االسـتراتـيجية مـن خـالل مـتابـعة آلـية تـنفيذ خـطط الـعمل مـن قـبل 

اإلدارة التنفيذية. 

تكون الحوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم األداء السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة. •

يــمنح شــاغــلي الــمناصــب الــقياديــة فــي أســمنت حــائــل مــكافــآت تــشجيعية وتــحفيزيــة تــتواءم مــع •

أعمالهم وأداء أسمنت حائل ونتائجها السنوية. 

وتــرى أســمنت حــائــل أنــه تــم تــوزيــع الــمكافــآت خــالل الــعام الــمالــي 2021م وفقًا للسياسةــ المــعتمدة وال 

يوجد أي انحرافات جوهرية عنها. 
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األستاذ 
عبدالملك 

خالد 
الراجحي 

األستاذ 
عبدالعزيز 

ماجد 
القصيبي @

األستاذ 
عبدالعزيز 

طارق 
البسام @

األستاذ 
عبداهللا 

عبدالمجيد 
الجريوي @

األستاذ 
أحمد 

سليم 
عليوة @

المهندس 
فهد 

عبدالكريم 
الفرج @

18,00018,000250,000250,000268,000

3,0003,0006,0006,000

3,0003,0006,0006,000

3,000 3,0006,0006,000

3,000 3,0006,0006,000

3,0003,0003,000

 األعضاء المستقلين
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  المهندس
 عــــلــــــي
 عــــثــمــان
 الزيد @@

 الـمهندس
 قــــاســــم
 صــــالــــح
 الـشــــيـخ
@@

الـمهندس
 عــــثــمــان
 مــحــــمــد
 بـــافـــقية
@@

 األســــتاذ
 خـــــالـــــد
 عــــلــــــي
 الـســــيـف
@@

 األستاذ
 عبدالوهاب
 عبدالرحمن
المطوع

15,00015,000265,000 250,000250,000

15,00018,00033,000250,000250,000283,000

15,00021,00036,000250,000250,000286,000

15,00018,00033,000250,000250,000283,000

15,00018,00033,000250,000283,000
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6,5 مكافآت كبار التنفيذيين 

مكافآة نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة اإلدارة التنفيذية

0 730,381 4,579,652 المجموع

األستاذ 
جهاد 

عبدالعزيز 
الرشيد@@

15,00015,000250,000250,000265,000

 األعضاء غير التنفيذيين

المهندس 
خالد 

عبدالعزيز 
األحمد @

3,0003,0003,000

 األعضاء التنفيذيين

@  تم تعيينه لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الرابعة التي تبدأ بتاريخ 2021/11/30  م. 

@@ انتهاء عضويتهم بمجلس اإلدارة للدورة الثالثة التي انتهت بتاريخ 2021/11/29 م. 

المجموع 
126,00087,000213,0001,750,0001,750,0001,963,000
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6.6 مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة

مالحظات المجموع بدل حضور جلسات  المكافآت
الثابتة االسم

الدورة الحالية  
 2021/11/30

- 2024/11/29

121,000 21,000 100,000
 المهندس
 عثمان محمد

بافقيه

121,000 21,000 100,000
 المهندس
 منصور صالح
الخربوش

الدورة السابقة 
المنتهية في 

 29 نوفمبر 2021
121,000 18,000 100,000

 األستاذ سعود
السياري

الدورة الحالية  
 2021/11/30

 - 2024/11/29
3,000 3,000

 األستاذ
 عبدالعزيز

طارق البسام

363,000 63,000 300,000 المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافأت

 إنتهت دورة
 اللجنة في

2021 29 نوفمبر

118,000 18,000 100,000
 المهندس قاسم

صالح الشيخ

118,000 18,000 100,000
 األستاذ خالد علي

السيف

118,000 18,000 100,000
 األستاذ عبدالوهاب

عبد الرحمن المطوع

 تشكيل اللجنة
 للدورة الحالية

  حتى
2024/11/29

3,000 3,000
 األستاذ عبدالعزيز

ماجد القصبي

3,000 3,000
 األستاذ أحمد سليم

علي عليوة

3,000 3,000
 األستاذ عبداهللا

 عبدالمجيد الجريوي

363,00
0

63,000 300,000 المجموع
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6.7  البرامج التحفيزية لموظفي أسمنت حائل 

تـقر أسـمنت حـائـل بـأنـه ال تـوجـد أي اسـتثمارات أو احـتياطـيات تـم تـخصيصها لـحوافـز أو مسـتحقات 

الـموظـفين فـيما عـدا مـخصصات مـكافـأة نـهايـة الخـدمـة. مـع الـعلم أن أسـمنت حـائـل تـقوم بـبعض 

البرامج لتشجيع الموظفين وهي كالتالي: 

مـكافـآت لـلموظـفين لـمن لـديـه اقـتراحـات تحسـينية فـي إنـتاجـية أسـمنت حـائـل او لـتوفـير •

الهدر من المنتجات او الوقود المستعمل للتشغيل. 

الـسكن الـمناسـب لـلموظـفين فـي مـوقـع الـمصنع والـمزود بـكل سـبل الـراحـة الـمالئـمة لـلموظـف •

وعائلته والرعاية الطبية المتوفرة على مدار الساعة بمنطقة السكن 

الـمكافـأة الـتشجيعية الـسنويـة الـتي يـقرهـا مجـلس االدارة حسـب ربـحية أسـمنت حـائـل وهـي •

تحتسب حسب التقييم السنوي للموظف. 

مــكافــآت لجــميع الــموظــفين فــي حــال اكــمال أســمنت حــائــل كــل مــليون ســاعــة عــمل بــدون •

حدوث أي إصابة مقعدة عن العمل. 

