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 كلمة مجلس اإلدارة    

 حضرات المساهمين والمساهمات الكرام ،،، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل عام وأنتم بخير

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

 13الموافق م 2017ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة أعمالها ونتائج لمجلس إدارة الشركة ونالستو الثاني

 تلك الفترة.مراجع الحسابات عن  وتقرير وإيضاحاتها المدققة المالية القوائم به مرفقاً هـ 1439الثاني ربيع 

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن هللا في تطوير وتنمية أنشطتها اإلنتاجية والرقي بأدائها إلى مستويات قياسية 

 .2030وفق رؤية المملكة  جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام

كتكم وتحقيق المصلحة وهنا فإن مجلس االدارة يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقي بشر

م 2017العام  ل، ومتابعة المستجدات المتعلقة باألحداث والتغيرات التنظيمية المتالحقة خالالقصوى للمساهمين

نعكاسات اخرى، وأمن جهة والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة 

المجلس كذلك لوضع البرامج واآلليات والخطط التي من شأنها  ذلك على استثمارات شركة أسمنت العربية، وسعي

 بإذن هللا تجاوز أي تحديات أو مخاطر خاصة مخاطر السوق وإدارة رأس المال.

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

راته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن يزيد هذه البالد من نعمه وخي

عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 

ستشار خادم والشكر موصول ألميرنا صاحب السمو الملكي األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مسعود.

 الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدعمه للشركة.

واالستثمار ووزارة التجارة  الطاقة والصناعة والثروة المعدنيةكما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة 

تهم الغالية، وكافة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على ثق

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 التأسيسأوالً : 

سمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقــاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية شركة األ التأسيس : - أ

سمنت وهي أول شركة أ ،م1955يناير  5الموافق هـ 1374جمـاد األول  12بتاريــــخ  731بموجب المرســـوم الملكي رقـم 

الصادر في  4030000148وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  ،منطقة الخليج العربيالمملكة العربية السعودية و في

سمنت مبنى شركة األ.إن عنوان الشركة الرئيسي هو م1957أبريل   13الموافق هـ 1376رمضان  14مدينة جدة بتاريخ 

 ، المملكة العربية السعودية.21411جدة  275، ص.ب عبد العزيز العربية، طريق الملك

إنتاج اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها  " ( هو الشركة وشركاتها التابعة ) " شركة األسمنت العربية إن نشاط النشاط : - ب

في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي  ولهاومشتقاتها واإلتجار بها، 

 وع من االتفاقيات األخرى في حدود ما تقرره األنظمة السارية.ن

 الئحة الحوكمة :  ثانياً 

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

حيث وضعت الشركة م 2017فبراير  13بتاريخ والئحة الحوكمة الجديدة الصادرة ، م2006نوفمبر  12السوق المالية بتاريخ 

على المدى الطويل، وإنطالقاً من حرص الشركة وتعزيزها لعالقاتها مع مساهميها وكافة  انظاماً فعاالً للحوكمة إيماناً بأهميته

ة بشركة أسمنت مستثمريها وأصحاب المصالح، وعمالً بمبدأ اإلفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس اإلدارة الئحة الحوكمة الخاص

؛ من أجل تحسين قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، باإلضافة إلى م2017ديسمبر  3بتاريخ  ) اإلصدار الثاني (العربية 

وقامت الشركة بإيداع نسخة من الئحة الحوكمة المعتمدة من مجلس اإلدارة لدى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة، 

دعم وتقوية نظام  علىكما حرصت اإلدارات المختلفة فى الشركة فى المساهمة يئة السوق المالية السعودية.إدارة الحوكمة به

 كافة اإلدارات ألفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها. يالحوكمة بالشركة وتبن

نفيذ األنظمة واللوائح الرسمية وحرصت شركة أسمنت العربية على وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق وت

وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها، والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور 

 .مستثمريها فى تقييم الشركة

المراجعة وتحديد م الئحة عمل لجنة 2017أبريل  18وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي ُعقدت بتاريخ 

 مهامها وضوابط علمها ومكافآت أعضائها.

 م ما يلي :2017ديسمبر  3كما اعتمدت الجمعية العامة العادية الحادية والستين التي ُعقدت بتاريخ 

 .سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة -1

 .الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات -2

 .اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية سياسة المكافآت ألعضاء مجلس -3

 م تشكيل اللجان التالية :2017ديسمبر  3كما قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت .1

 .لجنة إدارة المخاطر .2

 .لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية .3

 م ( 31/12/2020م وحتى 1/1/2018الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة )  علماً بأن اجتماعات اللجان الثالثة تبدأ مع

 كما طبقت الشركة عدد من المواد االسترشادية ومنها :

تشكيل لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية. ) لجنة اختيارية لمجلس اإلدارة واسترشادية من هيئة السوق المالية  .1

 من الئحة الحوكمة (. 95وفقاً للمادة 

 من الئحة الحوكمة(. 72،  71،  70يل لجنة إدارة المخاطر. ) استرشادية وفقاً للمواد تشك .2

 من الئحة الحوكمة (. 41تقييم مجلس اإلدارة. ) استرشادية وفقاً للمادة  .3

 من الئحة الحوكمة ( 78،  77،  76،  74الرقابة الداخلية. ) استرشادية وفقاً للمادة  .4

 من الئحة الحوكمة(. 83لح. ) استرشادية وفقاً للمادة تنظيم العالقة مع أصحاب المصا .5

 من الئحة الحوكمة (. 87المسئولية االجتماعية. ) استرشادية وفقاً للمادة  .6

 من الئحة الحوكمة (. 88العمل االجتماعي. ) استرشادية وفقاً للمادة مبادرات  .7

مسئولية اإلجتماعية المنبثقة من مجلس اإلدارة، ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة وال

لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ا، وتقوم اللجنة بوضع سياسات مستقليناللجنة من أعضاء غالبية وتتكون 

 ء المستقلين،التنفيذيين، بجانب التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، والتحقق السنوي من استقاللية األعضا

باإلضافة إلى وضع برامج ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات  والقيام بتقييم مجلس اإلدارة واللجان التابعة له،
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من  بإشرافبالشركة متابعة كافة اللوائح واألنظمة الخاصة بالحوكمة  وااللتزام العالقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى ضابط الحوكمة

 لترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية اإلجتماعية بالشركة.لجنة ا

كما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة والزميلة وشكلت لجنة للترشيحات والتعويضات والحوكمة 

 والمسئولية اإلجتماعية.

حيث م 2017م، 2016م ، 2015 لألعواماإلدارة كما أعدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة نموذج تقييم أداء مجلس 

م بإشراف لجنة 2017تحليل نتائج تقييم المجلس لعام شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم، وتم 

 .م2017 نتيجة التحليل لعامالترشيحات والتعويضات والحوكمة وكذلك الرفع لمجلس اإلدارة ب

الواردة فى الئحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من  وتطبق الشركة األحكام

، ال سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين واإللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية على نحو واالستثماروزارة التجارة 

 .تطبيق معيار اإلفصاح والشفافية يكفل

 

المركز شركة أسمنت العربية على : حصلت  ركة على المركز الخامس إلجادة تطبيق مبادىء حوكمة الشركاتحصول الش

كلية الذي أطلقته حوكمة الشركات وفقاً لمؤشر م إلجادة تطبيق مبادىء الحوكمة 2017جائزة حوكمة الشركات لعام الخامس ل

ي تقييمه على مؤشر علمي يرصد أداء الحوكمة في الشركات وقد اعتمد مركز الحوكمة فإدارة األعمال بجامعة الفيصل، 

المساهمة تحت أربعة محاور هي مجلس اإلدارة والتنفيذيين، وحقوق المساهمين والجمعية العامة، واإلفصاح والشفافية وأصحاب 

 المصلحة.

 

 تطبق شركة أسمنت العربية جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا : 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة لفقرة/ ا المادةرقم 

 الفقرات18المادة 
 1  ،2  ،3  ،4 ،5 

شروط عضوية مجلس 

 اإلدارة

 القدرة على القيادة ، الكفاءة ، القدرة على التوجيه ، المعرفة المالية ، اللياقة الصحية.
وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا

 ستطبقها الشركة.

 10الفقرة  20مادة ال

 قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. أن يكون عوارض االستقالل
وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا

 ستطبقها الشركة.

  38المادة 

 الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة. سرشروط أمين ال
وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةزالت المادة ا ما

 ستطبقها الشركة.

 2فقرة  39المادة 

 التدريب
وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات 

 بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةا زالت المادة ام

 ستطبقها الشركة.

 فقرة أ 41 المادة
 التقييم

اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه  –بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات  –يضع مجلس اإلدارة 

ترتبط بمدى تحقيق األهداف ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة 
االستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد 

 جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ويتم التقييم بدون وضع تم التطبيق الجزئي االختياري، 
 .مؤشرات قياس أداء

 فقرة هـ 41 دةالما
 التقييم

 يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.
وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا

 ستطبقها الشركة.

 فقرة ب 54المادة 

 قالً.يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مست تكوين لجنة المراجعة
وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا

 ستطبقها الشركة.

  1فقرة  85المادة 
 تحفيز العاملين

 المسائل في اقشتهمنوم الشركة في العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل
 .المهمة القرارات محل والموضوعات

 

دما يتم اإللزام بها وعن سترشاديةما زالت المادة ا
 ستطبقها الشركة.

  2فقرة  85المادة 

 تحفيز العاملين

 سوتأسي التقاعد، وبرامج تحققها التي األرباح من نصيباً  أو الشركة في أسهماً  العاملين حنم برامج

 .البرامج تلك ىعل لإلنفاق مستقل دوقنص

 

وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا
 الشركة.ستطبقها 

  3فقرة  85المادة 

 تحفيز العاملين
 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

وعندما يتم اإللزام بها  سترشاديةما زالت المادة ا

 ستطبقها الشركة.

 87المادة 
 سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها -بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 

 واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. 

