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   كلمة مجلس اإلدارة

   ،،، حضرات المساهمين والمساهمات الكرام

 نتم بخيرأالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل عام و

فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم فيما يلي التقرير  العربية سمنتأ لشركة المالي العام انتهاء مع

ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة أعمالها ونتائج لمجلس إدارة الشركةالخمسين التاسع والسنوي 

مراجع  وتقرير يضاحاتهاإو المدققة المالية القوائم به هـ مرفقاا 1436ول األربيع  9الموافق  م2014

 .الحسابات عن تلك الفترة

لى مستويات إاجية والرقي بأدائها نشطتها النتأجهود الشركة بإذن هللا في تطوير وتنمية وسوف تستمر 

رابغ  والعمل على خفض تكاليف النتاج في مصنع ،مال المساهمين الكرامآقياسية جديدة تحقق تطلعات و

يجاد قنوات تسويق إتعظيم العائد على الستثمار عن طريق ، وسمنت القطرانة وزيادة النتاجومصنع أ

 ية للجميع.لى نتائج مرضإطويلة المدى تساهم في الوصول 

السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقي بشركتكم وتحقيق  ن مجلس الدارة يؤكد لكم مجدداا إوهنا ف

ي أنظمة والقوانين السائدة في تباع األإاللتزام بقيم الشركة والمصلحة القصوى للمساهمين مع المحافظة و

وبذل الجهد والمساهمة في التنمية والمحافظة على سالمة البيئة  تمارس فيه الشركة نشاطهامكان 

    .الجتماعية

ويدعو هللا عز ، لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياهامجلس اإلدارة تقدم وفي الختام ي

وجل أن يزيد هذه البالد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين 

ل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن آدالعزيز الملك سلمان بن عب

آل  ، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيزعبدالعزيزآل سعود

  .سعود

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة 

وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم 

وثقتهم الغالية، وكافة عمالء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم. كما يشكر كافة العاملين 

 بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها. 

 

 وهللا الموفق ،،،                                                                                            
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 : والنشاط أوالً : التأسيس

سمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقــاا لنظام الشركات في المملكة شركة األ

هـ 1374جمـاد األول  12بتاريــــخ  731ملكي رقـم العربية السعودية بموجب المرســـوم ال

منطقة الخليج المملكة العربية السعودية و وهي أول شركة أسمنت في ،م1955يناير  5الموافق 

الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030000148وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  ،العربي

 .م1957أبريل   13الموافق هـ 1376رمضان  14

، ص.ب عبد العزيز سمنت العربية، طريق الملكمبنى شركة األوان الشركة الرئيسي هو إن عن

 ، المملكة العربية السعودية.21411، جدة 275

إنتاج اإلسمنت ومواد البناء  وشركاتها التابعة ) "الشركة" ( هو سمنت العربيةشركة األ إن نشاط

برم كافة أنواع العقود في يق هذا الغرض أن ت  في سبيل تحق ولهاوتوابعها ومشتقاتها واإلتجار بها، 

 العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من التفاقيات األخرى في حدود ما تقرره األنظمة السارية.

 : التشغيل واإلنتاجثانياً : 

 مصنع رابغ : 

 4.8مليون طن من السمنت مقارنة ب  5.7ما مقداره  م2014جمالي انتاج الشركة لعام إ بلغ 

  .% تقريباا 18ألف طن وبنسبة  900أي بزيادة قدرها  م2013طن من السمنت عام 

مليون طن  3.57مليون طن تقريبا مقارنة ب  3.59م ما مقداره 2014لعام  كما بلغ انتاج الكلنكر 

 م.2013لف طن كلنكر عن أ 20قدرها  م وبزياده 2013تقريبا عام 

  :م2014لعام  نواع االسمنتأكل نوع من لي دفى السوق السعو اإلنتاج المباعنسب 
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  : شركة تابعة – سمنت القطرانة )األردن(أشركة 

م، في حين بلغت كمية إنتاج السمنت 2014مليون طن في عام  1.48بلغ حجم إنتاج الكلنكر 

من الكلنكر واألسمنت بنهاية ديسمبر  طن، وبلغت مبيعات الشركةلف أ 858.55لنفس الفترة 

م محققة نسبة 2013مليون لاير عام  409.00مليون لاير تقريباا مقابل  522.4قيمته م ما 2014

، وبالتالي بلغت حصة شركة األسمنت العربية من سعارزيادة المبيعات واأل% وذلك بسبب 28نمو 

أن شركة  علماا م، 2014مليون لاير تقريباا بنهاية عام  94.58شركة أسمنت القطرانة  رباحأ

م مقابل 2014مليون لاير خالل عام  109.3نة حققت بفضل هللا صافي أرباح بلغت أسمنت القطرا

مليون لاير العام السابق،  8) قبل خصم خسائر النخفاض في قيمة األصول ( بواقع  ربحصافي 

حفاظ الشركة على حصتها السوقية باإلضافة إلى ترشيد سعار وزيادة المبيعات واألوذلك بسبب 

 ة والتشغيلية.التكاليف الصناعي

مليون لاير تقريباا. بينما  342.45ألف طن وبقيمة  853هذا وقد بلغت مبيعات األسمنت المحلية 

وذلك  %93ألف طن أقل من المتوقع بنسبة  14.59بلغت كمية مبيعات التصدير من األسمنت 

 بسبب الظروف السياسية المحيطة بدول الجوار.

فقد استمرت جهودها  ،صوى في تحقيق ميزة تنافسية للشركةق هميةأونظرا لما تمثلة التكلفة من 

 هبترشيد التكاليف الصناعية والتشغيلية بالعتماد على الفحم الحجري والبترولي كوقود واستيراد

بأقل السعار من خالل تنويع مصادر الحصول عليه والستمرار في تشغيل محطة الكهرباء 

 ردن.اء باألبالخاصة بها خاصة بعد رفع تعرفة الكهر

سياسة تسويقية مفصلة وتركز على حصة سوقية تتناسب مع طاقتها النتاجية مع   كما تتبع الشركة

استمرار جهود الشركة في ايجاد قنوات تسويقية جديدة لزيادة المبيعات، ويقع مصنع أسمنت 

ات جودة القطرانة في محافظة الكرك جنوب عّمان، حيث تتوفر المواد الخام بكميات كبيرة وذ

 طن كلنكر يومياا. 5000عالية، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

   : زميلةشركة  – شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن

وزيادة  وهلل الحمد رغم استمرار الظروف التشغيلية الصعبةحققت الشركة نتائج ايجابية هذا العام 

، حيث بلغت مبيعات شركة الباطون يمر بها السوق األردنوشدة المنافسة التي يأسعار الوقود 

من الخرسانة  مكعب تقريباا  متر مليون 1م حسب النتائج األولية 2014الجاهز والتوريدات لعام 

