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صندوق االستثامرات العامة، إضافة إىل استئناف العمل يف مشاريع الحرمني الرشيفني واستكامل مشاريع اإلسكان املتأخرة. أيضاً وجود 

رشكة  قامت  حيث  الجوار  دول  إىل  للتصدير  منفذاً  لها  يوفر  والذي  األحمر  البحر  قرب  الغربية  املنطقة  يف  العاملة  الرشكات  من  عدد 

األسمنت العربية بتصدير منتجاتها خارجيا خالل العام ٢٠٢٢م لدعم مبيعات الرشكة بأكرث من مثامنائة ألف طن من األسمنت والكلنكر والذي 

ساهم بشكل كبري واسايس يف خفض مخزون الرشكة ودعم التدفقات النقدية. 

التصميمية  الطاقات  وفيام يخص استثامرات الرشكة خارجياً، وحسب املعلومات املستمدة من جمعية منتجي األسمنت األردنية، بلغت 

يف  األسمنت  قطاع  شهد  كام  ٢٠٢٢م.  العام  خالل  سنويًا  األسمنت  من  طن  مليون   ٨ الهامشية  األردنية  اململكة  يف  األسمنت  لقطاع 

اململكة األردنية الهاشمية انخفاضا يف الطلب حيث انخفض الطلب عىل األسمنت إىل حوايل ٣٫٢٥ مليون طن خالل العام ٢٠٢٢م وبنسبة 

انخفاض عن العام السابق بلغت ٤٫٤٪ حيث بلغت الحصة السوقية لرشكة أسمنت القطرانة ( رشكة تابعة) ٢٥٪ من السوق األردين، كام أن 

االستقرار السعري يف األسواق خالل العام ٢٠٢٢م ساعد رشكة أسمنت القطرانة يف املحافظة عىل ربحية الرشكة خالل العام ٢٠٢٢م 

عىل الرغم من االرتفاع الكبري يف أسعار بيع منتجات الطاقة عامليا بسبب األزمة الروسية – األوكرانية والتي أدت اىل تراجع ربحية الرشكة 

مقارنة بالعام السابق.  

متابعة  خالل  من  للمساهمني  القصوى  املصلحة  وتحقيق  رشكتكم  بأداء  االرتقاء  يف  مستمر  وبشكل  الرشكة  إدارة  مجلس  يسعى 

املستجدات املتعلقة باألحداث والتغريات التنظيمية املتالحقة من جهة والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي 

بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك عىل استثامرات رشكة األسمنت العربية، إضافة إىل سعي املجلس كذلك لوضع الربامج 

واآلليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر للسوق وإدارة رأس املال.

ويف الختام يتقدم مجلس اإلدارة لحرضاتكم بجزيل الشكر عىل الثقة التي أوليتموه إياها، ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البالد من 

نعمه وخرياته، وأن يحفظ لنا قائد مسريتنا ونهضتنا خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود، وويل عهده األمني 

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود. والشكر موصول لصاحب السمو املليك األمري 

خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة لدعمه للرشكة.

كام يتقدم املجلس بالشكر والعرفان ملقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والرثوة املعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق املالية عىل 

تعاونهم ومساندتهم ودعمهم املتواصل، وإىل كافة عمالء الرشكة ومورديها الكرام عىل تعاونهم الدائم. كام يشكر مجلس اإلدارة 

كافة العاملني بالرشكة عىل جهودهم املخلصة للرشكة وحرصهم عىل استمرار تقدمها وازدهارها.

والله املوفق

حرضات املساهامت واملساهمني الكرام برشكة األسمنت العربية             املحرتمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

تقرير مجلس اإلدارة

يرس مجلس إدارة الرشكة أن يُقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الرشكة ونتائج أعاملها للسنة املاليـــة املنتهية يف ٧ جامدى 

اآلخرة ١٤٤٤ هـ املوافق ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢م مرفقاً به القوائم املالية املدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفرتة.

تشري االحصائيات املعلنة يف املواقع االقتصادية واملعلومات املستقاة من اللجنة الوطنية لرشكات األسمنت السعودية أنه قد بلغت 

إجاميل الطاقات التصميمية السنوية يف اململكة العربية السعودية حوايل ٧٢ مليون طن من الكلنكر وذلك بنهاية العام ٢٠٢٢ م دون 

أي توسعات إضافية يف الطاقات اإلنتاجية، بينام بلغ اإلنتاج الفعيل يف العام ٢٠٢٢ م ٥٧,٧ مليون طن من الكلنكر مرتفعا عن العام 

السابق بحوايل ٤٫٦٪. أما فيام يخص اإلنتاج والطلب عىل األسمنت يف اململكة العربية السعودية، فقد انخفض الطلب عىل األسمنت 

يف العام ٢٠٢٢ م بشكل طفيف وبنسبة ٢٫٣٪ عن العام السابق ووصل إىل مستوى ٥٠٫٨ مليون طن، نتيجة تباطوء العمل يف عدد من 

من   ٪٦٥ تعادل  تشغيل  بنسبة  يعمل  السعودية  العربية  اململكة  يف  األسمنت  قطاع  أن  بالذكر  الجدير  والسكنية.  الحيوية  املشاريع 

اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع  عام  بشكل  واألداء  األرباح  هوامش  عىل  الضغط  اىل  مستمر  بشكل  يؤدي  مام  املتاحة  التصميمية  الطاقات 

واملدخالت واستمرار لجوء الرشكات إىل التصدير للتحكم باملخزون من الزيادة املستمرة، نتج عنه ارتفاع الكميات املصدرة عىل مستوى 

اململكة عن العام السابق ، حيث تم تصدير اكرث من ٧ ماليني طن من الكلنكر و ١,٨ مليون طن من األسمنت خالل العام الحايل من اململكة 

العربية السعودية وذلك بسبب ثبات مستويات الطلب املحيل خالل األعوام الثالثة املاضية (٢٠٢٠-٢٠٢٢ ) عند نفس املستوى دون أي 

منو يذكر يف حجم السوق. 

عدد الرشكات العاملة يف قطاع األسمنت تضاعف خالل الفرتة من العام ٢٠٠٥م إىل العام ٢٠١٥م حيث وصل إىل ١٧ رشكة عاملة يف 

القطاع مقارنة بعدد ٨ رشكات فقط يف العام ٢٠٠٥م، كام أن ازدياد عدد املنافسني يف السوق والتوسعات يف الطاقات االنتاجية خالل 

نفس الفرتة أدى إىل تحقيق فائض يف االنتاج يف عدد من املناطق مقارنة مع االحتياج الفعيل رغم استيعاب السوق للكميات املنتجة 

حتى العام ٢٠١٥م، وبدأ انخفاض الطلب بعد ذلك، والذي أدى بالتايل إىل انخفاض يف أسعار البيع بشكل كبري. وقد دخل سوق األسمنت 

يف اململكة العربية السعودية يف دورة االنخفاض ابتداًء من العام ٢٠١٦م، ومن ثم ظهرت بوادر التعايف خالل النصف الثاين من العام 

٢٠١٩م بدعم من حكومة خادم الحرمني الرشيفني، وذلك من خالل برامج متنوعة تساهم يف توفري السكن أو الدعم املادي و العيني 

للمواطنني، حيث استمر الطلب عىل منتجات اإلسكان خالل النصف األول العام ٢٠٢٢م نتيجة استمرار الدعم للمشاريع السكنية من قبل 

وزارة الشؤون البلدية و القروية و اإلسكان، اال ان نشاط السوق العقاري شهد ركودا الفتا خالل النصف الثاين من العام ٢٠٢٢م وتركز 

بشكل اكرب يف القطاع السكني والذي تأثر بالتغريات التي طرأت عىل عدد من العوامل الرئيسية ومن أهمها تراجع معدالت منو القروض 

السابق اىل ١٢٠ مليار ريال  العام  العقارية املمنوحة لألفراد بنسبة ٢١٪ عن  القروض  تراجعت احجام  العقارية املمنوحة لألفراد حيث 

وألول مرة منذ عام ٢٠١٦ م وذلك  نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة " تكلفة الرهن العقاري" مبعدل ناهز الـ ٥٠٠ نقطة أساس ووصولها اىل 

أعىل مستوياتها خالل نحو ٢٢ عامًا ماضية. كام ان استمرار ارتفاع معدل الفائدة أثر عىل حجم اعامل املطورين العقاريني يف التوسع 

يف املشاريع السكنية والبيع عىل الخارطة " وايف".  خالل العام ٢٠٢٢م حافظت رشكة األسمنت العربية عىل حجم مبيعاتها وحصتها 

السوقية – ولله الحمد- متجاوزة بذلك أداء القطاع عامة وأداء السوق يف املنطقة الغربية ، كام تتوقع الرشكة استمرار تباطوء قطاع 

االنشاءات السكني خالل العام القادم ٢٠٢٣ م نتيجة التغريات الهيكلية يف برامج الدعم السكني وتوجيهها للفئة األشد حاجة و توقع 

استمرار ارتفاع كلفة الرهون العقارية ، كام تتوقع الرشكة حراكا إيجابيا يف املشاريع الحيوية التابعة لصندوق االستثامرات العامة مثل 

مرشوع وسط جدة و مرشوع نيوم. 