وسيتم  لدى الشركة سياسة للمسئولية االجتماعية،

عرضها على الجمعية العامة العادية الثانية والستون 

 م.2018أبريل  8بتاريخ 
 

 3الفقرة  89
جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو  أن يتضمن الموقع االلكتروني للشركة

 معلومات أخرى تُنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.
 لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية.
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 م وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية السابقة ومؤهالته:  ثالثاً 

 واللجان أعضاء مجلس اإلدارة-أ

الوظائف  الوظائف الحالية االسم م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1
رئيس  –أسمنت العربية  رئيس مجلس إدارة

شركة مدى القابضة للبنية  مجلس إدارة

 التحتية

الصناعة سنة خبرة في  22 دكتوراة في الموارد البشرية 

 .والتجارة

 سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 2
 -نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت العربية 

مجموعة  –نائب الرئيس والمدير التنفيذي 

 .عبد العزيز السليمان

بكالوريوس في االقتصاد  

 والتمويل
سنننننننننننة خبننننننننننرة فنننننننننني اإلدارة  30

  .واالقتصاد واالستثمار

 

 الدكتور/ سامي محسن باروم 3
دكتوراة في إدارة العمليات   عضو مجلس إدارة أسمنت العربية

 ونظم المعلومات االدارية
سنة خبرة في إدارة عدة  35

  شركات صناعية

4 
 االستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل.

 المؤسسة العامة للتقاعدممثل 

مدير  -عضو مجلس إدارة أسمنت العربية 

ممثل عن  - سابقاً  عام إدارة االستثمار المالي
 المؤسسة العامة للتقاعد.

 .سنة خبرة مالية واستثمارية 30 دبلوم الرقابة المالية 

 األستاذ/ عادل محمد الزيد 5
سنة خبرة في اإلدارة والشئون  20 ماجستير في المحاسبة  عضو مجلس إدارة أسمنت العربية

  المالية

6 
المهندس / الوليد عبد الرزاق 

 الدريعان

العضو  -رة أسمنت العربية عضو مجلس إدا
 المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.

سنة خبرة في االدارة وتأسيس  32 كهربائية هندسة ماجستير 
  الشركات والتدريب والتعليم

 المهندس / معتز قصي العزاوي 7
ارات إدارة استثمسنة خبرة في  22 بكالوريوس هندسة حاسب آلي  عضو مجلس إدارة أسمنت العربية

 ومقاوالت وعضويات مجالس إدارة 

 األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي 8
مدير  -عضو مجلس إدارة أسمنت العربية 

عام شركة المصنع الوطني أللياف البوليستر 

 مدير عام مصنع الراجحي للبالستيك –

بكالوريوس في اإلدارة  
 الصناعية

 سنة خبرة في اإلدارة والصناعة  17

 فهد عبدهللا العيسىاألستاذ /  9
الرئيس  -عضو مجلس إدارة أسمنت العربية 

 شركة أمياس القابضة –التنفيذي لإلستثمار 
سنوات خبرة في االستثمار  10 ماجستير إدارة أعمال 

 .والمصرفية والمالية

 اإلدارة التنفيذية

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 لغني الميمنيم.قاسم عبد ا 1

 الصناعةالتجارة ووكيل وزارة  الرئيس التنفيذي 
 رئيس الشركة الوطنية للباستيك

عام تقلد خاللها  29خبرة تزيد عن  يوس هندسة ميكانيكيةبكالور
العديد من المناصب التنفيذية وال 

حيث عمل في مجاالت قيادية 

التخطيط االستراتيجي والجودة 
ه ول ،وإعادة الهيكلة والتحول

عضويات سابقة وحالية في عدة 

 مجالس إدارة ولجان ترأس البعض
 منها.

 م.محمد عبد الخالق السهيل 2
رئيس شركة الجبيل المتحدة  رئيس عمليات التشغيل

 سابكـ –للبتروكيماويات 

عام خبرة في مجال صناعة  25 بكالوريوس هنسة كيميائية

سنوات في  5البتروكيماويات، 
 مجال صناعة األسمنت.

 أ.معتز محمد مرتضى 3

مدير عام اإلدارة المالية شركة  نائب الرئيس للمالية

حلواني إخوان، مدير العمليات 

المالية شركة بوبا العربية 
للتأمين التعاوني، مراقب مالي 

 شركة يونيليفر

 تجارة قسم محاسبة بكالوريوس

محاسب قانوني معتمد في 

 الواليات المتحدة األمريكية
CPA 

من الخبرات المتنوعة في  عام 19 

مجال اإلدارة المالية و المحاسبة، 

سنوات في شركات  10منها 
مساهمة عامة في المملكة العربية 

 السعودية

 سنة 32 بكالوريوس محاسبة محاسب / ارامكو  مدير المراجعة الداخلية أ.هاني محمد لحجي 4

 أ.وائل الجبهان 5
ية منذ العمل في اسمنت العرب المراقب المالي

 م2000التخرج في عام 

 سنة 20 بكالوريوس محاسبة

: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية  رابعاً 

 والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو  اسم العضو

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

 أو من مديريهاالحالية  اإدارته

داخل 

المملكة / 

خارج 

 المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

 السابقةاإلدارة عضواً في مجالس إدارتها 

 أو من مديريها

داخل 

المملكة / 

خارج 

 المملكة

 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
 )ذات مسئولية محدودة( شركة العراب للمقاوالت

 وير المطارات )مساهمة مقفلة(شركة طيبة لتط 

 )ذات مسئولية محدودة( شركة طيبة لتشغيل
 

 شركة مدى للبنية التحتية القابضة )ذات مسئولية محدودة (. داخل المملكة

 شركة األجيال القابضة )مساهمة مقفلة(.

 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 انسعود عبدالعزيز السليم األستاذ/

) مساهمة مدرجة(  شركة المصافي العربية السعودية

 الشركة الخليجية العامة للتأمين ) مساهمة مدرجة(

 شركة أسمنت القطرانة باإلردن ) مساهمة مقفلة (
 شركة الباطون الجاهز باألردن ) مساهمة مدرجة (

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة
 خارج المملكة

  

 حسن بارومالدكتور/ سامي م

 مجموعة صافوال.
 .سنابل -بية السعودية لالستثمار  الشركة العر

 شركة كلية جدة العالمية.
 شركة كنان للتطوير العقاري.

 شركة التنمية لالستثمار العقاري ) دار الهجرة (.
 

 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية. ) مساهمة مدرجة ( 
 درجة (شركة السوق المالية السعودية ) مساهمة م

 شركة المراعي. ) مساهمة مدرجة (
 شركة عافية العالمية –عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس مديري الشركة المتحدة للسكر.
عضو مجلس مديري الشركة كنان العالمية للتطوير 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة
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 العقاري. 
 

 شركة صافوال ألنظمة التغليف
 عضو مجلس اإلدارة شركة العزيزية بنده المتحدة.

 مصر  – شركة صافوال سايم
 عضو مجلس اإلدارة بنك فينشر كابيتال البحرين

 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 

 خارج المملكة
 خارج المملكة

 االستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل.

 المؤسسة العامة للتقاعدممثل 
 القطرانة باإلردن ) مساهمة مقفلة ( شركة أسمنت

 شركة الباطون الجاهز باألردن ) مساهمة مدرجة (

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 شركة أسمنت القطرانة باإلردن ) مساهمة مقفلة (

 شركة الباطون الجاهز باألردن ) مساهمة مدرجة (

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 يبة القابضة.)مساهمة مدرجة (شركة ط   األستاذ/ عادل محمد الزيد

 شركة العقيق للتنمية العقارية ) مساهمة مقفلة(

 الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
 مصرف اإلنماء

 شركة الذراع المكين الصناعية ) مساهمة مقفلة (

 شركة مدينة المعرفة االقتصادية ) مساهمة عامة (
 شركة مرافق طيبة ) مساهمة مقفلة (

 أراك ) مساهمة مقفلة ( –للمناطق السياحية الشركة العربية 

 سعودية للضيافة التراثية ) مساهمة مقفلة (الالشركة 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 المملكة داخل

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 المملكة داخل

 المملكة داخل

المهندس / الوليد عبد الرزاق 

 الدريعان

  والتعليم ج للتدريبشركة الخلي

 شركة اليانز السعودية للتأمين

 شركة العناية الطبية 
 شركة الملز المالية

 شركة فاست لين في دبي

عضو منتدب شركة الخليج للتدريب والتقنية في 
 القاهرة بجمهورية مصر العربية 

شركة أون الين ترادينج أكاديمي باألمارات العربية 

 المتحدة .
لتدريب الكمبيوتر بالواليات شركة نيوهورايزن 

 2005المتحدة األمريكية منذ العام 

شركة فرانكلين كوفي للتطوير اإلداري باألمارات 
 2006العربية المتحدة منذ العام 

رئيس مجلس إدارة شركة لنجوافون / دايركت إنجلش 

 بالمملكة المتحدة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 المملكة داخل

 لمملكةخارج ا

 خارج المملكة
 

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة

 

  

 بنك الرياض ) مساهمة مدرجة ( المهندس / معتز قصي العزاوي

 مجموعة صافوال ) مساهمة مدرجة (

 شركة هرفي لألغذية ) مساهمة مدرجة (

 شركة صافوال لألغذية.

 .المتحدة للسكرالشركة 

 مصر  –لعالمية شركة عافية ا
 مصر –الشركة المصرية المتحدة للسكر 

 مصر –شركة األسكندرية للسكر 

 مصر –شركة الملكة للصناعات الغذائية 
 مصر –شركة الفراشة للصناعات الغذائية 

الشركة السعودية لالنشاءات الصناعية والمشاريع 

 الهندسية.
 الشركة السعودية للتقنية والتجارة.

 نمية.شركة الوسطاء للت

 شركة أسمنت القطرانة ) األردن ( ) مساهمة مقفلة (

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 داخل المملكة

 
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة

 المملكة داخل شركة ميرل لينش

 شركة المصنع الوطني أللياف البوليستر األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي
 .مصنع الراجحي للبالستيكشركة مدير عام 

 شركة عبدهللا عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة.

