ﺷﺮﻛﺔ ﺃﲰﻨﺖ ﺗﺒﻮﻙ
ﺗﺪﻋﻮ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﺗﺒﻮك ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ) اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول (
ﺑﻧد
ﻣﻘدﻣﺔ

ﺗوﺿﯾﺢ
ﯾﺗﺷرف ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ أﺳﻣﻧت ﺗﺑوك ﺑدﻋوة اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻛرام ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛون
)اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول (

ﻣﻛﺎن و ﻣدﯾﻧﺔ إﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑوك ﻓﻲ ﻓﻧدق ﺳوﯾس اﻧﺗرﻧﺎﺷﯾوﻧﺎل ﺗﺑوك

راﺑط ﺑﻣﻘر اﻹﺟﺗﻣﺎع

https://goo.gl/maps/J7mWHDo556E2

ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

ﯾوم اﻷﺣد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۱٤٤۰/۰۸/۲۳ھـ اﻟﻣواﻓﻖ ۲۰۱۹/۰٤/۲۸م

وﻗت إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

18:30

ﺣﻖ اﻟﺣﺿور

ﯾﺣﻖ ﻟﻛل ﻣﺳﺎھم ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ﻣرﻛز اﻹﯾداع ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗداول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻖ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺑﺣﺳب اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﻠواﺋﺢ  ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن أﺣﻘﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﺿور ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ وﻗت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
وأﺣﻘﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿرﯾن ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔرز ﻣن ﻓرز اﻷﺻوات.

اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻼزم
ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

ﯾﻛون إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إذا ﺣﺿره ﻣﺳﺎھﻣون ﯾﻣﺛﻠون رﺑﻊ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺻﺎﻟﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ  ،وإذا ﻟم ﯾﺗواﻓر
اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻻول ﺳﯾﺗم ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌـد ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣـدة اﻟﻣﺣـددة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول  ،وﯾﻛون
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﮫ .

ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

ﻣرﻓﻖ

ﻧﻣوذج اﻟﺗوﻛﯾل

ﺳوف ﯾﺗم إرﻓﺎق ﻧﻣوذج اﻟﺗوﻛﯾل

اﻟﺗﺻوﯾت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺧدﻣﺎت ﺗداوﻻﺗﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﺑﺗداءا ً ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
) اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺎﺣﺎ ً ( ﯾوم ) اﻷرﺑﻌﺎء ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ۱٤٤۰/۰۸ /۱۹ :ھــ اﻟﻣواﻓﻖ۲۰۱۹/۰٤ /۲٤ :م وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ) اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺻرا ً ( ﻣن ﯾوم
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ،وﺳﯾﻛون اﻟﺗﺳﺟﯾل و اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗداوﻻﺗﻲ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً و ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ
)(www.tadawulaty.com.sa
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺳﺎھم ﺗوﻛﯾل ﺷﺧص أﺧر ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺿور ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﯾل ﺧطﻲ ﻋﻠﻰ إﻻ ﯾﻛون ﻋﺿوا ً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣوظﻔﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ وأن ﯾﻛون ﻣﺻﺎدﻗﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﻣن إﺣدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -:

ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﺔ

 (۱اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎھم ﻣﻧﺗﺳﺑﺎ ً ﻷﺣدھﺎ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎھم ﺷرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ .
 (۲اﺣدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣوﻛل ﺣﺳﺎب ﻟدى اﻟﺑﻧك أو اﻟﺷﺧص
اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾﻖ .
 (۳ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌدل أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺛﯾﻖ .
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھم أو وﻛﯾﻠﮫ ﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺗوﻛﯾل ﻗﺑل ﯾوﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻣوﻋد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وإرﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ -:ص.ب  ۱۲۲اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي  ۷۱۹۱۱ﻓﺎﻛس رﻗم ) (۰۱٤٤۳۲٤۳٤۲ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ  tcc@tcc-sa.comوﻋﻠﻰ
اﻟوﻛﯾل إﺑراز أﺻل اﻟﺗوﻛﯾل ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن  /اﻟوﻛﯾل إﺣﺿﺎر اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ .
وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﺳﺗﻔﺳﺎر ﻧﺄﻣل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟوال رﻗم  ۰٥٥٤٤٥٤۳۰۰أو ھﺎﺗف ﻣﺑﺎﺷر
 ۰۱٤٤۳۲٤۳٤٥ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ tcc.tadawul@tcc-sa.com

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﲰﻨﺖ ﺗﺒﻮﻙ

_________________________________________________________
ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛون ) اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول (
اﻷﺣد ۱٤٤۰/۰۸/۲۳ھـ اﻟﻣواﻓﻖ ۲۰۱۹/٤/۲۸م