تشري االحصائيات األخرية عن التسليامت املحلية لرشكات األسمنت السعودية أن حصة املنطقة الغربية من إجاميل التسليامت باململكة 

ومشاريع  عنها  املعلن  االسرتاتيجية  املشاريع  من  عدد  يف  البدء  عند  الحصة  تلك  ترتفع  أن  ويتوقع  ٢٠٢٢م،  العام  خالل   ٪٢٥٫٤ بلغت 



٢- النشاط : نشاط رشكة األسمنت العربية ورشكاتها التابعة (الرشكة) هو :

 أ. نتاج الكلنكر واألسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

 ب. اإلتجار بالكلنكر وباألسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

والبيع  والتخزين  التصنيع  يف  إستعاملها  إىل  وتحتاج  الرشكة  ألغراض  الالزمة  واملستودعات  املصانع  وإنشاء  املحاجر  إستغالل   ج. 

أنواع  والرشاء واإلسترياد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة. وللرشكة يف سبيل تحقيق هذه األغراض أن تربم كافة 

العقود يف العقار واملنقول وأن تدخل يف أي نوع من اإلتفاقيات األخرى يف حدود ما تقرره األنظمة السارية. 

كام متارس الرشكة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول عىل الرتاخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

عمليات الرشكة الرئيسية إلنتاج األسمنت والكلنكر تدار من خالل مصنع الرشكة الواقع مبحافظة رابغ شامل مدينة جدة وبالقرب من أسواق 

الرشكة الرئيسية، وبسبب منو الطلب عىل مادة األسمنت، تم إضافة توسعة للمصنع (الخط الخامس) عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م) بطاقة إنتاجية 

٤٠٠٠ طن كلنكر يوميًا لرتتفع الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمصنع إىل ٨٠٠٠ طن كلنكر يوميًا. 

ويف عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) متت إضافة توسعة جديدة للمصنع (الخط السادس) بتقنية عالية وبطاقة إنتاجية ٧٠٠٠ طن كلنكر يوميًا، وإيقاف 

التحسينات  أدت  كام  يوميًا.  كلنكر  طن   ١١٠٠٠ إىل  للمصنع  التصميمية  اإلنتاجية  الطاقة  زادت  وبهذا  القدمية،  األربعة  بالخطوط  العمل 

املستمرة لعمليات التشغيل إىل تحقيق معدالت تشغيل وأداء مرتفعة وصلت بها الطاقة اإلنتاجية ملصنع الرشكة إىل ١٢٢٠٠ طن من 

الكلنكر يومياً ما يعادل ١٣٠٠٠ طن من األسمنت البورتالندي العادي يوميًا. وللرشكة طاقات طحن لألسمنت تتجاوز ٢٠٠٠٠ طن أسمنت يوميًا. 

كام قامت الرشكة يف عام ١٤٢٨ هـ (٢٠٠٧م) بتأسيس رشكة أسمنت القطرانة يف اململكة األردنية الهاشمية (نسبة امللكية ٨٦٫٧٤٪) 

البورتالندي العادي يوميًا ودخلت الرشكة مرحلة  إنتاجية ٥٠٠٠ طن كلنكر يوميًا، ما يعادل ٥٣٠٠ طن من األسمنت  وبتقنية عالية وطاقة 

التشغيل التجاري يف العام ٢٠١١م.

٣. حجم اإلنتاج واألسواق :

بشكل  املحيل  السوق  يف  منتجاتها  بيع  الرشكه  تستهدف   

اإلنتاجية  الطاقة  بلغت  حيث  املتاحة،  التصدير  وأسواق  خاص 

 ٣٫٨ برابغ  الواقع  العربية  األسمنت  ملصنع  حالياً  التصميمية 

من  الطحن  طاقة  وتبلغ  سنوياً،  الكلنكر  مادة  من  طن  مليون 

مادة األسمنت حوايل ٦ مليون طن سنويًا. تنتج الرشكة أربعة 

للمواصفات  وطبقاً  عالية  بجودة  األسمنت  من  رئيسية  أنواع 

 – العادي  (البورتالندي  املعتمدة  والعاملية  املحلية 

 – الكربيتات  ألمالح  املقاوم   – البوزوالين  البورتالندي 

التابعة  الرشكة  ملصنع  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ  كام  التشطيب). 

 ١٫٨ الهاشمية  األردنية  باململكة  القطرانة)  أسمنت  (رشكة 

مادة  من  الطحن  طاقة  وتبلغ  سنوياً،  الكلنكر  من  طن  مليون 

األسواق  وتستهدف  سنويًا  طن  مليون   ٢٫٠ حوايل  األسمنت 

األردنية إضافة إىل التصدير لعدد من الدول املجاورة. 
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نبذة عن الرشكة 

١- التأسيس :

رشكة األسمنت العربية هي رشكة مساهمة سعودية مدرجة تأسست وفقــاً لنظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية مبوجب 

املرســـوم املليك رقـم ٧٣١ بتاريــــخ ١٢ جمـادى األوىل ١٣٧٤هـ املوافق ٥ يناير ١٩٥٥م، وتعمل الرشكة مبوجب سجل تجاري رقم 

٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ الصادر يف مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ املوافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م. رشكة األسمنت العربية هي أول رشكة تعمل يف 

صناعة األسمنت يف اململكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العريب وقد وضع امللك سعود بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله حجر 

األساس ملصنع جدة عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م) بطاقة إنتاجية بلغت يف عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) ٢٠٠٠ طن كلنكر يوميًا. ونظرًا للتوسع العمراين 

فقد انتقل العمل إىل مصنع الرشكة يف رابغ عام ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يوميًا، وتفضل خادم الحرمني الرشيفني 

امللك فهد بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله بافتتاحه عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م). عنوان الرشكة الرئييس هو ٨٦٠٥ طريق امللك عبد العزيز 

– حي النهضة -جدة ٢٣٥٢٣ -٢١١٣ والعنوان الربيدي -رشكة األسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١ -اململكة العربية السعودية.



الئحة 

الحــوكمـة 



اهتمت رشكة األسمنت العربية بالعمل عىل تطبيق حوكمة الرشكات بشكل منوذجي منذ صدور الئحة حوكمة الرشكات من هيئة السوق 

املالية السعودية بتاريخ ١٢ نوفمرب ٢٠٠٦م، والئحة الحوكمة الجديدة الصادرة بتاريخ ١٣ فرباير ٢٠١٧م، حيث وضعت الرشكة نظاماً فعاالً 

للحوكمة إمياناً بأهميتها عىل املدى الطويل، وإنطالقاً من حرص الرشكة وتعزيزاً لعالقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب 

 ( ( اإلصدار الثاين  املصالح، وعمالً مببدأ اإلفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس اإلدارة الئحة الحوكمة الخاصة برشكة األسمنت العربية 

بتاريخ ٣ ديسمرب ٢٠١٧م ؛ من أجل تعظيم قيمة حقوق املساهمني عىل املدى البعيد، باإلضافة إىل توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة 

الحوكمة بهيئة السوق املالية  إدارة  الحوكمة املعتمدة من مجلس اإلدارة لدى  بإيداع نسخة من الئحة  يف الرشكة، وقامت الرشكة 

السعودية. كام حرصت اإلدارات املختلفة يف الرشكة عىل املساهمة يف دعم وتقوية نظام الحوكمة بالرشكة وتبني كافة اإلدارات 

ألفضل أساليب العمل لحامية مصالح الرشكة ومساهميها.

وااللتزام  الرسمية  واللوائح  األنظمة  وتنفيذ  تطبيق  وتضمن  تؤكد  التي  السياسات  واعتامد  وضع  عىل  العربية  األسمنت  رشكة  وحرصت 

باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية عن الرشكة وأدائها، والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الرشكة ومستثمريها ىف تقييم الرشكة.

أ - طبقت الرشكة عدد من املواد االسرتشادية ومنها:

١ . تشكيل لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية (اسرتشادية وفقًا للامدة ٩٥ من الئحة الحوكمة).

٢. تشكيل لجنة إدارة املخاطر (اسرتشادية وفقًا للمواد ٧٠، ٧١، ٧٢ من الئحة الحوكمة).

٣.  تقييم مجلس اإلدارة (اسرتشادية وفقًا للامدة ٤١ من الئحة الحوكمة).

٤.  نظام الرقابة الداخلية (اسرتشادية وفقًا للمواد  ٧٦، ٧٧، ٧٨ من الئحة الحوكمة).

٥.  تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح (اسرتشادية وفقًا للامدة ٨٣ من الئحة الحوكمة).

٦.  املسؤولية االجتامعية (اسرتشادية وفقًا للامدة ٨٧ من الئحة الحوكمة).

٧.  مبادرات العمل االجتامعي (اسرتشادية وفقًا للامدة ٨٨ من الئحة الحوكمة).

أعضاء  من  اللجنة  غالبية  وتتكون  اإلدارة،  مجلس  من  املنبثقة  اإلجتامعية  واملسؤولية  الحوكمة  لجنة  الرشكة  حوكمة  عىل  ويُرشف 

مستقلني، وتقوم اللجنة بوضع خطط وبرامج ألنشطة املسؤولية اإلجتامعية وتطوير املشاريع ذات العالقة ومتابعة تنفيذها، وتتوىل 

واملسؤولية  الحوكمة  لجنة  من  بإرشاف  بالحوكمة  الخاصة  واألنظمة  اللوائح  كافة  متابعة  اإلجتامعية  واملسؤولية  الحوكمة  إدارة 

اإلجتامعية بالرشكة. كام طبقت الرشكة الحوكمة بشكل اختياري عىل رشكاتها التابعة والزميلة.

كام أعدت لجنة املكافآت والرتشيحات منوذج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه منذ العام ٢٠١٦م، حيث شارك أعضاء املجلس 

يف عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم املجلس لعام ٢٠٢٢م بإرشاف لجنة املكافآت والرتشيحات والرفع 

ملجلس اإلدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٢م.