 مجموعة عبدهللا الراجحي الصناعية.
 مؤسسة عبدهللا عبد العزيز الراجحي الخيرية

 داخل المملكة
 المملكةداخل 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

  

 (ذات مسئولية محدودةشركة أمياس القابضة ) األستاذ / فهد عبدهللا العيسى

 الشركة الوطنية للرعاية الطبية ) مساهمة مدرجة (
 شركة األغذية الحيوية ) ذات مسئولية محدودة (

 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 كون العالمية ) مساهمة مقفلة (شركة س

 

 داخل المملكة

 

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :  خامساً 

 اسم العضو
 تصنيف العضوية

 ) تنفييذي / غير تنفيذي / مستقل (

 مستقل الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي -1

 غير تنفيذي سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ -2

 مستقل الدكتور/ سامي محسن باروم -3

 غير تنفيذي ( المؤسسة العامة للتقاعد)ممثل  االستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل -4

 مستقل األستاذ/ عادل محمد الزيد -5

 مستقل المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان -6

 غير تنفيذي المهندس / معتز قصي العزاوي -7

 غير تنفيذي األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي -8

 مستقل بدهللا العيسىاألستاذ / فهد ع -9
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علماً بمقترحات المساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –عضائه أاإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة :  سادساً 

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ارات وأسئلة السادة كافة استفسعلماً بأن لم يتلق مجلس اإلدارة أية مالحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، 

 توثيق األسئلة واإلجابات في محاضر الجمعيات.يتم المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، و

 : ومهامها : وصف مختصر الختصاصات اللجان سابعاً 

 : جعة ودراسة التاليفي الرقابة واالشراف ومرامهام اللجنة  ورد في الئحة الحوكمة  تتلخصوفقاً لما  لجنة المراجعة : -1

 الشركة. في الداخلية المراجعة وأنشطة أداء 

   المخاطر وادارة الداخلية الرقابة وضوابط نظام. 

  المحاسبية السياسات. 

  المالية القوائم. 

 استقاللهم من التحقق و أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي ترشيح. 

 العالقة ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود. 

  عادلة للشركة المالية والقوائم اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس على طلب ء بنا – نيالف الرأي إبداء 

 عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقييم والمستثمرين للمساهمين تتيح التي المعلوماتتتضمن و ومفهومة

 .واستراتيجيتها

 السما
طبيعة 

 العضوية

 2017عام اجتماعات خالل  (7عدد االجتماعات ) 
نسبة 

يناير  16 الحضور

 م2017

براير ف19

 م2017

ابريل  18

 م2017

يونيو  11

 م2017

أغسطس 8

 م 2017

نوفمبر  1

 م2017

ديسمبر 3

 م2017

        86% مستقل الدكتور/ سامي محسن باروم

        100% غير تنفيذي / معتز قصي العزاويالمهندس 

 األستاذ / عبد العزيز أبا الخيل
من خارج 

 المجلس
       100% 

 

 م(1/1/2018وتاريخ  506)مالحظة : قرر مجلس اإلدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية األولية الربع سنوية في اجتماعه رقم 

 حات والتعويضات والحوكمة والمسئولية االجتماعية : لجنة الترشي -2

 ما يلي:  اللجنة من أبرز مهام

  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص

 سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

 لوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المراجعة السنوية لإلحتياجات المط

 المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصة العضو ألعمال مجلس اإلدارة .

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 

  جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد 

  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس

 إدارة شركة أخرى.

 ار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكب

 استخدام معايير ترتبط باألداء. 

  سنوياً ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن أية تغييرات مقترحة العتمادهاالحوكمة الئحة مراجعة وتقييم مدى مالئمة. 

 ورفع عالقة ومتابعة تنفيذها العمل على وضع برنامج واضح ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات ال

 ية للشركة واألنشطة المتصلة بها جتماعلمهام اإلادارة الشركة للمسئوليات وإللمجلس بخصوص  الالزمةالتوصيات 

  ُتراقب اللجنة التقييم الذاتي و التنفيذية دارةلإلعد اللجنة وتوصي للمجلس ألخذ موافقته على عملية تقييم ذاتي سنوية للمجلس وت

 التنفيذية. واإلدارةللمجلس 

 طبيعة العضوية السما

 2017عام اجتماعات خالل  (6عدد االجتماعات )

 نسبة الحضور
فبراير  19

 م2017

مارس  20

 م2017

أبريل  18

 م2017

يونيو 11

 م2017

سبتمبر  13

 م2017

نوفمبر  20

 م2017

         100% مستقل المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
         100% غير تنفيذي ستاذ / تركي عبدهللا الراجحياأل

         100% مستقل األستاذ / عادل محمد الزيد
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دارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم لوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإل: ا ثامناً 

 وعالقتها بالشركة.

داخلياً دون االستعانة بجهة  فقط واللجان المنبثقة الترشيحات والتعويضات والحوكمة نموذج تقييم أداء مجلس اإلدارةأعدت لجنة 

حيث يتم حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم، م 2017م، 2016م ، 2015 لألعوام خارجية

 لمجلس اإلدارة.التوصيات ت والتعويضات والحوكمة ثم رفع بإشراف لجنة الترشيحاتحليل نتائج التقييم 

 واإلدارة التنفيذيةولجانه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :  تاسعاً 

المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط هي :  تعريف المكافآت

جل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة التحفيزية قصيرة أو طويلة األ

 عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بالشركة  والتعويضات لجنة الترشيحاتأعدت  : المعايير العامة لمنح المكافآت

ديسمبر  3للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  العادية س وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامةالمنبثقة عن المجل

م، دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى في 2017

 سياسة المكافآت ما يلي:
 ية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.انسجامها مع استراتيج 

  ،أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل

 كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

 آت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات أن تحدَّد المكاف

 العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

  األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر

 للمكافآت والتعويضات.

 ن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.أ 

 .أن تُعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة 

  تبين حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في

 أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. مجلس اإلدارة

  تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها

 الشركة.
 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -1

 

 

 

 

 االسم

 المتغيرة لمكافآتا الثابتة المكافآت
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 أوالً: األعضاء المستقلين

 15.000 438.000 - - - - - - - 438.000 200.000 - - 18.000 20.000 200.000 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي

 - - 18.000 15.000 200.000 الدكتور/ سامي محسن باروم
- 

 
233.000 - - - - - - - 233.000 0 

 9.000 230.000 - - - - - - - 230.000 - - - 18.000 12.000 200.000 األستاذ/ عادل محمد الزيد

المهندس / الوليد عبد الرزاق 

 الدريعان
200.000 20.000 18.000 - - - 238.000 - - - - - - - 238.000 15.000 

 38.437 170.191 - - - - - - - 170.191 - 12.000 60.000 23.000 20.000 55.191 األستاذ / فهد عبدهللا العيسى

 77.437 1.309.191 - - - - - - - 1.309.191 200.000 12.000 60.000 95.000 87.000 855.191 المجموع
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 نثانياً: األعضاء غير التنفيذيي

 21.000 120.000 0 15.000 200.000 سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/
 

- 
356.000 - - - - - - - 356.000 19.624 

 االستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل

 ( المؤسسة العامة للتقاعد)ممثل 
200.000 

20.000 

 
0 120.000 24.000 - 364.000 - - - - - - - 364.000 44.895 

 200.000 معتز قصي العزاويالمهندس / 
20.000 

 

42.000 

 
60.000 18.000 - 340.000 - - - - - - - 340.000 46.658 

 26.663 177.760 - - - - - - - 177.760 - 12.000 60.000 18.000 20.000 67.760 األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي

 137.810 1.237.760 - - - - - - - 1.237.760 - 75.000 360.000 60.000 75.000 667.760 المجموع

 .لتوصية مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح م بعد اعتماد الجمعية العامة 2017مكافآت  صرفيتم  : 1مالحظة 

  م.2016سبتمبر  21 حتى تاريخبالمجلس العيسى عن عضويته محمد م للمهندس / عبدهللا 2017لاير في عام  144.809تم صرف مكافأة سنوية بمبلغ :  2مالحظة 

 م.2016 أغسطس  4حتى تاريخ بالمجلس عن عضويته  غسان أحمد السليمان/ للدكتورم 2017لاير في عام  118.579 تم صرف مكافأة سنوية بمبلغ :  3مالحظة 

 لاير للجلسة.  3000اريع يتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور فقط  قدره شتم تشكيل لجنة داخلية للم:  4مالحظة 

 أية أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية. ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن : 5حظة مال

 لاير سعودي. 60.000يحصل عضو مجلس اإلدارة الذي ُيمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مبلغ وقدره  : 6 مالحظة

 لاير سعودي. 60.000ن في الشركات التابعة وليس عضو في مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره يحصل عضو اللجا : 7مالحظة 

 كبار التنفيذيينمكافآت  -2

   

 الثابتة المكافآت
 

 المتغيرة المكافآت
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 4.402.158 من كبار التنفيذيين  5

 

1.772.413 

 

- 6.174.571 

 

1.673.027 

 

- - - - 7.847.598 

 

1.830.121 - 9.677.719 

 مكافآت أعضاء اللجان -3

 االسم
 حضور بدل )عدا الثابتة المكافآت

 ) الجلسات
 المجموع جلسات حضور دلب

 م (2017أبريل  18د مكافآت أعضاء جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة غري العادية السابعة املنعقدة بتاريخ ي) مت حتد المراجعة ةنلج أعضاء      
 88.278 18.000 70.278 الدكتور/ سامي محسن باروم

 93.278 23.000 70.278 المهندس / معتز قصي العزاوي

 121.000 21.000 100.000 األستاذ / عبد العزيز أبا الخيل

 302.556 62.000 240.556 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية االجتماعية

