
1 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مجلس إدارةالسنوي لتقرير ال

 

 سمنت العربيةإشركة 

 

 
 م2015عن أعمال الشركة للعام المالي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المحتويات

 

 

 رقم الصفحة        

 4 كلمة مجلس اإلدارة  

 5 التأسيس والنشاط : أولا 

 5 التشغيل واإلنتاج : ثانياا 

 8 والتوسعات الخطط : ثالثاا 

 9 التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة : رابعاا 

 12 األصول والخصوم ونتائج األعمال : خامساا 

 13 التوزيع الجغرافي لإليرادات : سادساا 

 13 الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية : سابعاا 

 14 اإليضاحات المحاسبية : ثامناا 

 14 الشركات التابعة : تاسعاا 

 14 تفاصيل األسهم وأدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة : عاشراا 

 15 سياسة توزيع األرباح : حادي عشرال

 15 التغير فى ملكية األسهم : الثاني عشر

 16 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة : الثالث عشر

 17 وصف ألنشطة وأدوات الدين : الرابع عشر

 17 وتصنيف أعضائه تكوين مجلس اإلدارة : الخامس عشر

 18 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع : السادس عشر

 18 طراف ذات العالقةالصفقات بين الشركة واأل : السابع عشر

 19 مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : الثامن عشر

 20 التنازلت عن الرواتب والتعويضات : التاسع عشر

 20 التنازلت عن األرباح : نالعشرو

 20 المدفوعات النظامية المستحقة : الحادي والعشرون

 21 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة : الثاني والعشرون

 21 إقرارات مجلس اإلدارة : الثالث والعشرون

 21 تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية : الرابع والعشرون

 21 مجلس اإلدارة واختصاصاتهالجان  : الخامس والعشرون

 22 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة : السادس والعشرون

 22 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية : السابع والعشرون



3 
 

    

 22 ةحوكمة الشرك : الثامن والعشرون

 24 الجتماعيةالمسئولية  : التاسع والعشرون 

 28 حماية البيئة : الثالثون 

 29 مراقبة الجودة : الحادي والثالثون

 30 الموارد البشرية : الثاني والثالثون 

 31 حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم : الثالث والثالثون
 

 

  تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 لس اإلدارة    كلمة مج

 حضرات المساهمين والمساهمات الكرام ،،، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل عام وأنتم بخير

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

م 2015ديسمبر  31 في المنتهية المالية نةللس أعمالها ونتائج السنوي الستين لمجلس إدارة الشركة

مراجع الحسابات  وتقرير وإيضاحاتها المدققة المالية القوائم به هـ مرفقاا 1437ربيع األول  20الموافق 

 عن تلك الفترة.

نتاجية والرقي بأدائها إلى مستويات الشركة بإذن هللا في تطوير وتنمية أنشطتها اإل وسوف تستمر جهود

في اإلنتاج وزيادته تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام، والعمل على خفض تكاليف  قياسية جديدة

عن طريق إيجاد قنوات تسويق اإلستثمار مصنع رابغ ومصنع أسمنت القطرانة ، وتعظيم العائد على 

 طويلة المدى تساهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

لسعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقي بشركتكم وتحقيق وهنا فإن مجلس الدارة يؤكد لكم مجدداا ا

المصلحة القصوى للمساهمين مع المحافظة واللتزام بقيم الشركة وإتباع األنظمة والقوانين السائدة في أي 

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

 .   اإلجتماعية

الختام يتقدم مجلس اإلدارة لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها، ويدعو هللا عز  وفي

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

نايف بن بن  محمدي األمير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملك

بن عبد العزيز آل  بن سلمانعبدالعزيزآل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد 

  سعود.

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

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

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  731العربية السعودية بموجب المرســـوم الملكي رقـم 

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

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

 .م1957أبريل   13الموافق هـ 1376رمضان  14

، ص.ب عبد العزيز طريق الملك سمنت العربية،مبنى شركة األإن عنوان الشركة الرئيسي هو 

 ، المملكة العربية السعودية.21411، جدة 275

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

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

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

 : التشغيل واإلنتاجثانياً : 

 مصنع رابغ :  .أ 

 5.7 ـطن من السمنت مقارنة ب مليون 5.4ما مقداره  م 2015جمالي انتاج الشركة لعام إ بلغ 

  .%  5.3وبنسبة ألف طن   300قدره  بنقصأي  م 2014طن عام  مليون

ملينون طنن  3.59 ـمليون طنن مقارننة بن 3.71م ما مقداره  2015لعام  كما بلغ انتاج الكلنكر 

 .%  3.2وبنسبة طن  ألف 117قدرها  م وبزياده  2014عام 

 م2015لعام  نواع االسمنتألكل نوع من ي دفى السوق السعو اإلنتاج المباعنسب 
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  : شركة تابعة – سمنت القطرانة )األردن(أشركة  .ب 

م، في حين بلغت كمية إنتاج السمنت 2015مليون طن في عام  1.65بلغ حجم إنتاج الكلنكر 

من الكلنكر واألسمنت بنهاية ديسمبر  مبيعات الشركةإجمالي طن، وبلغت لف أ 927لنفس الفترة 

م محققة نسبة نمو 2014مليون لاير عام  522مليون لاير تقريباا مقابل  616م ما قيمته 2015

، وبالتالي بلغت حصة شركة األسمنت العربية سعارالمبيعات واألحجم زيادة % وذلك بسبب 18

أن شركة  علماا ،  م 2015مليون لاير تقريباا بنهاية عام  125شركة أسمنت القطرانة  رباحأمن 

م 2015مليون لاير خالل عام  143.8لقطرانة حققت بفضل هللا صافي أرباح بلغت أسمنت ا

سعار زيادة المبيعات واألالسابق، وذلك بسبب لعام لمليون لاير  109.2 ربحمقابل صافي 

 حفاظ الشركة على حصتها السوقية باإلضافة إلى ترشيد التكاليف الصناعية والتشغيلية.و

مليون لاير تقريباا. بينما  347ألف طن وبقيمة  860نت المحلية هذا وقد بلغت مبيعات األسم

مليون لاير   22وبقيمة  ألف طن  104.2 والكلنكر بلغت كمية مبيعات التصدير من األسمنت

  تقريباا.

كما ورد في التقرير السنوي التاسع والخمسين لعام سياسة تسويقية مفصلة   كما تتبع الشركة

 .م2014

 : شركة تابعة – (لبحرينامملكة ) لبحرين القابضةاعربية السمنت األشركة  .ج 

سمنت البحرين في مملكة البحرين لغرض إدارة أم، تم تأسيس شركة  2007نوفمبر  5بتاريخ  

الشركات التابعة لها واستثمار أموالها في األسهم والسنندات واألوراق المالينة وتملنك العقنارات 

وتقنديم القنروض والكفنالت والتموينل للشنركات التابعنة  لمباشنرة نشناطها ؛والمنقولت الالزمة

 .لها

، بينمنا تتملننك شننركة % مننن شننركة أسنمنت البحننرين 100تتملنك شننركة أسنمنت العربيننة نسنبة 

% منن شنركة البناطون  36.7% من شركة أسنمنت القطراننة و 86.74البحرين نسبة  أسمنت

 الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن.