وتطبق الرشكة األحكام الواردة ىف الئحة حوكمة الرشكات، مبا يتوافق مع النظام األسايس للرشكة ونظام الرشكات الصادر من وزارة 

معايري  تطبيق  يكفل  نحو  عىل  والشفافية  باإلفصاح  املتعلقة  باإلجراءات  واإللتزام  املساهمني  بحقوق  يتعلق  فيام  سيام  ال  التجارة، 

اإلفصاح والشفافية.
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أوالً: الئحة الحوكمة 



ب -  تطبق رشكة األسمنت العربية جميع أحكام الئحة حوكمة الرشكات فيام عدا بعض املواد االسرتشادية عىل النحو التايل : 

ج - جائزة التميز يف حوكمة الرشكات :

حصلت رشكة األسمنت العربية عىل جائزة التميز يف الحوكمة ثالث مرات متتالية خالل األعوام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١) التي مينحها مركز 

حوكمة الرشكات يف جامعة الفيصل لكونها واحدة من أفضل الرشكات التي تظهر التميز يف الحوكمة من بني ٢٠٠ رشكة مدرجة يف 

السوق املالية السعودية (تداول السعودية).

أسباب عدم التطبيقنص املادة / الفقرةرقم املادة / الفقرة

املادة ٣٩ فقرة ٢
التدريب

ما زالت املادة اسرتشادية.

ما زالت املادة اسرتشادية.

ما زالت املادة اسرتشادية.

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

تنمية  بغرض  مستمر؛  بشكل  ودورات  برامج  عىل  التنفيذية 

مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات العالقة بأنشطة الرشكة.

املادة ٤١ فقرة هـ
التقييم

جهة  تقييم  عىل  للحصول  الالزمة  الرتتيبات  اإلدارة  مجلس  يتخذ 
خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات .

املادة ٥٤ فقرة ب
تكوين لجنة املراجعة

يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضواً مستقالً .

املادة ٨٥ فقرة ١
تحفيز العاملني

ما زالت املادة اسرتشادية. 

ما زالت املادة اسرتشادية. 

آراء  إىل  لالستامع  متخصصة  عمل  ورش  عقد  أو  لجان  تشكيل 
واملوضوعات  املسائل  يف  ومناقشتهم  الرشكة  يف  العاملني 

محل القرارات املهمة .

املادة ٨٥ فقرة ٢
تحفيز العاملني

برامج منح العاملني أسهامً يف الرشكة أو نصيباً من األرباح التي 
عىل  لإلنفاق  مستقل  صندوق  وتأسيس  التقاعد،  وبرامج  تحققها 

تلك الربامج .

ما زالت املادة اسرتشادية.  املادة ٨٥ فقرة ٣
تحفيز العاملني

إنشاء مؤسسات اجتامعية للعاملني يف الرشكة.
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د  - أهم األحداث خالل عام ٢٠٢٢م : 

٢٠٢٢الحدث

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

اعالن رشكة األسمنت العربية عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف ٢٠٢١/١٢/٣١م.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني عن النصف الثاين من عام ٢٠٢١م.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتامع الجمعية العامة العادية السادسة 
والستني (اإلجتامع األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن موعد بداية التصويت اإللكرتوين عىل بنود إجتامع الجمعية العامة العادية 
االجتامع األول (إعالن تذكريي). 

إعالن رشكة األسمنت العربية عن نتائج اجتامع الجمعية العامة العادية السادسة والستني (اإلجتامع الثاين).

إعالن رشكة األسمنت العربية عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ٢٠٢٢/٠٣/٣١م (ثالثة أشهر).  

أمام  دعوى  قيدها  عن  العربية  األسمنت  رشكة  اعالن  لـ  التطورات  آخر  عن  العربية  األسمنت  رشكة  اعالن 
املحكمة التجارية ضد رشكة إعامر املدينة االقتصادية.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م (ستة أشهر).

إعالن رشكة األسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني عن النصف األول من عام ٢٠٢٢م.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن آخر التطورات لـ إنشاء طواحني أسمنت جديدة يف مصنعها برابغ.

أمام  دعوى  قيدها  عن  العربية  األسمنت  رشكة  اعالن  لـ  التطورات  آخر  عن  العربية  األسمنت  رشكة  اعالن 
املحكمة التجارية ضد رشكة إعامر املدينة االقتصادية.

إعالن رشكة األسمنت العربية عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر).

٢٠٢٢/٠٢/٢٨

٢٠٢٢/٠٢/٢٨

٢٠٢٢/٠٣/٢٣

٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١٨

٢٠٢٢/٠٥/١٥

٢٠٢٢/٠٦/١٢

٢٠٢٢/٠٨/٠٩

٢٠٢٢/٠٨/٠٩

٢٠٢٢/١٠/٠٤

٢٠٢٢/١٠/٢٤

٢٠٢٢/١٠/٢٧



الحالية  ووظائفهم  التنفيذية،  واإلدارة  اللجان،  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أسامء  ثانياً: 

والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم.

رئيس مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
موظف حكومي متقاعد .

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال.
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين.

 مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية. 

خربات واسعة يف القيادة واإلدارة واملالية والتخطيط االسرتاتيجي وإعادة الهيكلة، تقلد بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية.
عدد من املناصب اإلدارية الهامة بالقطاع العام والخاص. باإلضافة لعضويته يف مجالس 

إدارات عدد من الرشكات.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

معايل املهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي

أ-أعضاء مجلس اإلدارة

الخرباتاملؤهالت

- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
- الرئيس واملدير التنفيذي ملجموعة عبد العزيزعبدالله 

السليامن.

نائب الرئيس ملجموعة عبد العزيز عبد الله 
السليامن.

٣٥ سنة خربة يف اإلدارة واالقتصاد واالستثامر. بكالوريوس يف االقتصاد والتمويل.

الوظيفة  السابقة

األستاذ/ سعود عبد العزيز السليامن

الخرباتاملؤهالت
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الوظيفة  الحالية
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-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.

 -  أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
العضو املنتدب لرشكة الخليج للتدريب والتعليم.

مدير عام رشكة الخليج للكمبيوتر 
واملعدات االلكرتونية.

٣٥ سنة خربة يف االدارة وتأسيس الرشكات والتدريب والتعليم.ماجستري هندسة كهربائية.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان

الخرباتاملؤهالت

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية. 
إدارة اعامل رشكاته الخاصة.

الينطبق.

٢٤  سنة خربة يف االستثامرات واالنشاءات واألسواق املالية واالندماج واالستحواذ وعضويات بكالوريوس يف هندسة الحاسب اآليل.
مجالس إدارة عدة رشكات مدرجة.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس / معتز قيص العزاوي

الخرباتاملؤهالت

مدير عام رشكة املصنع الوطني أللياف البوليسرت.عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
مدير عام مصنع الراجحي للبالستيك.

٢٥ سنة خربة يف اإلدارة والصناعة.بكالوريوس يف اإلدارة الصناعية.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

الخرباتاملؤهالت

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
الرئيس التنفيذي لرشكة أمياس القابضة.

الرئيس التنفيذي لالستثامر لرشكة أمياس القابضة.
مسؤول املرصفية االستثامرية يف رشكة جدوى لالستثامر.

محلل مايل لدى بنك جي يب مورغان.

١٥ سنة خربة يف االستثامر واملرصفية واملالية.ماجستري إدارة أعامل.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

الخرباتاملؤهالت

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية. 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة سبعني 

لالستثامر.
 

الرئيس التنفيذي لرشكة االستثامرات الرائدة.
نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة امللك عبد الله اإلنسانية.

مدير محافظ استثامرية برشكة ماسك.
رئيس املحافظ االستثامرية برشكة الزيت العربية السعودية 

(ارامكو السعودية).

٢١ سنة خربة عملية باإلئتامن واملالية واالستثامر.ماجستري اقتصاد -ماجستري إدارة أعامل.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

االستاذ / عبد اللطيف عىل السيف

الخرباتاملؤهالت
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 - أعضاء اللجان 

٣١ سنة يف القطاع الحكومي والخاص. عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.

ماجستري علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا 
١٩٨٧م.

املشاركة يف رئاسة وعضويات رشكات مساهمة واللجان املنبثقة منها.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / يوسف صالح أباالخيل

الخرباتاملؤهالت

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
الرئيس التنفيذي لرشكة ابداع وطن لتجارة األغذية. 

نائب الرئيس التنفيذي لرشكة املتحدة للسكر، النائب 
األول للرئيس لرشكة صافوال، كبري املدراء التنفيذيني 

لرشكة صافوال، مستشار ملعايل وزير االقتصاد 
والتخطيط، ومستشار ملعايل، وزير الحج والعمرة.

بكالوريوس يف الهندسة الصناعية عام ١٩٩٤م 
وماجستري مصغر يف إدارة األعامل عام ٢٠٠٥م.

خربات إدارية واستشارية. 

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس / محمد حامد الكليبي

الخرباتاملؤهالت

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
إدارة اعامل رشكاته الخاصة .

الينطبق. 

بكالوريوس هندسة حاسب آيل. رئيس لجنة املراجعة.
رئيس لجنة إدارة املخاطر.

٢٤ سنة خربة يف إدارة 
استثامرات ومقاوالت 

وعضويات مجالس إدارة.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس / معتز قيص العزاوي

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
الرئيس التنفيذي لرشكة أمياس القابضة.