 18.000 18.000 0 المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

 18.000 18.000 0 األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي

 18.000 18.000 0 األستاذ / عادل محمد الزيد

 54.000 54.000 0 المجموع

 
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو :  عاشراً 

 ي وقوعها في المستقبل.تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفاد

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة العقوبة / الجزاء

دخنة أوجود انبعاثات وغبار و سعودي لاير 30.000غرامة مالية 

 .وأعمال حفر

تخاذ تم التعامل مع المخالفات وأزالتها، وا الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 اإلجراءات الالزمة لتفادي وقوعها مستقبالً.
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 جراءات الرقابة الداخلية بالشركة.عشر : نتائج المراجعة السنوية لفعالية إ الحادي

 ءات الرقابة الداخلية في الشركة.النتائج التي توصل إليها مجلس اإلدارة من خالل مراجعته السنوية لفعالية إجرا -1

إلدارة الشركة  معقوالً  المالية، تم تصميمه ليوفر تأكيداً ابة الداخلية على إعداد التقارير تحتفظ الشركة بنظام للرق

نظام الرقابة  عملولمجلس اإلدارة بخصوص إعداد قوائم مالية يمكن الوثوق بها ، ويتابع المراجعون الداخليون 

اإلدارة وتتخذ اإلجراءات المصححة  الداخلية وإعداد تقارير بخصوص ذلك تتضمن نتائج توصياتهم لإلدارة ولمجلس

الالزمة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتحسين النظام. وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على 

 .ادارة المراجعة الداخلية

 الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. -2

م لم يتبين 2017أعاله واألعمال التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والخارجية خالل عام  وحسب ما ذكر

للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة، كما أن 

نه لم يصل إليها أي تعليقات أو النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم وأنشطة الشركة ، أيضاً تفيد اللجنة بأ

من خالل نظام االبالغ عن  ملحوظات من العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها

الشكاوي المعتمد والمعمول به في الشركة. وتوصي اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة لتحسين كفاءة وفاعلية 

 مر لسياسات الشركة وإجراءاتها. الضوابط الداخلية والتحديث المست

 :م 2017خالل عام  عشر : تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة الثاني

ناقشت اللجنة أهمية العمل على زيادة قد تتبنى الشركة عدد من برامج المسئولية اإلجتماعية تجاه مساهميها وعمالئها، و

المركز الحضاري برابغ، ووضع آليات جديدة لزيادة الصدى التي تقام في  البرامجعدد المستفيدين من الفعاليات و

لحفاظ على البيئة والتعاون مع شركات لاإلعالمي عن األنشطة التي تقام بمركز رابغ الحضاري، مع تبني برامج خاصة 

 لمسئولية االجتماعية على النحو التالي : ألنشطة وبرامج ااألسمنت األخرى، حيث أعدت اللجنة خطة تنفيذية 

 جائزة جدة للمعلم المتميز : (1

تم تكريم شركة أسمنت العربية كمؤسس وراعي لجائزة جدة للمعلم م أقيم الحفل النهائي للجائزة و2017مايو  2بتاريخ 

والتي جاءت بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، المتميز ) النسخة الخامسة ( 

لجهود المعلم/ المعلمة وتفعيل دورالمعلم ورفع حماسه واعتزازه بمهنته ونشر ثقافة التميز وتعميقها  إلظهار تقدير المجتمع

لدى المعلمين وعرفاناً بدورهما التعليمي والتربوي الذي يساهم في نهضة الوطن من خالل بناء أجيال تلبي احتياجاته 

داعية لإلنجاز ومحفزة لإلبداع حيث تندرج معها مسابقة  وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن هللا وعلى أن تكون الجائزة

 رسالة إلى معلم ومسابقة كلنا نقدرك الفنية لتفعيل دور الطالب وذويهم في تقدير المعلم ودوره السامي.

 جمعية األطفال المعوقين بجدة :  (2

ل جمعية األطفال المعوقين بجدة واصلت شركة أسمنت العربية تقديم الدعم الالزم لفئة ذوي االحتياجات الخاصة من خال

برعاية صاحب السمو األمير عبدهللا "  3حيث احتفت بهم بمناسبة اليوم العالمي لالعاقة ورعت فعالية " المملكة بألوانهم 

التي تمنح هذه الفئة فرصة للتعبير عن حب الوطن برسم لوحات فنية بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود ، و

، كما تم تنظيم فعاليات متنوعة بالمشاركة  مشاعرهم وحبهم لمملكتهم وتصورأهم المعالم التي تشتهر بها برؤيتهم تعكس

قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع التعليم لغرس المفاهيم الوطنية، وتنميتها في نفوس الطالب   مع

العربية السعودية عبر تقديمها برؤية مختلفة  تعزيز الوعي بخارطة المعالم السياحية والتراثية في المملكة بهدف والطالبات

وقد تلقت الشركة خطاب شكر من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد من وجهة نظر ذوي اإلعاقة.

 العزيز  رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال المعوقين.

 :  مركز رابغ الحضاريأنشطة  (3

مسئولية االجتماعية في مركز رابغ الحضاري، وإعداد استبيان عن الفعاليات ناقشت اللجنة إعداد مؤشرات أداء لقياس ال

والبرامج التي تقام في المركز لتوزيعه على المشاركين والجهات الحكومية والفئات المستهدفة وتحليل نتائج هذا التقييم 

النواحي الحيوية التي تمس  علىبمركز رابغ مع التركيز  م2017في عام  ( فعالية وبرامج ومبادرة50وتم تنفيذ عدد )

تنمية المجتمع وتعزز القيم االنسانية الحضارية، باإلضافة إلى النشاط الرياضي المستمر بملعب مركز رابغ الحضاري 

 : ( متدرب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة على النحو التالي104والذي يستفيد منه يومياً )
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 اسم البرنامج او المبادرة م رةاسم البرنامج او المباد م

 معرض منتجات برنامج فطن 26 دورة تدريبية )هندسة النجاح( 1

 تكريم المشاركين في االنشطة االجتماعية 27 (  101برنامج تطويري للقطاع الخيري )قيادة  2

 دورة تأهيل المقبلين على الزواج 28 (عة في المملكةالصنابرنامج معرفي ) 3

 هـ1438ختام انشطة فطن للعام الدراسي  29 بية )وطني إنتمائي(دورة تدري 4

 )كأس االسمنت( ةثبطولة رابغ الرمضانية الثال 30 برنامج دمج للجالية السوادنية بالمجتمع 5

 مسابقة ثقافية على حساب الشركة في تويتر 31 تكريم سفراء فطن بالمدارس 6

 مج إفطار صائمبرنا 32 اإلعالمية الناقدة ةالتربيدورة  7

 لحكومي برابغا القطاع والحفل السنوي لموظفي الشركة  33 دورة تخصيصة لمنسوبي )شرطة رابغ(  8

 87االحتفاء باليوم الوطني للمملكة  34 للمدارس البنات مسابقة أحب وطنك يا بني 9

 برنامج معرفي لطالب المرحلة الثانوية 35 المشاركة في اسبوع المرور الخليجي 10

 إجراءات العمل اآلمنةدورة  36 تنمية المهارات االساسية لمعلمي االبتدائيدورة  11

 في بيتنا موهوبالبرنامج الثقافي  37 برنامج معرفي  لطالب كلية االعمال  12

 تدشين  برنامج فطن بشراكة مع أسمنت العربية 38 ملتقى صدى االطفال التربوي الترفيهي 13

 صيانة االجهزة الخلوية دورة  39 بلين على الزواجدورة تاهيل المق 14

 برنامج تطويري لقادة المدارس )ارتقاء( 40 بطولة رياضية لطالب الجامعة 15

 )موظفي شركة الكهرباء(1اإلسعافات االولية  41 دورة تدريبية)مهارات الوعي الذاتي( 16

 طفال )جمعية المعوقين(برنامج خاص لال 42 عرض مسرح عن خطر االنترنت للمبتدئين 17

 دورة استراتيجية التغيير وإدارة الذات 43 زيارة اساتذة وطالب الجامعة االسالمية  18

 مبادرة رابغ اجمل  44 دورة التعامل مع المشكالت 19

 بطولة الكركيت للمقيمين  45 دورة تدريبية سلوكي يعبر عن قيمي 20

 ة السالم رسالة وهدف مبادر 46 معرض مهنتي ومهارتي وإبداعي 21

 2اإلسعافات االولية دورة  47 مسابقة أعذب االصوات 22

 المشاركة في معرض كيف نكون قدوة   48 مسابقة الرسم الحر 23

 تمارين الرياضية لالحياء والقطاعات بالمحافظة  49 مسابقة منبر الشجعان 24

 االحتفال باليوم العالمي لالعاقة  50 مسابقة إعداد المدرب الجديد 25

 مساهمات أخرى:  (4

 على النحو التالي : ساهمت الشركة أيضاً في دعم برامج وجمعيات عدة مسجلة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  كيس بوزوالني لجمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ. 700التبرع العيني بـ 

  تب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة.كيس أسمنت للمك 1000التبرع العيني بـ 

 .التبرع لصندوق المنح والمساعدات المالية في جامعة عفت بجدة 

 ) دعم رعاية االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون ) مركز بادغيش للرعاية والتأهيل بجدة 

 رعاية والتأهيل بجدة (دعم رعاية االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة ) مركز بادغيش لل 

 .تبرع لجمعية األيادي الحرفية بجدة 

 .تبرع للجمعية النسائية الخيرية األولى بجدة 

قدمته من  صبحت اسمنت العربية تتمتع بدور ريادي في المساهمة بتنمية المجتمع من خالل ماأأخيراً بفضل من هللا وتوفيقه 

شرائح المستفيدة بشكل مباشر وعلى حساب المسؤولية االجتماعية في موقع وقد المسنا هذا االنطباع من ال ،برامج ومبادارت

 في التنمية المجتمعية.  التواصل االجتماعي تويتر، وستحرص الشركة في المستقبل على االلتزام بنهجها المستمر

؛ لما واقتصادياً  لمجتمع معرفياً يساهم في تقديم مبادرات تساهم في تطور ا وستواصل الشركة سعيها لخدمة المجتمع؛ لتصنع تأثيراً 

تمتلكه الشركة من أسس راسخة من الخبرة انطالقاً من روح المواطنة المسؤولة إلى خلق نموذج شامل يقوم على إشراك الجهات 

ذات العالقة في إنجاز المبادرات المجتمعيّة المستدامة، للوصول إلى هدف مشترك وهو تحقيق القيم المشتركة وترك األثر 

  .يجابي على المجتمعاإل
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الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  عشر : بيان بتواريخ الثالث

 الحاضرين لهذه الجمعيات.