   : زميلةشركة  – لجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردنشركة الباطون ا .د 

الظروف التشغيلية ستمرار إايجابية هذا العام وهلل الحمد رغم في تحقيق نتائج الشركة  استمرت

، حيث بلغت مبيعات شركة الباطون يوشدة المنافسة التي يمر بها السوق األردن ،الصعبة
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 ،من الخرسانة الجاهزة مكعب تقريباا  متر ليونم 1 حوالي م2015الجاهز والتوريدات لعام 

مليون لاير  218 يمة إجمالي مبيعات الشركةالعام الماضي. حيث بلغت ق مساوية لمبيعات

 15.5م، وقد وصل صافي أرباح الشركة لنفس الفترة أكثر من 2015تقريباا بنهاية ديسمبر 

رباح الصافية لهذا الستثمار أكثر سمنت العربية من األأمليون لاير. وبالتالي فقد بلغت حصة 

% من ملكية الشركة.أما بخصوص  36.7سمنت العربية أ تملكمليون لاير، حيث  5.3من 

زالت في المركز الثاني على الرغم من  فإن الشركة ما األردنيحصة الشركة في السوق 

 .في السوق األردني المنافسة األولىتقريب الفارق من الشركة 

  : زميلةشركة  – (CPI) اعة اإلسمنت المحدودة شركة منتجات صن .ه 

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

والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك  سمنت المحدودةشركة منتجات صناعة األ

ألكياس الخاصة بتعبئة المنتجات ، واسمنتتعبئة األالخاصة باألكياس  الشركة مصنعين إلنتاج

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

مليون لاير في  176.6مقابل  م2015مليون لاير بنهاية عام  198.2بلغت مبيعات الشركة 

مليون لاير  3الفترة صافي أرباح الشركة لنفس حصة أسمنت العربية في م، وبلغت 2014عام 

 .مليون لاير 1.3بارتفاع  قدره  م2014مليون لاير في العام  1.7مقابل 

 

 )ألف لاير سعودي(               : والزميلة جدول يبين وصف ألنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة

 س المالأر الشركة
نسبة 

 الملكية
 موقع النشاط النشاط نوعها

 حسب الملكيةصافي األرباح 

2015 2014 

 انتاج أسمنت مساهمة عامة %100 1.000.000 أسمنت العربية
 رابغ

 السعودية
475,569 550,642 

 %86.74 480.641 أسمنت القطرانة
مساهمة 

 خاصة
 انتاج اسمنت

 القطرانة

 األردن
124،569 94,786 

شركات منتجات صناعة 

 السمنت
18.000 33.3% 

ذات مسئولة 

 ةمحدود
 اكياس الورق انتاج

 –جدة 

 الرياض

 السعودية

2,956 1,723 

شركة الباطون الجاهز 

 لتوريدات النشائيةوا
 الخرسانة الجاهزة مساهمةعامة 36.67% 132.500

 عمان

 األردن
5,285 5,931 

شركة اسمنت العربية 

 البحرين
 قابضة قابضة 100% 4.995

 المنامة

 البحرين
(67)  (68) 
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  : طط والتوسعاتالخ:  ثالثاً 

تدرس الشركة حالياا المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة السمنت لكي تتفاعل 

ي مخاطر قد تؤثر سلباا أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أوأبشكل سريع مع 

العربية على نت سمأ شركة دارة إوتعكف . و تمنع من تأثيرها عليهاأعلى عمل الشركة لكي تحد 

( المنطقة الغربية)وتعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها الطبيعي ستعادة إتطبيق ما من شأنه 

وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام .والنمو من خالل خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي

 : التاليةهداف األللشركة 

  مع العمالءستراتيجية إبناء عالقات.  

 مختلفة من السمنت والتوعية بالستخدامات المناسبة لكل نوعنواع أق تسوي. 

 النمو في مجال صناعة وتسويق السمنت. 

 العمل على ما من شأنه استقرار واستمرار ربحية اسمنت القطرانة. 

  العمل على دراسة البدائل المتاحة والقتصادية للوقود واآلثار المالية والبيئية

 .عليها اللوجستية المترتبة

  الستمرار فى السعي للربط مع الكهرباء المركزية وتخفيض العتماد على محطات

 .الكهرباء الذاتية مما سيخفض تكاليف التشغيل والصيانة

  لى مستويات إتواصل الشركة جهودها فى رفع القدرة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج

 .محافظة على سالمة المعدات واعتماديتهاالقياسية جديدة مع 

  العمل على دراسة كافة أنواع الوقود المتاحة واآلثار المالية والبيئية واللوجستية

 المترتبة عليها.

  وقود الالعمل على تنفيذ التوسعة الجديدة بعد استكمال الدراسات الالزمة واستخدام

 البترولي.الفحم  مثل البديل

 م :2017خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بحلول عام 

  : النقاط التالية من م2017ة الدولية بحلول عام محاسبمعايير التطبيق ل خطة الشركة تتكون

ر الدوليننة يصنندار قننوائم ماليننة موحنندة سنننوية للشننركة ) لالسننتخدام الننداخلي( وفقننا للمعننايإ -

م، 2015م، 2014للتقننارير الماليننة مدققننة بواسننطة المحاسننب القننانوني للشننركة للسنننوات 

عننام  داء والمقارننة التاريخينة مننع بندء التطبينق الفعلنني فنيلتسنهيل متابعننة األوذلنك م 2016

 طبقنناا  م2014لقننوائم الماليننة لعننام ، هننذا وقنند أعنندت الشننركة بالفعننل مسننودة أوليننة ل م2017

فروقننات جوهريننة فيمننا يخننص النتننائج الماليننة  أي ، ولننم تظهننرة الدوليننةالمحاسننب لمعننايير

    للشركة.

ايير الدولينة الماليين في الشركة للتعرف على المعنريبية للمحاسبين وعقد برامج ودورات تد -

 .تطبيقاتهاللتقارير المالية و

مته لحتياجات تطبيق المعايير ئالتأكد من مالفحص ومراجعة نظام الحاسب اآللي للشركة و -

 .الدولية للتقارير المالية
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  : ةالتي تواجهها الشرك التوقعات المستقبلية والمخاطر:  رابعاً 

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

، وذلك لضمان نمو الشركة وتعظيم العائد على يث الخطط الستراتيجيةإدارة الشركة تعكف على تحد

 حقوق المساهمين وتحقيق اإليرادات المستهدفة.

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

 : التي قد تواجهها هي المخاطرهذه وأهم مخاطر قد تواجه شركة أسمنت القطرانة،  -1

 .مخاطر المواد الخام 

 .مخاطر الوقود 

 .مخاطر العمالة 

 تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع. 

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

 النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.

اجية جديدة إلى األسواق وتذبذب مستوى تالضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إن -3

 العرض والطلب.

 : مخاطر مالية عامة -4

 مخاطر أسعار العمولة 

ت المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوا

احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة  عن الناشئة

 .لألدوات المالية

المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها 

إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات .اتعمولة بما في ذلك القروض البنكية والمرابح

اإلفتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات 

 31األخرى ثابتة، بناء على المطلوبات المالية ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 

المرجح ألسعار  نقاط أساس في المتوسط 10إن تغيراا افتراضياا من  .م2015ديسمبر 

 31العمولة ألرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في 

لاير  مليون 0.16من شأنه أن يؤثر على صافي مصروف العمولة بمبلغ  م2015ديسمبر 

 .مليون لاير سعودي( سنوياا في اإلجمالي  0.4: مبلغ  م 2014سعودي تقريباا )
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 مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات 

تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على  .المالية حال استحقاقها

بما في ذلك اتفاقيات  .التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها

لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة  .ئتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبليةبتسهيالت ا

مليون لاير  239:  م 2014م )2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  283بمبلغ 

 . سعودي(

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

من المتوقع من  . من التسهيالت البنكية والقرض ألجل ومطلوبات أخرى والجزء المتداول

شهراا من تاريخ قائمة  12الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خالل 

 .المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك

 ئتمانمخاطر اإل 

طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد ئتمان في اخفاق تتمثل مخاطر اإل

ئتمان فيما يتعلق تعمل المجموعة على الحد من مخاطر اإل .الطرف اآلخر خسارة مالية

 ومراقبة الذمم المدينة القائمة ،ئتمان لكل عميل على حدةإبالعمالء عن طريق وضع حدود 

% من الذمم المدينة القائمة  63 يمثل أكبر خمسة عمالء .والحصول على خطابات ضمان

لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في . %( 62:  م2014م ) 2015ديسمبر  31كما في 

المبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشرون عميالا حيث بلغت نسبة المبيعات إلى هؤلء 

 م2015ديسمبر  31% من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في  43العمالء 

%  91%( كما بلغت نسبة أرصدة الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات  57:  م2014)

 .%( 81:  م2014 ) م2015ديسمبر  31من إجمالي أرصدة الذمم المدينة للشركة كما في 

ئتمان محدودة نظراا ألن المجموعة لديها خطابات ضمان بنكية تعتقد اإلدارة أن مخاطر اإل

ة وسجل حقة من هؤلء العمالء كما أن المجموعة لديها عالقات طويلتغطي األرصدة المست

 .تحصيالت مع هؤلء العمالء

 مخاطر العملة 

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت 

جنبية خالل دورة أعمالها إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األ.األجنبية

لم تقم المجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية خالف الريال السعودي والدولر  .العادية

 .نار األردني واليورو خالل السنةاألمريكي والدي
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ي تنتج من تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة الت

ت أجنبية تابعة لدى المجموعة أيضاا استثمارات في شركا. التعرض لعمالت مختلفة

تتمثل تلك المخاطر . موجوداتهم لمخاطر تحويل العملة والتي تتعرض صافي ،ومرتبطة

يتم قيد أثر . لريال السعودي والدينار األردنيحالياا في تذبذبات أسعار تحويل العملة بين ا

 إن تغيراا  .همين في القوائم المالية الموحدةهذه التعرضات في بند منفصل في حقوق المسا

نقاط أساس في سعر اليورو ألرصدة المطلوبات المالية ذات السعر  10من  افتراضياا 

م من شأنه أن يؤثر على صافي إيراد/مصروف فروقات 2015ديسمبر  31المتغير كما في 

مليون  1.17م : 2014)  تقريباا  مليون لاير سعودي 0.58تحويل العمالت األجنبية بمبلغ 

 ( لاير سعودي تقريباا 

 لسوقطر امخا 

تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك 

 .األصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في األسعار

  رأس المالمخاطر إدارة 

      تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الستمرار مع تضخيم العوائد  

ليس لدى المجموعة هيكل رأس مال بأهداف محددة أو  .للمساهمين بأكبر قدر ممكن

تبقى الستراتيجية الكلية  .معدلت ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال

يتكون هيكل رأس المال للمجموعة  .عليه دون تغيير عن السنة الماضيةللمجموعة كما هي 

ل المرابحة ألجل مقاصة النقد وما في حكمه( وحقوق الملكية )التي تموي من صافي الديون )

تتكون من رأس المال والحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم 

 .استثمارات متاحة للبيع وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة(

 
 )ألف لاير سعودي(                                          : هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي

 

 م2014 م2015 البيان

 506.569 274.666 مجموع الديون

 (563.498) (490.538) ناقص: النقد وما في حكمه

 (56.929) (215.872) صافي الدين

 3.192.233 3.184.417 مجموع حقوق الملكية

 (1.78) (6.78) )نسبة(معدل الدين إلى حقوق الملكية 
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 : األصول والخصوم ونتائج األعمال: خامساً 

 االخيرة الخمس سنوات خالل ونتائج أعمالهاأسمنت العربية  شركة وخصوم أصولب موجز بيان

 

 : سعودي( )ألف لاير                                                                               قائمة المركز المالي 

 م2014 م2015 البيان

 

 م2011 م2012 م2013

 866,414 859,340 1,005,425 1,246,974 1,150,765 موجودات متداولة

 335,574 376,344 414,056 395,564 293,876 طويلة األجل  -األصول األخرى 

 3,016,181 2,582,754 2,452,778 2,449,710 األصول الثابتة

 

3,244,789 

 4,446,777 4,251,865 4,002,235 4,095,316 3,894,351 لموجوداتإجمالي ا 

 508,484 443,589 559,990 631,350 503,178 مطلوبات متداولة

 38,933 42,944 43,215 47,709 54,398 مطلوبات غير متداولة

 1,104,735 814,129 506,357 187,392 96,748 قروض طويلة األجل

 1,652,152 1,300,662 1,109,562 866,451 654,324 إجمالي المطلوبات

 800,000 1,000,000 1,000,000 رأس المال المدفوع

 

800,000 800,000 

 393,565 393,565 393,565 293,565 293,565 عالوة اصدار

 1,562,619 1,494,318 1,723,088 1,799,242 االحتياطيات واألرباح المدورة

 

1,418,488 

 131,497 162,762 182,681 175,580 91,610 ن استثماراتأرباح غير محققة ع 

 51,075 32,257 22,109 36,632 55,610 ةقليألحقوق ا

 2,794,625 2,951,203 2,892,673 3,228,865 3,240,027 حقوق المساهمين

 4,446,777 4,251,865 4,000,235 4,095,316 3,894,351 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 

 ألف لاير سعودي(                                                                                لدخلقائمة ا( 

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان

 1,078,559 1,370,639 1,365,124 1,719,589 1,642,559 اإليرادات 

 (574,701) (833,302) (822,855) (988,989) (918,982) التكاليف 

 503,858 537,337 542,269 730,600 723,577 مجمل الربح 

 (56,866) (142,470) (350,631) (55,057) (65,178) مصاريف إدارية وتسويقية، ومخصصات

 5,491 9,644 (11,773) صافي -إيرادات ومصاريف أخرى

 

(19,401) (37,391) 

 (11,155) (8,152) (14,521) (25,404) (27,300) الزكاة وضريبة الدخل

 8,787 20,107 9,483 (14,355) (19,188) األقليةحقوق 

 407,233 387,421 192,091 645,428 600,138 صافي الربح

 5.09 4.84 1.92 6.45 6.00 ربح السهم

 % 18.5 % 20 % 6.6 % 13.1 % 14.6 (ROE)العائد على حقوق المساهمين 
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 : التوزيع الجغرافي لإليرادات: سادساً 

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

 المجموع األردن السعودية االيرادات السنة

2015 

 1,642,559 369,101 1,273,458 * السمنت

 218,069 218,069 - ** الخرسانة الجاهزة

 198,234 - 198,234 *** صناعة منتجات األسمنت

2014 

 1,719,589 346,850 1,372,739 * السمنت

 226,464 226,464 - ** الخرسانة الجاهزة

 176,639 - 176,639 *** صناعة منتجات األسمنت
 

 

 تتركز كامل إيرادات األسمنت في المملكة العربية السعودية في سوق المنطقة الغربية.      *

أعمالها  ول يتم توحيد نتائج  ل تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها زميلة وهي شركةلباطون الجاهز، تمثل إجمالي إيرادات شركة ا   **

 .في القوائم المالية الموحدة

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

 .أعمالها في القوائم المالية الموحدةتوحيد نتائج 

 

  التوزيع الجغرافي لإليرادات

71%

29%

السعودية االردن

 
 

 

 

                      م2014ينتائج السنة مقارنة بالعام المالعن  الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية: سابعاً 

 )ألف لاير سعودي(                                                                                             
 

 نسبة التغير التغيرات م2014عام  م2015 البيان

 ( %4.48) (77،030) 1,719,589 1,642,559 المبيعات/ اإليرادات

 ( %7.08)  70،007  (988,989) (918,982) تكلفة المبيعات

 % 10.12       (756)  (7,470) (8,226) مصروفات البيع والتسويق

 % 19.68 (9،365) (47،587) (56،952) مصروفات عمومية وإدارية

 0 0 0 0 شطب موجودات غير ملموسة

 0 0 0 0 خسائر انخفاض في ممتلكات ومعدات

 % (2.54) (17،144) 675.543 658,399 الربح التشغيلي
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ي ربح الانخفاض إجمبصفة رئيسة إلى  م عن العام الماضي 2015يعود سبب انخفاض أرباح عام 

% (   1مليون لاير مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ) نسبة انخفاض  7المجموعة بحوالي 