الرئيس التنفيذي لالستثامر لرشكة 
أمياس القابضة.

مسؤول املرصفية االستثامرية يف 
رشكة جدوى لالستثامر.

محلل مايل لدى بنك جي يب 
مورغان.

ماجستري إدارة أعامل. عضو لجنة املراجعة.
عضو لجنة إدارة املخاطر.

١٥ سنة خربة يف االستثامر 
واملرصفية واملالية.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية. 
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة سبعني لالستثامر.

الرئيس التنفيذي لرشكة االستثامرات 
الرائدة.

نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة امللك 
عبد الله اإلنسانية، مدير محافظ 
استثامرية برشكة ماسك، رئيس 

املحافظ االستثامرية برشكة الزيت 
العربية السعودية (ارامكو السعودية).

ماجستري اقتصاد -ماجستري إدارة أعامل. ٢١ سنة خربة عملية باإلئتامن عضو لجنة املراجعة.
واملالية واالستثامر.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

االستاذ / عبد اللطيف عىل السيف

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.

-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.

 -  أعضاء مجلس اإلدارة
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 - أعضاء اللجان 

مدير عام رشكة املصنع الوطني عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية. 
أللياف البوليسرت.

مدير عام مصنع الراجحي للبالستيك.

بكالوريوس يف اإلدارة الصناعية. عضو لجنة املكافآت والرتشيحات.
عضو لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية.

٢٥ سنة خربة يف اإلدارة والصناعة.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

٣١ سنة يف القطاع الحكومي والخاص.عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية. 

ماجستري علوم ونظم معلومات
جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.

عضو لجنة املكافآت والرتشيحات.
عضو لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية.

املشاركة يف رئاسة 
وعضويات رشكات مساهمة 

واللجان املنبثقة منها.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

 - أعضاء اللجان 

مدير عام املراجعة الداخلية يف مدير عام املراجعة الداخلية يف وزارة الدفاع.
رشكة التصنيع الوطنية.

ماجستري يف اإلدارة املالية.
بكالوريوس هندسة صناعية من 

جامعة امللك فهد

عضو لجنة املراجعة.
(عضو من خارج املجلس)

٢٥ سنة خربة يف القطاع 
الخاص والحكومي يف 

املراجعة الداخلية وااللتزام 
وإدارة املخاطر.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس/ عبد العزيز صالح أبا الخيل

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

املدير التنفيذي إلدارة الرثوات برشكة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب برشكة الجزيرة كابيتال. 
األهيل املالية (األهيل كابيتال).

توىل عدد من املناصب القيادية يف 
وهيئة  السعودية  باركليز  رشكة 
ورشكة  السعودية  املالية  السوق 

إرنست آند يونغ.

ماجستري إدارة أعامل. عضو لجنة إدارة املخاطر.
(عضو من خارج املجلس)

١٦ سنة خربة يف إعداد 
اإلسرتاتيجية، وتطوير 

األعامل، واملنتجات، 
والحوكمة. 

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

األستاذ / نايف مسند املسند

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت العربية.
العضو املنتدب لرشكة الخليج للتدريب والتعليم.

مدير عام رشكة الخليج للكمبيوتر 
واملعدات االلكرتونية.

ماجستري هندسة كهربائية. رئيس لجنة املكافآت والرتشيحات.
رئيس لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية.

٣٥ سنة خربة يف االدارة، 
وتأسيس الرشكات، والتدريب 

والتعليم.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

الخرباتاملؤهالت عضوية لجان املجلس

-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.

-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.
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يف  عضوًا  الرشكة  إدارة  مجلس  عضو  يكون  التي  خارجها  أو  اململكة  داخل  الرشكات  أسامء   -  

مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

 ج- اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي لرشكة أسمنت نجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م.الرئيس التنفيذي.
تدرج يف عدد من الوظائف يف رشكة أسمنت ينبع حتى منصب مساعد املدير العام 

للمشاريع والتخطيط بالرشكة يف عام ٢٠١٢م. 

درجة الدكتوراة يف الهندسة الصناعية.
درجة املاجستري يف اإلدارة الهندسية 
والبكالوريوس يف الهندسة الصناعية.

خربة يف إدارة املشاريع وصناعة األسمنت تتجاوز الـ ١٤ سنة.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

د. بدر أسامة جوهر

الخرباتاملؤهالت

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية وتقنية 
املعلومات.  

املدير املايل وعضو مجلس إدارة   رشكة ديورافيت لألدوات الصحية واملدير املايل وعضو 
مجلس إدارة الرشكة العربية لألدوات الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية رشكة 
املالية  العمليات  مدير  إخوان،  حلواين  رشكة  املالية  اإلدارة  عام  مدير  العربية.  األسمنت 

رشكة بوبا العربية للتأمني التعاوين، مراقب مايل رشكة يونيليفر

بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
محاسب قانوين معتمد يف الواليات املتحدة 

.CPA األمريكية

٢٣ سنة من الخربات املتنوعة يف مجال اإلدارة املالية واملحاسبة، منها ١١ سنة يف 
رشكات مساهمة عامة يف اململكة العربية السعودية.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

أ. معتز محمد مرتىض 

الخرباتاملؤهالت

مدير مصنع رشكة أسمنت القطرانة (رشكة تابعة) نائب الرئيس التنفيذي للعمليات املكلف.

٢٦ سنة خربة متنوعة يف صناعة األسمنت.بكالوريوس هندسة كيميائية.

الوظيفة  السابقةالوظيفة  الحالية

م. وليد عاطف عبيدات 

الخرباتاملؤهالت

معايل املهندس / 
عبد الله محمد نور 

رحيمي

رشكة صافوال لألغذية (مساهمة مقفلة)
عضوية مجلس أمناء عامل صافوال

١ . رشكة مدينة املعرفة االقتصادية 
(مساهمة مدرجة)

٢. رشكة املراعي (مساهمة مدرجة)
٣. الرشكة الوطنية للتأمني التعاوين

 (مساهمة مدرجة)
٤. رشكة الكابالت السعودية (مساهمة مدرجة)

٥. رشكة اللجني (مساهمة مدرجة)
٦. رشكة أسمنت املنطقة الرشقية

 (مساهمة مدرجة)
٧. رشكة بنده للتجزئة (مساهمة مقفلة)

٨. الخطوط الجوية العربية السعودية
 (مؤسسة حكومية)

٩. الرشكة السعودية الرتكية القابضة لالستثامر 
(مساهمة مقفلة)

١٠. البنك األهيل التجاري (مساهمة مدرجة)
١١. املؤسسة السعودية لتنمية األعامل

 (غري ربحية)
١٢. بنك التنمية االجتامعية (بنك التسليف 

واالدخارسابقاً) مؤسسة حكومية.
١٣. الرشكة السعودية الرتكية لالستثامر 

(مساهمة مقفلة)
١٤. مجموعة بن الدن العاملية القابضة 

(مساهمة مقفلة)
١٥. مجموعة صافوال ( مساهمة مدرجة)

١٦. رشكة بنك جي يب مورجان السعودية 
( مساهمة مقفلة )

داخل اململكة
داخل اململكة

األستاذ/ سعود 
عبد العزيز السليامن

١ . الرشكة الخليجية العامة للتأمني (مساهمة مدرجة)
٢. رشكة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)

٣. رشكة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية 
(مساهمة مدرجة)

رشكة املصايف العربية السعودية (مساهمة مدرجة) داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة 
داخل اململكة 

اسم العضو
 أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس

 اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية أو

من مديريها

داخل اململكة/

 خارج اململكة

داخل اململكة/

 خارج اململكة

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها السابقة 

أو من مديريها

-   أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 

ومؤهالتهم وخرباتهم.
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 - أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوًا يف مجالس إدارتها الحالية 

والسابقة أو من مديريها

 املهندس / الوليد 
عبد الرزاق الدريعان

١. رشكة الخليج للتدريب والتعليم (مساهمة مدرجة)
٢. رشكة اليانز السعودية للتأمني (مساهمة مدرجة)

٣. رشكة العناية الطبية (مساهمة مقفلة)
٤. رشكة امللز املالية (مساهمة مقفلة)

٥. رشكة فاست لني باالمارات العربية املتحدة 
٦. األكادمييه املاليه (مجلس االمناء) 

٧. رشكة أون الين ترادينج أكادميي باإلمارات العربية 
املتحدة

٨. رشكة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالواليات املتحدة 
األمريكية 

٩. رشكة فرانكلني كويف للتطوير اإلداري باالمارات 
العربية املتحدة

١٠. رشكة لنجوافون / دايركت إنجلش باململكة املتحدة

 داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة

خارج اململكة

خارج اململكة

خارج اململكة

املهندس / معتز 
قيص العزاوي

١. بنك الرياض (مساهمة مدرجة)
٢. مجموعة صافوال (مساهمة مدرجة)

٣. رشكة اتحاد اتصاالت (مساهمة مدرجة)
٤. رشكة هريف للخدمات الغذائية (مساهمة مدرجة)

٥. رشكة صافوال لألغذية (مساهمة مقفلة)
٦. رشكة املتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)

٧. رشكة عافية العاملية (مساهمة مقفلة) 
٨. الرشكة املتحدة للسكر مرص (مساهمة مقفلة)

٩. رشكة األسكندرية للسكر (مساهمة مقفلة)
١٠. رشكة امللكة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)

١١. رشكة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)
١٢. رشكة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 

(مساهمة مدرجة)
١٣. الرشكة السعودية لالنشاءات الصناعية واملشاريع 

الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)
١٤. الرشكة السعودية للتقنية والتجارة

