
  

 
 

  تقرير مجلس االدارة
   عن نشاط الشركة ومركزها المالي

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للفترة             
  

  
 المحترمين»              أسمنت الخليجشركة «السادة مساهمي 

 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،     
  

 خليفة بن زايد آل نهيانو الشيخ ــــاحب السمـــصام ــرفع إلى مقـــم نــبإسمك
  ،، رئيس الدولة حفظه اهللا

ـــــد آل مكتـــــن راشـد بـــــمــمحخ ــــــيـو الشــــمـــاحب الســـــــصام ـــــــمقوإلى   ومـ
  ،، رعاه اهللا ائب رئيس الدولةــن

ـــــر القـــــود بن صقــــعــسخ ـــــو الشيــــــمـــاحب الســــــــــصام ــــــمق إلىو  اسميــ
  ،،رعاه اهللا ةرأس الخيمإمارة و المجلس األعلى حاكم ــعض

  

يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم في 
ا أن نضع بين أيديكم تقرير عن نشاط الشركة يســرن، كما  )46( ة العموميةاجتماع الجمعي

  . 2021 ديسمبر 31المنتهية في ومركزها المالي للفترة 

 

سمنت ركيزه من ركائز االقتصاد الوطني ، التي ساهمت في الطفره العمرانيه إن صناعة اال
لهذا التطور بمنتجاتها  التي شهدتها دول المنطقة وكانت شركة أسمنت الخليج داعمة

المطابقة للمواصفات البيئية العالمية ومساهمتها في دعم اإلقتصاد الوطني، وفي ظل 
بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديات المستمره على الصعيد الداخلي 

 . والخارجي
  

قوم تمتياز في كل ما ثقافة اإللتجسيد في إدارة المخاطر  آمننهج  مجلس اإلدارةلقد تبنى 
إيمانًا بأهمية االستمرار بأن تكون الشركة أحد أعمدة الصناعة  ،من أعمالالشركة به 

 ،وترسيخ مكانتها العالمية من خالل عالقاتها بالشركات واألسواق المختلفةالمرموقة 
  .مطابقة للمواصفات العالميةالعالية والتمسك بجودة المنتج ال

 


  2021العام أدء الشركة خالل 
 

إن استمرار التحديات الكبيرة التي تمر بها صناعة االسمنت متمثلة باستمرار انخفاض 
الطلب وأسعار االسمنت والكلنكر في السوق المحلي والتأثير الكبير في األسواق الخارجية 
بسبب اإلغراق والمنافسة الدولية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم، 

من التوجهات  ةحزم زاد من المسؤوليات الملقاه على عاتق المجلس والذي اعتمد
وتجاوز هذه المرحلة، كما كان ضمن الحد األدنى من التأثيرات السلبية بما ياالستراتيجية 

دفع مسيرة الشركة ومواجهة التحديات في  األثر دعم الحكومة المحلية الالمحدودل
يض تكلفة االنتاج وذلك من خالل االستقرار التشغيلي نجحت الشركة بتخفحيث الصعبة، 

وتحقيق الحد األقصى من السيطرة على الكلفة والتوازن بين االنتاج والتسويق حسب 
 التزام اإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بهذه التوجهاتدى وقد أ ،متطلبات األسواق

  املين بكل شفافية ونزاهة.الحفاظ على عالقاتها االستراتيجية مع جميع المتعالي 
  

 اإلستثمارات


للعمليات التشغيلية،  ةألعمال الشركة ومساند داعمةارات تمتلك الشركة محفظة استثم
 إلىالشركة استثمارات  في إدارة محفظةحيث انعكست رؤية واستراتيجية المجلس 

.2021خالل العام تحقيق نتائج ايجابية 
 

 



  

 
 

  
  

  الرسالة المجتمعية
  

تعميق مظلة األمان على في دولة اإلمارات العربية المتحدة  الرشيدة لقيادةحرصت ا
بالعمل على تعميق التالحم المجتمعي،  ضمن أولوياتها الرئيسيةوجعلتها االجتماعي 

وأصبحت المسؤولية ، ختلف شرائح المجتمع وفئاتهوترسيخ التعاضد االجتماعي بين م
ولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية ذات األ شركة أسمنت الخليجالمجتمعية ل

  .مساهمة في تنمية المجتمعالالمستدامة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي وتعزيز 
  

  الحفاظ على البيئـة 


من خالل تطبيق  الحفاظ على البيئة واستدامتهارائدة في تحرص الشركة بأن تكون 
 الشركةتولي  حيث، ومنتج أخضرأفضل الممارسات ذات الصلة تحت شعار بيئة مستدامة 

الحفاظ على جهودها في مشاريع االستدامة البيئية التي تسهم في و اهتمامهاجل 
، كما تعمل الشركة على دعم توجهات الدولة نحو اإلقتصاد األخضر الموارد الطبيعية

  والتي تتناسب مع المكانة المرموقة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

  قواعد الحوكمة 


التي تحقق االنضباط  والمواثيق الضوابط والقواعد من مجموعةتلتزم الشركة ب
ودعم ثقافة حوكمة  ،العالمية المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير واألساليب

المراجعة المستمرة لسياساتها وبرامجها بهدف من خالل  ة وجميع العاملين بهاالشرك
شفافية والعدالة بأهمية تطبيقها إلرساء قواعد ال وتؤمن الشركة،  تطويرها بشكل دائم

   إلى أفضل الممارسات والمعايير.ستنادًااوالمسائلة وذلك 
 

  2022رؤية عام 


إن مؤشرات األسواق تشير إلى استمرار التحديات وارتفاع أسعار الطاقة والذي سينعكس 
بشكل  منهاالتعافي  يتمتداعيات جائحة كورونا التي لم  باإلضافة إلىسلبًا على الكلفة، 

ولكن بالتخطيط  كذلك استمرار اإلغراق والمنافسة الشديدة في األسواق الخارجية،، كامل
مسيرة الشركة بأفضل استقرار ل ًادعمورسم االستراتيجيات وتنفيذ رؤية المجلس 

على أسواق تشغيلي وأكبر طاقة إنتاجية ممكنة تتوافق مع إمكانية التسويق والحفاظ 
  .2022الخارجية، وذلك سعيًا لتحقيق النتائج المرجوة خالل العام  الشركة

  
  الخاتمة

والجهات والمؤسسات ، الكرام في الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمي الشركة 
العاملين الهيئات واألسواق المالية، وعمالؤنا وو والمجتمعية الحكومية والمحلية

  .بالشركة
  
  

  واهللا ولي التوفيق
  



  بن عـمـر بـن صـقـر القـاسـمـي كايد
  رئيس مجلس اإلدارة

 