مليون لاير قيمة الشهرة  15شطب مبلغ  ،مليون لاير  9.4زيادة المصاريف العمومية واإلدارية بواقع 

مليون لاير، هذا وقد  16.3اإليرادات األخرى بواقع  انخفاض صافي  ،في شركة زميلة في األردن 

 .مليون لاير مقارنة مع العام السابق 10.3انخفضت نفقات التمويل بواقع 

 

 

 : اإليضاحات المحاسبية:  ثامناً 
م وفقاا لمعايير المحاسبة 31/12/2015تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي فى 

 يها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المتعارف عل

 

 : لزميلةوا الشركات التابعة:  تاسعاً 

  لزميلةوا التوزيع الجغرافي ألعمال شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة

شركة أسمنت  البيان

 العربية

شركة منتجات 

 صناعة األسمنت

شركة الباطون 

 جاهزال

والتوريدات 

 اإلنشائية

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 
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 : سياسة توزيع األرباحعشر : حادي ال

ملينون لاير   675.5ملينون لاير مقابنل  658.4ربحناا تشنغيلياا مقنداره  م2015حققت الشركة خالل عام 

 600.1%، كما بلغ صنافي النربح بعند خصنم الزكناة الشنرعية   2.5نسبته   نخفاضبا، أي م2014عام 

 .%  7  بإنخفاض نسبته  م 2014ام مليون لاير ع 645.4مليون لاير مقابل 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيهنا 

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

، و يجننوز للجمعيننة العامننة % مننن األربنناح الصننافية لتكننوين احتينناطي نظننامي10يجنننب  .1

 .العادية وقف التجنيب متى بلغ الحتياطي النظامي نصف رأس المال

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

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

 تعليمات والنظم السارية.وبما ل يتعارض مع ال

يجوز للجمعية العامة بناء على توصية المجلس تجنيب نسبة من األربناح الصنافية لتكنوين  .4

 خصص لألغراض التي تحددها الجمعية.احتياطي اتفاقي ي  

وللجمعية العامة عند تحديد نصيب السهم من األرباح الصافية أن تقرر تكنوين احتياطينات  .5

الرخناء للشنركة، أو بالقندر النذي يكفنل توزينع أربناح ثابتنة بقندر أخرى بالقدر الذي  يحقنق 

 اإلمكان على المساهمين. 

تقرر الجمعية العامة بنناء علنى توصنية مجلنس الدارة، توزينع جنزء منن البناقي بعند ذلنك  .6

 على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 التغير فى ملكية األسهمعشر :  الثاني

  المصالح في أنشطة الشركة –االدارة مصلحة وحقوق أعضاء مجلس 

خنننالل العنننام لننندى الشنننركة يوجننند ل تقنننوم الشنننركة حاليننناا بتطبينننق خطنننط لحقنننوق خينننار، ول 

 فني خاصنة بأولوينة تتمتنع أسنهم امتيناز أو أسنهمم 2015ديسنمبر  31فني المنالي المنتهني 

 سنهمأ كنل وأن - منسنوبيها أو الدارة مجلنس أو أعضناء للمسناهمين سنواء  - التصنويت

 التصنويت حقنوق فني ومتسناوية سنميةاإل القيمنة متسناوية عادينة أسنهم عبنارة عنن الشنركة

 من الحقوق حسب النظام. وغيرها
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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

% 
 0.00 2.645 0.00 0 0.00 2.645 المهندس/ عبدهللا محمد العيسى

 0.00 1.666 0.00 0 0.00 1.666 الدكتور/ غسان أحمد السليمان

 0.00 1.703 0.00 0 0.00 1.703 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي

 0.41 410.791 0.00 8.459 0.42 419.250 سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/

 0.00 1.250 0.00 0 0.00 1.250 الدكتور/ سامي محسن باروم

المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها االستاذ 

 / ابراهيم محمد ابا الخيل. *
5.274.458 5.27 0 0.00 5.274.458 5.27 

 0.00 1.250 0.00 0 0.00 1.250 األستاذ/ عادل محمد الزيد

 0.00 9.500 0.00 6.000 0.00 3.500 / الوليد عبد الرزاق الدريعانالمهندس 

 0.00 1.000 0.00 0 0.00 1.000 المهندس / معتز قصي العزاوي

 

 : تشمل أسهم العضوية.1مالحظة 

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

 عامة للتقاعد ول يملك األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل أي سهم من أسهم الشركة.* : هذه األسهم ملك المؤسسة ال 3مالحظة 

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

  سهم.أل يملك باقي كبار التنفيذيين بالشركة، ول تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبنائهم القصر أية 

 

 )ألف لاير سعودي(                                              المعلومات المتعلقة بقروض الشركة عشر : الثالث

 صل القرضأ الجهة المانحة
المدة 

 بالسنوات

 المتبقي رصيد القرض

31/12/2015 

ما تم سداده خالل  

 2015عام 
 نتهاءتاريخ اإل

 2015 18,617 0 5 185,000 مصرف الراجحي

 2016 40,000 30,000 5 200,000 بنك النماء

 2017 141,980 68,722 7 692,500 بنك الرياض

صندوق التنمية 

 الصناعي
300,000 9 0 90,000 2016 

 2016 58،806 58،444  7 421,500 بنك بي إن بي

البنك السعودي 

 ساب -البريطاني 
117,500 5 117,500 0 2020 

اجمالي القروض 

 بنهاية العام
1,916,500  274،666 349،403  
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  وصف ألنشطة وأدوات الدينعشر :  الرابع

 للتحويل إلى أسهم. قابلة للدين للشركة أدوات ل توجد

 

  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهعشر :  الخامس

رى سننننواءا ـتكننننوين مجلننننس اإلدارة ومشنننناركة األعضنننناء فنننني مجننننالس إدارات شننننركات مسنننناهمة أخنننن

 درجة (غير م كانت )مدرجة أو

 الصفة االسم رقم
تصنيف 

 العضو

( ) المدرجة وغير المدرجة الشركات المساهمةبيان ب

يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة التي 

 أسمنت العربية

 غير تنفيذي الرئيس عبدهللا محمد العيسى/ المهندس  1

شركة دور للضيافة، شركة اتحاد سابك، بنك الرياض، مدرجة : ) 

 (. التصالت

 ) ال يوجد ( غير مدرجة :

 مستقل عضو غسان أحمد السليمان/  الدكتور  2

 ) ال يوجد (مدرجة : 

مجموعة غسان  – مستشفيات ومراكز المغربي) غير مدرجة : 

 (. السليمان

 مستقل عضو إبراهيم سليمان الراجحي/ الدكتور  3

 ( ) ال يوجدمدرجة : 

 جيالاألشركة  ،مجموعة الراجحي القابضةشركة )  غير مدرجة :

 (.المطاراتلتطوير  طيبة، شركة شركة العراب للمقاولت ، القابضة

 غير تنفيذي عضو السليمان سعود عبد العزيز /  األستاذ 4

المصافي العربية السعودية، الشركة الخليجية العامة ) مدرجة : 

حيث يتولى عضويتها ن الجاهز باألردن ) شركة الباطو.( للتأمين

 (.ممثالا عن شركة أسمنت العربية

) شركة أسمنت القطرانة باألردن ( حيث يتولى  غير مدرجة :

 عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

 مستقل عضو سامي محسن باروم/ الدكتور  5
 ) ال يوجد (مدرجة : 

الشركة  - )تداول(  يةشركة السوق المالية السعود)  غير مدرجة :

 .( شركة كلية جدة العالمية -العربية السعودية لالستثمار )سنابل( 

6 
 إبراهيم محمد أبا الخيل/ األستاذ 

 ) ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد (
 غير تنفيذي عضو

حيث يتولى عضويتها ) شركة الباطون الجاهز باألردن ( مدرجة :

 ة.ممثالا عن شركة أسمنت العربي

) شركة أسمنت القطرانة باألردن ( حيث يتولى غير مدرجة : 

 عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية.