% عن العام الماضي. حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة أكثر  15، بزيادة قدرها الجاهزة

م، وقد وصل صافي أرباح الشركة لنفس الفترة 2014سمبر مليون لاير تقريباا بنهاية دي 226من 
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سمنت العربية من األرباح الصافية لهذا أمليون لاير. وبالتالي فقد بلغت حصة  18.5أكثر من 

 % من ملكية الشركة. 36.7سمنت العربية أ تملكمليون لاير، حيث  5.9الستثمار أكثر من 

زالت في المركز الثاني على  ن الشركة مافإ األردنيأما بخصوص حصة الشركة في السوق 

 .في السوق األردني المنافسة األولىالرغم من تقريب الفارق من الشركة 

 

  : زميلةشركة  – (CPI) شركة منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة 

في شركة ملكية ال السعودية سمنتنت اليمامة، وشركة أسمنت العربية مع شركة أسمأتتقاسم شركة 

والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك الشركة  سمنت المحدودةصناعة األمنتجات 

، واألكياس الخاصة بتعبئة المنتجات سمنتتعبئة األالخاصة باألكياس  مصنعين إلنتاج

 الرياض. في مدينة  والثاني جدة،في مدينة ويقع المصنع األول  ،البتروكيميائية مثل األسمدة

مليون لاير في عام  172مقابل  م2014مليون لاير بنهاية عام  176.6بلغت مبيعات الشركة 

مليون لاير  1.7صافي أرباح الشركة لنفس الفترة حصة أسمنت العربية في م، وبلغت 2013

 .م2014مليون لاير في العام  2.6مقابل لاير ألف  900 بانخفاض قدره

 

 )ألف لاير سعودي(               : والزميلة تابعةجدول يبين وصف ألنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها ال

 س المالأر الشركة
نسبة 

 الملكية
 موقع النشاط النشاط نوعها

 صافي األرباح حسب الملكية

2014 2013 

 انتاج أسمنت مساهمة عامة %100 1.000.000 أسمنت العربية
 رابغ

 السعودية
550.642 466.182 

 %86.74 480.641 أسمنت القطرانة
مساهمة 

 خاصة
 انتاج اسمنت

 القطرانة

 األردن
94.786 (274.091)  

شركات منتجات صناعة 

 السمنت
18.000 33.3% 

ذات مسئولة 

 محدودة
 اكياس الورق انتاج

 –جدة 

 الرياض

 السعودية

1.723 2.609 

شركة الباطون الجاهز 

 لتوريدات النشائيةوا
 الخرسانة الجاهزة مساهمةعامة 36.67% 132.500

 عمان

 األردن
5.931 (2.392) 

شركة اسمنت العربية 

 البحرين
 قابضة 100% 4.995

 المنامة قابضة

 البحرين
(68) (68) 
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 : الخطط والتوسعات:  ثالثاً 

  لى مستويات قياسية إتواصل الشركة جهودها فى رفع القدرة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج

 يتها.محافظة على سالمة المعدات واعتمادالجديدة مع 

  العمل على دراسة كافة أنواع الوقود المتاحة واآلثار المالية والبيئية واللوجستية المترتبة

 عليها.

  العمل على تنفيذ التوسعة الجديدة بعد استكمال الدراسات الالزمة واستخدام وقود مختلف

 .الفحم الحجري مثل

 تماد على محطات يض العفالستمرار فى السعي للربط مع الكهرباء المركزية وتخ

 الكهرباء الذاتية مما سيخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

 نتاجية وتخفيض قيمة الوحدة المنتجة، مواصلة العمل على اإلستفادة من كامل الطاقة اإل

والتركيز على خفض التكلفة التشغيلية فى أسمنت القطرانة، وذلك عن طريق الستمرار 

للشركة، ومحاولة إيجاد بدائل وقود أقل كوقود أساسي  و الفحم فى استخدام الفحم الحجري

 والستمرار في تقييم أفضل موارد الطاقة الكهربائية من حيث التكلفة. تكلفة،

  العمل قائم على تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية فى

اد خام أقل تكلفة، وبالتالي تحسين األردن، وإيجاد قنوات تسويقية إضافية وإيجاد موارد مو

 النتائج المالية للشركة.

 : اجهها الشركةالتي تو التوقعات المستقبلية والمخاطر:  رابعاً 

، السابقةبناء على المتغيرات التي طرأت على السوق السعودي فى الفترة التوقعات المستقبلية : 

وذلك لضمان نمو الشركة وتعظيم  ،يث الخطط الستراتيجيةفإن إدارة الشركة تعكف على تحد

 العائد على حقوق المساهمين وتحقيق اإليرادات المستهدفة.

 اآلتي : في الشركة التي تواجه مخاطر التتركز المخاطر التي تواجهها الشركة : 

استثمارها فى أسمنت  تحديداا الخسائر المالية من نتائج أعمال الستثمارات الخارجية و -1

شركة ممثلة في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على مواجهة ذلك عن القطرانة، وتعمل ال

طريق تحسين أوضاع شركة أسمنت القطرانة بإيجاد الحلول التي تحقق زيادة المبيعات 

ف ثوالعتماد بشكل مك ،الجهود التسويقية للشركة طريق تكثيفن عوخفض التكاليف، وذلك 

سمنت فى اعة األـــخرين فى مجال صنارب اآلعلى األبحاث والدراسات واإلطالع على تج

          اضـــختبار انخفإراء ـــبإج بصفة سنويةالشركة  قومتخفيض التكلفة اإلنتاجية.وت
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(Test Impairment)  قيمة أصول شركة أسمنت القطرانة، وعكس النتائج على القوائم

 المالية حتى تظهر أصول الشركة بقيمتها الحقيقية.

 : هيتواجهها شركة أسمنت القطرنة  قد التي روأهم المخاط

 .مخاطر المواد الخام 

 .مخاطر الوقود 

 .مخاطر العمالة 

 تذبذب مستوى العرض و الطلب و كذلك أسعار البيع 

تعمل الشركة دائماا لضمان توفر المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق  -2

 النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.

اجية جديدة إلى األسواق وتذبذب مستوى تلضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنا -3

  العرض والطلب.

