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 الثالثة والستون جتماع الجمعية العامة العاديةمحضر ا

 العربيةاألسمنت لشركة  الثاني( )االجتماع

 م2020أبريل  19 الموافق ه1441شعبان  26 األحدالمنعقد يوم 

  المرئي( )االتصالعبر وسائل التقنية الحديثة 
    

الثالثة  بناًء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

هـ  1441/ 1/8 السعودية " تداول " بتاريخالمالية السوق شركة بموقع  االعالن عنهتم  يوالذ  والستون

  ه 1441/ 8/ 3( وتاريخ  2240، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد )م2020/  25/3الموافق  

بناًء على تعميم  ) المرئي واستخدام منصة تداوالتيعن طريق االتصال وذلك ، م2020/  27/3الموافق 

هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة  

آخر. وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية شعار إعن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى 

وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية و االحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة 

للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات  امتداداو  ،(COVID-19) للتصدي لفيروس كورونا الجديد 

االجتماع  وحيث أن    (،التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره  اتخاذ العربية السعودية في  الحكومية في المملكة  

النصاب القانوني له حيث بلغ  اكتمالاالول في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لم ينعقد بسبب عدم 

 (. %13.82سهم ) 13.821.594عدد الحاضرين  

مساًء برئاسة    السابعة والنصففي تمام الساعة    االجتماع األولبعد ساعة من  الثاني  جتماع  قد االعُ فقد  وعليه  

التالية أعضاء مجلس اإلدارة  كل من  وبحضور    اإلدارة،  رئيس مجلس  سليمان الراجحيبن  الدكتور/ابراهيم  

 : اسمائهم 

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  السليمان بن عبد العزيزاألستاذ / سعود  .1

 محسن باروم الدكتور/ سامي بن  .2

 الدريعان عبد الرزاقالمهندس/ الوليد بن  .3

 قصي العزاوي بن المهندس/ معتز  .4

 الراجحي  عبد هللابن تركي   / ستاذ األ .5

 عبد هللا العيسى بن  فهد  /األستاذ  .6

 بن محمد نور رحيمي   عبد هللاالمهندس/  .7

 علي السيفبن  عبد اللطيف  / األستاذ  .8

أن بيانات الحاضرين    وأعلن  من السادة مساهمي الشركة    بالحضور  مرحباوافتتح رئيس الجمعية االجتماع  

 كالتالي: 

 النسبة  عدد األسهم  عدد المساهمين  بيان المساهمين 

التصويت إجمالي 

 االلكتروني 

302 13.821.594 13.82 % 

 

( من النظام  37من نظام الشركات، والمادة )( 93نعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة )اوبذلك أصبح 

 األساسي للشركة، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي: 
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للجنة   الفايدي، عبد الرحمن محمد واالستاذ/  يحي عبده، سمير ستاذ / ألرئيس الجمعية كالً من ا عين •

 .هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية / واألستاذ االلكتروني، الفرز 

  بقراءة ( KPMGشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه ) المستقل مندوب مكتب مراجع الحسابات  قام •

للعام المالي  الى المساهمين في شركة االسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة  المقدم ه تقرير

 . م2019

برنامج االتصال   واوغادر الحسابات،بي مكتب مراجع قدم رئيس الجمعية شكره لمندووبعد ان ومن ثم 

 .المرئي

عمال والعقود التي تتم لحساب الشركة  ألجازة بعض اإقام رئيس مجلس االدارة بقراءة التبليغ الخاص ب •

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب متطلبات  االدارة ولهم عضاء مجلس أل مع شركة تابعة 

 من نظام الشركات. (71)المادة رقم 

 . حول نظام الرقابة الداخليةملخص تقرير اللجنة قراءة ب رئيس لجنة المراجعة  قام •

  مراجع حسابات مستقل  يمكتب بخصوص ترشيحتوصية اللجنة بقراءة جنة المراجعة لرئيس  قامكما  •

من   ةالسنوي والقوائمالربع الثاني والثالث لمراجعة  للمكاتب المتقدمة االتعاب  وقيمة من بين المرشحين

 . م2021والربع األول لعام    م2020العام المالي 

 االجتماع المطلوب التصويت عليها. ومن ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود  •

 

 كالتالي:  بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم
 

السؤال رقم 

(1 ) 

السابق  مليون لاير عن العام 231م حيث بلغت 2019لوحظ زيادة في رصيد الذمم المدينة في عام 

 مليون لاير، فما هو السبب وهل هذه المبالغ مغطاة بالضمانات الالزمة؟ 216فيه بلغت  الذي

 الجواب 

في سداد  (زميلة )شركةيعود هذا االرتفاع إلى تأخر شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 

مغطاة    و أغلبها( مليون لاير،  58في االردن بمبلغ )    تابعة(  )شركة  القطرانةمستحقات شركة أسمنت  

 بضمانات .