 .۱اﻟﺘﺼ���ﻮﯾﺖ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻘﺮﯾ���ﺮ ﻣﺠﻠ���ﺲ اﻹدارة ﻋ���ﻦ اﻟﺴ���ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م.
 .۲اﻟﺘﺼ���ﻮﯾﺖ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻘﺮﯾ���ﺮ ﻣﺮاﺟ���ﻊ اﻟﺤﺴ���ﺎﺑﺎت ﻋ���ﻦ اﻟﺴ���ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿ���ﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م.
 .۳اﻟﺘﺼ����ﻮﯾﺖ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻘ����ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ����ﺔ ﻟﻠﺸ����ﺮﻛﺔ ﻋ����ﻦ اﻟﺴ����ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ����ﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿ����ﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م.
 .٤اﻟﺘﺼ���ﻮﯾﺖ ﻋﻠ���ﻰ إﺑ���ﺮاء ذﻣ���ﺔ أﻋﻀ���ﺎء ﻣﺠﻠ���ﺲ اﻹدارة ﻋ���ﻦ اﻟﺴ���ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م.
 .٥اﻟﺘﺼ���ﻮﯾﺖ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻌﯿ���ﯿﻦ ﻣﺮاﺟ���ﻊ اﻟﺤﺴ���ﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺔ ﻣ���ﻦ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷ���ﺤﯿﻦ
ﺑﻨ������ﺎء ﻋﻠ������ﻰ ﺗﻮﺻ������ﯿﺔ ﻟﺠﻨ������ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ������ﺔ ،وذﻟ������ﻚ ﻟﻔﺤ������ﺺ وﻣﺮاﺟﻌ������ﺔ
وﺗ����ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘ����ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ����ﺔ ﻟﻠﺮﺑ����ﻊ اﻟﺜ����ﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟ����ﺚ واﻟﺮاﺑ����ﻊ واﻟﺴ����ﻨﻮي ﻣ����ﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ۲۰۱۹م واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ۲۰۲۰م وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ .

شركــــة أسمنـــت تبـــوك

TABUK CEMENT CO.

شركة مساهمة سعودية
راس المال  099مليون لاير مدفوع بالكامل
سجل تجاري 0669900509 :
_______________________________________________________________________________________
Saudi Joint Stock Company

Authorized Capital : SR 900 Million Fully Paid
C.R. No. : 3550012690

تقرير لجنة المراجعة
لاللتزام بمتطلبات حوكمة الشركة من حيث تكوينها وارتباطها المباشر بمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك فقد تولت لجنة المراجعة
مراجعة التقارير والقوائم المالية والسياسات المحاسبية واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد
عقدت لجنة المراجعة خمس اجتماعات خالل عام  0908م .
أبرز أعمال اللجنة خالل عام 1028م
قامت لجنة المراجعة بمهامها وأعمالها خالل عام  0908م وكان من أبرزها -:
 -0اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها لألعمال المؤكله بها باإلضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة لها
للتحقق من توفر الموارد الالزمة لضمان استمرارية فعاليتها .
 -0مناقشة المالحظات الهامة والوقت المخطط إلنهائها .
 -0اإلشراف على أعمال المراجعين الخارجيين واالجتماع بهم لمناقشهم ببعض النقاط المتعلقة بالقوائم المالية والتقارير
واإليضاحات الظاهرة ضمن التقارير الربع سنوية أو النهائية .
 -4مراجعة القوائم المالية السنوية كما في  00ديسمبر  0908م والقوائم الربعية ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة بشأنها .
 -6مراجعة خطاب اإلدارة الصادر من المراجعين الخارجيين .
 -5تقييم عروض المراجعين الخارجيين والتوصية بتعيين مراجعة خارجي للعام المالي المنتهي في  00ديسمبر  0900م  ،و
الربع األول من عام  0909م .
 -5مراجعة التقارير الوارده من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنه في التقارير.
 -7اإلشراف على المبادرات التى تهدف إلى وضع أطار رقابي داخلي شامل لتعزيز موثوقية التقارير المالية كما تهدف إلى
توظيف آلية مراجعة داخلية مستمرة تعمل وبشكل آلي على تحديد وتصحيح نقاط عدم االمتثال للنظام الرقابي للشركة في جوانب
مختلفة من عملها.
 -8اإلشراف على متابعة خطة التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ودراسة أثر هذا التحول على التقارير المالية
للشركة .
 -0إبالغ مجلس اإلدارة وبشكل فوري عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس.
نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفاعلية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها .واالمتثال
لألنظمة واللوائح والسياسات إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة  ،كما يلعب
النظام الرقابي دوراً هاما ً في كشف ومنع االحتيال وحماية موارد الشركة  ،وإدارة الشركة مسؤولة عن إدارة نظام رقابي شامل
وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة  ،يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي األخطاء
الجوهرية والخسائر التى قد تنتج عنها .
وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التى يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارة الشركة المختلفة
والمعلقة بالرقابة الداخلية  ،وبناءا ً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية فأن النظام الرقابي في الشركة قد حقق العديد من
التحسينات في فعاليات إجراءات الرقابة المختلفة في الشركة خالل العام  ،وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم
والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع االلتزام
بالقوانين واألنظمة ذات العالقة .

رئيس لجنة المراجعة

طــارق بن خالد العنقري