 : األصول والخصوم ونتائج األعمال: خامساً 

 الخمس سنوات خالل ونتائج أعمالهاأسمنت العربية  شركة وخصوم أصولب موجز بيان

 االخيرة

 

 : ألف لاير سعودي(                                                                               قائمة المركز المالي( 

 م2014 البيان

 

 م2010 م2011 م2012 م2013

 565.396 866.414 859.340 1.005.425 1.246.974 موجودات متداولة

 273.989 335.574 376.344 414.056 395.564 طويلة األجل  -األصول األخرى 

 3.016.181 2.582.754 2.452.778 لثابتةاألصول ا

 

3.244.789 

 

3.315.560 

 4.154.945 4.446.777 4.251.865 4.002.235 4.095.316 إجمالي الموجودات

 425.433 508.484 443.589 559.990 631,350 مطلوبات متداولة

 35.884 38.933 42.944 43.215 47.709 مطلوبات غير متداولة

 1.190.953 1.104.735 814.129 506.357 187.392 لقروض طويلة األج

 1.652.270 1.652.152 1.300.662 1.109.562 866,451 إجمالي المطلوبات

 800.000 1.000.000 رأس المال المدفوع

 

800.000 800.000 800.000 

 393.565 393.565 393.565 393.565 293.565 عالوة اصدار

 1.562.619 1.494.318 1,723,088 االحتياطيات واألرباح المدورة

 

1.418.488 

 

1.174.345 

 76.221 131.497 162.762 182.681 175.580 أرباح غير محققة عن استثمارات

 58.544 51.075 32.257 22.109 36.632 ةقليألحقوق ا

 2.502.675 2.794.625 2.951.203 2.892.673 3.228.865 حقوق المساهمين

 4.154.945 4.446.777 4.251.865 4.000.235 4.095.316 ق المساهمينإجمالي الخصوم وحقو
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 ألف لاير سعودي(                                                                                قائمة الدخل( 

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البيان

 744.588 1.078.559 1.370.639 1.365.124 1.719.589 اإليرادات 

 (425.658) (574.701) (833.302) (822،855) (988.989) التكاليف 

 318.930 503.858 537.337 542.269 730.600 مجمل الربح 

 (30.878) (56.866) (142.470) (350.631) (55.057) مصاريف إدارية وتسويقية، ومخصصات

 5.491 9،644 صافي -إيرادات ومصاريف أخرى

 

(19.401) (37.391) (25.030) 

 (9.513) (11.155) (8.152) (14.521) (25.404) الزكاة وضريبة الدخل

 1.931 8.787 20.107 9.483 (14.355) حقوق االقلية

 255.440 407.233 387.421 192.091 645.428 صافي الربح

 3.19 5.09 4.84 1.92 6.45 ربح السهم

 19.9% 6.6% 13.1% 14.6% 10.2% (ROE)العائد على حقوق المساهمين 

 

 : التوزيع الجغرافي لإليرادات: سادساً 

 )ألف لاير سعودي(   و الزميلة التحليل الجغرافي إليرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة

 المجموع األردن السعودية االيرادات السنة

2014 

 1.719.589 346.850 1.372.739 السمنت

 226.464 226.464 - * الخرسانة الجاهزة

 176.639 - 176.639 ** صناعة منتجات األسمنت

2013 

 1.365.124 207.014 1.158.110 السمنت

 188.000 188.000 - * الخرسانة الجاهزة

 172.000 - 172.000 ** صناعة منتجات األسمنت
 

 

و ل يتم توحيد نتائج أعمالها  أسمنت العربية حصة سيطرة فيهال تملك  زميلة وهي شركةتمثل إجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز، *

 .في القوائم المالية الموحدة

 

و ل يتم  ل تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها ة زميلةوهي شركمنتجات صناعة األسمنت المحدودة،  تمثل إجمالي إيرادات شركة **

 .توحيد نتائج أعمالها في القوائم المالية الموحدة

 

 التوزيع الجغرافي لإليرادات

73 

27 

السعودية االردن
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 م2014عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي  التشغيليةالفروقات الجوهرية فى النتائج : سابعاً 
 )ألف لاير سعودي(

 مالحظات رنسبة التغي يراتالتغ م2013عام  م2014عام  البيان

 % 28.5 381.230 1.365.124 1.719.589 المبيعات/ اإليرادات

 

 % 24.2 (192.899) (822.855) (988.989) تكلفة المبيعات

 %13.7 (900) (6.570) (7.470) مصروفات البيع والتسويق

 %21.3 (7،544) (35،371) (42،915) مصروفات عمومية وإدارية

 (%100) (14.537) (14.537) 0.00 شطب موجودات غير ملموسة

متلكات خسائر انخفاض في م

 ومعدات

0.00 (291.480) (291.480) (100%) 

 % 252.5 483.905 191.638 675.543 الربح التشغيلي

 

 : اإليضاحات المحاسبية:  ثامناً 

م وفقاا لمعايير 31/12/2014تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي فى 

ية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العرب

 القانونيين.

 

 : لزميلةوا الشركات التابعة:  تاسعاً 

  لزميلةوا التوزيع الجغرافي ألعمال شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة

شركة أسمنت  البيان

 العربية

شركة منتجات 

 صناعة األسمنت

شركة الباطون 

 الجاهز

والتوريدات 

 شائيةاإلن

شركة أسمنت 

 القطرانة

شركة أسمنت 

 العربية البحرين

 البحرين األردن األردن السعودية السعودية مقرها

 المنامة القطرانة عمان الرياض /جدة  رابغ موقع نشاطها

 شركة قابضة إنتاج األسمنت الخرسانة الجاهزة إنتاج أكياس السمنت إنتاج السمنت نشاطها

 %100 % 86.74 % 36.67 % 33.33 %100 نسبة الملكية

 2007 2007 1995 1984 1955 تاريخ التأسيس

 

 : وزميلة الصادرة لكل شركة تابعةتفاصيل األسهم وأدوات الدين :  عاشراً 

 عدد األسهم / الحصص المصدرة / الحصص عدد األسهم اسم الشركة

 المملوكة
 نوع الشركة

 مساهمة خاصة مقفلة سهم 78.607.258 سهم 90.624.000 شركة أسمنت القطرانة

 ذات مسئولية محدودة حصة 6.000.000 حصة 18.000.000 شركة منتجات صناعة األسمنت

 سهم 9.167.500 سهم 25.000.000 شركة الباطون الجاهز
 مساهمة عامة مدرجة

 بالسوق األردني

 قابضة %100ملكية  %100ملكية  شركة أسمنت العربية البحرين 

 



12 
 

 : سياسة توزيع األرباح:  عشرحادي ال

مليدون  191.7مليدون لاير مقابدل  675.5م ربحاا تشغيلياا مقدداره  2014حققت الشركة خالل عام 

%، كمدددا بلدددغ صدددافي الدددربح بعدددد خصدددم الزكددداة  252.5نسدددبته   بارتفددداعم، أي  2013لاير عدددام 

% نتيجة 236سبته ن  إرتفاعب م2013مليون لاير عام  192.1مليون لاير مقابل  645.4الشرعية 

 .حسين اداء شركة اسمنت القطرانةتزيادة مبيعات الشركة المحلية و

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصدروفات العموميدة والتكداليف األخدرى  و 

 على الوجه التالي :( من النظام األساسي للشركة 43وفقاا للمادة )بما فيها الزكاة المفروضة شرعاا 

، و يجوز للجمعية العامة العادية % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي10جنب ي .1

 .وقف التجنيب متى بلغ الحتياطي النظامي نصف رأس المال

 % من رأس المال المدفوع. 5د ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل يوزع من الباقي بع .2

لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبما % من الباقي بعد ذلك من األرباح 10تخصص نسبة قدرها  .3

 ل يتعارض مع التعليمات والنظم السارية.