 (ذات مسؤولية محدودة)
١٥. رشكة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)

١. رشكة مريل لينش (مساهمة مقفلة)
٢. رشكة الفراشة للصناعات الغذائية 

(مساهمة مقفلة)
٣. رشكة قيص العزاوي وأوالده  

 ( ذات مسؤولية محدودة ) 

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة 

األستاذ / تريك عبد الله 
الراجحي

١. رشكة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة 
(مساهمة مقفلة)

٢. رشكة الراجحي األوىل القابضة (مساهمة مقفلة)
٣. مؤسسة عبد الله الراجحي الخريية (غري ربحية)

٤. رشكة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)

مجموعة عبدالله الراجحي الصناعية 
(مساهمة مقفلة)

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة

اسم العضو
 أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس

 اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية أو

من مديريها

داخل اململكة/

 خارج اململكة

داخل اململكة/

 خارج اململكة

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها السابقة 

أو من مديريها

األستاذ / فهد
عبد الله العيىس

١. رشكة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة)
٢. رشكة أصيلة لالستثامر (مساهمة مقفلة)

٣. رشكة الربج للمختربات الطبية (مساهمة مقفلة)
٤. رشكة األغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة)

٥. رشكة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)
٦. رشكة فالكوفنست املحدودة (ذات مسؤولية محدودة)

٧. رشكة دور للضيافة (مساهمة مدرجة)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة

االستاذ / عبد اللطيف 
عيل السيف

١. مرصف الراجحي (مساهمة مدرجة) 
٢. رشكة سبعني لالستثامر (مساهمة مقفلة)

٣. رشكة وصاية العاملية لالستثامر
 (ذات مسؤولية محدودة)

٤. رشكة النهدي الطبية (مساهمة مدرجة)
٥. الرشكة العربية لخدمات االنرتنت واالتصاالت (سلوشنز) 

(مساهمة مدرجة)
٦. الرشكة السعودية لالستثامر الزراعي واإلنتاج الحيواين 

"سالك"

١. اتش اس يب يس السعودية
 (رشكة مساهمة مقفلة)

٢. رشكة الرؤية املشرتكة املحدودة 
(ذات مسؤولية محدودة)

٣. رشكة االستثامرات الرائدة
 (رشكة مساهمة مغلقة)

٤. رشكة عبد الله العثيم لالستثامر 
(مساهمة مقفلة)

٥. رشكة ريفا لالستثامر
 (ذات مسؤولية محدودة) 

٦. الرشكة الوطنية للبرتوكيامويات
 ( مساهمة مدرجة)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

١. رشكة سكون العاملية (مساهمة مقفلة)
٢. الرشكة الوطنية للرعاية الطبية

 (مساهمة مدرجة)

داخل اململكة
داخل اململكة

األستاذ / يوسف صالح
 أبا الخيل

١. رشكة جي آي جى (مساهمة مدرجة)
٢. الرشكة العربية لألنابيب (مساهمة مدرجة)

٣. رشكة الخزف السعودية (مساهمة مدرجة)

١. رشكة الصناعات الزجاجية الوطنية 
(مساهمة مدرجة)

٢. رشكة جارديان العاملية لصناعة الزجاج 
املسطح (ذات مسؤولية محدودة)

٣. الرشكة السعودية الوطنية لإلنارة 
والكهرباء (ذات مسؤولية محدودة) 

٤. رشكة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة)
٥. رشكة شعاع كابيتال السعودية 

(ذات مسؤولية محدودة)
٦. رشكة الراجحي للصناعات الحديدية 

(ذات مسؤولية محدودة)
٧. الرشكة الوطنية للجبس املحدودة 

(ذات مسؤولية محدودة)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

املهندس / محمد
حامد الكليبي

١. رشكة حلواين اخوان (مساهمة مدرجة)
٢. رشكة ابداع وطن لتجارة األغذية

 (ذات مسؤولية محدودة)

- داخل اململكة
داخل اململكة

-

اسم العضو
 أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس

 اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية أو

من مديريها

داخل اململكة/

 خارج اململكة

داخل اململكة/

 خارج اململكة

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها السابقة 

أو من مديريها
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رابعاً: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

سادساً: وصف مخترص الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها

وفقاً ملا ورد يف الئحة الحوكمة تتلخص مهام اللجنة يف الرقابة واالرشاف ومراجعة 

ودراسة التايل:

 أداء وأنشطة املراجعة الداخلية يف الرشكة.

 نظام وضوابط الرقابة الداخلية.

 السياسات املحاسبية.

 القوائم املالية.

 التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مراجعي الحسابات وعزلهـم وتحديد أتعــابهم وتقييم 

أدائهم والتحقق من استقاللهـم .

العقود والتعامالت املقرتح أن تجريها الرشكــة مع األطـــراف ذوي العالقــة إن وجــدت .

 إبداء الرأي الفني – بناء عىل طلب مجلــس اإلدارة – فيام إذا كان تقريــر مجلس اإلدارة 

والقوائم املالية للرشكة عادلة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمـني 

واملستثمرين تقييم املركز املايل للرشكـة، وأدائها، ومنوذج أعاملهـــا واسرتاتيجياتها.

1 - لجنة املراجعة

املساهمني  مبقرتحات  علامً   – التنفيذيني  غري  وبخاصة   – أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  اإلجراءات  خامساً: 

وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها

يقوم مجلس اإلدارة بالرد عىل االستفسارات، ومل يتلق أي استفسارات خارج الجمعية العامة، علامً بأن إدارة عالقات املستثمرين تقوم 

بالرد عىل االستفسارات التي تصلها خارج إطار الجمعية ويف حدود سياسات اإلفصاح.

١- معايل املهندس / عبد الله محمد نور رحيمي

٢- األستاذ/ سعود عبد العزيز السليامن

٣- املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

٤- املهندس / معتز قيص العزاوي

٥- األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

٦- األستاذ / فهد عبد الله العيىس

٧- األستاذ / عبد اللطيف عيل السيف

٨-    األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

٩-   املهندس / محمد حامد الكليبي

تصنيف العضويةاسم العضو

(تنفيذي / غري تنفيذي / مستقل)

(مالحظة: قرر مجلس اإلدارة تفويض لجنة املراجعة باعتامد النتائج املالية األولية الربع سنوية يف اجتامعه رقم ٥٣٣ وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م )

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

األستاذ / عبد اللطيف عيل السيف

املهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

مستقل

من خارج املجلس

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

طبيعةاالسم

العضوية 

نسبة

الحضور 

عدد االجتامعات (٤ ) اجتامعات خالل عام ٢٠٢٢م

٢٧ فرباير                     ١٥ مايو             ٣ أغسطس              ٢٧ أكتوبر

مستقل

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقل
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-  وصف مخترص الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها

وفقاً ملا ورد يف الئحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة إدارة املخاطر يف التايل:•

 وضع اسرتاتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم •

أنشطة الرشكة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء عىل املتغريات 

الداخلية والخارجية للرشكة.

 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة والحفاظ عليه والتحقق •

من عدم تجاوز الرشكة له.

 التأكد من جدوى استمرار الرشكة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد املخاطر التي •

تهدد استمرارها خالل االثني عرش شهراً القادمة.

 اإلرشاف عىل نظام إدارة املخاطر بالرشكة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها •

الرشكة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

 إعادة تقييم قدرة الرشكة عىل تحمل املخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري( من خالل إجراء اختبارات التحمل عىل سبيل املثال) .•

 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إىل مجلس اإلدارة.•

 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.•

 ضامن توفر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.•

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتامده من قبل مجلس اإلدارة.•

 التأكد من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الرشكة للمخاطر.•

 التأكد من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالرشكة، والعمل عىل زيادة الوعي بثقافة املخاطر.•

 مراجعة ما تثريه لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف الرشكة.•

2 - لجنة إدارة املخاطر

وفقاً ملا ورد يف الئحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة املكافآت والرتشيحات يف التايل:

 إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس •

واإلدارة التنفيذية، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيداً العتامدها من الجمعية 

العامة، عىل أن يراعى يف تلك السياسة اتباع معايري ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 

والتحقق من تنفيذها.

 التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار •

التنفيذين بالرشكة وفقاً للسياسة املعتمدة.

 دراسة املوضوعات التي تُحال إليها من مجلس اإلدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس •

اإلدارة للجنة ذلك.

 اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.•

 التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح األعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص •

سبقت إدانته بجرمية مخلة باألمانة.

 املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.•

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها.•

 التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة •

رشكة أخرى.

 تقرتح اللجنة ملجلس اإلدارة اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس واعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً.•

 تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة وإقرتح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.•

3 - لجنة املكافآت 

والرتشيحات

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

األستاذ / نايف مسند املسند

غري تنفيذي

غري تنفيذي

من خارج املجلس

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

طبيعةاالسم

العضوية 

نسبة

الحضور 

عدد االجتامعات (٢) اجتامع خالل عام ٢٠٢٢م

٦ يونيو                                                ٧ ديسمرب

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

 مستقل

غري تنفيذي

مستقل

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

طبيعةاالسم

العضوية 

نسبة

الحضور 

عدد االجتامعات (٥) اجتامعات خالل عام ٢٠٢٢م

٩ فرباير              ٦ أبريل                 ٥ يونيو                         ١١ سبتمرب                      ٤ ديسمرب
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-  وصف مخترص الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها

وفقاً ملا ورد يف الئحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية 

يف التايل:

 وضع قواعد حوكمة خاصة بالرشكة (الئحة الحوكمة)، ومراقبة تطبيقها والتحقق •

من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة واعتامدها من مجلس اإلدارة. 