 االسم م 

 سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة  

 غير العادية السابعة

 م18/4/2017

  اجتماع الجمعية العامة

 العادية الحادية والستون

 م3/12/2017

   الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1
   سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 2
   الدكتور/ سامي محسن باروم 3
4 

المؤسسة )ممثل  االستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل

   ( العامة للتقاعد
   األستاذ/ عادل محمد الزيد 5
   مهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعانال 6
   المهندس / معتز قصي العزاوي 7
   األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي 8
   األستاذ / فهد عبدهللا العيسى 9

 والشركة التابعة وصف األنشطة الرئيسة للشركةعشر :  الرابع

إنتاج اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها  ركة" ( هووشركاتها التابعة ) "الش شركة األسمنت العربية إن نشاط

في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي  ولهاواإلتجار بها، 

 نوع من االتفاقيات األخرى في حدود ما تقرره األنظمة السارية.

 مصنع رابغ :  -1

طنن عننام ملينون  4.4 ـطنن منن االسنمنت مقارنننة بنمليننون 3.5 منا مقنداره م2017لعنام  جمنالي انتناج الشننركةإ بلنغ 

  .%20طن وبنسبة  مليون 0.9  قدره بنقصأي  م2016

 م2016مليننون طننن عننام   3.37 ـمليننون طننن مقارنننة بنن 3.7مننا مقننداره م 2017لعننام  كمننا بلننغ انتنناج الكلنكننر 

 %.10وبنسبة طن  مليون 0.33 اقدره  بزيادة

 

 

 

  م2017لعام اإلنتاج المباع فى السوق السعودي لكل نوع من أنواع االسمنت  نسب

 

 

56% 

13% 

5% 

 اسمنت عادي سائب 26%

 اسمنت مقاوم سائب

 أسمنت بوزالني سائب

 اسمنت بوزالني مكيس
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  : شركة تابعة – شركة أسمنت القطرانة )األردن( -2

ألف  917 م، في حين بلغت كمية إنتاج االسمنت لنفس الفترة2017طن في عام  الف 792 بلغ حجم إنتاج الكلنكر

مليون لاير  318.6 م ما قيمته2017ر واألسمنت بنهاية ديسمبر من الكلنك مبيعات الشركةإجمالي ، وبلغت طن

اتفاقية تبادل مادة الكلنكر مع  الغاءوذلك بسبب  %35 انخفاضنسبة ب م2016 مليون لاير عام 490.2 تقريباً مقابل

ون ملي 51شركة أسمنت القطرانة  أرباح، وبلغت حصة شركة األسمنت العربية من شركة أسمنت المنطقة الشمالية

مليون لاير خالل  58.8 أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت علماً ، م 2017لاير تقريباً بنهاية عام 

 .م2016 لعامل مليون لاير 135.2 مقابل م2017 عام

 : شركة تابعة – (لبحرينامملكة ) لبحرين القابضةاالعربية سمنت األشركة  -3

سمنت البحرين في مملكة البحرين لغرض إدارة الشركات التابعة لهنا أكة م، تم تأسيس شر 2007نوفمبر  5بتاريخ  

لمباشننرة نشنناطها  ؛واسننتثمار أموالهننا فنني األسننهم والسننندات واألوراق الماليننة وتملننك العقننارات والمنقننوالت الالزمننة

 .وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها

% منن شنركة أسنمنت البحنرين، بينمنا تتملنك شنركة أسنمنت البحنرين نسنبة  100تتملك شركة أسمنت العربية نسنبة 

 % من شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن. 36.7% من شركة أسمنت القطرانة و 86.74

  : شركة زميلة – شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن -4

وشدة  ،ستمرار الظروف التشغيلية الصعبةإذا العام وهلل الحمد رغم ايجابية هفي تحقيق نتائج الشركة  استمرت

مليون لاير تقريباً بنهاية  233 المنافسة التي يمر بها السوق األردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة

ربية من مليون لاير. وبالتالي فقد بلغت حصة أسمنت الع 12.7 حوليلنفس الفترة  الربحصافي و،  م2017 ديسمبر

% من ملكية  36.7أسمنت العربية شركة  مليون لاير، حيث تملك 4.7 حوالي صافي نتائج أعمال الشركة الزميلة

فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من  األردنيالشركة.أما بخصوص حصة الشركة في السوق 

 تقريب الفارق من الشركة المنافسة األولى في السوق األردني.

  شركة زميلة : – (CPI)شركة منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة   -5

الملكية في شركة منتجنات صنناعة  السعودية تتقاسم شركة أسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة أسمنت

ئنة تعبالخاصنة باألسمنت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي.وتملك الشنركة مصننعين إلنتناج األكيناس 

األسننمنت، واألكينناس الخاصننة بتعبئننة المنتجننات البتروكيميائيننة مثننل األسننمدة، ويقننع المصنننع األول فنني مدينننة جنندة، 

 والثاني في مدينة الرياض. 

، وبلغنت  م2016 مليون لاير فني عنام 145.9 مقابل م2017 مليون لاير بنهاية عام 114.6 بلغت مبيعات الشركة

مليننون لاير فنني العننام  1.7مليننون لاير مقابننل 0.3 اح الشننركة لنننفس الفتننرةحصننة أسننمنت العربيننة فنني صننافي أربنن

 مليون لاير. 1.4قدره   بانخفاضم 2016

 تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي :

 النسبة إيرادات النشاط 

 %100 905.748 النشاط ) إنتاج وبيع األسمنت (

 %100 905.748 إلجماليا

 وصف األنشطة الرئيسية للشركة التابعة 

 األردن  –شركة أسمنت القطرانة  ( :1النشاط )

 األردن -شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية  ( :2النشاط )

 المملكة العربية السعودية –( : شركة منتجات صناعة األسمنت المحدودة  3النشاط ) 

 في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي :للشركات التابعة شطة الرئيسية تأثير هذه األن

 النسبة إيرادات النشاط 
 %48 318.549 ( إنتاج وبيع األسمنت1نشاط )

 %35 233.344 ( إنتاج الخرسانة الجاهزة2نشاط )

 %17 114.569 ( تصنيع منتجات األسمنت3نشاط )

 %100 666.462 اإلجمالي
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ة للشركة، أو توسعة أعمالها، أو يلالتغييرات الهيكوصف لخطط وقرارات الشركة المهمة ) بما في ذلك  عشر : الخامس

  ف عملياتها ( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.قو

ي فرص قد أع مع تدرس الشركة حالياً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة االسمنت لكي تتفاعل بشكل سري

و تمنع من تأثيرها أي مخاطر قد تؤثر سلباً على عمل الشركة لكي تحد أتسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أو

ستعادة وتعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها إسمنت العربية على تطبيق ما من شأنه شركة أدارة إعليها. وتعكف 

مو من خالل خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي.وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام الطبيعي )المنطقة الغربية( والن

 : هداف التاليةللشركة األ

  ستراتيجية مع العمالءإبناء عالقات.  

  نواع مختلفة من االسمنت والتوعية باالستخدامات المناسبة لكل نوعأتسويق. 

 النمو في مجال صناعة وتسويق االسمنت. 

 لى ما من شأنه استقرار واستمرار ربحية اسمنت القطرانةالعمل ع. 

  واآلثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليهاالبديل العمل على دراسة البدائل المتاحة واالقتصادية للوقود. 

 على  تواصل الشركة جهودها فى رفع القدرة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة

 سالمة المعدات واعتماديتها.

 م :2017أهم األحداث خالل عام 

 2017 الحدث م

 يناير 16 )اثنا عشر شهراً( 2016-12-31للفترة المنتهية في الموحدة النتائج المالية األولية اإلعالن عن  1
 فبراير 20 م2016-12-31النتائج المالية السنوية المنتهية في  اإلعالن عن 2
 فبراير 20 .م2016 النصف الثاني لعامتوصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن  ن عناإلعال 3
2020-2018دورة المجلس ضوية مجلس إدارتها لعن فتح باب الترشح لعاإلعالن عن  4  

 
 مارس 2

 مارس 23 .(األولتماع إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االج نمساهميدعوة ال اإلعالن عن 5
 أبريل 11 .) تذكيري ((األولإلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع  نمساهميدعوة ال اإلعالن عن 6

 أبريل 19 م ) ثالثة أشهر (2017مارس  31النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  اإلعالن عن 7
 أبريل 19 ماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ) االجتماع الثاني (اإلعالن عن نتائج اجت 8

 يوليو 20 الشركة التابعة في األردن ) شركة أسمنت القطرانة ( على قرض متناقص من البنك العربي باألردناإلعالن عن حصول  9

 أغسطس 9 م.2017نصف األول لعام اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن ال 10
 أغسطس 9 م ) ستة أشهر (.2017يونيو  30اإلعالن عن النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  11
 أغسطس 9 م.2017إعالن تصحيحي بخصوص توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول لعام  12
م وحتى النصف األول 2005يري بخصوص صرف األرباح غير المستملة من مساهمي الشركة للفترة من عام إعالن تذك 13

 م.2007من عام 
 سبتمبر 11

 سبتمبر 18 اإلعالن عن تعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة. 14
ألرباح المبقاة خالل عام اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بدفع توزيعات نقدية استثنائية لمساهمي الشركة من رصيد ا 15

 م.2017
 سبتمبر 25

 أكتوبر 4 اإلعالن عن نقاشات المرحلة االبتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة 16
 أكتوبر 11 رابغ الشركة ين أسمنت جديدة في مصنعحإعالن إلحاقي بخصوص إنشاء طوا 17
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 2017 الحدث م