يجددوز للجمعيددة العامددة بندداء علددى توصددية المجلددس تجنيددب نسددبة مددن األربدداح الصددافية لتكددوين  .4

 خصص لألغراض التي تحددها الجمعية.احتياطي اتفاقي ي  

أن تقددرر تكددوين احتياطيددات وللجمعيددة العامددة عنددد تحديددد نصدديب السددهم مددن األربدداح الصددافية  .5

أخرى بالقدر الذي  يحقق الرخاء للشركة، أو بالقدر الذي يكفل توزيع أرباح ثابتة بقددر اإلمكدان 

 على المساهمين. 

تقرر الجمعية العامة بناء على توصدية مجلدس الدارة، توزيدع جدزء مدن البداقي بعدد ذلدك  .6

 على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 

 التغير فى ملكية األسهم: عشر  الثاني

  المصالح في أنشطة الشركة –مصلحة وحقوق أعضاء مجلس االدارة 

خالل العام المالي المنتهي لدى الشركة يوجد ل تقوم الشركة حالياا بتطبيق خطط لحقوق خيار، ول 

 سواء  -التصويت في خاصة بأولوية تتمتع امتياز أو أسهم أسهمم 2014ديسمبر  31في 

 عادية أسهم عبارة عن الشركة أسهم كل وأن - منسوبيها أو الدارة مجلس أو أعضاء ينللمساهم

 من الحقوق حسب النظام. وغيرها التصويت حقوق في ومتساوية سميةاإل القيمة متساوية
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  : وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء المجلس في أسهم الشركة على النحو التالي
 

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

 العدد
النسبة

% 
 العدد النسبة% العدد 

النسبة

% 
 0 2.645 0 529 0 2.116 المهندس/ عبدهللا محمد العيسى

 0 1.666 0 333 0 1.333 الدكتور/ غسان أحمد السليمان

 0 1.703 0 340 0 1.363 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي

 0،42 419.250 0 83.850 0.42 335.400 د عبدالعزيز السليمانسعو األستاذ/

 0 2.500 0 500 0 2.000 األستاذ/ عبد الهادي علي شايف

 0 1.250 0 250 0 1.000 الدكتور/ سامي محسن باروم

المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الستاذ / 

 ابراهيم محمد ابا الخيل. *
4.219.567 5.27 1.054.891 0 5.274.458 5.27 

 0 1.500 0 300 0 1.200 الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي

 0 1.250 0 250 0 1.000 األستاذ/ عادل محمد الزيد

 

 : تشمل أسهم العضوية.1مالحظة 

 سهم.أبنائهم القصر أية أ: ل تملك زوجات أعضاء مجلس الدارة و2مالحظة 

 م.1/4/2014رأس مال الشركة التي تم الموافقة عليها بتاريخ في دة : التغير في عدد األسهم يرجع إلى الزيا3مالحظة 

 * : هذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ول يملك األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل أي سهم من أسهم الشركة. 4مالحظة 

 

 ( األسهم في نهاية العام بعد أسهم المنحة مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين ) 

 سهم.أباقي كبار التنفيذيين بالشركة، ول تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبنائهم القصر أية  ل يملك

 

 )ألف لاير سعودي(                                       المعلومات المتعلقة بقروض الشركةعشر :  الثالث

 صل القرضأ الجهة المانحة
المدة 

 بالسنوات

رصيد القرض 

31/12/2014 

داده ما تم س

خالل  عام 

2014 

 نتهاءتاريخ اإل

 2015 17.776 18.617 5 185.000 مصرف الراجحي

 40.000 70.000 5 200.000 بنك النماء

 

2016 

 2017 134.074 210.701 7 692.500 بنك الرياض

 55.000 90.000 9 300.000 صندوق التنمية الصناعي

 

2016 

 2016 61.603 117.251 7 421.500 بنك بي إن بي

اجمالي القروض بنهاية 

 العام
1.799.000  506.569 308.453  

 

 وصف ألنشطة وأدوات الدينعشر :  الرابع

 للتحويل إلى أسهم. قابلة للدين للشركة أدوات ل توجد
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  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهعشر :  الخامس

 

رى سواءا كانت ـت مساهمة أختكوين مجلس اإلدارة ومشاركة األعضاء في مجالس إدارات شركا

 غير مدرجة ( مدرجة أو )

 

 تصنيف العضو الصفة االسم رقم

( ) المدرجة وغير المدرجة الشركات المساهمةبيان ب

يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس التي 

 إدارة أسمنت العربية

 مستقل الرئيس عبدهللا محمد العيسى/ المهندس  1

والمناطق ض، السعودية للفنادق سابك، بنك الريامدرجة : ) 

 (. السياحية، الشركة الوطنية للرعاية الطبية

  غير مدرجة :

 مستقل عضو غسان أحمد السليمان/  الدكتور  2

 ) ال يوجد (مدرجة : 

 (. مستشفيات ومراكز المغربي) غير مدرجة : 

 مستقل عضو إبراهيم سليمان الراجحي/ الدكتور  3

 ) ال يوجد (مدرجة : 

 جيالاألشركة  ،مجموعة الراجحي القابضةشركة )  ير مدرجة :غ

شركة إسكان للتنمية  ،شركة العراب للمقاولت ، القابضة

شركة الراجحي  ، لتطوير المطارات طيبةوالستثمار ، شركة 

 (. التحتية البنية عمالأل

4 
سعود عبد العزيز  /  األستاذ

 السليمان
 غير تنفيذي عضو

ي العربية السعودية، الشركة الخليجية العامة المصاف) مدرجة : 

حيث يتولى عضويتها ) شركة الباطون الجاهز باألردن .( للتأمين

 (.ممثالا عن شركة أسمنت العربية

) شركة أسمنت القطرانة باألردن ( حيث يتولى  غير مدرجة :

 عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

 غير تنفيذي عضو عبد الهادي علي شايف/ األستاذ  5

بوبا ، سعودي الهولندي، مجموعة العبيكانالبنك المدرجة : ) 

 ( العربية للتأمين التعاوني

) شركة أسمنت القطرانة باألردن ( حيث يتولى غير مدرجة : 

 عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

 مستقل عضو سامي محسن باروم/ الدكتور  6
 مدرجة : ) ال يوجد (

الشركة  - )تداول(  شركة السوق المالية السعودية) رجة : غير مد

 شركة كلية جدة العالمية -العربية السعودية لالستثمار )سنابل( 

7 
 إبراهيم محمد أبا الخيل/ األستاذ 

 ) ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد (
 غير تنفيذي عضو

ها حيث يتولى عضويت) شركة الباطون الجاهز باألردن ( مدرجة :

 ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

) شركة أسمنت القطرانة باألردن ( حيث يتولى غير مدرجة : 

 عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

8 
   عدنان عبدالفتاح صوفي/ الدكتور 

 م19/3/2014استقال بتاريخ 
 مستقل عضو

 مدرجة : ) ال يوجد (

 غير مدرجة : ) ال يوجد (

 مستقل عضو ل محمد الزيدعاد/ األستاذ  9

شركة مدينة المعرفة  – شركة طيبة القابضة) مدرجة : 

 (القتصادية

ة الذراع ركش -شركة العقيق للتنمية العقارية  غير مدرجة : )

 لمناطقالشركة العربية ل – شركة مرافق طيبة -المكين الصناعية 

 .( السياحية ) أراك
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 : س اإلدارةاجتماعات مجلسجل حضور عشر :  السادس

 

م، ويوضح 2014( اجتماعات خالل العام 6تعزيزاا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة )

 م : 2014الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجتماعات المجلس خالل العام 

 االسم م

م2014رقم وتاريخ االجتماع خالل العام   
  

 

 مالحظات

 
عدد  489 488 487 486 485 484

مرات 

 الحضور

نسبة 

الحضو

 ر

12 

 يناير

23 

 فبراير

1 

 ابريل

1 

 يونيو

7 

 سبتمبر

23 

 نوفمبر

        6 100% المهندس/ عبدهللا محمد العيسى 1

        6 100% الدكتور/ غسان أحمد السليمان 2

        6 100% الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 3

        3 50% سعود عبدالعزيز السليمان ستاذ/األ 4

        6 100% األستاذ/ عبد الهادي علي شايف 5

        6 100% الدكتور/ سامي محسن باروم 6

        5 90% األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل 7

 %100 2 ل ينطبق   الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي 8
ال بتاريخ استق

م19/3/2014  

        5 100% األستاذ / عادل محمد الزيد 9

 

 الصفقات بين الشركة واالطراف ذات العالقةعشر :  السابع

 : تعامالت مع أطراف ذات عالقة 

 م2013عام  م2014عام  البيان م

 17.953 41.991 مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية 1

 13.040 0.00 مبيعات شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة 2

 11.048 14.013 مشتريات شركة منتجات صناعة االسمنت 3

 244 0.00 ايرادات ادارية شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة 4

 2.333 0.00 توزيعات ارباح  شركة منتجات صناعة االسمنت 5

 0 2.918 باطون الجاهز والتوريدات االنشائيةتوزيعات ارباح شركة ال 6

 1.264 1.174 بدالت تمثيل وحضور اجتماعات مجلس االدارة واللجان 7

 1.800 1.800 مكافات أعضاء مجلس االدارة 8

 5.546 7.185 امتيازات المديرين التنفيذيين 9
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 عالقة : اتمستحقات من أطراف ذ 

 م2013عام  م2014عام  البيان

 267 0.00 دينة العالمية للخرسانة الجاهزةشركة الم

 11.700 40.509 شركة الباطون والتوريدات االنشائية

 2.333 3.950 شركة منتجات صناعة االسمنت

 

  عالقة : اتطراف ذألمستحقات 

 م2013عام  م2014عام  البيان

 1.394 2.521 شركة منتجات صناعة االسمنت

 

بية لدى الشركات التابعة والزميلة ل يملكون أية أسهم في هذه الشركات، وليس علماا بأن ممثلي شركة أسمنت العر

 لهم أية مصالح شخصية في هذه الشركات.

 

 المدفوعة ( ( ت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينمكافآت وتعويضا:  عشر الثامن

 )مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )لاير سعودي  
 

 اسم العضو

2014 2013 

ل حضور بد

لجلسات مجلس 

ن اإلدارة واللجا

عنه المنبثقة 

والبدالت األخرى 

 )لاير(

المكافأة السنوية 

لعضوية المجلس 

ألف لاير  200بواقع 

 للسنة

بدل حضور لجلسات 

مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه والبدالت 

 األخرى )لاير(

المكافأة السنوية لعضوية 

ألف  200المجلس بواقع 

 لاير للسنة

)رئيس  عبدهللا محمد العيسى المهندس/ 

  المجلس( 
41.000 200.000 44.040 200.000 

 200.000 48.000 200.000 21.000 الدكتور/ غسان أحمد السليمان

 200.000 34.280 200.000 35.000 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي

 200.000 30.000 200.000 20.498 سعود عبد العزيز السليمان األستاذ/

 200.000 47.000 200.000 33.000 األستاذ/ عبد الهادي علي شايف

 200.000 33.000 200.000 18.000 الدكتور/ سامي محسن باروم

 200.000 72.800 200.000 54.000 االستاذ/ ابراهيم محمد ابا الخيل

 200.000 48.000 200.000 9.000 صوفي  الدكتور/ عدنان عبد الفتاح

 200.000 58.000 200.000 24.600 األستاذ / عادل محمد الزيد

 

 م بعد اعتماد الجمعية العامة.2014 : يتم تطبيق مكافآت  1مالحظة 

 لاير إضافية مقابل رئاسة المجلس.  200.000: يحصل رئيس مجلس الدارة على  2مالحظة 

 الجلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه. : تشمل التعويضات، تذاكر السفر، الفنادق، بدل حضور 3مالحظة 
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 ( لف لايرأ المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين )سعودي  

 2013 2014 المنصب االســـم

 المهندس / قاسم عبد الغني الميمني

 
 الرئيس التنفيذي

 

 

 

 

 

 

7،185 

 
 

 

 

 

 

 

5.546 

 المهندس / محمد عبد الخالق آل سهيل

 م5/1/2014ابتداًء من 
  رئيس عمليات التشغيل

  نائب الرئيس للشئون المالية االستاذ / معتز محمد مرتضى

 المهندس / خالد عبد هللا التهامي

 م30/9/2014حتى 
 مدير تطوير األعمال ومراقب الحوكمة

 

 المراقب المالي وائل ابراهيم الجبهاناألستاذ / 

  اجعة الداخليةمدير المر األستاذ / هاني محمد لحجي

 
 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات:  التاسع عشر

حد كبار أو أأو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة ، ليست هناك أية ترتيبات

 التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

 

 التنازالت عن األرباحعشرون : ال

 وجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه فى األرباح.ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بم

 