 التحقق من التزام الرشكة بقواعد الحوكمة.•

 مراجعة قواعد الحوكمة بالرشكة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل •

املامرسات.

 مراجعة وتطوير قواعد السلوك املهني التي متثل قيم الرشكة.•

قامت  التي  الخارجية  والجهة  وأعضائه  لجانه  وأداء  أدائه  تقييم  يف  اإلدارة  مجلس  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  سابعاً: 

بالتقييم وعالقتها بالرشكة

أعدت لجنة املكافآت والرتشيحات واعتمدت منوذج لتقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة فقط داخلياً دون االستعانة بجهة 
نتائج  بآراءهم، حيث يتم تحليل  التقييم من خالل اإلدالء  العام ٢٠١٦م حيث شارك أعضاء املجلس يف عملية  خارجية وذلك منذ 

التقييم بإرشاف لجنة املكافأت والرتشيحات ثم رفع التوصيات ملجلس اإلدارة. 

ثامناً: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

أعدت لجنة املكافآت والرتشيحات بالرشكة سياسة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس وكبار التنفيذيني 
وتم اعتامدها من الجمعية العامة العادية للرشكة يف اجتامعها املنعقد بتاريخ ٣ ديسمرب ٢٠١٧م، دون اإلخالل بأحكام نظام 

الرشكات ونظام هيئة السوق املالية ولوائحهام التنفيذية ونظام الرشكة األساس، يراعى يف سياسة املكافآت ما ييل:

 الرفع ملجلس اإلدارة لإلطالع دوماً عىل التطورات يف مجال حوكمة الرشكات وأفضل املامرسات، وتزويد مجلس اإلدارة سنوياً •

عىل األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

 مراجعة موضوعات إدارة املوارد البرشية مبا فيها سياسات وإجراءات املوارد البرشية، هيكلة الرشكة، ونسب التوطني •

والسعودة يف الرشكة مبا يتفق مع أنظمة وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية.

 وضع برنامج تعريفي ألعضاء املجلس الجدد يتضمن جميع املجاالت املهمة وذات الصلة بطبيعة أعامل الرشكة.•

 وضع الربامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الرشكة يف مجال العمل االجتامعي ومتابعة تنفيذها وفقاً لتفويض مجلس •

اإلدارة.

 اإلقرتاح ملجلس اإلدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بني أهداف الرشكة واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها؛ بغرض •

تطوير األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع، وعرضها عىل الجمعية العامة.

 وضع مؤرشات قياس تربط أداء الرشكة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل االجتامعي ومقارنة ذلك بالرشكات األخرى ذات النشاط •

املشابه.

 اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتامعية التي تتبناها الرشكة للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.•

 اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتامعية يف التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الرشكة.•

 إعداد أسس ومعايري املسؤولية االجتامعية للرشكة.•

 إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لربامج املسؤولية االجتامعية.•

4 - لجنة الحوكمة

 واملسؤولية االجتامعية

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

 مستقل

غري تنفيذي

مستقل

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

طبيعةاالسم

العضوية 

نسبة

الحضور 

عدد االجتامعات ( ٤) اجتامعات خالل عام ٢٠٢٢م

٩ فرباير                 ٥ يونيو                 ١١ سبتمرب              ٤ ديسمرب

01
انسجامها مع اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى 
الرشكة، وأن تقدَّم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل تطور الرشكة 
واملهام  الوظيفة،  مستوى  عىل  بناًء  املكافآت  د  تحدَّ كام  الطويل،  املدى  عىل  وتنميتها 
واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخربات العملية، واملهارات، ومستوى 
األداء مع األخذ يف االعتبار مامرسات الرشكات األخرى يف تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ 
املهنية  الكفاءات  استقطاب  وتستهدف  والتعويضات،  للمكافآت  مربر  غري  ارتفاع  من  ذلك  عن 

واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.

اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل يف تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس 02
اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بصورة مبارشة أو غري مبارشة دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت 

مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها واسمها.

يتم اإللتزام يف تحديد املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية مبا 03
انحراف  أي  هناك  يكون  ال  بحيث  الرشكة  يف  واملعتمدة  بها  املعمول  املكافآت  بسياسة  ورد 
الستحقاق  ورشوط  ضوابط  من  السياسة  تلك  يف  ورد  عام  املكافآت  تلك  تحديد  يف  جوهري 

املكافأة السنوية.

سيتم 04 التنفيذيني  كبار  من  وخمسة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتعويضات  مكافآت  تفاصيل 
توضيحها يف الجداول التالية:
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 أ-  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة خالل عام ٢٠٢٢م 

االسم 

أوالً: األعضاء املستقلني

معايل املهندس / عبد الله محمد نور رحيمي

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

 االستاذ / عبد اللطيف عيل السيف

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

املهندس / محمد حامد الكليبي

املجموع

٢١٨,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

١,٤١٨,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠

٣٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٣٦,٠٠٠

٤,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٠٠,٠٠٠

-

-

-

-

٢٠٠,٠٠٠

٤٤٦,٠٠٠

٣٥٦,٠٠٠

٣٣٦,٠٠٠

٣٥٦,٠٠٠

٣٢٤,٠٠٠

١,٨١٨,٠٠٠

٤٤٦,٠٠٠

٣٥٦,٠٠٠

٣٣٦,٠٠٠

٣٥٦,٠٠٠

٣٢٤,٠٠٠

١,٨١٨,٠٠٠

-

٢٠,٠٠٠

٢٩,٠٦٣

٢٣,١٠٩

-

٧٢,١٧٢

األستاذ/ سعود عبد العزيز السليامن

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

املجموع

٣٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

١٧٠,٠٠٠

٢٧٢,٠٠٠

٩٤٢,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

-

٣٢,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٣٢,٠٠٠

١٠٤,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠

٣٢,٠٠٠

٣٢,٠٠٠

٣٢,٠٠٠

٣٦,٠٠٠

١٣٢,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤٧٢,٠٠٠

٤٠٤,٠٠٠

٣٢٢,٠٠٠

٤٢٠,٠٠٠

١,٦١٨,٠٠٠

٤٧٢,٠٠٠

٤٠٤,٠٠٠

٣٢٢,٠٠٠

٤٢٠,٠٠٠

١,٦١٨,٠٠٠

-

٥٥,١١٤

٢٥,٠٠٠

٣٥,٧٩٦

١١٥,٩١٠

ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني
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املكافآت املتغرية  املكافآت الثابتة 

مالحظة ١: يتم رصف مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل ٢٠٢٢م بعد اعتامد الجمعية العامة لتوصية مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.

مالحظة ٢: تم تشكيل فريق عمل للتسويق واملبيعات / وفريق عمل االستثامر من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ويتقاىض العضو بدل حضور قدره ٤٠٠٠ ريال للجلسة الواحدة، ومكافأة سنوية 

قدرها ٥٠٫٠٠٠ ريال. 

مالحظة ٣: ال يتقاىض أعضاء مجلس اإلدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعامل فنية أو إدارية أو إستشارية.

مالحظة ٤: يحصل عضو مجلس اإلدارة الذي مُيثل الرشكة يف مجالس إدارات الرشكات التابعة والزميلة عىل مكافأة عن متثيل الرشكة مببلغ وقدره ٦٠٫٠٠٠ ريال سنويًا.

مالحظة ٥ : يحصل عضو لجنة املراجعة عىل مبلغ وقدره ١٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ال تندرج ضمن سقف الحد األعىل للمكافآت البالغ ٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي حسب النظام.

املكافآت املتغرية  املكافآت الثابتة 

التزمت الرشكة باإلفصاح عن عنارص مكافآت كبار التنفيذيني بشكل إجاميل وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة يف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من املادة (٩٣) من الئحة حوكمة الرشكات، ولكن 

لحامية مصالح الرشكة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي رضر قد يرتتب نتيجة لإلفصاح بشكل مفصل حسب املسميات وفقا للمنصب مل يتم عرض التفاصيل عىل النحو الوارد يف امللحق (١) 

الخاص بكبار التنفيذيني من الئحة حوكمة الرشكات.

 ب- مكافآت كبار التنفيذيني املدفوعة خالل عام ٢٠٢٢م 

 خمسة من

 كبار التنفيذيني

٣,٧٠٣,٤٢٨١,٤٤٨,٤٥٢٥,١٥١,٨٨٠١,٠٣٥,٩٨٦ ------ ٦,١٨٧,٨٦٦-١,٠٣٥,٩٨٦
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 ج- مكافآت أعضاء اللجان املدفوعة خالل عام ٢٠٢٢م

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

 االستاذ / عبد اللطيف عيل السيف

األستاذ / عبد العزيز صالح أباالخيل

املجموع

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

١٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٦٤,٠٠٠

١١٦,٠٠٠

١١٦,٠٠٠

١١٦,٠٠٠

١١٦,٠٠٠

٤٦٤,٠٠٠

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

األستاذ / نايف مسند املسند

املجموع

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

١٦٠,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨,٠٠٠

٢٤,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٦٨,٠٠٠

١٨٤,٠٠٠

املكافآت الثابتةاالسم 

( عدا بدل حضور الجلسات) 
املجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة إدارة املخاطر

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / يوسف صالح أباالخليل

املجموع

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

٦٠٫٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٢١٠,٠٠٠

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / يوسف صالح أباالخليل

املجموع

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٤٨٫٠٠٠

٦٦٫٠٠٠

٦٦٫٠٠٠

٦٦٫٠٠٠

١٩٨,٠٠٠

أعضاء لجنة املكافآت والرتشيحات

أعضاء لجنة الحوكمة واملسؤولية االجتامعية

املهندس / محمد حامد الكليبي

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

 الدكتور /  بدر اسامة جوهر

املجموع

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٤,٠٠٠

٤,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٥٤,٠٠٠

٥٤,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

١٦٦,٠٠٠

اعضاء فريق عمل التسويق واملبيعات

معايل املهندس / عبد الله محمد نور رحيمي

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

  الدكتور /  بدر اسامة جوهر

املجموع

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨,٠٠٠

٣٢,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٥٨,٠٠٠

٢٣٢,٠٠٠

اعضاء فريق االستثامر

 أعضاء لجنة املراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة غري العادية السابعة املنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧م)
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تاسعاً: أي عقوبة، أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو 

تنظيمية أو قضائية

عارشاً: نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة

اليوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبري احرتازي ،أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة ارشافية او 

تنظيمية أو قضائية. 