 أكتوبر 23 ة العامة العادية ) االجتماع األول (.اإلعالن عن دعوة المساهمين إلى حضور الجمعي 18
 نوفمبر 1 م ) تسعة أشهر (2017ديسمبر  30اإلعالن عن النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  19
 نوفمبر 2 إعالن إلحاقي بخصوص نقاشات المرحلة االبتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة 20
 نوفمبر 28 اإلعالن عن تاريخ بداية التصويت االلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول ( 21
 ديسمبر 4 اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين ) االجتماع األول ( 22
 ديسمبر 4 الحادية والستين ) االجتماع األول ( إعالن تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 23
 ديسمبر 7 إعالن إلحاقي بخصوص نقاشات المرحلة االبتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة 24
 ديسمبر 24 إعالن إلحاقي بخصوص نقاشات المرحلة االبتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة 25

طر تمويليلة، أم مخاطر ا) سواء اكانت مخاطر تشغيلية أم مخمخاطر تواجهها الشركة تعلقة بأي المعلومات المر : عش السادس

  السوق ( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

  تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في اآلتي : 

 تي قد تواجهها هي :ال المخاطرهذه وأهم مخاطر قد تواجه شركة أسمنت القطرانة باألردن،  -1

 مخاطر المواد الخام. 
 مخاطر الوقود. 
 مخاطر العمالة. 
 تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع. 
  مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية بالدينار األردني مقابل الريال السعودي واألثر المترتب على قيمة

 .نةاستثمار شركة أسمنت العربية في شركة أسمنت القطرا
تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط  -2

 الموضوعة.
 الضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى األسواق وتذبذب مستوى العرض والطلب. -3
جزًء  تمثل تيمن الطاقة واليرة نت كميات كبمسحيث يستهلك نشاط تصنيع اال :والوقود الطاقة أسعارتعلقة بالمخاطر الم -4

 على ي جوهريسلب يرتأث سيكون له اسعار الوقود اع محتمل فيففان أي ارتج وبناًء على ذلك، نتامن تكاليف إال يراكب
 النتائج التشغيلية للشركة والقطاع ككل.

 ستمرم بشكلعلوماتي والتقني لمزيادة األمن اعمل الشركة دائما على مخاطر اختراق انظمة المعلومات والتطبيقات: ت -5
ساليبها، ن تطوير أع ال تتوقف التي التقنية الجرائم من شركةحماية بيانات اللة مستمر تحديثات وتهتم بإجراء ومتجدد،

ت وبرامج سمامقللنارية واا لجدرذلك جميع ا في بماحديثها تن التقني واألم أنظمة بمراجعة وتقوم الشركة بصفة مستمرة
 .علوماتيلمماية واألمن الحن ام كافي قدر وجود لضمان سات،ويراربة الفمح
 

 :مخاطر مالية عامة -6
 مخاطر السوق - أ

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالث 
: مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار أنواع من المخاطر هي

أدوات حقوق الملكية. إن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق هي القروض ألجل والودائع اإلسالمية واالستثمارات المتاحة 
 للبيع وكذلك األدوات المالية المشتقة.

 ار العمولةمخاطر أسع - ب
مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة 
لألدوات المالية. المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة بما في ذلك القروض 

ائع اإلسالمية. إن حساسية قائمة الدخل هي تأثير التغيرات االفتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة ألجل والود
م. 2017ديسمبر 31واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة. بناء على المطلوبات المالية ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 

ط أساس في المتوسط المرجح ألسعار العمولة ألرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات نقا 10إن تغيراً افتراضياً من 
م ليس له تأثير جوهري على صافي نفقات التمويل وعائد الودائع 2016ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31السعر المتغير كما في 

 اإلسالمية.
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 مخاطر العمالت -ج

قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار  تتمثل مخاطر العملة في تذبذب

صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية خالف الريال السعودي 

 والدوالر األمريكي والدينار األردني واليورو خالل السنة. 

تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة. لدى المجموعة 

أيضاً استثمارات في شركات أجنبية تابعة وزميلة والتي تتعرض صافي موجوداتهم لمخاطر العمالت. تتمثل تلك المخاطر حاليا في 

يتم قيد أثر تذبذب أسعار التحويل بين الريال والدينار  ريال السعودي والدينار األردني واليورو.تذبذبات أسعار تحويل العملة بين ال

 في بند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم المالية الموحدة. 

 31نقاط أساس في سعر صرف اليورو ألرصدة المطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في  10إن تغيراً افتراضياً من 

مليون لاير سعودي  0،08م من شأنه أن يؤثر على صافي إيراد/ مصروف فروقات تحويل العمالت األجنبية بمبلغ 2017ديسمبر

 مليون لاير سعودي تقريباً(. 0،09م: 2016ديسمبر  31تقريباً )

 مخاطر االئتمان -د

تسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تعمل تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه وال

المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم 

م 2017يسمبر د 31% من الذمم المدينة القائمة كما في 46المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان. يمثل أكبر خمسة عمالء 

%(. لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في المبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشرون عميالً حيث بلغت 65م: 2016ديسمبر  31)

ديسمبر  31م )2017ديسمبر  31% من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في 49نسبة المبيعات إلى هؤالء العمالء 

% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة للمجموعة 81ة أرصدة الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات %(، كما بلغت نسب42م: 2016

%(. تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان محدودة نظراً ألن المجموعة لديها 90م: 2016ديسمبر  31م )2017ديسمبر  31كما في 

ء كما أن المجموعة لديها عالقات طويلة وسجل تحصيالت مع خطابات ضمان بنكية تغطي األرصدة المستحقة من هؤالء العمال

 هؤالء العمالء.

 مخاطر السيولة -هـ

 تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات

كد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. وذلك عن طريق ادارة السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأ

نشاط المجموعة والتسهيالت االئتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيالت ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية. لدى المجموعة تسهيالت 

 مليون لاير سعودي(. 355م: 2016ديسمبر  31م )2017ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  504غير مستخدمة بمبلغ 

م: 2016ديسمبر  31م )2017ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  290تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة والبالغة 

وتوزيعات مليون لاير سعودي(، من ذمم دائنة تجارية ومبلغ مستحق لطرف ذو عالقة والجزء المتداول من قروض ألجل،  278

االرباح المستحقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية 

 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك. 12خالل 

 سهممخاطر أسعار األ -و

المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في األسهم المتداولة والناشئة عن الضبابية التي تكتنف القيمة المستقبلية 

 لألسهم المتداولة. يتم رفع تقارير عن االستثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بصورة منتظمة.

 إدارة مخاطر رأس المال -ز

رة مخاطر رأس مال المجموعة يتكون رأس المال من رأس المال وعالوة اإلصدار واألرباح المبقاة واالحتياطيات لغرض إدا

األخرى العائدة إلى مساهمي الشركة األم. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين.تدير المجموعة 

روف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظ

المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تراقب المجموعة رأس المال 

مال.ليس لدى المجموعة هيكل رأس مال باستخدام معدل اقتراض يمثل صافي القروض مقسوماً على إجمالي القروض ورأس ال

بأهداف محددة أو معدالت ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال. تبقى االستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه 

د وما في دون تغيير عن السنة الماضية. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون )تمويل المرابحة ألجل مقاصة النق

حكمه( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات 

 متاحة للبيع وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة(.
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  نوات المالية الخمس األخيرةونتائج أعمالها في السأسمنت العربية شركة وخصوم أصول بيان موجز ب: عشر  السابع

 ) مقارنة نتائج أعمال الشركة(

 

 

 

 ( ألف لاير سعودي )                                                                                            مقارنة نتائج األعمال : -1

 البيان 2017 2016 2015 2014 2013

 المبيعات 905.748 1.256.899 1.642.559 1.719.589 1.365.124

 المبيعاتتكاليف  (556.279) (705.334) (918.982) (988.989) (822.855)

 مجمل الربح 349.471 551.565 723.600 730.600 542.269

 صافي الربح 262.720 489.625 600.138 645.428 192.091

 ( ألف لاير سعودي )                                                                             مقارنة األصول والخصوم :      -2

 البيان 2017 2016 2015 2014 2013

 األصول المتداولة 1.140.158 983.274 1.150.765 1.246.974 1.005.425

 األصول غير  المتداولة 2.793.983 2.833.161 2.743.586 2.848.342 2.996.810

 إجمالي األصول 3.394.141 3.816.435 3.894.351 4.095.316 4.002.235
 الخصوم المتداولة 289.824 277.839 503.178 631.350 559.990

 الخصوم غير  المتداولة 614.209 214.082 151.146 235.101 549.572

 حقوق المساهمين 3.030.108 3.324.514 3.240.027 3.228.865 2.892.673

الخصوم وحقوق إجمالي  3.934.141 3.816.435 3.894.351 4.095.316 4.002.235
  المساهمين
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                                                                                                            )ألف لاير سعودي(    عشر : التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة و الزميلة  الثامن

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة أسمنت العربية -1

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 المجموع (2المنطقة الجغرافية ) (1المنطقة الجغرافية ) إجمالي اإليرادات 

 587.199 - السعودية 587.199 م2017
 ( لي إيرادات شركة أسمنت القطرانة ) شركة تابعةالتحليل الجغرافي إلجما -2

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة

 المجموع (2المنطقة الجغرافية ) (1المنطقة الجغرافية ) إجمالي اإليرادات 

 318.549 - االردن 318.549 م2017
 ( زميلةز ) شركة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة الباطون الجاه -3

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز

 المجموع (2المنطقة الجغرافية ) (1المنطقة الجغرافية ) إجمالي اإليرادات 

 233.344 - االردن 233.344 م2017

 ( زميلةالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة األسمنت المحدودة ) شركة  -4

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة األسمنت

 إجمالي اإليرادات
 المنطقة الجغرافية

 (1) 

المنطقة الجغرافية 

(2) 
 المجموع

 114.569 %(10) خارجي %(90) محلي 114.569 م2017
 

                                ) ألف لاير سعودي (  م2017يسنة مقارنة بالعام المالالفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية عن نتائج ال:  التاسع عشر