 المدفوعات النظامية المستحقةوالعشرون :  الحادي

  لاير سعودي(ألف م ) 2014المدفوعات النظامية المستحقة عام 

 مالحظات م2013 م2014 البيان

  1.169 6،118 الرسوم الجمركية

  27.125 31.731 الزكاة والضريبة

  606 262 تأمينات الجتماعيةالمؤسسة العامة لل

  24.305 31.378 رسوم استغالل الخامات

  53.205 69،489 اإلجمالي

 

و رسوم جوهرية وهامة ومؤثرة تستحق الدفع ألي جهة  تنظيمية أو أي مبالغ أيوجد على الشركة  وفيما عدا ذلك ل

 رقابية.
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   سعودي()ألف لاير المخصصات لمصلحة موظفي الشركةوالعشرون : الثاني 

 .م2014يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 

 م2013 م2014 البيان

 43.215 47.709 مكافأة نهاية الخدمة

 2.700 2.974 برنامج القرض الحسن

 6.100 8.322 مكافأة أداء سنوية للموظفين

 51.925 58.905 اإلجمالي

 

 ت مجلس اإلدارةارإقراوالعشرون :  الثالث

 قر مجلس اإلدارة باآلتي :ي  

 بالشكل الصحيح. أعدتالحسابات أن سجالت  -

 بفاعلية. ن فذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و -

 ذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أنه ل يوجد أي شك ي   -

 

 تقرير مراجع الحسابات والقوائم الماليةوالعشرون :  الرابع

ظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية اخطاء جوهرية، وليست ي

 هناك أية تحفظات تجاهها.
 

  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتهاوالعشرون :  الخامس

  م2014اجتماعات لجان مجلس اإلدارة في 

 

 اللجنة مهامأهم  العدد صفته األعضاء

ودراسة  اف على إدارة المراجعة الداخلية،اإلشر 5من5 رئيس لجنة المراجعة شايف األستاذ/ عبد الهادي علي

القوائم المالية الربع سنوية والختامية قبل 

عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي 

والتوصية بشأنها، وكذلك دراسة نظام الرقابة 

الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

توصية حيال الوتوصياتها في شأنه، بجانب 

وتحديد  تغييرهمالمحاسبين القانونيين وتعيين 

 .أتعابهم

 

 

 

 5من5 عضو لجنة المراجعة الدكتور/ سامي محسن باروم

 األستاذ/ مفضل عباس علي

 م20/3/2014استقال في 

 عضو لجنة المراجعة

 ( مستقل –) عضو خارجي 
 2من1

 المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل

 م1/6/2014اريخ تم تعيينه بت

 عضو لجنة المراجعة 

 مستقل ( –) عضو خارجي 
 2من2

 الدكتور/ غسان أحمد السليمان
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات 

 والمسئولية اإلجتماعية والحوكمة
 5من5

اإلشراف على سياسة حوكمة الشركة، مراجعة 

الترشيحات لعضوية المجلس ولجانه والمراجعة 

ا، ووضع سياسة مكافآت السنوية لحتياجاته

أعضاء المجلس، وتوجيه نشاطات المسئولية 

الجتماعية، ورفع التوصيات الالزمة لمجلس 

 اإلدارة إلقرارها.

 

 الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي

 م19/3/2014 استقال في

عضو لجنة الترشيحات والتعويضات 

 والحوكمة
 1من1

 األستاذ / عادل محمد الزيد
شيحات والتعويضات عضو لجنة التر

 والحوكمة
  5من5

 ( إجتماعات خالل عام 5عقدت لجنة المراجعة )م.2014 

 ( إجتماعات خالل عام 5عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة )م. 2014 
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 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركةوالعشرون :  السادس

أو من السوق المالية  روض على الشركة من هيئةقيد احتياطي مفأي عقوبة أو جزاء أو لم يتم تنفيذ 

 أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخليةوالعشرون :  السابع

ت م ، لم يتبين وجود ثغرا2014لعام لبعد تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة من لجنة المراجعة 

جوهرية تؤثر على نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وتم اصدار التوصيات التالية والتي تعمل على 

 : رفع كفاءة العمل ومستوى السالمة

  لتكاليف التخلص منه دراسة تسويق فاقد النتاج ) الغبار القلوي ( توفيراا. 

  ربط أوامر العمل الخاصة بالصيانة بتصريح السالمة آلياا. 

 حكام الرقابةإعلى نظام الحاسب اآللي للتسليمات لزيادة  تعديالت. 
 

 : حوكمة الشركات:  والعشرون الثامن

اهتمت شركة أسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور 

هـ الموافق 21/10/1427 لئحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية بتاريخ

على المدى الطويل،  ابأهميتهعت الشركة نظاماا فعالا للحوكمة إيماناا م، حيث وض12/11/2006

تها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب اوإنطالقاا من حرص الشركة وتعزيزها لعالق

وعمالا بمبدأ اإلفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس اإلدارة لئحة الحوكمة الخاصة  ،المصالح

من أجل تحسين قيمة حقوق المساهمين على المدى  ؛م25/6/2013بشركة أسمنت العربية بتاريخ 

وقد تم إرسال نسخة من اسات وإجراءات الحوكمة في الشركة، البعيد، باإلضافة إلى توثيق سي

م، وفي إطار حرص الشركة 26/6/2013لئحة حوكمة الشركة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 

لشركة بدأت الشركة في عقد محاضرات تثقيفية على نشر ثقافة الحوكمة وتفعيلها داخل ا

 لمنسوبيها.

كة كما حرصت اإلدارات المختلفة فى الشركة فى المساهمة فى دعم وتقوية نظام الحوكمة بالشر

 ومساهميها.كافة اإلدارات ألفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة  يوتبن

التي تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ حرصت شركة أسمنت العربية على وضع واعتماد السياسات و

األنظمة واللوائح الرسمية واللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها، 

 والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور مستثمريها فى تقييم الشركة.

 اإلجتماعيةشرف على حوكمة الشركة لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية وي  

بوضع ، وتقوم اللجنة نبثقة من مجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة من أعضاء المجلس المستقلينمال

سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بجانب التوصية لمجلس 

، قليناإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، والتحقق السنوي من استقاللية األعضاء المست

عالقة ومتابعة باإلضافة إلى وضع برامج ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات ال

ضابط الحوكمة بالشركة متابعة كافة اللوائح واألنظمة كذلك تنفيذها، ويتولى مراقب الحوكمة و

 ماعيةوالتعويضات والحوكمة والمسئولية اإلجت من لجنة الترشيحات بإشرافالخاصة بالحوكمة 

 بالشركة.
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سترشادية الواردة فى لئحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام وتطبق الشركة األحكام اإل

، ل سيما فيما يتعلق والصناعة األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة

طبيق معيار يكفل تبحقوق المساهمين واإللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية على نحو 

 : موقف الشركة من تطبيق لئحة حوكمة الشركاتويظهر الجدول التالي اإلفصاح والشفافية، 

 الموضوع المادة
طبق 

 بالكامل

طبق 

 جزئياً 
 األسباب والتفاصيل لم يطبق

     حقوق المساهمين المتصلة بالسهم 3

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على  4

 المعلومات
    

     حقوق المساهمين المتصلة باجتماعات الجمعية العامة 5

      حقوق التصويت 6

تم عرضه على الجمعية العامة     تطبيق أسلوب التصويت التراكمي /ب6

 ولم  يتم الموافقة عليه.