مكافآت للموظفين الذين تصل فترة عملهم مع أسمنت حائل 3، 5، 8، 10، 15 سنة خدمة. •

برامج للتطوير الوظيفي لتحسين بيئة العمل.•

التقرير السنوي  2021 م
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حوكمة أسمنت حائل  
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7. حوكمة أسمنت حائل  

7.1 مقدمة عن الحوكمة 
تـؤمـن أسـمنت حـائـل بـأن االمـتثال الـتام ألنـظمة الـحوكـمة الـفعالـة وااللـتزام بـمعايـير اإلدارة الـرشـيدة وإعـداد 
الـتقاريـر الـمالـية وغـير الـمالـية هـو جـدار الحـمايـة الـالزم لـتجاوز كـثير مـن الـمخاطـر الـمحتملة سـواء كـانـت داخـلية او 
خـارجـية مـع وضـع آلـية واضـحة لـفصل الـمهام بـين مجـلس اإلدارة واإلدارة الـتنفيذيـة بـما يسهـل تيسـير أمـور 
أسـمنت حـائـل ورصـد فـرص االسـتثمار الـجاذبـة وتسـريـع عـملية اتـخاذ الـقرار ، كـما تـلتزم أسـمنت حـائـل بـتطبيق 
مـعايـير رفـيعة مـن حـوكـمة الشـركـات وتـعتبر حـوكـمة الشـركـات السـليمة أداة جـوهـريـة فـي تـعظيم الـقيمة 
الــمتحققة لــلمساهــمين عــلى الــمدى الــطويــل، مــما ينسجــم مــع الــتزامــها بــالــجودة فــي كــافــة عــملياتــها 
ومـنتجاتـها. تـعدّ قـواعـد حـوكـمة الشـركـات الـخاصـة بـأسـمنت حـائـل إلـزامـية لجـميع الـمدراء والـموظـفين فـي 

أسمنت حائل وال يجوز تعديلها إال بموجب قرار صادر من مجلس اإلدارة. 

7.2 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات  
تـم إعـداد دلـيل سـياسـات حـوكـمة أسـمنت حـائـل مـتضمن الـلوائـح والـنظم الـمتعلقة بـحقوق الـمساهـمين •

ومجــلس اإلدارة ولــجانــه ونــظام اإلفــصاح والــشفافــية وتــعارض الــمصالــح واألنــظمة والــلوائــح الــداخــلية 
ألسـمنت حـائـل بـما يـتواءم مـع أنـظمة هـيئة الـسوق الـمالـية ونـظام الشـركـات والـنظام األسـاسـي ألسـمنت 

حائل. 
تــطبق أســمنت حــائــل جــميع األحــكام الــواردة فــي الئــحة حــوكــمة الشــركــات الــصادرة عــن هــيئة الــسوق •

الـمالـية، بـاسـتثناء بـعض األحـكام االسـترشـاديـة. وتـؤكـد أسـمنت حـائـل أنـها تـتطلع إلـى االلـتزام بـكافـة 
الـمواد االسـترشـاديـة الـواردة فـي الـالئـحة مسـتقبالً مـتى مـا ظهـرت الـحاجـة لـذلـك مـع إلبـقاء عـلى االطـالع 
واسـتحداث أي أعـمال أو مـبادرات تـتماشـى مـع الـممارسـات الـمعمول بـها عـالـميًا فـي مـجال الـحوكـمة إدراكـًا 

ألهمية الحوكمة ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة. 

7.3 تعامالت األطراف ذات العالقة 

تـؤكـد أسـمنت حـائـل بـأنـه خـالل الـعام 2021م لـم يـتم إبـرام أي عـقود أو صـفقات أو تـعامـالت كـانـت أسـمنت حـائـل 
طـرفـًا فـيها، وكـانـت فـيها مـصلحة ألي مـن أعـضاء مجـلس اإلدارة، أو الـرئـيس الـتنفيذي، أو الـمديـر الـمالـي، أو ألي 

من كبار التنفيذيين بأسمنت حائل أو من أي شخص تربطه عالقة بأي منهم. 

7.4 الجمعيات العامة للمساهمين 
تــعتبر الجــمعية الــعامــة لــلمساهــمين بــمثابــة الســلطة األعــلى فــي أســمنت حــائــل، ولــها صــالحــيات حــصريــة 
تـشمل تـعيين أعـضاء مجـلس اإلدارة وإعـفائـهم، وإقـرار الـقوائـم الـمالـية الـموحـدة، وتـعيين لـجنة الـمراجـعة 
والـمراجـع الـخارجـي وتحـديـد أتـعابـه وإقـرار الـلوائـح الـمتعلقة بـلجنة الـمراجـعة ولـجنة الـترشـيحات والـمكافـآت 
والـتي يـجب أن تـتضمن اإلجـراءات الـخاصـة بـها وواجـباتـها وقـواعـد اخـتيار أعـضائـها وطـريـقة تـرشـيحهم ومـدة 
عـضويـتهم ومـكافـآتـهم، وإقـرار تـوزيـع األربـاح وفـقًا لـتوصـية مجـلس اإلدارة، وزيـادة أو تـخفيض رأس مـال أسـمنت 

حائل وتعديل النظام األساسي.  
تحــرص أســمنت حــائــل عــلى اخــتيار الــوقــت والــمكان الــمناســبين لــعقد الجــمعية مــما يــتيح ألكــبر عــدد مــن 
الــمساهــمين لــلحضور، كــما تــبنت أســمنت حــائــل نــظام الــتصويــت اإللــكترونــي عــن بــعد لتسهــيل مــمارســة 
الـمساهـمين لـحقهم فـي الـتصويـت إذا كـانـوا ال يسـتطيعون الـحضور بـصفة شـخصية. وكـما يـنص الـنظام 
األسـاسـي ونـظام حـوكـمة أسـمنت حـائـل عـلى األحـكام الـمتعلقة بـالجـمعية الـعامـة لـلمساهـمين، والـتي تـضمن 

اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية.  
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االسم
اجتماعات الجمعية

األول  
2021/02/17

الثاني  
2021/03/22

الثالث 
2021/10/03

الرابع  
2021/11/10

المهندس علي عثمان 
الزيد

األستاذ جهاد عبدالعزيز 
الرشيد

المهندس عثمان محمد 
بافقيه

المهندس قاسم صالح 
الشيخ

األستاذ خالد علي السيف

األستاذ عبدالملك 
سليمان الراجحي

األستاذ عبدالوهاب 
عبدالرحمن المطوع

يــبين الجــدول الــتالــي اجــتماعــات الجــمعية الــعامــة لــلمساهــمين وبــيان حــضور األعــضاء 
الجتماعات الجمعية: 
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7,5 مجلس اإلدارة ولجانه   
يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة وعدد حضور اجتماعات المجلس  