 األسباب نسبة التغير التغيرات م2016عام  م2017 البيان

 %(28)  (351.149) 1.256.899 905.748 المبيعات/ اإليرادات

 

 

 

 

 

 (%21) (149.055) (705.334) (556.279) / اإليرادات تكلفة المبيعات

 %(37) (202.094) 551.565 349.469 مجمل الربح

 - - - - أخرى –إيرادات تشغيلية 

 %1.69 1.133 (66.768)  (67.901)  أخرى –مصروفات تشغيلية 

 الربح ) الخسارة ( التشغيلي

 

281.568 484.797 (205.028) (42)% 

مليون  205انخفاض إجمالي ربح المجموعة بحوالي الى يسة عن العام الماضي بصفة رئ م2017يعود سبب انخفاض أرباح عام 

 % (.42نسبة انخفاض ) لاير نتيجة النخفاض كميات وأسعار المبيعات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق
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   سعودي()ألف لاير       الزميلةوالشقيقة و التوزيع الجغرافي ألعمال شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة العشرون :

 رأس مالها اسم الشركة التابعة
نسبة ملكية الشركة 

 فيها

 نشاطها الرئيس

والتوريدات 

 اإلنشائية

الدول المحل الرئيس 

 لعملياتها
 الدولة محل التأسيس

 االردن ةالقطران انتاج االسمنت %86.74 480.300 شركة أسمنت القطرانة

تاج اكياس ان %33.33 18.000 شركة منتجات صناعة األسمنت

 االسمنت

 السعودية جدة/الرياض

 االردن عمان الخرسانة الجاهزة %36.67 132.500 شركة الباطون الجاهز

 البحرين المنامة شركة قابضة %100 5.000 شركة أسمنت العربية البحرين 

 وزميلة :وشقيقة الصادرة لكل شركة تابعة : تفاصيل األسهم وأدوات الدين والعشرون الحادي

 عدد األسهم / الحصص عدد األسهم / الحصص المصدرة م الشركةاس

 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

 مساهمة عامة مدرجة سهم 9.167.500 سهم 25.000.000 شركة الباطون الجاهز

 بالسوق األردني

 قابضة %100ملكية  %100ملكية  شركة أسمنت العربية البحرين 

 رةاإلداسواء للمساهمين أو أعضاء مجلس  –أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت  ممتازةليس لدى الشركة أسهم  إقرار:

من  أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن -أو منسوبيها 

 الحقوق حسب النظام.

 والعشرون : وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم الثاني

  ضبانخفنا، أي م2016مليون لاير عام  486.5 مليون لاير مقابل 281.5 ربحاً تشغيلياً مقداره م2017حققت الشركة خالل عام 

 نسنبته م2016ملينون لاير عنام  465.5 ملينون لاير مقابنل 262.7 كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكناة الشنرعية %42نسبته 

 %.39.5 بإنخفاض

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكناة المفروضنة شنرعاً 

 على الوجه التالي :( من النظام األساسي للشركة 51وفقاً للمادة )

للشركة، و يجنوز أن تقنرر الجمعينة العامنة العادينة وقنف هنذا  نظاميالحتياطي اال% من األرباح الصافية لتكوين 10يجنب  .1

 .%( من رأس المال المدفوع30التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

 اتفناقي لتكنوين احتيناطي األربناح صنافي نسنبة معيننة منن تجننب أن اإلدارة لنسمج اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية .2

 .يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية

 أربناح يكفنل توزينع أو الشنركة مصنلحة يحقنق النذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 اجتماعينة مؤسسات إلنشاء األرباح مبالغ صافي من تقتطع أن كذلك كورةالمذ وللجمعية .المساهمين على اإلمكان قدر ثابتة

 .المؤسسات هذه من قائما يكون ما لمعاونة أو الشركة لعاملي

، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أربناح علنى المسناهمين  المساهمين أرباحاً على ذلك بعد الباقي من يوزع .4

 .من رصيد األرباح المبقاة

 السنة خاللتوزيعها  تي تمنسب األرباح ال
نسب األرباح المقترح 

 توزيعها في نهاية السنة
 إجمالي األرباح

 8 /8 /2017 3 /12 /2017 

 %40 %10 %20 %10 النسبة
 400.000 100.000 200.000 100.000 اإلجمالي
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  شركة أسمنت العربيةفي أسهم ين وكبار التنفيذي اإلدارة مصلحة بعض أعضاء مجلسوالعشرون :  الثالث

 االسم  م

 م2017نهاية العام  م2017بداية العام 
ير يصافي التغ

 خالل العام
 يرينسبة التغ

 أدوات دين األسهمعدد  أدوات دين األسهمعدد 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 0 0 - 1.703 - 1.703 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1

 %2 8.459 - 419.250 - 410.791 العزيز السليمانسعود عبد األستاذ/ 2

 0 0 - 1.250 - 1.250 الدكتور/ سامي محسن باروم 3

المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها االستاذ  4

 (1)/ ابراهيم محمد ابا الخيل. 
5.274.458 - 5.274.458 

 
- 0 0 

 0 0 - 1.250 - 1.250 األستاذ/ عادل محمد الزيد 5

 %41 2.500 - 8.500 - 6.000 لوليد عبد الرزاق الدريعانالمهندس / ا 6

 0 0 - 1.000 - 1.000 المهندس / معتز قصي العزاوي 7

 %70 2.000 - 4.840 - 2.840 األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي 8

 0 0 - 1.000 - 1.000 األستاذ / فهد عبدهللا العيسى 9

 ) ال يوجد (  وان وجدإكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر 

 الشركات التابعةفي أسهم  اإلدارة مصلحة بعض أعضاء مجلس

 االسم  م

 م2017نهاية العام  م2017بداية العام 
ير يصافي التغ

 خالل العام
 يرينسبة التغ

 أدوات دين األسهمعدد  أدوات دين األسهمعدد 

 جد () ال يو  وزوجاتهم وأوالدهم القصرأعضاء مجلس اإلدارة 
 ) ال يوجد (  كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر 

 

 : ال تملك زوجات أعضاء مجلس االدارة وأبنائهم القصر أية أسهم. مالحظة

 .هذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد وال يملك األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل أي سهم من أسهم الشركة:  1مالحظة 

 )ألف لاير سعودي(                                                                                                        المعلومات المتعلقة بقروض الشركةون : والعشر الرابع

 مدة القرض أصل القرضمبلغ  الجهة المانحة
المبالغ المدفوعة سداداً 

 للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقى من 

 لقرضا

المديونية اإلجمالية 

 للشركة وشركاتها التابعة

 -البنك السعودي البريطاني 

 ساب
251.500 5 (62.875) 157.188 157.188 

 528.913 528.913 - 9 528.913 االردن-البنك العربي

اجمالي القروض بنهاية 

 العام
780.413 - - 686.101 686.101 

 :  مجلس اإلدارة اجتماعاتسجل حضور  والعشرون : الخامس
م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء 2017( اجتماعات خالل العام 5تعزيزاً لدوره ومسئولياته فقد عقد مجلس اإلدارة )

 م : 2017مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 

 االسم م

م2017رقم وتاريخ االجتماع خالل العام   
 

 501 502 503 504 505 
 عدد مرات

 الحضور
 نسبة الحضور

 
19 

  فبراير

18 

 ابريل

11 

 يونيو

17 

 سبتمبر
 ديسمبر 3

 %100 5من  5 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1

 %100 5من  5 سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 2

 %100 5من  5 الدكتور/ سامي محسن باروم 3
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 %100 5من  4 براهيم محمد أبا الخيلاألستاذ / إ 4

 %60 5من  3 األستاذ / عادل محمد الزيد 5

 %100 5من  5 الرزاق الدريعان المهندس / الوليد عبد 6

 %100 5من  5 المهندس / معتز قصي العزاوي 7

 %100 5من  5 األستاذ / تركي عبدهللا الراجحي  8

 %100 5من  5 األستاذ / فهد عبدهللا العيسى  9

 

 والعشرون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  السادس

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 م4/1/2017 1
 

 أخرى

 م8/1/2017 2
 

 اجراءات الشركات
 

 م7/3/2017 3
 

 اتاجراءات الشرك
 

 م22/3/2017 4
 

 الجمعية العامة
 

 م17/4/2017 5
 

 الجمعية العامة
 

 م23/4/2017 6
 

 اجراءات الشركات

 م23/4/2017 7
 

 اجراءات الشركات
 

 م10/8/2017 8
 

 ملف أرباح
 

 م13/8/2017 9
 

 اجراءات الشركات

 اجراءات الشركات م15/8/2017 10

 اجراءات الشركات م21/9/2017 11

 الجمعية العامة م26/10/2017 12

 الجمعية العامة م3/12/2017 13

 الجمعية العامة م3/12/2017 14

 ملف أرباح م5/12/2017 15

 

أعضاء  تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحدعقود تتعلق بأي أعمال أو معلومات :  والعشرون السابع

 بأي منهم عالقة  وأو أي شخص ذن فيها لكبار التنفيذييأو الشركة مجلس إدارة 

 اسم العضو صاحب المصلحة م
طبيعة األعمال أو 

 العقد
  قيمة األعمال أو العقد مدة األعمال أو العقد

1 

  : شركة الباطون الجاهز  للتوريدات اإلنشائية
 .العربية لدى شركة الباطونشركة أسمنت  يممثلل) مصلحة غير مباشر( 

 :باألردن  الجاهز

 األستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. –ضو مجلس اإلدارة ع -
 األستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل.عضو مجلس اإلدارة  -
 

 شراء أسمنت
قابلة للتجديد ما لم يتفق  سنة

 الطرفين على ذلك
 لاير 99.484.000

2 

 : شركة منتجات صناعة األسمنت
شركة منتجات صناعة مباشر( ممثل شركة أسمنت العربية لدى  ) مصلحة غير

 األسمنت المحدودة.