 /د6

هل قامت الشركة باإلطالع على التقارير السنوية 

إلعتبارية الذين للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة ا

 –مثل صناديق اإلستثمار  –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

وتصويتهم الفعلي لتتعرف على سياستهم فى التصويت 

وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري فى المصالح 

قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 باستثماراتهم.

    ل ينطبق على شركة أسمنت

 العربية.

     حقوق المساهمين فى األرباح 7

     السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 8

     اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة 9

     الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 10

     مسئوليات مجلس اإلدارة 11

     تكوين مجلس اإلدارة 12

     تشكيل لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 13

     لجنة المراجعةتشكيل  14

     والتعويضاتلجنة الترشيحات تشكيل  15

     اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال 16

     وتعويضاتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 17

     تعارض المصالح فى مجلس اإلدارة 18

- 
ب وتتضمن ) تضار الرقابة الداخليةوضوابط لئحة انظمة 

سياسة إدارة  –نزاهة ودقة البيانات المالية  –المصالح 

 سياسة الرقابة الداخلية ( –المخاطر 
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 : اإلجتماعية: المسئولية  التاسع والعشرون

التزمت شركة أسمنت العربية بمسئولياتها الدائمة تجاه المجتمع، وذلك بتقديم عدد من البرامج 

والتنمية قيم العالقات وخلق الوتطوير شركتنا ء الثقة في بنا، لللمجتمع والبيئةوالمساهمات 

 لمجتمعنا. المستدامة

ونظراا لمساهمة الشركة في خدمة المجتمع وتميزها في األداء، فقد قامت الشركة برعاية العديد من 

للعديد من البرامج التي تهدف إلى خدمة الندوات والمؤتمرات والفعاليات الوطنية، بجانب تبنيها 

 م، ومن أبرزها ما يلي : :2014جتمع خالل العام الم

 
 مركز رابغ الحضاري : -1

كثفت الشركة  فقد، حرصاا من شركة اإلسمنت العربية على خدمة المجتمع المحلي في مدينة رابغ

ومن بينها إقامة دورة تدريبية م 2014ونوعت في  نشاطات وفعاليات المركز خالل عام 

برنامج توعوي مقدم من و، استهدفت موظفين الدوائر الحكومية (فن التعاون مع الجمهور)بعنوان

وكذلك ، حفل شرطة رابغ لتكريم منسوبيها المتقاعدين والمترقين والمميزين، قبل وزراه الزراعة

 .وغيرها من البرامج توحيد البالد ىعلى ذكر 84 الـ حتفاء باليوم الوطنيإلا
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 جائزة جدة للمعلم المتميز: -2
 

 إنطلقت النسخة األولى والثانية والثالثة من الجائزة بتطوير مستمر في آلياتها التي بفضل من هللا

 المعلمة وعرفاناا  / تساعد على تحقيق أهدافها والتي جاءت إلظهار تقدير المجتمع لجهود المعلم

جيال تلبي احتياجاته أبدورهما التعليمي والتربوي الذي يساهم في نهضة الوطن من خالل بناء 

 .وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن هللا

 

 

 مسرعات األعمال:  -3

واصلت مسرعات العمال بتخريج دفعات من رواد األعمال المتميزين ليكون مجموع الخريجين 

 .شركة كل عام 25شركة تقنية ناشئة ساعية لتحقيق هدفها بتخريح  11

دريب في التخصصات التجارية ساعة من الت 120فقد قدمت مسرعات العمال هذا العام أكثر من 

مرشداا، وجميعهم من رجال األعمال السعوديين وكبار التنفيذيين  20المختلفة من خالل أكثر من 

 .والذين يملكون خلفيات تجارية غنية ومتنوعة باإلضافة إلى بصمة في قطاع األعمال في المملكة

م أمام مجموعة من المستثمرين وأعطيت الفرصة لهذه الشركات الناشئة لعرض أفكارهم ومشاريعه

شملت الشركات الناشئة المتخرجة مجموعة متنوعة من ، كما المحتملين ومختلف رجال األعمال

 األعمال التجارية المبتكرة والمؤسسة من قبل رواد أعمال سعوديين.
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 مساهمات أخرى: -4
 

بيل المثال ال للحصر اليوم كما ساهمت الشركة أيضاً في برامج وجمعيات متنوعة ومنها على س

جمعيات تحفيظ القرآن  ,الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين ,العالمي لألطفال المعاقين

الجمعيات الخيرية لمساعدة  ,االجمعية السعودية لمكافحة السرطان ,جمعيات البر الخيرية ,الكريم

 أصدقاء القلب الخيرية.رين وجمعية لجنة مساعدة السجناء المعس ,اب على الزواجبالش

وسوف تواصل الشركة تعزيز جهودها في مجال المسؤولية اإلجتماعية إدراكاً وإيماناً منها بأهمية 

 المساهمة في تنمية المجتمع من خالل تبني برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.
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 الثالثون : حماية البيئة

، لذلك ترجمت هذا الهتمام ضمن استراتيجياتها الحالية لي الشركة البيئة إهتماماا كبيراا تو

والمستقبلية، حيث حصلت على رخصة التشغيل البيئية التي تصدر من الرئاسة العامة لألرصاد 

وحماية البيئة، ووفرت في سبيل ذلك كافة األجهزة الخاصة بالمراقبة الذاتية والتي تعمل على مدار 

الصادرة من المداخن الرئيسية لمصانعها، وربط تلك القراءات الساعة لتسجيل كافة النبعاثات 

بقاعدة بيانات بيئية تستطيع تسجيل تلك القراءات لمدة تصل لسبع سنوات متواصلة ، وقامت 

 الشركة بإجراء القياسات الالزمة لتلك الجهزة بمعرفة الشركات المعتمدة من قبل الرئاسة.