التصنيفاالسم

اجتماعات مجلس اإلدارة

األول 

2021/02/08

الثاني 

2021/06/13

الثالث 

2021/08/23

الرابع 

2021/10/25

الخامس 

2021/11/29

السادس 

2021/12/02
مالحظات

المهندس علي عثمان 
مستقلالزيد

الدورة الثالثة 
 2018/11/30

- 2021/11/29

األستاذ جهاد 
عبدالعزيز الرشيد

غير 
تنفيذي

المهندس عثمان 
مستقلمحمد بافقيه

المهندس قاسم 
مستقلصالح الشيخ

األستاذ خالد علي 
مستقلالسيف

األستاذ عبدالوهاب 
مستقلعبدالرحمن المطوع

األستاذ عبدالملك 
مستقلخالد الراجحي

عضو في 
الدورتين 

الثالثة 
والرابعة

عبدالعزيز ماجد 
-----مستقلالقصبي

عضوية 
الدورة الرابعة  

 2021/11/30
 - 2024/11/29

فهد عبدالكريم 
-----مستقلالمعجل

عبدالعزيز طارق 
-----مستقلالبسام

-----مستقلاحمد سليم عليوة

عبداهللا عبدالمجيد 
-----مستقلالجريوي

-----تنفيذيخالد عبدالعزيز األحمد
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وظـائـف أعـضاء مجـلس اإلدارة الـحالـية والـسابـقة ومـؤهـالتـهم وخـبراتـهم وعـضويـتهم فـي 
مجالس الشركات األخرى 

الوظيفة الوظيفة الحاليةاسم العضو
الخبراتالمؤهالتالسابقة

المهندس علي 
عثمان الزيد

الرئيس التنفيذي لمكتب •
الزيد لالستشارات 

الهندسية

رئيس مجلس 
إدارة الشركة 

العقارية 
السعودية

بكالوريوس 
في 

الهندسة 
المدنية

رئيس مجلس إدارة •
شركة المعرفة العقـارية 

رئيس مجلس إدارة •
الشركة العقارية 

السعودية 
رئيس مجلس إدارة •

شركة دار التمليك 
العقاري 

عضو مجلس ادارة •
الهيئة العامة 

للمواصفات والمقاييس

األستاذ جهاد 
عبدالعزيز 
الرشيد

المدير العام وعضو •
مجلس اإلدارة لشركة 

أسمنت اليمامة

عدة مناصب 
قيادية في 

شركة سابك

بكالوريوس 
في 

الرياضيات

عمل في شركة سابك •
1981 -2008م وتقلد 
عضوية مجالس إدارة 
العديد من الشركات 

التابعة لها 
عضو مجلس إدارة •

بشركة منتجات صناعة 
األسمنت 

المدير العام وعضو •
مجلس اإلدارة لشركة 
أسمنت اليمامة حتى 

تاريخه.
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المهندس عثمان 
مستشار إداري•محمد بافقيه

الـــــــرئـــــــيـــــــــــس 
الـــــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــــــــــــشـــــــركـــــــة 
الـــــــمـــــــــــرجـــــــان 
لـــــــألعـــــــمــــــــــــال 
الـــــــتــــــجــــــاريـــــــة 

والصناعية.

بــكالــوريــوس 
فـي الـهندسـة 
الميكانيكية

عــدة مــناصــب بــالــبنك •
األهـلي الـتجاري والـبنك 

السعودي األمريكي 
مــناصــب تــنفيذيــة عــليا •

بـمؤسـسة عـبد الـرحـمن 
بن محفوظ. 

مــناصــب تــنفيذيــة عــليا •
بشــــــركــــــة الــــــمرجــــــان 

للصيانة والتشغيل. 
عـضويـة مـجالـس ولـجان •

مــــــراجــــــعة فــــــي عــــــدة 
شركات.

المهندس قاسم 
صالح الشيخ

الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي و عـــــضو •
مــجس اإلدارة شــركــة الــبترول و 
الـــــــكـيـمـاويـــــــات و الـــــــتـعـديـــــــن 

المحدودة 
الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي و عـــــضو •

مجـلس اإلدارة الشـركـة الـوطـنية 
لـمعالـجة الـمياة و الـتلوث ( ايـكو 

السعودية المحدودة ) 
نـــائـــب رئـــيس مجـــلس اإلدارة - •

شــــــركــــــة الــــــمملكة الــــــخضراء 
لخدمات الكربون  

عــــضو مجــــلس إدارة - مــــصفاة •
السنغال . 

رئــيس الــلجنة الــفنية - مــصفاة •
السنغال . 

عــضو مجــلس إدارة - الــمنظمة •
األوروبية العربية للبيئة . 

عــــضو - الــــلجنة االســــتشاريــــة •
الـصناعـية - جـامـعة الـملك فهـد 

للبترول و المعادن 

الـــــــعــــــــــضــــــــــو 
الـمنتدب لـقطاع 
الـــــــبـــــــــتـــــــــرول 
والـــــكيماويـــــات 
والـــــــتـــعـــديـــــــن 
بشـركـة بـن الدن 

السعودية

بــكالــوريــوس 
فـي الـهندسـة 
الكيميائية

وظــائــف تــنفيذيــة عــليا •
ورئـــــاســـــة وعـــــضويـــــة 
مـــجالـــس إدارات ولـــجان 

بكل من: 
مجـــــــموعـــــــة بـــــــن الدن •

السعودية. 
شــركــة يــنبع الــوطــنية •

لـــــــلـبـتـروكـــــــيـمـاويـــــــات 
(ينساب). 

شـــــركـــــة إعـــــمار مـــــواد •
 .(CPC) البناء

• .MEPEC 
مصفاة ساسرف. •
 (شركة مرافق). •
شــــــركــــــة جــــــدســــــون •

العربية. 
شركة أركان البرزة. •
المجـــــلس اإلســـــتشاري •

 .KAUST الصناعي
شـــركـــة طـــيف (إحـــدى •

شركات سابك).
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األستاذ خالد 
علي السيف

رئـــــيس مجـــــلس إدارة جـــــمعية •
هدكا لألطفال المعاقين. 

نــــائــــب رئــــيس جــــمعية الــــملك •
للخدمات اإلجتماعية.

نــــائــــب رئــــيس 
مجــلس الــغرف 
الـــــــتـــــجـــــاريـــــــة 
الـــــــصــنــاعـــــــيــة 

السعودية. 
رئــــيس غــــرفــــة 

حائل.

بـكالـوريـوس 
عـــلم نـــفس 
ودراســــــــــات 
اجتماعية

- رئـيس مجـلس إدارة غـرفـة •
حائل 

إدارة • مـجـــــــلـس  عـــــــضـو   -
الــغرفــة الــتجاريــة الــصناعــية 

بحائل. 
- عــــــضو مجــــــلس أمــــــناء •

الهـــــيئة الـــــعليا لـــــتطويـــــر 
منطقة حائل. 

- نـــــائـــــب رئـــــيس مجـــــلس •
الــغرف الــتجاريــة الــصناعــية 

السعودية.