 الرئيس التنفيذي قاسم عبد الغني الميمني -

قابلة للتجديد ما لم يتفق  سنة بيع أكياس أسمنت
 لاير13.697.000 الطرفين على ذلك
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مستحقات لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي  لمستحقةالمسددة والمدفوعات النظامية بيان بقيمة :  والعشرون الثامن

 أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

 

لزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس ل ألنظمة الهيئة العامةتخضع الشركة :  الزكاة

 ربية السعودية لألنظمة الضريبة للبدان العامل بها.الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة الع وتخضع االستحقاق

 م.2018في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي سيتم تفعيله في يناير  لقامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجي الضريبة :

ة وفقا ألساس : تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات االجتماعي التأمينات االجتماعية

 االستحقاق ويتم سداد التأمينات االجتماعية شهرياً عل أساس المستحق عن الشهر السابق.

 

  البيان

 م2017

  المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد المسدد

 9.513 17.998 الزكاة

 - - الضريبة 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
3.745 

 

313 

 

 - 252 وجوازات  يراتتكاليف تأش

  - رسوم مكتب العمل 

 رسوم استغالل الخامات
27.590 

 

23.487 

 

 33.313 49.585 اإلجمالي

 

 

    )ألف لاير سعودي( المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:  التاسع والعشرون

 .م2017 يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام

 

 م2016 م2017 البيان

 56.894 57.079 مكافأة نهاية الخدمة

 2.502 2.170 برنامج القرض الحسن

 6.192 4.500 مكافأة أداء سنوية للموظفين

 65.588 64.079 اإلجمالي
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 م. 2017 للعام المالية السوق هيئة ألنظمة وفقاً  اإلدارة مجلس قراراتالثالثون : ا

 اإلقرار/ التأكيد رة ـالفق م

 صية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.تو 1

 ال تنطبق ( م1994دارة للمراجعة الداخلية منذ العام إالشركة لديها ) 

2 
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها 

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك بشأن 

 .التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها
 ال تنطبق

3 
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة 

( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي 45ءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة)وكبار التنفيذيين وأقربا

 تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

 ال تنطبق

4 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

دوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق وأقربائهم في أسهم أو أ

 خالل السنة المالية األخيرة.

 جزئياً  ال تنطبق

 ( من هذا التقرير.27،23تم اإلفصاح عن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الفقرة رقم )

5 
بلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قا

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
 ال تنطبق

6 
مذكرات حق وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو 

 .اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
 ال تنطبق

7 
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية 

 ها شركاتها التابعة.المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترت
 ال تنطبق

  ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 8
 ال تنطبق .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح 9

 ال تنطبق استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةبيان بقيمة أي  10

 كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

1 
 .أ. أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح

 .سليمة ونُفذ بفاعلية سب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أس

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاج. 

 بأنه ال يوجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 2

 أجلها. من المعيَّن الفترة انتهاء قبل م2017لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خالل العام  3

 م.2017 وفقاً لتقريره عن العام المالي ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة 4

 بهذه الخصوص. أتعابخدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي  إيلم يقدم مراجع الحسابات  5

 م.2017لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد خالل العام المالي  6

 م.2017طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل العام المالي  لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي 7

8 
% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول 5تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 

 م.2017أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام المالي 

9 
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة بالغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعامالت مع الشركة ولم يطلب أي 

 منافسة )باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعامالت مع األطراف ذوي العالقة(. أعمالمنهم ترخيص بممارسة 

 ضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب األنظمة واللوائح.تؤكد الشركة بأنها لم ت 10

 لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير. 11

 م.2017التزاماتهم خالل العام المالي لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من  12

 
 

  : الثالثون : حماية البيئةو الحادي

وكجزء ال يتجزأ من  ،تجاه حماية البيئة وحرصت علي وضع النظام البيئي نصب أعينها جهودهاسمنت العربية أواصلت شركة 

وإتباع التكنولوجيا الحديثة في الحد من الملوثات  اً ودولي سياستها وذلك من خالل االهتمام بتطبيق كافة االنظمة المعمول بها محلياً 

والخاصة بإستبدال المرسبات الكهربائية القديمة  فقد تم االنتهاء من تنفيذ كافة التعديالت الضخمة المخطط لها مسبقاً  البيئية،

حيث ال يتعدي إنبعاث  ،جالبمرسبات قماشية حديثة ذات كفاءة عالية تتبع أحدث التصاميم التكنولوجية العالمية في هذا الم

متر  ملغم/ 150مقارنة بحدود الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ) أقل بكثير ملغم للمتر المكعب الواحد وهو 10األغبرة 
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 ن الشركة بصدد تجديد الرخص البيئية التشغيلية للخطين الخامس والسادس وكذلك إصدار رخصة بناء الخط أكما  مكعب(.

 ألنظمة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. ك تبعاً وذل ،السابع

فقد استكملت الشركة نجاحها المستمر بإجتياز   ISO 14001 وكأول شركة أسمنت حاصلة علي شهادة االعتماد البيئية الدولية

شركة ذلك وضعت م. ك2007بنجاح للمرة العاشرة منذ عام  ISO 14001:2004 المراجعة الثانوية للشهادة البيئية الدولية

حرصت علي وضع و ،سمنت العربية معايير وقوانين الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في صدارة أولوياتها واهتماماتهاأ

ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة  ،نظمة والبرامج التي من شأنها االلتزام والتوافق مع حدود ومعايير الهيئةاأل

سمنت العربية أبادرت شركة  تي تستطيع رصد قراءات اإلنبعاثات وحفظها لفترة سبع سنوات متواصلة. كمااإلنبعاثات وال

بحضور ملتقي شركات االسمنت ضمن إجتماع نظمته الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بمقرها بجدة في منتصف عام 

 ة.ي ألجهزة الرصد الضوئية بمقر الهيئلم لمناقشة التوصيل اآل2017

 : : مراقبة الجودة والثالثون الثاني

م على وضع السياسات واإلجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة 1955حرصت شركة أسمنت العربية منذ تأسيسها في عام 

ركة إهتماماً إليمانها بأن الجودة تحقق التميز والريادة واإلستدامة وتعزيز التنافسية. لذا أولت الش ؛لسير العمل بإداراتها المعنية

كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، وتطبيق أحدث األساليب والطرق المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، 

وزيادة الثقة لدى عمالئها بتزويدهم بمنتجات من األسمنت تلبي رغباتهم ومتطلباتهم ومحققة أفضل المعايير والمواصفات المحلية 

في مراحل التصنيع والعمليات  وتطبيقياً  من خالل تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية واالستراتيجية نظرياً والعالمية، و

 عداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة.اإلنتاجية، حيث قامت الشركة بأتمتة الخطوط، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بُ 

ت الشركة في الحصول على شهادات محلية وعالمية، منها عالمة الجودة من الهيئة وتتويجا لهذه الجهود والبرامج فقد نجح

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاماً كامالً بمعايير ومقاييس الجودة، 

تطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في ، والوإقليمياً وعالمياً  والتي من مميزاتها تعزيز سمعة الشركة محلياً 

م والتي يتم مراجعتها داخلياً 2002( منذ عام 9001األسواق العالمية. كما حصلت الشركة على شهادة إعتماد إدارة الجودة ) آيزو 

الحصول على شهادات المطابقة من  بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها.وإضافة إلى ذلك

 معاهد عالمية أمريكية وألمانية.

 : الموارد البشرية والثالثون : الثالث

ومن هذا المنطلق ، سعى إلى تحسين وتطوير بيئة العملتعد إدارة الموارد البشرية من أحد أهم اإلدارات في جميع المنشآت، حيث ت

بالنسبة للتطبيق الناجح، وتتضمن هذه  حاسماً  جراءات المنفذة والتي تشكل عامالً يها اإلير الداعمة التي استندت إلتم اتخاذ التداب

التدابير بعض االجراءات الهامة مثل اعتماد السياسات العامة للموارد البشرية، والالئحة التنفيذية لنظام العمل ووضعها في مكان 

 .ISO ات الخاصة باإلدارة وتطبيقها في األيزوظاهر لجميع الموظفين. كما عملت على تطوير وتسهيل االجراء

ساسي لتدابير االصالح يب والتطوير المهني هو المحور األن تحسين تقييم أدء الموظفين وتقديم التقارير وتعزيز ثقافة التدرأكما 

 ة.المعتمدة ضمن اطار االستراتيجية لتحقيق اتساق أفضل بين سياسات الموارد البشرية وتنفيذ أهداف الشرك

ة المعلومات يداً بيد مع فريق تقنية المعلومات وتطوير فعالية نظام تدارة الموارد البشرية باستكمال جزء من أتمإكما قامت 

  كل بما يخدم مصلحة كالً من الموظف واالدارة في آن واحد.ااألور

  : المساهمين وآليات التواصل معهمحقوق والثالثون :  الرابع

همية بالغة، من خالل إطالعهم أنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها فى إطار حرص شركة أسم

على أية تطورات مهمة قد ، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر داء الشركة وتطلعاتها من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتهاأعلى 

مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما فى ذلك  ،موقع ) تداول (تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق 

ووسائل اإلفصاح األخرى وفقاً  والصحف اليومية النتائج األولية والنتائج المالية السنوية الكاملة على موقع الشركة اإللكتروني

نظمة المعمول بها فى واأل ق الماليةلسياسات اإلفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السو

، كما قامت الشركة بالعمل على تحديث قوائم المساهمين المستحقين ألرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم المملكة

به  كما خصصت الشركة مسئول عالقات مساهمين أنيطت مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم فى استالم جميع مستحقاتهم المالية.

وحسب توجيهات هيئة ، مسئولية توفير المعلومات واإلجابة عن إستفسارات مسئولي األسواق المالية والمساهمين والمستثمرين

مع مشروع نظام إدارة شكاوى المستثمرين، والذي يهدف إلى أتمتة إجراءات شكاوى تم الربط اإللكتروني السوق المالية فقد 

 لية.المستثمرين لدى هيئة السوق الما