السؤال رقم 

(2 ) 

وما هو التأثير   للخدمة،متى يتوقع دخول هذه الطواحين  الطواحين،% من مشروع  99نجاز إتم 

 التشغيل؟  المتوقع عند 

 الجواب 

من المشروع وسيتم    %99م تم إنجاز أكثر من  12/2019/ 16حسب اإلعالن األخير المنشور بتاريخ  

م، حسب آخر جدول للمشروع  2020دخول الطواحين للخدمة خالل الربع الثالث من العام الحالي 

 عن إهالكات إضافية.  عبارة مليون لاير في العام  9المتوقع يبلغ  واألثر ل، ومقدم من المقا 

سؤال رقم ال

(3 ) 
 م ؟ 2019مليون في العام  173م إلى  2018مليون في عام   139الذمم الدائنة من  ارتفعت لماذا 

 يعود هذا االرتفاع إلى سداد دفعات مقدمة من عدد من عمالء الشركة الرئيسيين.  الجواب 

السؤال رقم 

(4 ) 
 القطرانة؟ هل مخزون قطع الغيار يشمل أيضا قطع الغيار الخاصة بأسمنت 

 الجواب 
يشمل رصيد قطع الغيار كافة خطوط إنتاج شركة األسمنت العربية وشركة أسمنت القطرانة، وذلك 

 بسبب توحيد القوائم المالية. 
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السؤال رقم 

(5 ) 

ما أسباب الدراسة التي قامت بها الشركة لمراجعة الكفاءة التشغيلية واألعمار اإلنتاجية المقدرة لخط  

  أسمنت القطرانة؟إنتاج شركة 

 الجواب 

السوق األردني يعاني من تضخم الطاقات اإلنتاجية مقابل الطلب الفعلي و الذي يوازي في افضل  

اشهر سنويا في اإلنتاج    6- 5مصنع الشركة من    و يعمل،  الطاقة التصميميةمن    %50  األحوال تاريخيا

ه في مصانع األسمنت انه يتم اهالك  يعمل طوال العام لطحن و تسليم المنتجات. المتعارف علي فيما 

سنة كما هو الحال مع العديد من الشركات وحيث ان اسمنت القطرانة يتم   30أصولها على فترة 

سنه، رأى مجلس اإلدارة انه من المنطق في ظل انخفاض التشغيل هو ان   20اهالك أصولها على 

عمل دراسة أظهرت طرف ثالث لتكليف  وقرر مجلس اإلدارة  ،سنه 20عمر األصول أكثر من 

 مقارنة بالممارسات العالمية.  االنسب سنة هو  30  االهالك على نأ نتائجها 

 لماذا ال يتم تأكيد نتائج هذه الدراسة عن طريق جهة خارجية معتمدة؟ (6السؤال رقم )

 الجواب 

قام طرف ثالث بإجراء الدراســة وهي شــركة متخصــصــة في تشــغيل وصــيانة مصــانع األســمنت 

  الدراسة  تم عرض نتائجو سيك للهندسة(. آالمعروفة باسم )و )الـشركة العربية السويسرية للهندسة(  

  .المقترحوافق على الذي  على المراجع الخارجي لشركة اسمنت القطرانة

السؤال رقم 

(7 ) 
 األسباب؟ نأمل توضيح لإلدارة،زادت إيرادات الشركة وانخفضت المبيعات وهذا شيء يحسب 

 الجواب 
نخفاض تكاليف إ متوسط سعر البيع و ارتفاعكمية المبيعات نتيجة  انخفاض زيادة اإليرادات رغم 

 للشركة. والمصاريف األخرىالتشغيل 

السؤال رقم 

(8 ) 
 أيضاً خالل الفترة القادمة حتى نهاية العام الحالي؟ نخفاض التكاليف إهل نتوقع 

 تكلفة اإلنتاج بشكل مستمر.  ومن ضمنهااالنفاق   وتحسين كفاءةتعمل الشركة على تحسين األداء  الجواب 

 الشركة؟ما هي التوقعات بخصوص األحداث الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد على مبيعات  ( 9السؤال رقم )