األستاذ 
عبدالملك 

خالد سليمان 
الراجحي 

الــــرئــــيس الــــتنفيذي لشــــركــــة •
العراب للمقاوالت المحدودة 

الــــرئــــيس الــــتنفيذي لشــــركــــة •
الـــــمشاريـــــع والـــــتجارة الـــــعامـــــة 

المحدودة (جتكو) 
عـضو الـلجنة الـتجاريـة فـي غـرفـة •

الرياض. 
عـــــــضو مجـــــــلس الشـــــــركـــــــات •

العائلية الخليجية. 
عـــــــضـو مـجـــــــلـس إدارة خـــــــبـراء •

الشباب

نــــائــــب رئــــيس 
الـــــــمــيــزانـــــــيــة 
ومـــــــراقـــــــبــــــــة 
الـــــــتــكــالـــــــيــف 
بشـركـة الـعراب 

للمقاوالت

بـكالـوريـوس 
إدارة مـــالـــية 

– تأمين

وظــــائــــف تــــنفيذيــــة عــــليا •
وعـــضويـــة مـــجالـــس إدارات 

ولجان بكل من: 
غرفة الرياض •
شــركــة الــمشاريــع والــتجارة •

العامة. 
شـــركـــة الـــعراب لـــلمقاوالت •

العامة. 
مجموعة الراجحي القابضة. •
شركة البالد المالية. •
شــركــة بــلوريــمي كــابــيتال •

(بريطانيا).
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األستاذ 
عبدالوهاب 
عبدالرحمن 

المطوع

رئــيس مجــلس اإلدارة لشــركــة •
فـيدلـتي للخـدمـات الـلوجسـتية 

– الكويت

الــــــرئــــــيس 
الـــــــتنفيذي 
وعـــــــضــــــــو 
مـــجـــــــلـــس 

اإلدارة 
لشـــــــركـــــــة 
الـــــــمـــــــــــــال 
لـــالســـتثمار 
- الكويت

بـكالـوريـوس 
فــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــعالقــــــات 

الدولية

وظــــائــــف تــــنفيذيــــة عــــليا •
وعـــضويـــة مـــجالـــس إدارات 

ولجان بكل من: 
الـشـــــــركـــــــة الـــــــكـويـــــــتـيـة •

السعودية القابضة. 
شــــركــــة الــــمال الــــقطريــــة •

القابضة. 
شركة المال لالستثمار. •
شــــــركــــــة الــــــديــــــار األولــــــى •

العقارية. 
شركة مينا العقارية. •
شـــركـــة فـــيدلـــتي لـــلتجارة •

العامة والمقاوالت.

األستاذ عبدالعزيز 
ماجد القصبي

الــــمالــــك والــــمديــــر الــــتنفيذي •
لشركة مشيرة السعودية

بـكالـوريـوس 
اإلدارة 

الهندسية 
مــــاجســــتير 
إدارة أعمال

وضـــــــع اإلســـــــتـراتـــــــيـجـيـات •
واإلدارة الــتنفيذيــة وتحــليل 

البيانات المالية. 
نـائـب الـرئـيس وعـضو لـجنة 
الـمراجـعة لشـركـة بـترومـين 
ورئـــــــيـس مـجـــــــلـس اإلدارة 
للشــــــركــــــة الــــــسعوديــــــة 
لــلصناعــات الــجيريــة، عــضو 
مجــــــلس اإلدارة بشــــــركــــــة 

مجموعة عالج.

وظـائـف أعـضاء مجـلس اإلدارة الـحالـية والـسابـقة ومـؤهـالتـهم وخـبراتـهم وعـضويـتهم فـي 
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األستاذ عبدالعزيز 
طارق البسام

الـمديـر الـعام لشـركـة •
البسام العالمية. 

الــــرئــــيس الــــتنفيذي •
للشـــــركـــــة الـــــعامـــــة 

للمعدات والتجارة.

الـــــمديـــــر الـــــعام 
لشــركــة نســطع 
لـــــــلــــتــــنــــمــــيــــة 

المحدودة. 
نــــائــــب الــــمديــــر 
الــــعام لشــــركــــة 
البسام العالمية

مـاجسـتير إدارة 
أعمال. 

بــــكالــــوريــــوس 
اقتصاد. 

إدارة  دبـــــــلــوم 
مشاريع

اإلدارة الـتنفيذيـة، كـمديـر •
عــــام لشــــركــــة نســــطع 

للتنمية المحدودة. 
نــــائــــب الــــمديــــر الــــعام •

الـــــــبــســام  لــشـــــــركـــــــة 
العالمية. 

عـــضو لـــجنة الـــمراجـــعة •
بـــالشـــركـــة الـــسعوديـــة 

للصناعات الجيرية.

األستاذ عبداهللا 
عبدالمجيد الجريوي

الــــرئــــيس الــــتنفيذي •
لشركة أبيان المالية

مـــــديـــــر األصـــــول 
شــــركــــة مــــنافــــع 

المالية

بــــكالــــوريــــوس 
إدارة مالية

وظــائــف تــنفيذيــة عــليا •
وعـضويـة مـجالـس إدارات 

ولجان بكل من:  
منافع المالية  •
شركة االبحاث الرقمية  •
شـــركـــة عـــلن لـــلدعـــايـــة •

واالعالن 
إجـتياز المسـتوى الـثانـي •

مـــــــن اخـــــــتـبـار مـعـهـــــــد 
المحللين الماليين .

وظـائـف أعـضاء مجـلس اإلدارة الـحالـية والـسابـقة ومـؤهـالتـهم وخـبراتـهم وعـضويـتهم فـي 
مجالس الشركات األخرى 
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وظـائـف أعـضاء مجـلس اإلدارة الـحالـية والـسابـقة ومـؤهـالتـهم وخـبراتـهم وعـضويـتهم فـي 
مجالس الشركات األخرى 

الوظيفة الوظيفة الحاليةاسم العضو
الخبراتالمؤهالتالسابقة

المهندس 
خالد 

عبدالعزيز 
األحمد

عـــضو مجـــلس اإلدارة والـــرئـــيس 
التنفيذي ألسمنت حائل

الـمديـر الـتنفيذي 
لـــــلمبيعات فـــــي 
شـــركـــة أســـمنت 

حائل

بــــكالــــوريــــوس 
هـــــــنــــــــدســـــــة 

ميكانيكية

وظــائــف تــنفيذيــة عــليا •
وعـضويـة مـجالـس إدارات 

ولجان بكل من: 
شركة سابك. •
شركة أسمنت حائل. •
الـــــــوطـــــــنـيـة • الـــــــلـجـنـة 

لشركات األسمنت.