الحادي عرش: توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة

ال يوجد أي توصية من لجنة املراجعة بذلك لوجود مراجع داخيل بالرشكة.

الثاين عرش: توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها 

بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل

ال يوجد أي تعارض أو رفض بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس االدارة.

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد املسؤوليات الرئيسية املناطة 

التحقق  يف  املراجعة  للجنة  األساسية  املهمة  وتتمثل  اإلدارة،  مبجلس 

توصيات  أي  وتقديم  بفعالية،  وتنفيذه  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  من 

ملجلس اإلدارة من شأنها تطوير النظام مبا يحقق أغراض الرشكة ويحمي 

ويحق  معقولة،  وتكلفة  عالية  بكفاءة  واملستثمرين  املساهمني  مصالح 

للجنة املراجعة وبدون أي قيود اإلطالع عىل كافة املعلومات والبيانات 

اللجنة  التي ترى  والتقارير والسجالت واملراسالت، أو غري ذلك من األمور 

التي  اإلجراءات  كافة   باتخاذ  اإلدارة  مجلس  ويقوم  عليها،  اإلطالع  أهمية 

تكفل للجنة القيام مبهامها.

بفعالية  الرشكة  أهداف  تحقيق  ضامن  إىل  الداخلية  الرقابة  نظام  يهدف 

الرقابة  نظام  لدعم  بالرشكة  تتوفر  التي  املقومات  أهم  ومن  وكفاءة، 

صالحيات  وجداول  اإلدارة  مجلس  من  معتمدة  سياسات  وجود  الداخلية 

االتصاالت،  اإلداري ويسهل  التسلسل  إداري يوضح  مالية وإدارية وهيكل 

ونظام للمحاسبة واملكافآت عىل النتائج حسب مؤرشات األداء وموازنات 

معتمدة، دليل أخالقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصالحيات، موارد 

وفصل  الرشكة،  وأصول  السجالت  عىل  للمحافظة  ونظام  مؤهلة،  برشية 

للمهام، وبرنامج لاللتزام باألنظمة والقوانني. 

تعدها  التي  الدورية  التقارير  بدراسة  مهامها  حدود  يف  اللجنة  تقوم 

أعامل  نتائج  مراجعة  إىل  باإلضافة  بالرشكة،  الداخلية  املراجعة  إدارة 

املراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالرشكة ، وتقوم اللجنة مبتابعة 

ملعالجة  توصيات  من  األخرى  الرقابية  الجهات  أيضاً  إليه  تتوصل  ما 

تقوم  للرشكة  التنفيذية  اإلدارة  أن  كام  تصحيحها،  ومتابعة  املالحظات 

بالتوقيع عىل خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد عىل مسؤوليتها 

عن اإللتزام باألنظمة والقوانني والسياسات املعتمدة و إجراءات الرقابة، 

مع األخذ يف اإلعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهام كانت درجة كفاءته 

وفعاليته الميكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية 

يف  جوهري  ضعف  أي  يُظهر  ما  للجنة  يصل  مل  عليه  وبناًء   ، املطبقة 

أنظمة الرقابة الداخلية بالرشكة.

اإلدارة  مجلس  إليها  توصل  التي  النتائج 

لفعالية  السنوية  مراجعته  خالل  من 

إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة:

املراجعة  لجنة  إليه  توصلت  الذي  الرأي 

الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  مدى  يف 

يف الرشكة:

01

02
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تاسعاً: أي عقوبة، أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو 

تنظيمية أو قضائية

عارشاً: نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة

اليوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبري احرتازي ،أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة ارشافية او 

تنظيمية أو قضائية. 

الحادي عرش: توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة

ال يوجد أي توصية من لجنة املراجعة بذلك لوجود مراجع داخيل بالرشكة.

الثاين عرش: توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها 

بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل

ال يوجد أي تعارض أو رفض بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس االدارة.

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد املسؤوليات الرئيسية املناطة 

التحقق  يف  املراجعة  للجنة  األساسية  املهمة  وتتمثل  اإلدارة،  مبجلس 

توصيات  أي  وتقديم  بفعالية،  وتنفيذه  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  من 

ملجلس اإلدارة من شأنها تطوير النظام مبا يحقق أغراض الرشكة ويحمي 

ويحق  معقولة،  وتكلفة  عالية  بكفاءة  واملستثمرين  املساهمني  مصالح 

للجنة املراجعة وبدون أي قيود اإلطالع عىل كافة املعلومات والبيانات 

اللجنة  التي ترى  والتقارير والسجالت واملراسالت، أو غري ذلك من األمور 

التي  اإلجراءات  كافة   باتخاذ  اإلدارة  مجلس  ويقوم  عليها،  اإلطالع  أهمية 

تكفل للجنة القيام مبهامها.

بفعالية  الرشكة  أهداف  تحقيق  ضامن  إىل  الداخلية  الرقابة  نظام  يهدف 

الرقابة  نظام  لدعم  بالرشكة  تتوفر  التي  املقومات  أهم  ومن  وكفاءة، 

صالحيات  وجداول  اإلدارة  مجلس  من  معتمدة  سياسات  وجود  الداخلية 

االتصاالت،  اإلداري ويسهل  التسلسل  إداري يوضح  مالية وإدارية وهيكل 

ونظام للمحاسبة واملكافآت عىل النتائج حسب مؤرشات األداء وموازنات 

معتمدة، دليل أخالقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصالحيات، موارد 

وفصل  الرشكة،  وأصول  السجالت  عىل  للمحافظة  ونظام  مؤهلة،  برشية 

للمهام، وبرنامج لاللتزام باألنظمة والقوانني. 

تعدها  التي  الدورية  التقارير  بدراسة  مهامها  حدود  يف  اللجنة  تقوم 

أعامل  نتائج  مراجعة  إىل  باإلضافة  بالرشكة،  الداخلية  املراجعة  إدارة 

املراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالرشكة ، وتقوم اللجنة مبتابعة 

ملعالجة  توصيات  من  األخرى  الرقابية  الجهات  أيضاً  إليه  تتوصل  ما 

تقوم  للرشكة  التنفيذية  اإلدارة  أن  كام  تصحيحها،  ومتابعة  املالحظات 

بالتوقيع عىل خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد عىل مسؤوليتها 

عن اإللتزام باألنظمة والقوانني والسياسات املعتمدة و إجراءات الرقابة، 

مع األخذ يف اإلعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهام كانت درجة كفاءته 

وفعاليته الميكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية 

يف  جوهري  ضعف  أي  يُظهر  ما  للجنة  يصل  مل  عليه  وبناًء   ، املطبقة 

أنظمة الرقابة الداخلية بالرشكة.

اإلدارة  مجلس  إليها  توصل  التي  النتائج 

لفعالية  السنوية  مراجعته  خالل  من 

إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة:

املراجعة  لجنة  إليه  توصلت  الذي  الرأي 

الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  مدى  يف 

يف الرشكة:

املسؤولية

اإلجتمـاعيـة
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الثالث عرش: تفاصيل املساهامت االجتامعية للرشكة خالل عام ٢٠٢٢م

املتعلقة  اسرتاتيجيتها  تحقيق  عىل  العربية  األسمنت  رشكة  تحرص 

باملسؤولية االجتامعية ، حيث وضعت عىل عاتقها ومن منطلق املسؤولية 

االجتامعية القيام بالدور الريادي يف تحقيق الرشاكة االسرتاتيجية وتقديم 

الربامج  دعم  خالل  من  املدين  املجتمع  مؤسسات  إىل  النوعي  الدعم 

املجتمع  لخدمة  الهادفة  الربامج  من  العديد  ترعى  حيث  االجتامعية 

الجمعيات  الحكومية،  الجهات  مع  التعاون  خالل  من  الرشكة  وموظفي 

التوعوية والخريية، وهي مسؤولية والتزام تسعد الرشكة بتقدميها تأكيًدا 

املجتمعية  الفعاليات  من  عدد  الرشكة  نظمت  كام  املجتمع،  نحو  لرسالتها 

والثقافية والرياضية األمر الذي ساهم يف املردود اإليجايب لربامجها.