 الجواب 

 وللشركة موقف ثر جائحة كورونا  أتتوقع الشركة انخفاض المبيعات في الربع الثاني للعام الحالي على  

المبيعات إلى  ارتفاع مالي قوي يدعم استمرار عملياتها. نتوقع في حال تحسن األوضاع الصحية 

 قل من مستويات الربع األول. أمستوى جيد ولكن يظل 

السؤال رقم 

(10 ) 

ماهي الخطة التي أعدها مجلس اإلدارة للحد من نقص المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد  

 اآلثار المترتبة؟ وما هي 

 الجواب 

تمرة  بالـشركة لتخفيض المصـروفات في  للتدفقات النقديةمتابعة اإلجراءات الحكومية والمتابعة المـس

ــركة  والتي يمكنالوقت الـحالي  ـــبب توقع الشــ والتي ال إيراداتـها للفترة الـقادمة  انخـفاض تأجيلـها بســ

 يمكن التنبؤ بها. 

السؤال رقم 

(11 ) 
 م؟ 2020مقارنة مع الشهر الماضي مارس  الشهر الحاليا مدى تأثر مبيعات الشركة خالل م
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 الجواب 
عن   ويتم اإلعالننعتذر عن اإلجابة عن هذا السؤال حيث ان المعلومة لم تفصح لعموم المساهمين 

 مع نتائج الربع األول.  لجميع الشركات  االقتصادي رقامأالمبيعات بشكل شهري عن طريق موقع 

السؤال رقم 

(12 ) 
 هل تفكر الشركة بتوسيع أسواق التوزيع؟

 الجواب 

الفرص حسب العائد على الطن   وتُِقيم الشركةتعتبر أسواق المملكة جميعها أسواق مفتوحة للتوزيع 

المباع حيث أن زيادة المسافة تؤثر سلبا على ذلك ألن الهدف هو توفير منتج للمستهلك في السوق 

 و يوازي المنتج المتوفر له حاليا.  أقل االمستهدف بسعر 

السؤال رقم 

(13 ) 
 على التسهيالت التي تقدمها الدولة بخصوص فواتير الكهرباء؟   اعتماداالمصاريف    انخفاض ما مقدار  

 الجواب 

مباشرة من ذلك حيث أن الشركة تعتمد على التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية وال  استفادةال يوجد 

في الوقت   شركة الكهرباءأقل من سعر    الذاتي  ترتبط بمنظومة نقل الكهرباء. علما أن تكاليف اإلنتاج

 الحالي. 

السؤال رقم 

(14 ) 
 هل تنوي الشركة شراء اسهمها؟ 

 لذلك من قبل مجلس اإلدارة.ال يوجد دراسة حاليا  الجواب 

السؤال رقم 

(15 ) 
 القطرانة وهل تفكر الشركة بالتخلص منها؟ اسمنت ما جدوى االستثمار بشركة 

 الجواب 

 م 2019أرباح في العام المالي  وحققت تعتبر شركة اسمنت القطرانة استثمار طويل االجل والشركة 

م بسبب ظروف ووضع السوق األردني  2018حققت خسائر في العام  فيما وعدة سنوات سابقة،

سمنت أن تستمر شركة  أ توقعاتنا  مع    ،واألسواق المجاورة من ضمنها أسواق المملكة العربية السعودية

 القطرانة بتحقيق أداء مرضي في الفترة القادمة في ظل استقرار السوق األردني.

 

وبعد وصول النتائج من شركة  عليه    ،االلكترونيتم التصويت من قبل المساهمين عبر التصويت  وحيث   •

تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج   "،مركز إيداع االوراق المالية "إيداع

 التصويت لبنود الجمعية كما يلي: 

 

 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

للعام  على تقرير مجلس اإلدارة التصويت  : البند األول 

 م. 2019ديسمبر 31في   المنتهي المالي

12.790.250 

92.54 % 

941.166 

6.8 % 

90.178 

0.65 % 

 الشركة  التصويت على تقرير مراجع حسابات  :البند الثاني 

 م.2019ديسمبر  31عن العام المنتهي في 

12.781.793 

92.47  % 

254.366 

1.8  % 

785.435 

5.68  % 

التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام   :البند الثالث 

 م.   2019ديسمبر  31المالي المنتهي في  

12.770.596 

92.39  % 

269.255 

1.95  % 

781.743 

5.65  % 
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 للشركة  على تعيين مراجع حسابات التصويت  :البند الرابع 

، وذلك بناء على توصية لجنة المراجعةمن بين المرشحين 

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث 

من والربع األول    م2020والرابع والسنوي من العام المالي  

 وتحديد اتعابه.   م2021 العام المالي

   

 KPMGالفوزان وشركاه   مكتب كي بي ام جي 

 

7.461.814 

53.99  % 
0 

0.00 % 

5.083.914 

 E & Yارنست ويونغ وشركاه مكتب  %  36.78

 
1.275.866 

9.23  % 

مليون لاير  1.8التصويت على صرف مبلغ  :الخامسالبند  -1

مكافاة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 م. 2019ديسمبر  31

مالحظة : ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون    -2

 التصويت على هذا البند. 