تطلبات لتلك الرخصة و تخطت كافة المراجعات الالزمة التي كما انتهت الشركة من توفير كافة الم

تثبت تأهلها للحصول علي تلك الرخصة ) من دراسات بيئية قامت بها مكاتب معتمدة من الرئاسة 

وعمل قياسات موازية بمعرفة طرف خارجي معتمد من الرئاسة ( حيث استحقت الشركة الحصول 

 . تجديد الشهادة سنوياا  حيث يتمعلي تلك الرخصة العام الماضي ، 

في   كما كان لشركة أسمنت العربية السبق على كافة شركات األسمنت بالمملكة العربية السعودية

كأول شركة  14001مجال التميز البيئي، حيث حصلت الشركة بفضل هللا علي شهادة األيزو 

ت لتأهيلها لهذه اسمنت سعودية تحصل علي تلك الشهادة الدولية ، حيث تخطت كافة المتطلبا

م واستمرت بفضل هللا 2007الشهادة البيئية، وكانت بداية حصول الشركة على تلك الشهادة عام 

 في النجاح في تجديد تلك الشهادة على مدى األعوام السابقة وللسنة السابعة على التوالي.

 : مراقبة الجودة والثالثون الحادي

ودة من دور هام في مجال البناء، وإعتبارها األساس إيماناا من شركة األسمنت العربية لما للج

المتين لديمومة اإلسثتمار، لذا َحِرصت الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة ذات مستوى 

 عالمي، مع اإللتزام بالمحافظة على البيئة.

مجال وتولي شركة األسمنت العربية إهتماماا بالغاا بادخال أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراا في 

صناعة األسمنت لضبط ومراقبة منتجاتها من األسمنت خالل مراحل اإلنتاج المختلفة للحصول 

على أفضل المعايير، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والعالمية، بما يلبي حاجة المستهلك، 

 ناعة. مستلهمةا بذلك رضى العمالء، ولت بقَي على ريادتها وعراقتها في هذا المجال من الص

وتأكيداا على ذلك فقد حصلت الشركة على شهادات محلية وعالمية عديدة منها شهادة أنظمة الجودة 

م والتي يتم مراجعتها داخلياا بصفة دورية وخارجياا من جهات 2002( منذ عام 9001) أيزو 

يئة معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها، كما حصلت الشركة على عالمة الجودة من اله
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السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تقوم الهيئة بجولت تفتيشية مفاجئة وسحب عينات 

وتحليلها في المختبرات الخاصة بها للتأكد من جودتها. وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادة 

 .الجودة من معاهد عالمية أمريكية وألمانية

تاج بنظام آلي لجلب وتحليل العينات أوتوماتيكيا من كما قامت الشركة أيضاا بربط جميع خطوط الن

خالل خطة عمل وعلى مدار الساعة، وكذلك اجراءات التحكم في ضبط موازين عمليات التشغيل 

آلياا دون تدخل بشري مما أضاف ب عداا جديداا للتحكم في جودة المنتجات وضبط عمليات التشغيل، 

ذلك بعض الباحثين واألكاديميين لالطالع على ما وقد تشرفت الشركة بدعوة كبار عمالئها وك

 .وصلت اليه من دقة وتقدم وكان ذلك محل ثناء وتقدير كل من تشرفت الشركة بحضوره للمصنع

والجدير بالذكر أن كبرى شركات المقاولت تستخدم منتجات الشركة في المشاريع الكبرى المنفذة 

المشاعر المقدسة واألبراج الفندقية. وهناك تزايد في حالياا في المنطقة الغربية كالمسجد الحرام و

األسمنت البورتالندي البوزولني من إنتاج الشركة لما يوفره هذا المنتج من مزايا  الطلب على 

 الغنية بالكلور والكبريتات، تجعله بديالا عن أنواع أخرى. عديدة وخاصة في البيئة الساحلية 

 ريةالموارد البش والثالثون : الثاني

تزامن إحتفال مرور ستون عاماا على تأسيس شركة اسمنت العربية مع قيام إدارة الموارد البشرية 

بإجراء تعديالت / تحسينات شاملة لنظام الموارد البشرية، فضالا عن تطوير برامج تحفيز جديدة 

قة الخليج كان هدفها إيجاد بيئة عمل ونظام أجور يليق بمكانة الشركة الرائدة واألقدم في منط

العربي في صناعة السمنت، ويحفظ وضعها التنافسي في سوق العمل. وقد شملت تلك التعديالت، 

على سبيل المثال ل الحصر، سلم الرواتب، نظام الدرجات، سياسات الترقية والعالوة السنوية، 

، ويرجى ديدبدء فعلياا بتطبيق النظام الجتحسين ظروف السكان وخدمات الحي السكني. وقد تم ال

أن يؤتي قطافه من خالل تحسن مستوى رضا وولء الموظفين وزيادة الكفاءة اإلنتاجية والحد من 

 التسرب الوظيفي، األمر الذي سيسهم كثيراا في نجاح جهود اإلدارة التنفيذية إلنشاء الخط السابع.

  المساهمين وآليات التواصل معهمحقوق والثالثون :  الثالث

ركة أسمنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها فى إطار حرص ش

داء الشركة وتطلعاتها من خالل التقرير السنوي لمجلس أهمية بالغة، من خالل إطالعهم على أ

على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على ، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر إدارتها

مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما فى ،ن طريق موقع ) تداول ( وضعها المالي وأعمالها ع

 والصحف اليومية ذلك النتائج األولية والنتائج المالية السنوية الكاملة على موقع الشركة اإللكتروني
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ووسائل اإلفصاح األخرى وفقاا لسياسات اإلفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خالل 

، كما قامت الشركة بالعمل نظمة المعمول بها فى المملكةواأل ئة السوق الماليةتطبيق تعليمات هي

على تحديث قوائم المساهمين المستحقين ألرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم 

 مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم فى استالم جميع مستحقاتهم المالية.

ن أنيطت به مسئولية توفير المعلومات واإلجابة عن كما خصصت الشركة مسئول عالقات مساهمي

 إستفسارات مسئولي األسواق المالية والمساهمين والمستثمرين.

 التاسعة والخمسون :العادية  العامة للجمعية االدارة مجلس توصيات - التوصيات

   :تياآل حضراتكم على يقترح الدارة مجلس نفإ تقدم ما ضوء على

 م.2014ديسمبر  31ى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة علأوالً : 

 31الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ثانياً : 

 م.2014ديسمبر

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المذكورة. ثالثاً : 

وافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  المرابعاً : 

 م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.2015لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

   200مليون لاير كمكافاة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  1.8الموافقة على صرف مبلغ خامساً : 

 م.31/12/2014لف لاير لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في أ

م 2014الموافقة على توصية مجلس الدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام سادساً : 

( لاير للسهم الواحد، حيث تم توزيع أرباح نقدية عن  3.25مليون لاير بواقع )  325قدرها 

( للسهم الواحد، وبذلك يصبح 1.75مليون لاير بواقع ) 175م بلغت 2014النصف األول لعام 

مليون لاير   500م هـو 31/12/2014إجمالي األرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 

( لاير للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية 5% من القيمة اإلسمية للسهم ( بواقع )50) ما يعادل 

 ي سجالت الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.األرباح للمساهمين المقيدين ف