 مستقل عضو عادل محمد الزيد/ األستاذ  7

 ( شركة طيبة القابضةمدرجة : ) 

 – طيبةشركة مرافق  -شركة العقيق للتنمية العقارية  غير مدرجة : )

 .ية ) أراك (الشركة العربية للمناطق السياح

 مستقل عضو المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان 8

شركة اليانز السعودي  –) شركة الخليج للتدريب والتعليم مدرجة : 

 الفرنسي للتأمين (.

 ) ال يوجد (غير مدرجة : 

 غير تنفيذي عضو المهندس / معتز قصي حسن العزاوي 9

 ) ال يوجد (مدرجة : 

المملكة  ) شركة ميرل لنش - افول لألغذيةشركة ص) غير مدرجة : 

شركة أسمنت القطرانة باألردن حيث يتولى  - السعودية ( العربية

المية ـــشركة عافية الع – عضويتها ممثالا عن شركة أسمنت العربية

ة كشر –لكة للصناعات الغذائية )مصر( شركة الم –) مصر ( 

شركة المتحدة للسكر) مصر ال –الغذائية )مصر( الفراسة للصناعات 

 .) مصر ( شركة السكندرية للسكر –( 
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  : اجتماعات مجلس اإلدارةسجل حضور عشر :  السادس
، ويوضح الجدول م2015( اجتماعات خالل العام 6اإلدارة )تعزيزاا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس 

  : م2015لعام أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجتماعات المجلس خالل ا

 االسم م

م2015 رقم وتاريخ االجتماع خالل العام  
  

 

 مالحظات

 
عدد  495 494 493 492 491 490

مرات 

 الحضور

نسبة 

 الحضور
1 

 يناير

18 

 فبراير

5 

 ابريل

14 

 يونيو

13 

 سبتمبر

20 

 مبرديس

  6 100% المهندس/ عبدهللا محمد العيسى 1

  6 100% أحمد السليمان الدكتور/ غسان 2

  6 100% الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 3

  3 50% سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 4

  5 83% الدكتور/ سامي محسن باروم 5

  5 83% األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل 6

  5 83% ذ / عادل محمد الزيداألستا 7

  6 100% المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان 8

  6 100% المهندس / معتز قصي العزاوي 9

 

 الصفقات بين الشركة واالطراف ذات العالقةعشر :  السابع

 : ألف لاير سعودي(                                                                تعامالت مع أطراف ذات عالقة( 

 م2014عام  م2015عام  البيان م

 41.991 63.266 مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية 1

 14.013 14.752 مشتريات شركة منتجات صناعة االسمنت 2

 2.918 3.860 يةتوزيعات ارباح شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائ 3

 1,174 1.376 تمثيل وحضور اجتماعات مجلس االدارة واللجان بدالت 4

 1,800 1.643 مكافات أعضاء مجلس االدارة 5

 7,185 7.636 امتيازات المديرين التنفيذيين 6

 ف لاير سعودي()أل                                                             عالقة : اتمستحقات من أطراف ذ 

 م2014عام  م2015عام  البيان

 40.509 34.775 شركة الباطون والتوريدات االنشائية

 3.950 3.950 شركة منتجات صناعة االسمنت
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  ألف لاير سعودي(                                                                 عالقة : اتطراف ذألمستحقات( 

 م2014ام ع م2015عام  البيان

 2.521 2.395 شركة منتجات صناعة االسمنت

 

علماا بأن ممثلي شركة أسمنت العربية لدى الشركات التابعة والزميلة ل يملكون أينة أسنهم فني هنذه الشنركات، ولنيس 

 لهم أية مصالح شخصية في هذه الشركات.

 

 فوعة (المد ( ت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينمكافآت وتعويضا:  عشر الثامن

 )مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )لاير سعودي  
 

 اسم العضو

 م2014 م2015

بدل حضور لجلسات 

مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه والبدالت 

 األخرى )لاير(

المكافأة السنوية 

لعضوية المجلس 

ألف لاير  200بواقع 

 للسنة

بدل حضور لجلسات 

مجلس اإلدارة واللجان 

عنه والبدالت المنبثقة 

 األخرى )لاير(

المكافأة السنوية لعضوية 

ألف  200المجلس بواقع 

 لاير للسنة

)رئيس  المهندس/ عبدهللا محمد العيسى 

  ( اإلدارة مجلس
74،000 200,000 41,000 200,000 

 200,000 21,000 200,000 47،000 الدكتور/ غسان أحمد السليمان

 200,000 35,000 200,000 82،000 يالدكتور/ إبراهيم سليمان الراجح

 200,000 20,498 200,000 75،129 سعود عبد العزيز السليمان األستاذ/

 200,000 33,000 200,000 14،862 األستاذ/ عبد الهادي علي شايف

 200,000 18,000 200,000 67،000 الدكتور/ سامي محسن باروم

 200,000 54,000 200,000 76،000 االستاذ/ ابراهيم محمد ابا الخيل

 200,000 9,000 43،000 0 صوفي  الدكتور/ عدنان عبد الفتاح

 200,000 24,600 200,000 53،540 األستاذ / عادل محمد الزيد

 - - - 61،000 / الوليد عبدالرزاق الدريعان المهندس

 - - - 172،720 / معتز قصي العزاوي المهندس

 

 .لتوصية مجلس اإلدارة بشان توزيعات األرباح م بعد اعتماد الجمعية العامة 2015مكافآت  صرفيتم  : 1مالحظة 

 لاير إضافية مقابل رئاسة المجلس.  200,000يحصل رئيس مجلس الدارة على  : 2مالحظة 

 بثقة منه.جلسات مجلس اإلدارة واللجان المن، بدل حضور  ، الفنادق تذاكر السفر  بدلت في الجدول أعالهتشمل ال : 3مالحظة 

 لاير سعودي. 60.000لغ وقدره بيحصل عضو مجلس اإلدارة الذي  يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على م : 4مالحظة 
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 ( لف لايرأ المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين )سعودي  

 2014 2015 المنصب االســـم

 المهندس / قاسم عبد الغني الميمني

 
 الرئيس التنفيذي

 

 

 

 

 

     7.636   

 
 

 

 

 

 
7.185 

 

 المهندس / محمد عبد الخالق آل سهيل

 
  رئيس عمليات التشغيل

  نائب الرئيس للشئون المالية االستاذ / معتز محمد مرتضى

  المراقب المالي وائل ابراهيم الجبهاناألستاذ / 

  الداخلية مدير المراجعة األستاذ / هاني محمد لحجي

   مدير تطوير األعمال المهندس / خالد عبدهللا التهامي
اسننننننننننننتقال فنننننننننننني 

 م30/9/2014

 

 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات:  التاسع عشر

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

 عن أي راتب أو تعويض.

 

 التنازالت عن األرباحرون : عشال

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

 

 المدفوعات النظامية المستحقةوالعشرون :  الحادي

  لاير سعودي(ألف م ) 2015المدفوعات النظامية المستحقة عام 

 مالحظات م2014 م2015 البيان

  6.118 8.488 جمركيةالرسوم ال

  31.731 23.580 الزكاة والضريبة

  262 111 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

  31.378 28.524 رسوم استغالل الخامات

  69.489 60.703 اإلجمالي

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

 رقابية.
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  )ألف لاير سعودي( المخصصات لمصلحة موظفي الشركةوالعشرون : الثاني 
 .م2015يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 

 م2014 م2015 البيان

 47.709 54.398 مكافأة نهاية الخدمة

 2.974 2.696 برنامج القرض الحسن

 8.222 7.950 لموظفينمكافأة أداء سنوية ل

 58.905 65.059 اإلجمالي

 

 ت مجلس اإلدارةاإقراروالعشرون :  الثالث

 قر مجلس اإلدارة باآلتي :ي  

 بالشكل الصحيح. تأعد  الحسابات أن سجالت  -

 بفاعلية. ذن ف  عد على أسس سليمة وأن نظام الرقابة الداخلية أ   -

 اصلة نشاطها.ذكر فى قدرة الشركة على موأنه ل يوجد أي شك ي   -

 
 تقرير مراجع الحسابات والقوائم الماليةوالعشرون :  الرابع

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية اخطاء جوهرية، وليست هناك 

 أية تحفظات تجاهها.