األستاذ أحمد 
سليم علي 

عليوة

الــرئــيس الــتنفيذي للشــركــة •
السعودية للصناعات الجيرية

زمـالـة مـحاسـبة 
ومراجعة. 

دبـــــــلــــــــــــــــــــوم 
مـــــــحــــاســـــــبــــة 

ومراجعة. 
بــــكالــــوريــــوس 
مـحاسـبة وإدارة 

أعمال

خـــــبرة فـــــي الـــــتدقـــــيق •
الـــــمالـــــي واإلســـــتشارات 
واإلدارة الـتنفيذيـة وتـقلد 
مــناصــب تــنفيذيــة عــليا 
فـــي شـــركـــات تـــعديـــنية 
كــبرى بجــمهوريــة مــصر 
والـــــــمملكة الـــــــعربـــــــية 

السعودية.

المهندس 
فهد 

عبدالكريم 
معجل الفرج

رئـــيس مجـــلس إدارة شـــركـــة •
فهــــــد المعجــــــل وإخــــــوانــــــه 

التضامنية 
عـــضو مجـــلس إدارة شـــركـــة •

طــــــي لــــــلتجارة والخــــــدمــــــات 
المحدودة

مـــــــهــــــــنــــــــدس 
بشــركــة كهــربــاء 

حائل. 
مــــديــــر تــــنفيذي 
لشـــركـــة الـــكفاح 

لمواد البناء

بــــكالــــوريــــوس 
هـــــــنــــــــدســـــــة 

ميكانيكية

تـــــقلد عـــــدة مـــــناصـــــب •
تــنفيذيــة عــليا ورئــاســة 
وعـضويـة مـجالـس إدارات 

ولجان بكل من: 
شركة أسمنت حائل. •
شـــركـــة فهـــد المعجـــل •

وإخوانه التضامنية. 
شـــــركـــــة طـــــي لـــــلتجارة •

والخدمات.
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أعضاء اللجان (من خارج مجلس اإلدارة)  

 عثمان محمد بافقيه
@@ سعود عبداهللا السياري@ اسم العضو منصور صالح الخربوش

مستشار إداري• كـــبير محـــللي اإلســـتثمار - الـــبنك •
االسيوي لالستثمار مستشار إداري•

 الوظيفة
الحالية

الـــمديـــر الـــتنفيذي بشـــركـــة •
الـــــــمـرجـــــــان لـــــــلـصـيـانـــــــة و 

التشغيل  
مســـتشار الـــمالك بشـــركـــة •

المرجان لالستثمارات 

 كـبير محـللي اإلسـتثمار – صـندوق •
اإلستثمارات العامة - مستشار - وزارة الخدمة المدنية•

 الوظيفة
السابقة

بـــــكالـــــوريـــــوس هـــــندســـــة •
ميكانيكية 

بكالوريوس تمويل واستثمار  •
دبـلوم بـرنـامـج تـطويـر الـقادة مـن •

جامعة نيويورك 
دبــلوم تحــليل مــخاطــر وائــتمان •

من صندوق التنمية الصناعية 
 بــــرنــــامــــج ادارة االســــتثمار مــــن •

جامعة هارفرد

بكالوريوس هندسة كهربائية •
ماجستير هندسة كهربائية • المؤهالت

عدة مناصب بالبنك األهلي •
التجاري والبنك السعودي 

األمريكي 
عدة مناصب بالبنك األهلي •

التجاري والبنك السعودي 
األمريكي 

مناصب تنفيذية عليا •
بمؤسسة عبد الرحمن بن 

محفوظ. 
مناصب تنفيذية عليا •

بشركة المرجان للصيانة 
والتشغيل  

عضوية مجالس ولجان •
مراجعة في عدة شركات.

عضو مجلس ادارة المؤسسة •
االسالمية الدولية لتمويل التجارة 

من  2013 إلى 2017. 
عضو مجلس ادارة الشركة •

العربية لمصائد االسماك من 
2012م الى 2018م. 

عضو لجنة المراجعة شركة بداية •
للتمويل منذ 2016 حتى تاريخه.

العديد من المناصب اإلدارية •
والقيادية في شركة كيمياء من 

1993م الى 1998م. 
 العديد من المناصب اإلدارية •

والقيادية في شركة سابك من 
1998م الى 2010م 

الخبرات

@@ تم تعيينه لعضوية لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ بتاريخ 2021/11/30 م. 
@ انتهت عضويته بلجنة المراجعة بانتهاء الدورة الثالثة بتاريخ 2021/11/29 م. 
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وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 

 عبد الرحمن
فهد الحازمي

 عامر عبدالرحمن
العامر انعام الحسن  فهد مساعد

الرشيدي
 خالد عبد العزيز

األحمد اسم العضو

مدير التسويق •
والمبيعات

مدير الموارد •
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

المدير المالي•
الرئيس التنفيذي •

للعمليات 
أمين سر مجلس •

اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة •
الرئيس التنفيذي•

 الوظيفة
الحالية

رئيس التسويق •
والمبيعات

رئيس الموارد •
البشرية

رئيس قسم •
الحسابات 
والتكاليف

مدير المصنع• المدير التنفيذي •
للتسويق والمبيعات

 الوظيفة
السابقة

بكالوريوس •
هندسة 
صناعية

ماجستير ادارة •
مشاريع

بكالوريوس •
تجارة 

ماجستير •
إدارة أعمال

ماجستير إدارة •
أعمال تنفيذي

بكالوريوس في •
الهندسة 
الميكانيكية

المؤهالت

مـهندس سـالمـة •
ومـهندس إنـتاج 

بعدة شركات. 
مــــــــــــــــــــــشـــــــرف •

ومـــــــهــــــنــــــدس 
تـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط 
بأسمنت حائل. 

مــديــر لــلتسويــق •
والـــــــمـــبـــيـــعـــات 
بأسمنت حائل

رئـــــيس الـــــموارد •
البشرية   

مشـــــرف مـــــوارد •
بشــريــة اســمنت 

حائل.  
مــــدرب شــــركــــة •

انجيوس. 
مـــــســـــــتـــــشـــــار •

تــوظــيف شــركــة 
ديلويت. 

مـــــــســــــــــــــــــؤول •
اســتثمار شــركــة 

ركيزة.