11.693.985 

87.9  % 

1.127.292 

8.47  % 

482.068 

3.62  % 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس  :البند السادس -3

 م.2019ديسمبر  31اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  

اإلدارة الحاضرين  مالحظة : ال يحق ألعضاء مجلس 

 التصويت على هذا البند. 

12.331.993 

89.22  % 

1.015.363 

7.35  % 

474.238 

3.43  % 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع   :البند السابع 

ربع سنوي عن العام المالي  /أرباح مرحلية بشكل نصف 

 .م2020

13.765.993 

99.59  % 

1.112 

0.008 % 

54.489 

0.39  % 

  على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع : التصويت الثامنالبند 

م  2019عام  النصف الثاني لعن  على المساهمين  رباح نقدية  أ

مليون   100لاير لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره   (1)  بواقع

إضافة (،  القيمة اإلسمية للسهم% من    10لاير ) أي ما يعادل  

م بقيمة 2019تم توزيعه عن النصف االول للعام  الى ما

( مليون لاير، وبذلك يصبح إجمالي االرباح الموزعة  75)

م  2019/ 12/ 31والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 

من القيمة االسمية    %17.5يعادل   ( مليون لاير )ما175هو )

على أن تكون األحقية  ( لاير للسهم. 1.75للسهم( بواقع ) 

والمقيدين في   لجمعيةيوم إنعقاد األسهم  لللمساهمين المالكين  

يداع في نهاية ثاني يوم  السجل مساهمي الشركة لدى مركز ا

عن تاريخ  وسيتم االعالن ، االستحقاقتداول يلي تاريخ 

 التوزيع الحقا. 

13.767.287 

99.60  % 

85 

0.0006 % 

54.222 

0.39 % 
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

بين   تمت التصويت على األعمال والعقود التي  :    التاسعالبند  

الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية  

باألردن ، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود عبد 

العزيز السليمان ) عضو غير تنفيذي ( ، والمهندس / معتز 

قصي العزاوي ) عضو غير تنفيذي ( مصلحة غير مباشرة 

ال عضوية مجلس إدارة شركة الباطون  فيها حيث يشغ

الجاهز والتوريدات اإلنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، 

الجاهز والتوريدات شركة الباطون  شراءعبارة عن  وهي

)شركة تابعة( القطرانة أسمنت من شركة أسمنت االنشائية 

، علماً بانه ال  م2019للعام السابق  مليون لاير 93.3مبلغ ب

 .فضيلية على هذا النوع من العقود توجد شروط ت

11.508.269 

85.86  % 

1.403.548 

10.47  % 

490.527 

3.66  % 

قة على تفويض مجلس االدارة بصالحية  فالمواشر:  اعالالبند  

(  1الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة )

من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة 

عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى  

يهما أسبق، وذلك وفقاً أنهاية دورة مجلس االدارة المفوض 

الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية  للشروط 

الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 

 المدرجة.

12.097.772 

87.52  % 

840.392 

6.08  % 

883.424 

6.39  % 

 

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعاله هي الموافقة بأغلبية األصوات  

 كافة بنود جدول أعمال الجمعية. على 

ــد انتهــى اال ــة والنصــفجتمــاع فــي الســاعة وق ــس إدارة  الثامن ــة باســم مجل ــيس الجمعي ــدم رئ مســاًء، وق

ــرين  ــع الحاض ــدير لجمي ــكر والتق ــركة الش ــىالش ــرين ل وعل ــاهمين الحاض ــة للمس ــاركة الفعال ــذا المش ه

 جتماع الموفق.اال

 الموفق؛ وهللا 

 
 

 

 

 

 لحجي ستاذ/ هاني محمد ألا

 سكرتير الجمعية 
 

 لراجحي االدكتور / ابراهيم سليمان 

 رئيس الجمعية 
 