 

  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتهاوالعشرون :  الخامس

 م2015ة في اجتماعات لجان مجلس اإلدار 
 

 اللجنة مهامأهم  العدد صفته األعضاء

ودراسة القوائم المالية  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، 5من5 رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ سامي محسن باروم

الربع سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء 

قابة الداخلية الرأي والتوصية بشأنها، وكذلك دراسة نظام الر

ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، بجانب 

المحاسبين القانونيين وتغييرهم وتحديد التوصية حيال تعيين 

 .أتعابهم

 

 

 

 5من5 عضو لجنة المراجعة المهندس / معتز قصي العزاوي

 المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل
 عضو لجنة المراجعة

 تقل (مس –) عضو خارجي 
 5من5

 الدكتور/ غسان أحمد السليمان
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات 

 والحوكمة والمسئولية اإلجتماعية
اإلشراف على سياسة حوكمة الشركة، مراجعة الترشيحات  5من5

لعضوية المجلس ولجانه والمراجعة السنوية لحتياجاتها، 

ووضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس، وتوجيه نشاطات 

لمسئولية الجتماعية، ورفع التوصيات الالزمة لمجلس ا

 اإلدارة إلقرارها.

 

 األستاذ / عادل محمد الزيد
عضو لجنة الترشيحات والتعويضات 

 والحوكمة والمسئولية اإلجتماعية
 5من4

 المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان
عضو لجنة الترشيحات والتعويضات 

 عيةوالحوكمة والمسئولية اإلجتما
 5من5

 ( إجتماعات خالل عام 5عقدت لجنة المراجعة )م.2015 

 ( إجتماعات خالل عام 5عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة )م. 2015 
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 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركةوالعشرون :  السادس

مالية أو من أي جهة لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروض على الشركة من هيئة السوق ال

 إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 

  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخليةوالعشرون :  السابع

وفقا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة قامت إدارة المراجعة الداخلينة برفنع تقنارير دورينة 

ينات المراجعنة للتحقنق منن فاعلينة نظنام الرقابنة الداخلينة وقيناس مندى كفناءة عن عمل إلى لجنة المراجعة

هننم أالتصننحيحية للمالحظننات التنني تننم تسننجيلها وكانننت  وكفايننة األداء، إضننافة لمتابعننة تنفيننذ اإلجننراءات

 التوصيات : 

  .دراسة تحليل عبء العمل -1

، لدعم الرقابة وراكل ( للمالية أتعديل بعض الصالحيات على نظام الحاسب اآللي )  -2

   .وتأكيد مبدأ فصل المهام

 .التدريب واحتياجات خطة اعداد عند العتبار في للعاملين السنوي أخذ التقييم -3

  .المؤهلين والمقاولين الموردين قائمة واعتماد تحديث  -4

 

  : حوكمة الشركات:  والعشرون الثامن

ت بشكل نموذجي منذ صدور لئحة اهتمت شركة أسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركا

م، حيث 12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427 حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية بتاريخ

على المدى الطويل، وإنطالقاا من حرص الشركة  ابأهميتهوضعت الشركة نظاماا فعالا للحوكمة إيماناا 

وعمالا بمبدأ اإلفصاح والشفافية  ،المصالح تها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاباوتعزيزها لعالق

من أجل  ؛م25/6/2013فقد اعتمد مجلس اإلدارة لئحة الحوكمة الخاصة بشركة أسمنت العربية بتاريخ 

اسات وإجراءات الحوكمة في تحسين قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، باإلضافة إلى توثيق سي

لئحة الحوكمة المعتمدة من مجلس اإلدارة لدى إدارة الحوكمة  وقامت الشركة بإيداع نسخة منالشركة، 

، وفي إطار حرص الشركة على نشر ثقافة الحوكمة وتفعيلها داخل الشركة بهيئة السوق المالية السعودية

 بدأت الشركة في عقد محاضرات تثقيفية لمنسوبيها.

 يكة وتبنوية نظام الحوكمة بالشركما حرصت اإلدارات المختلفة فى الشركة فى المساهمة فى دعم وتق

 ومساهميها.اإلدارات ألفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة كافة 
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حرصت شركة أسمنت العربية على وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ األنظمة و

ا، والتي من شأنها أن واللوائح الرسمية واللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائه

، كذلك فقد تم تعميم قواعد السلوك المهني جمهور مستثمريها فى تقييم الشركةتساعد مساهمي الشركة و

 على كافة منسوبي الشركة.

نبثقة مال شرف على حوكمة الشركة لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية اإلجتماعيةوي  

بوضع سياسات ، وتقوم اللجنة ة من أعضاء المجلس المستقلينمن مجلس اإلدارة، وتتكون اللجن

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

والقيام بتقييم مجلس اإلدارة  ،لعضوية مجلس اإلدارة، والتحقق السنوي من استقاللية األعضاء المستقلين

باإلضافة إلى وضع برامج ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات  له، واللجان التابعة

بالشركة متابعة كافة اللوائح واألنظمة الخاصة  واللتزام عالقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى ضابط الحوكمةال

 كة.بالشر والتعويضات والحوكمة والمسئولية اإلجتماعية من لجنة الترشيحات بإشرافبالحوكمة 

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

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

وقد معيار اإلفصاح والشفافية، طبيق واإللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية على نحو يكفل ت

بدأت الشركة في مراجعة نظام الشركات الجديد لتحديد المواد التي يجب تعديلها في النظام األساسي 

للشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة، وكذلك مراجعة لئحة حوكمة الشركة حسب 

موقف الشركة من تطبيق لئحة حوكمة لتالي ويظهر الجدول اتوجيه لجنة الترشيحات والتعويضات، 

 : الشركات

 الموضوع المادة
طبق 

 بالكامل

طبق 

 جزئياً 

لم 

 يطبق
 األسباب والتفاصيل

     حقوق المساهمين المتصلة بالسهم 3

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على  4

 المعلومات
    

     العامةحقوق المساهمين المتصلة باجتماعات الجمعية  5

      حقوق التصويت 6

 تطبيق أسلوب التصويت التراكمي /ب6

    تم عرضه على الجمعية العامة ولم

أن الشركة  حيثيتم الموافقة عليه، 

لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها 

م، حيث أن 2015خالل العام 

الدورة الحالية للمجلس تنتهي في 

سوف يتم م، و31/12/2017

يت التراكمي في تطبيق التصو

 انتخابات الدورة القادمة للمجلس

 .شركات الجديدحسب نظام ال
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 /د6

هل قامت الشركة باإلطالع على التقارير السنوية 

للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين 

 –مثل صناديق اإلستثمار  –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

تهم الفعلي وتصويلتتعرف 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

في  ول يوجدمن جهة  العربية

النصوص النظامية ما يخول 

ألشخاص كة اإلطالع ومنع ارالش

عتبارية من حق وي الصفة اإلذ

عن األسهم المقيدة في لتصويت ا

جالت بأسمائهم من جهة الس

 أخرى.