الـــــــمـحـاســـــــبـة •
المالية 

 إعـداد الـتقاريـر •
الـــــــمــــــالـــــــيــــــة   
 S O C P A
 I F R S و
الــتــخـــــــطــيــط 
والـــتـــحـــــــلـــيـــل 
الـمالـي تـمويـل 
الـــــــمـشـاريـــــــع، 

الميزانية،  
حـــــــســـــــــــــــــاب •

التكاليف

- مـــــــديـــــــر عـــــــام – •
شركة سمنتكس 

- مــــديــــر الــــمصنع – •
شـــــــركـــــــة أســـــــمنت 

القصيم 
- مـديـر قـسم االنـتاج •

-شـــــركـــــة أســـــمنت 
القصيم

 الـــــمديـــــر الـــــتنفيذي •
لـلتسويـق والـمبيعات 
شركة أسمنت حائل. 

 مـــــديـــــر الـــــتسويـــــق •
فـــــــي  والـــــــمــبــيــعــات 
الصين شركة سابك 

مـــــــديـــــــر تـــــــسويـــــــق •
اقليمي شركة سابك 

مـــديـــر مـــنتج شـــركـــة •
سابك 

 مــــــسؤول مــــــبيعات •
لـــــــلـسـوق الـمـحـــــــلـي 
الـــشـــــــرق  وســـــــوق 
األوسط شركة سابك

الخبرات
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لجان مجلس اإلدارة    

لجنة المراجعة  -
تـتكون لـجنة الـمراجـعة مـن ثـالثـة أعـضاء عـلى األقـل وال تـزيـد عـلى خـمسة أعـضاء، وتـختص لـجنة الـمراجـعة 
بـمراقـبة أعـمال أسـمنت حـائـل والـتحقق مـن سـالمـة ونـزاهـة الـتقاريـر والـقوائـم الـمالـية وأنـظمة الـرقـابـة 

الداخلية فيها، ويشمل نطاق اللجنة ما يلي:  
دراسـة الـقوائـم الـمالـية األولـية والـسنويـة ألسـمنت حـائـل قـبل عـرضـها عـلى مجـلس اإلدارة وإبـداء رأيـها •

والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 
دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. •
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في أسمنت حائل. •
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. •
الـتوصـية لمجـلس اإلدارة بـترشـيح مـراجـعي الـحسابـات وعـزلـهم وتحـديـد أتـعابـهم وتـقييم أدائـهم، •

بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 
مـراجـعة خـطة مـراجـع حـسابـات أسـمنت حـائـل وأعـمالـه، والـتحقق مـن عـدم تـقديـمه أعـماالً فـنية أو •

إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها. •
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ أسمنت حائل اإلجراءات الالزمة بشأنها. •
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. •
مـراجـعة الـعقود والـتعامـالت الـمقترح أن تجـريـها أسـمنت حـائـل مـع األطـراف ذوي الـعالقـة، وتـقديـم •

مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 
رفــع مــا تــراه مــن مــسائــل تــرى ضــرورة اتــخاذ إجــراء بــشأنــها إلــى مجــلس اإلدارة، وإبــداء تــوصــياتــها •

باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 

عـقدت لـجنة الـمراجـعة خـالل الـفترة مـن 1 يـنايـر 2021 م حـتى 31 ديـسمبر 2021 م سـبعة اجـتماعـات، فـيما 
يلي بيان بأسماء األعضاء وحضورهم: 

الصفةاالسمم
 (1)

2021/01/24
(2) 
2021/03/21

(3) 
2021/04/26

(4) 
2021/08/11

(5) 
2021/10/31

(6) 
2021/11/17

(7) 
2021/12/23

الدورة السابقة و الحالية

1
المهندس 
عثمان بافقيه

رئيس 
اللجنة

2
المهندس 

منصور 
الخربوش

عضو 
اللجنة

انتهت عضويتة

3
األستاذ سعود 

السياري
عضو 
-اللجنة

انضم للجنة في الدورة الحالية 

4
األستاذ 

عبدالعزيز طارق 
البسام

رئيس 
------اللجنة

72



التقرير السنوي  2021 م

لجنة الترشيحات والمكافآت -

تـتكون لـجنة الـترشـيحات والـمكافـآت مـن ثـالثـة أعـضاء عـلى األقـل، وتـقوم الـلجنة بـتنفيذ الـمهام الـمناطـة 

بها وفقًا لالئحة الصالحيات المعتمدة، ويشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي: 

اإلشراف على خطة المكافآت والحوافز لموظفي أسمنت حائل ومتابعة تنفيذها.  •

اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه والتأكد من ربطها باألداء.  •

اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري للقيادات العليا على مستوى أسمنت حائل.  •

إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه.  •

اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.  •

وضـع سـياسـات عـادلـة وفـعالـة لـمكافـآت مجـلس اإلدارة واإلدارة الـتنفيذيـة وذلـك لجـذب أعـضاء مجـلس •

إدارة فاعلين باإلضافة الى إدارة تنفيذية ذات أداء عالٍ. 

وقـد عـقدت لـجنة الـترشـيحات والـمكافـآت خـالل الـفترة مـن 1 يـنايـر 2021م حـتى 31 ديـسمبر 2021م 