     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

     إلدارةتكوين مجلس ا 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

- 
وتتضمن ) تضارب  الرقابة الداخليةوضوابط لئحة انظمة 

سياسة إدارة  –نزاهة ودقة البيانات المالية  –المصالح 

 سياسة الرقابة الداخلية ( –المخاطر 

    

 

  : اإلجتماعية: المسئولية  التاسع والعشرون

لتحقيق  عمل فيهتجتمع الذي المستمرة في مجال خدمة الم هاومبادرات هابرامجتواصل اسمنت العربية 

 أفضل ومستقبل أكثر إشراقاا  في كافة أعمالها وأنشطتها، للوصول إلى غد   المسؤولية الجتماعيةمفهوم 

 .من خالل مبادرات وبرامج تخدم المجتمع ككل

صب أعيينا في كل ما نقوم به من مسؤولياتنا الجتماعية وخدمة مجتمعنا المحلي ن   نضع دائماا كما أننا 

ينعكس أثرها اإليجابي على حتى ؛ الى تحسين مساهماتنا في هذا المجال الحيوي األعمال ونتطلع دائماا 

 : . ومن أهم هذه البرامجالبعيد في المجتمع والقتصاد والبيئة المدى
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 مركز رابغ الحضاري : -1

بغ رامركز التي أقيمت في فعاليات الو األنشطة على زيادةشركة السمنت العربية حرصت 

حرصاا منها على خدمة المجتمع المحلي في مدينة رابغ عن م 2015الحضاري خالل عام 

تهم المعاصرة اطريق تقديم مختلف الدورات التدريبية والمحاضرات القيمة التي تالمس احتياج

ف المناسبات كافة مختل ةاستضاف، باإلضافة إلى مختلف الفئات العمرية التي تركز علىو

ومنها على سبيل المثال ل الحصر محاضرات متنوعة   يام العالميةواأل سميةالجتماعية والر

الصحة ،يزو، اآلمنة والسالمة المنزليةالقيادة اآلو سمنت لطالب المدارسعن صناعة ال

كيف تختار  ،المشروعات الصغيرة ،والسالمة المهنية ودورات تدريبية في إدارة الوقت

إدارة الذات  ،التثمين العقاري ،لحتياجات الخاصةالتعامل مع ذوي ا ،معياتخصصك الج

 ،والنجاح الوظيفي وفعاليات حكومية واجتماعية من تكريم متقاعدي ومتميزي شرطة رابغ

تكريم الطالب المشاركين في النشطة  ،أسبوع المرور الخليجي ،برنامج األمن الفكري

دورات رياضية في  حديثي اإلسالم،األخوة تكريم  ،اءبتكريم متقاعدي شركة الكهر ،الجتماعية

 .افطار صائم في الشهر الكريم وغيرها من البرامج لنكون جزء ليتجزأ من المجتمع ،كرة القدم

 

 

 تطويري في التثمين العقاري () برنامج 
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 ) تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة المدارس للتعريف بصناعة االسمنت (

 

 جائزة جدة للمعلم المتميز: -2

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

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

اناا دورالمعلم ورفع حماسه واعتزازه بمهنته ونشر ثقافة التميز وتعميقها لدى المعلمين وعرف

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

وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن هللا وعلى أن تكون الجائزة داعية لإلنجاز ومحفزة لإلبداع 

وذويهم حيث تندرج معها مسابقة رسالة إلى معلم ومسابقة كلنا نقدرك الفنية لتفعيل دور الطالب 

 في تقدير المعلم ودوره السامي.

 ) جائزة جدة للمعلم المتميز(
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 مسرعات األعمال:  -3

قدمت مسرعات حيث من رواد األعمال المتميزين  عددتخريج األعمال واصلت مسرعات 

ساعة من التدريب في التخصصات التجارية المختلفة من خالل  120عمال هذا العام أكثر من األ

، وجميعهم من رجال األعمال السعوديين وكبار التنفيذيين والذين يملكون مرشداا  20أكثر من 

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

وأعطيت الفرصة لهذه الشركات الناشئة لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام مجموعة من 

وشملت الشركات الناشئة المتخرجة مجموعة المستثمرين المحتملين ومختلف رجال األعمال. 

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

كما ساهمت الشركة أيضاا في برامج وجمعيات متنوعة ومنها على سبيل المثال ل للحصر اليوم 

الجمعية الخيرية  ،(ابين بالسرطان )كلنا بخيرملتقى دعم المص ،العالمي لألطفال المعاقين

االجمعية  ،جمعيات البر الخيرية ،جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ،للتوعية بأضرار التدخين

لجنة مساعدة  ،اب على الزواجبالجمعيات الخيرية لمساعدة الش ،السعودية لمكافحة السرطان

 السجناء المعسرين وجمعية أصدقاء القلب الخيرية.

يساهم في تقديم مبادرات تساهم في  واصل الشركة سعيها لخدمة المجتمع؛ لتصنع تأثيراا وست

؛ لما تمتلكه الشركة من أسس راسخة من الخبرة انطالقاا من واقتصادياا  تطور المجتمع معرفياا 

روح المواطنة المسؤولة إلى خلق نموذج شامل يقوم على إشراك الجهات ذات العالقة في إنجاز 

ات المجتمعي ة المستدامة، للوصول إلى هدف مشترك وهو تحقيق القيم المشتركة وترك المبادر

 األثر اإليجابي على المجتمع.

  الثالثون : حماية البيئة

من اهتمام الشركة الكبير بالبيئة و الحد من الملوثات البيئية كالنبعاثات الغبارية وغيرها فقد  انطالقاا 

تمام بوضع اللوائح الالزمة التي من شأنها الحد من التأثير البيئي الناتج قامت الشركة بترجمة هذا اله

وذلك ضمن إطار عمل متكامل يهدف الي التقيد واللتزام  ،نشطة المختلفة بالشركةعن العمليات واأل

بالحدود التي تفرضها الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة المانحة لرخصة التشغيل البيئية للشركة 

 لتسجيل الساعة مدار على تعمل والتي ،الذاتية بالمراقبة الخاصة األجهزة كافة ذلك سبيل في فرتوو

 بيئية بيانات بقاعدة القراءات تلك وربط لمصانعها، الرئيسية المداخن من الصادرة النبعاثات كافة

ثر الفعال في الذي بدوره كان له األمتواصلة و سنوات لسبع تصل لمدة القراءات تلك تسجيل تستطيع

التحكم في النبعاثات عن طريق فرض الحلول المناسبة والفعالة ورصد مدي فعاليتها من خالل بيانات 

 أجهزة الرصد الذاتية.

م بتنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تقوم على الحد من الملوثات وتبديل 2015وقد قامت الشركة في عام 

ى من المرسبات بالمصفيات القماشية ذات األداء العالي خالل المرسبات، وتخطط لتنفيذ وتغيير ما تبق

 م.2016عام 

واستطاعت الشركة أن تلتزم بمعايير ومقاليد الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة لتجديد الرخصة 

 ن تخطت كافة المراجعات الالزمة التيأبعد هـ 1438-1436تاليين متالبيئية لهذا العام ولمدة عامين 

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

 .( الرئاسة من معتمد خارجي طرف بمعرفة موازية قياسات
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السعودية في الحصول كما ينسب لشركة األسمنت العربية السبق كأول شركة اسمنت بالمملكة العربية 

م 2007هادة الدولية الهامة والتي كانت بداية الحصول عليها عام ،تلك الش 14001يزو علي شهادة اآل

فيه تستطيع الشركة الحصول والتي التوالي  ىبنجاح ليكون العام الثامن عل وتم تجديدها هذا العام أيضاا 

 . علي تلك الشهادة الدولية

 

 : مراقبة الجودة والثالثون الحادي

استها يعني تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق إستدامة إن مفهوم الجودة لدى الشركة والنابع من سي

اإلستثمار، ورفع مستوى الرضى للعمالء والذي يمثل جزءاا أساسياا من استراتيجيتها وأخالقياتها، 

ويحرز أعلى قيمة مضافة لصالح مساهميها، لذا تحرص إدارة الشركة وفريق العمل فيها دوماا ضمان 

كانتها والسعي لتطويرها وتعزيزها من خالل تقديم منتجات عالية الجودة الحفاظ على سمعة الشركة وم

 ذات مستويات عالمية، مع التعهد بالمحافظة على بيئة صديقة ونظيفة.