سبعة اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم  

(1) الصفةاالسمم
2021/01/25

 (2)
2021/02/14

 (3)
2021/04/28

 (4)
2021/08/10

 (5)
2021/08/16

 (6)
2021/10/06

 (7)
2021/12/30

2021/11/29-2018/11/30

1
الـــــــمــهــنــدس 
قــاســم صــالــح 

الشيخ

رئـــــــيــــــــــس 
-اللجنة

2
األســتاذ خــالــد 
علي السيف

عـــــــضـــــــــــــو 
-اللجنة

3
األستاذ  

عـــبدالـــوهـــاب 
المطوع

عـــــــضـــــــــــــو 
-اللجنة

2024/11/29-2021/11/30

4

األستاذ  
عــــبد الــــعزيــــز 
مــــــــــــــاجــــــــــــــد 

القصبي

رئـــــــيــــــــــس 
------اللجنة

5
األستاذ  

أحــــمد ســــليم 
عليوة

عـــــــضـــــــــــــو 
------اللجنة

6
األستاذ  

عـــــــبــــــــــــــداهللا 
الجريوي

عـــــــضـــــــــــــو 
------اللجنة
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7.6 المراجعة والرقابة الداخلية  
تــلتزم إدارة الــمراجــعة الــداخــلية بــاإلطــار الــمهني الــدولــي لــممارســة أعــمال الــمراجــعة الــداخــلية الــذي أصــدره 
المعهـد الـدولـي لـلمراجـعين الـداخـليين(IIA ) والـذي يشـتمل عـلى الـمعايـير الـدولـية الـمهنية لـمزاولـة مـهنة 
الـمراجـعة الـداخـلية، إضـافـة إلـى الـمبادئ األسـاسـية لـلمراجـعة الـداخـلية، وتـعريـف الـمراجـعة الـداخـلية، واإلرشـادات 
الـتطبيقية والـتكميلية وغـيرهـا مـن الـعناصـر. تـنتهج إدارة الـمراجـعة الـداخـلية بشـركـة أسـمنت حـائـل أسـلوب 
مـراجـعة مـبني عـلى الـمخاطـر، والـذي يهـدف إلـى الـتركـيز عـلى الـمجاالت واألنشـطة الـتي قـد ُتـشكل خـطرًا أكـبر 
عــلى أداء الشــركــة إن وجــدت. وعــليه، قــامــت إدارة الــمراجــعة الــداخــلية بــمراجــعة مــدى كــفايــة وفــعالــية نــظام 
الــرقــابــة الــداخــلية وفــقًا لخــطة ســنويــة مــعتمدة مــن قــبل لــجنة الــمراجــعة تهــدف إلــى تــقييم نــظام الــرقــابــة 
الــداخــلية، كــما قــامــت بــرفــع نــتائــج عــمليات الــمراجــعة الــتشغيلية واإلداريــة والــمالــية وذلــك لــلتحقق بــدرجــة 
مـعقولـة مـن مـدى كـفاءة و فـاعـلية إجـراءات نـظام الـرقـابـة الـداخـلية فـي حـمايـة أصـول الشـركـة ومـدى دقـة 
الـسجالت الـمحاسـبية والـتقيد بـاألنـظمة والسـياسـات الـتى تـتبناهـا اإلدارة لـتحقيق  أهـداف الشـركـة  .وبـناءً عـلى 
مـا تـضمنته تـقاريـر الـمراجـع الـخارجـي ألسـمنت حـائـل والـمراجـع الـداخـلي، وحـيث لـم تظهـر هـذه الـتقاريـر أي ضـعف 
جـوهـري فـي أنـظمة الـرقـابـة الـداخـلية للشـركـة، تـعتقد لـجنة الـمراجـعة أن اإلدارة الـتنفيذيـة للشـركـة قـد حـافـظت 
عـلى نـظام فـعال لـلرقـابـة الـداخـلية، وأن نـطاق وحجـم عـمليات الـمراجـعة، ومـناقـشات لـجنة الـمراجـعة خـالل 
اجـتماعـاتـها الـدوريـة وفـرت لـلجنة أسـاسـًا مـعقولًا لهـذا الـرأي، آخـذةً فـي االعـتبار أن أي نـظام رقـابـة داخـلية بـغض 
الـنظر عـن مـدى سـالمـة تـصميمه وفـعالـية تـطبيقه ال يـمكن أن يـوفـر تـأكـيدًا مـطلق حـول فـعالـية نـظم الـرقـابـة 

الداخلية المطبقة. 

7.7 تقرير مراجع الحسابات  
قـدم مـكتب السـيد الـعيوطـي شـركـاه الـمراجـع الـخارجـي لـحسابـات أسـمنت حـائـل تـقريـره عـن الـسنة المنتهـية 

فـي 2021/12/31 م، ولـم يـتضمن تـقريـر الـمحاسـب الـقانـونـي ألسـمنت حـائـل أي تـحفظات عـلى الـقوائـم الـمالـية 

السنوية للعام المالي 2021م. 

7.8 إقرارات مجلس اإلدارة 
استنادًا على نظام أسمنت حائل وتقرير مراجع الحسابات يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. •
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة أسمنت حائل على مواصلة نشاطها.  •

7.9 تأكيدات مجلس اإلدارة  
تـماشـيًا مـع الئـحة الـحوكـمة الـصادرة عـن هـيئة الـسوق الـمالـية والئـحة حـوكـمة أسـمنت حـائـل، يـؤكـد مجـلس 

اإلدارة على ما يلي: 
تـلتزم أسـمنت حـائـل بـالـعمل عـلى حـمايـة حـقوق الـمساهـمين وبـعدم الـتمييز بـين الـمساهـمين الـمالـكين •

لذات فئة األسهم وعدم حجب أي حق عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين. 
لـم تتسـلم أسـمنت حـائـل مـن مـساهـمين يـملكون 5% فـأكـثر طـلب بـانـعقاد الجـمعية الـعامـة خـالل الـسنة •

المنتهية ولم يتم انعقادها. 
لـم تتسـلم أسـمنت حـائـل مـن مـساهـمين يـملكون 5% فـأكـثر طـلب بـإضـافـة مـوضـوع أو أكـثر إلـى جـدول •

اجتماع الجمعية العامة عند إعداده.  
لم تضع أسمنت حائل أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت. •
لــم تــقدم أســمنت حــائــل أي قــرض نــقدي مــن أي نــوع ألي مــن أعــضاء مجــلس إدارتــها، كــما لــم تــضمن أي •

قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
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لـم يـتم عـقد الـقروض الـتي تـجاوزت آجـالـها 3 سـنوات، ولـم يـتم بـيع أو رهـن أي عـقارات تـملكها أسـمنت حـائـل، •

ولـم يـتم إبـراء أي مـن مـديـني أسـمنت حـائـل مـن أي الـتزامـات عـليهم تـجاهـها خـالل الـعام 2021 م فـيما عـدا مـا تـم 
اإلفصاح عنه في هذا التقرير. 

لـم يـقم الـمراجـع الـخارجـي ألسـمنت حـائـل خـالل الـعام الـمالـي 2021 م بـتقديـم أي خـدمـات ذات صـبغة اسـتشاريـة •
ألسمنت حائل ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص. 

لـم يـتضمن تـقريـر مـراجـع الـحسابـات عـلى الـقوائـم الـمالـية الـسنويـة ألسـمنت حـائـل عـن الـعام الـمالـي 2021 م أي •
تحفظات أو مالحظات جوهرية. 

لـم تتسـلم أسـمنت حـائـل مـن مـراجـع الـحسابـات طـلب بـانـعقاد الجـمعية الـعامـة خـالل الـسنة الـمالـية المنتهـية فـي •

31 / 12 / 2021 م ولم يتم انعقادها. 

7.10 اإلجـراءات الـتي اتخـذهـا مجـلس اإلدارة إلحـاطـة أعـضائـه – وخـاصـة غـير الـتنفيذيـين- بـمقترحـات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل وأدائها 

يـكفل الـنظام األسـاسـي والئـحة حـوكـمة أسـمنت حـائـل لـلمساهـمين جـميع الـحقوق الـمتصلة بـالـسهم، وعـليه فـقد 
اتخــذت أســمنت حــائــل عــدد مــن االجــراءات إلحــاطــة اعــضاء مجــلس االدارة وخــاصــة غــير الــتنفيذيــين بــمقترحــات 

المساهمين حيال أسمنت حائل وأدائها على النحو التالي: 
تحـرص إدارة أسـمنت حـائـل عـلى الـرد عـلى اسـتفسارات الـسادة الـمساهـمين وتـلقى مـالحـظاتـهم أو شـكاواهـم •

عبر قنوات التواصل المتاحة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. 
يتم فحص وتصنيف هذه االستفسارات ورفعها إلى مجلس االدارة خالل اجتماعاته الدورية. •
تحـرص أسـمنت حـائـل دائـمًا عـلى حـث جـميع أعـضاء مجـلس إدارتـها عـلى حـضور الجـمعيات الـعامـة لـإلجـابـة عـلى •

أسـئلة الـمساهـمين واالطـالع عـلى مـرئـياتـهم ومـالحـظاتـهم، كـما ألـزمـت لـوائـح عـمل لـجان المجـلس رؤسـاء الـلجان 
الــتابــعة لمجــلس اإلدارة أو مــن يــنيبونــهم مــن أعــضائــها لــحضور الجــمعيات الــعامــة لــإلجــابــة عــلى اســتفسارات 

المساهمين. 
يـتم تـسجيل أسـئلة الـمساهـمين واسـتفساراتـهم فـي مـحاضـر اجـتماعـات الجـمعيات الـعامـة وتـحفظ فـي مـقر •

أسمنت حائل ويمكن ألي مساهم االطالع عليها عند طلبها. 

7.11 الـوسـائـل الـتي اعـتمد عـليها المجـلس فـي تـقييم أدائـه وأداء لـجانـه وأعـضائـه والـجهة الـخارجـية 
التي قامت بالتقييم 

فـي سـعيها الـمتواصـل لـتطويـر أدائـها لـيتماشـى مـع تـطور األنـظمة والـضوابـط الـمنظمة لـعمل الشـركـات حـرصـت 
أســمنت حــائــل عــلى الــتمسك بــكل مــا يــحسن مســتوى الــحوكــمة بــالشــركــة ومــن ذلــك اتــخاذ الــوســائــل الــمناســبة 
لـتقييم أداء مجـلس اإلدارة ولـجانـه واإلدارة الـتنفيذيـة ضـمن مـهام لـجنة الـترشـيحات والـمكافـآت حـيث تـم الـتعاقـد مـع 
شـركـة اسـتشاريـة مـختصة لـتقوم بـعمل الـتقييم عـن طـريـق وسـائـل تـقنية حـديـثة وفـق مـعايـير مـتعارف عـليها فـي 

هذا الخصوص. 

7.12 عالقات المساهمين  
انـطالقـًا مـن حـرص أسـمنت حـائـل واهـتمامـها بـحقوق مـساهـميها، وإدراكـًا مـن مجـلس اإلدارة فـي مـعرفـة مـسؤولـياتـه 
تـجاه مـساهـمي أسـمنت حـائـل بـما يـحقق تـواصـل مـبني عـلى الـفهم المشـترك ألهـداف أسـمنت حـائـل االسـتراتـيجية 
ومـصالـحها، فـقد تـم تـضمين كـافـة حـقوق الـمساهـمين فـي نـظام أسـمنت حـائـل االسـاسـي والئـحة الـحوكـمة ومـا 

اشتق من لوائح داخلية تتعلق بهذا الشأن. 
ولـذلـك تحـرص أسـمنت حـائـل دومـًا عـلى تـوفـير جـميع الـمعلومـات لجـميع الـمساهـمين بـكل شـفافـية وحـياد بـالـشكل 
الـذي يـمكنهم مـن مـمارسـة حـقوقـهم عـلى أكـمل وجـه مـن خـالل الجـمعيات الـعامـة وتـبقيهم عـلى اطـالع دائـم بـما 

يستجد في أعمال أسمنت حائل من خالل موقعها اإللكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول). 
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طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين خالل العام 2021م 

 الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين وبيان أسبابها: 

سبب الطلبتاريخ الملفم

ملف أرباح12021/02/10

الجمعية العامة22021/02/17

الجمعية العامة32021/03/22

إجراءات الشركة42021/05/30

الجمعية العامة52021/07/22

الجمعية العامة62021/08/26

الجمعية العامة72021/08/29

ملف أرباح82021/12/20

إجراءات الشركة92021/12/31
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إعالنات أسمنت حائل المفصح عنها نظامًا خالل العام المالي 2021م  

تاريخ الطلبسبب الطلبم

2021/01/24إعالن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية1

2021/01/25إعالن الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية االجتماع الثالث2

2021/01/25إعالن النتائج المالية للعام 32020

2021/01/31إعالن إلحاقي بخصوص الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر.4

2021/02/08إعالن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 52020

2021/02/15إعالن بدء التصويت اإللكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر6

2021/02/18إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر7

2021/03/01إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر8

2021/03/18إعالن بدء التصويت اإللكتروني على بنود الجمعية العامة العادية الرابعة عشر9

2021/03/23إعالن نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشر10

2021/04/27إعالن النتائج المالية األولية للربع األول للعام 112021

2021/06/16إعالن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الرابعة12

2021/08/16إعالن النتائج المالية األولية للنصف األول 132021

2021/09/05إعالن دعوة الجمعية العامة العادية الخامسة عشر14

2021/09/29إعالن بدء التصويت اإللكتروني على بنود الجمعية العامة العادية الخامسة عشر15

2021/10/04إعالن نتائج الجمعية العامة العادية الخامسة عشر16

2021/10/14إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر17

2021/11/04إعالن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 182021

2021/11/11إعالن نتائج الجمعية العامة العادية السادسة عشر19

2021/12/05إعالن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ولجنة الترشيحات والمكافآت20

2021/12/05إعالن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين21

مسؤول عالقات المساهمين 
يــتلقى مجــلس اإلدارة فــي كــل اجــتماعــاتــه تــفصيل بــكل اســئلة واســتفسارات الــمساهــمين مــن قــبل 

مسؤول عالقات المساهمين ومراجعة الردود عليها. 
األسم: عبد الرحمن فهد الحازمي 

 abdulrahman.alhazmi@hailcement.com  :اإليميل

أرقام التواصل: 00966165344444 

فاكس: 00966165337744 
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