ويمثل إلتزام الشركة بالجودة جوهر وأساس مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في هذه الصناعة، وبما 

ية الصالحة لصناعة األسمنت، والتي تحتاج إلى رقابة مكثفة ودقيقة أنها تمتلك جميع مصادر المواد األول

دخال أحدث التقنيات، وأكثرها إئية، لذا أولت إهتماماا بالغاا بعبر المراحل األولى وحتى المنتجات النها

تطوراا في مجال صناعة األسمنت لضبط ومراقبة منتجاتها من األسمنت للحصول على أفضل المعايير، 

ا للمواصفات القياسية السعودية والعالمية، بما يحقق أهدافها. حيث قامت الشركة بربط جميع ومطابقته

خطوط النتاج بنظام أتوماتيكي لجلب وتحليل العينات آلياا من خالل خطة عمل وعلى مدار الساعة، 

بشري  جراءات التحكم في ضبط موازين عمليات التشغيل من خالل برامج إلكترونية دون تدخلإوكذلك 

مما أضاف ب عداا جديداا للتحكم في جودة المنتجات وضبط عمليات التشغيل، وقد تشرفت الشركة بدعوة 

كبار عمالئها، وكذلك بعض الباحثين واألكاديميين لالطالع على ما وصلت اليه من دقة وتقدم، وكان 

 .ذلك محل ثناء وتقدير كل من تشرفت الشركة بحضوره للمصنع

إلهتمام واإللتزام، فقد حصلت الشركة على شهادات محلية وعالمية عديدة، منها عالمة ومن ثمرات هذا ا

الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تقوم الهيئة بجولت تفتيشية مفاجئة 

دة وسحب عينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بها للتأكد من جودتها. كما حصلت الشركة على شها

م والتي يتم مراجعتها داخلياا بصفة دورية وخارجياا من 2002( منذ عام 9001يزو آإدارة الجودة ) 

جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها. وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادة الجودة من معاهد 

 .عالمية أمريكية وألمانية
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منتجات الشركة في المشاريع الكبيرة المنفذة حالياا  والجدير ذكره أن شركات المقاولت الكبرى تستخدم

في المنطقة الغربية كالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة واألبراج الفندقية. وهناك تزايد في الطلب 

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

لغنية بالكلور والكبريتات، تجعله بديالا عن أنواع أخرى. كما وأن الشركة حالياا ا في البيئة الساحلية 

بصدد إجراء تجارب وإختبارات على أنواع جديدة من األسمنت مستلهمة ذلك من خالل ما تقوم به 

الشركة من جمع آراء المستهلكين بشكل مستمر لإلستفادة منها في تطوير منتجاتها ورفع مستويات 

   ى العمالء. الرضا لد

 

 الموارد البشرية والثالثون : الثاني

م الى إسـتكمال الخطط والبرامج التطويرية 2015سـعت إدارة الموارد البشـرية في الشـركة خالل عام 

لتحـقيق بيئـة عـمل آمنة ومريحـة لجميع العاملين ، حيث درجـت الشركة منذ تأسيسها على اإلهتمام 

البشـرية من خالل وضع الخطط والبرامج التطويرية والتدريبيـة لكافة العاملين  والعناية بتنمية مواردها

، لتحسـين وتطوير أدائهم ورفع إنتاجيتهم وإبدعاتهم ، حيث سـعت إدارة الموارد البشـرية الى إســتقطاب 

لخطط لتطوير الكفاءات البشـرية المتميزة للعـمل بإدارات الشركة اإلدارية والفنية ، ووضـعت البرامح وا

هياكلها التنظيمية والدرجات الوظيفية وسـلم الرواتب بما يتالئم مع متطلبات ومتغـيرات سـوق العـمل ، 

 .ولء الموظفين وزيادة الكفاءة اإلنتاجية والحد من التسرب الوظيفييدعم جـهود كسـب و

متطلبات السوق ، بما يحافظ فمن أهم مقومات النجاح السـعي الدائم والمسـتمر للتطوير والتحديث وفق 

على مكتسبات الشركة ومكانتها الرائـدة ، من مواردها البشرية المتمـيزة ، الذين هم ثروة الشـركة ، كما 

كز الدولية وبيوت الخبرة العالمية ام باإلستعانة بالمر2015قامت إدارة الموارد البشرية خالل عام 

، وتنفيذ العديد من البرامج والخطط لقياس معايير الرضا  المتخصصة في تنمية وتطوير الموارد البشرية

الوظيفي لجميع العاملين ، بما يعكس حرص وإهتمام اإلدارة التنفـيذية بالشركة على تأمين بيئـة عـمل 

مناسـبة وجاذبة ، بما يسـاعد على تنفـيذ خطط طموحة لمسـتقبل الشركة بمشاركة الموارد البشرية ، 

ومنها المستقبلية ت وتطلعات مجلس اإلدارة ، وصـولا الى األهـداف اإلسـتراتيجية ويحقق آمال وطموحا

الجـودة والمواصفات العالمية لرفع الطاقة اإلنتاجية لمصنع رابغ  اييرتنفـيذ الخط السابع بأعلى مع

  لمعدلت قياسـية ، بما يعـود بالنفع على مصالح المسـاهمين.
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  مساهمين وآليات التواصل معهمالحقوق والثالثون :  الثالث
همية أفى إطار حرص شركة أسمنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها 

، وكذلك داء الشركة وتطلعاتها من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتهاأبالغة، من خالل إطالعهم على 

يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها على أية تطورات مهمة قد تطرأ وإطالعهم بشكل مستمر 

مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما فى ذلك النتائج األولية والنتائج  ،عن طريق موقع ) تداول (

ووسائل اإلفصاح األخرى وفقاا  والصحف اليومية المالية السنوية الكاملة على موقع الشركة اإللكتروني

 لشركة على اتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق الماليةلسياسات اإلفصاح التي تحرص ا

، كما قامت الشركة بالعمل على تحديث قوائم المساهمين المستحقين نظمة المعمول بها فى المملكةواأل

ألرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم فى استالم جميع 

كما خصصت الشركة مسئول عالقات مساهمين أنيطت به مسئولية توفير المعلومات  مالية.مستحقاتهم ال

 واإلجابة عن إستفسارات مسئولي األسواق المالية والمساهمين والمستثمرين.

 

 : الستونالعادية  العامة للجمعية االدارة مجلس توصيات - التوصيات

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

 م.2015ديسمبر  31الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في :   أوالً 

 31الموافقنننة علنننى القنننوائم المالينننة وتقرينننر مراجننع الحسنننابات عنننن السننننة المالينننة المنتهينننة فننني ثانياااً : 

 م.2015ديسمبر

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

  الموافقننة علننى اختيننار المحاسننب القننانوني للشننركة مننن بننين المرشننحين مننن قبننل لجنننة المراجعننة :رابعاااً 

، ومراجعنة القنوائم ، والبياننات المالينة الربنع سننويةم 2016لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

م، 2015م، 2014لالعنوام   (IFRSرير المالية )المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لعداد التقا

 وتحديد أتعابه.م ، 2016

ألنف  200ملينون لاير كمكافناة ألعضناء مجلنس اإلدارة بواقنع  1.8الموافقنة علنى صنرف مبلنغ  :خامساً 

 م.31/12/2015لاير لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 

م قدرها 2015رباح نقدية عن النصف الثاني لعام الموافقة على توصية مجلس الدارة بتوزيع أسادساً : 

عن النصف تمت توزيع أرباح نقدية واقرار ( لاير للسهم الواحد،  2.5مليون لاير بواقع )  250

( للسننهم الواحنند، وبننذلك يصننبح إجمننالي 2مليننون لاير بواقننع ) 200 البالغننةم 2015األول لعننام 

ملينون  450م هنـو 31/12/2015منتهني فني توزيعهنا عنن العنام ال الموزعنة والمقتنرحاألرباح 

( لاير للسهم ، على أن تكون أحقينة 4.5% من القيمة اإلسمية للسهم ( بواقع )45لاير )ما يعادل 

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