االجتامعية  مسؤولياتها  بأهمية  العربية  األسمنت  رشكة  من  وإمياناً 

األرباح  وتحقيق  واألعامل  التصنيع  يف  نشاطاتها  تتعدى  وأنها  واالنسانية 

ضاعفت  حيث  الحديثة،  املفاهيم  وفق  االجتامعية  بواجباتها  القيام  إىل 

بشكل  واملوظفني  املجتمع  لدعم  جهودها  العربية  األسمنت  رشكت 

ميكنها  التي  الربامج  دراسة  عىل  الرشكة  عملت  كام  وفعال،  استباقي 

املساهمة من خاللها يف دعم املجتمع وزيادة الرضا الوظيفي للموظفني.

العربية عىل تطوير اسرتاتيجيتها يف مجال  هذا وقد دأبت رشكة األسمنت 

املسؤولية االجتامعية لتكون برامجها أكرث تأثرياً وعمقاً،

من  العديد  تنفيذ  يف  العربية  األسمنت  رشكة  ساهمت  ٢٠٢٢م  عام  وخالل 

األنشطة االجتامعية واإلنسانية املختلفة للمجتمع وملوظفي الرشكة وذلك 

تأكيًدا لدورها يف املجتمع وعددها (٤٠) عىل النحو التايل:

االحتفال بيوم التأسيس السعودي للمملكة العربية 
السعودية

مشاركة يف املناسبات الوطنية موظفي الرشكة 

توعية ووقايةاملجتمع املشاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين

تطوير مهاراتطالب الجامعات برنامج معريف لطالب الجامعات للتعرف عىل الصناعة

تواصل موظفي الرشكة افطار رمضان السنوي للموظفني

مركز باسم خياط الخريي لغسيل تربع ملركز خاص بغسيل الكىل
الكىل 

مساعدة طبية 

تطوير مهاراتطالب وطالبات املرحلة الثانوية اسرتاتيجيات ومهارات اختبار القدرات العامة

توعية ووقايةاملجتمع حملة توعوية عن أمراض الكىل

تطوير مهارات املجتمع محارضات تثقيفية مجانية عن (حوكمة الرشكات)

دعم الرياضة موظفي الرشكة مسابقات تنشيطة رمضانية للموظفني

تكريم رجل األمن املميز   

املشاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين
االحتفال بيوم التأسيس السعودي

افطار رمضان السنوي للموظفني للمملكة العربية السعودية 

تشجيعرجل امن 

اسم الفعالية أو الربنامج الهدف من الفعالية أو الربنامجالجهة املستفيدةم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
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دعم االرساألشد حاجة املجتمع مساعدات عينية بعدد ١٠٠٠ سلة للمواد الغذائية

الهدف من الفعالية أو الربنامجالجهة املستفيدةاسم الفعالية أو الربنامج

الهدف من الفعالية أو الربنامجالجهة املستفيدةاسم الفعالية أو الربنامج

املجتمع عن دعم طالب وطالبات التعليم العام بأجهزة لوحية تشجيعية
طريق وزارة التعليم

دعم اآلرساألشد حاجة

تطوير موظفي الرشكة دورات تعليم السباحة للموظفني وأبناء املوظفني

تطوير مهارات املتطوعني الجمعية الفيصلية الخريية مبادرة علمني لتدريب املتطوعني واملتطوعات

تطوير مهارات املجتمع دورة مجتمعية بعنوان فن الضيافة والتدبري

دعم املجتمع دعم جمعية ورتل تحفيظ القرآن الكريم 

املشاركة واملساهمة يف اللقاء الثاين للمسؤولية 
االجتامعية

مشاركة املعرفة املجتمع 

دعم التعلم املجتمع تسجيل طفل مصاب مبرض التوحد يف أكادميية للتعلم

تطوير موظفي الرشكة دورة قيادة فرق العمل 

تطوير مهارات موظفي الرشكة دورة تنمية املهارات اإلرشافية واإلدارية  

مبادرة (أين مكاين) لدعم ذوي اإلعاقة

مبادرة ترميم منازل األرس املتعففة يف مدينة جدة  

رحلة ترفيهية للموظفني

املحاكاة الوظيفية بالتعاون مع مؤسسة مسك الخريية

االحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٩٢

تنظيم برنامج للعمرة ملوظفي الرشكة

برنامج توعية ملوظفات الرشكة عن رسطان الثدي

املشاركة يف مبادرة السعودية الخرضاء

التوعية ضد التنمر

تنظيم برنامج لزيارة املدينة املنورة ملوظفي الرشكة

املجتمع 

جمعية عيون جدة 

موظفي الرشكة

الباحثني عن العمل

موظفي الرشكة 

موظفي الرشكة 

موظفي الرشكة 

البيئة 

املجتمع 

موظفي الرشكة

دمج املعاقني مع املجتمع

دعم االرساألشد حاجة

ترفيهي 

تطوير مهارات

مشاركة يف املناسبات الوطنية 

برنامج ديني

توعية ووقاية

زيادة الرقعة الخرضاء 

توعية ووقاية

برنامج ديني

مبادرة علمني لتدريب املتطوعني 
املشاركة واملساهمة يف اللقاء الثاين

 للمسؤولية االجتامعية

املشاركة يف مبادرة السعودية الخرضاء االحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٩٢

م

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

م

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠
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الهدف من الفعالية أو الربنامجالجهة املستفيدةاسم الفعالية أو الربنامج

حملة الكشف املبكر عن رسطان الثدي

دورة تطويرية االسعافات األولية  

حملة تطعيم ضد األنفلونزا املوسمية  

الحقيبة املدرسية ألبناء أرس السجناء

الدورة التطويرية فن إدارة اإلجتامعات

دعم املنتخب السعودي فعالية كأس العامل ٢٠٢٢م

دعم مارثون نحن كاآلخرين

توفري جهاز طبي ملريضة سعودية

تكريم املوظفني الذين امضوا ٢٥ عام يف خدمة الرشكة

اللقاء السنوي للموظفني وعائالتهم  

املجتمع 

موظفي الرشكة 

موظفي الرشكة 

املجتمع عن طريق لجنة تراحم 

موظفي الرشكة 

موظفي الرشكة 

مركز بادغيش للرعاية النهارية 

املجتمع  

موظفي الرشكة 

موظفي الرشكة وعائالتهم 

توعية ووقاية

تطوير 

وقاية 

دعم أرس السجناء

تطوير 

توفري شاشات لعرض املباريات 

دعم مصايب التوحد 

مساعدة طبية 

تكريم وتحفيز 

تشجيع وتواصل 

مجلس  أعضاء  وأسامء  األخرية  املالية  السنة  خالل  املنعقدة  للمساهمني  العامة  الجمعيات  بتواريخ  بيان  عرش:  الرابع 

اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات

الخامس عرش: وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للرشكة ورشكاتها التابعة والزميلة

إن نشاط رشكة األسمنت العربية ورشكاتها التابعة (الرشكة) هو إنتاج الكلنكر واألسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها واإلتجار بها، 

ولها يف سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُربم كافة أنواع العقود يف العقار واملنقول وأن تدخل يف أي نوع من االتفاقيات األخرى يف 

حدود ما تقرره األنظمة السارية، حسب النظام األسايس.

األسمنت  من  طن  مليون   ٣٫٤٦ مقداره  ما  ٢٠٢٢م  لعام  الرشكة  إنتاج  إجاميل  بلغ 

مقارنة بـ ٣٫٤٠ مليون طن عام ٢٠٢١م أي بارتفاع قدره ٠٫٠٦ مليون طن وبنسبة ١٫٩ ٪. 

كام بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠٢٢م ما مقداره ٣٫٧٥ مليون طن مقارنة بـ ٣٫٦٠ مليون 

طن عام ٢٠٢١م بارتفاع قدره ٠٫١٥ مليون طن وبنسبة ٤٫١٩ ٪، وبلغت إجاميل مبيعات 

ريال  مليون   ٦٦٥٫٤ قيمته  ما  ٢٠٢٢م  ديسمرب  بنهاية  واألسمنت  الكلنكر  من  الرشكة 

مقارنة بـ ٦٩٣,٥ مليون ريال عام ٢٠٢١م أي بانخفاض قدره ٢٨٫١ مليون ريال وبنسبة 

٤٫٠٥ ٪ وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١ م.  

رشكة األسمنت العربية 

(عمليات الرشكة باململكة 

العربية السعودية ) 

معايل املهندس / عبد الله محمد نور رحيمي

األستاذ/ سعود عبد العزيز السليامن

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

االستاذ / عبد اللطيف عيل السيف 

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

املهندس / محمد صالح الكليبي

االسم
سجل الحضور

اجتامع الجمعية العامة العادية السادسة والستني  ١٧  / ٤  /٢٠٢٢ م

الدورة التطويرية فن إدارة اإلجتامعاتدورة تطويرية عن " االسعافات األولية "

م

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

 -   تفاصيل املساهامت االجتامعية للرشكة خالل عام ٢٠٢٢م

01
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رشكة أسمنت العربية 

البحرين القابضة (مملكة 

البحرين) – رشكة تابعة 

األسمنت  ورشكة  الياممة،  أسمنت  رشكة  مع  العربية  األسمنت  رشكة  تتقاسم 

السعودية امللكية يف رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة والتمثيل يف مجلس 

بتعبئة  الخاصة  األكياس  إلنتاج  واحد  مصنع  الرشكة  ومتلك  بالتساوي.  املديرين 

ويقع  األسمدة،  مثل  البرتوكيميائية  املنتجات  بتعبئة  الخاصة  واألكياس  األسمنت، 

املصنع يف الوادي الصناعي مبدينة امللك عبدالله االقتصادية حيث تم نقل و تشغيل 

جميع خطوط اإلنتاج بشكل كامل إضافة اىل انتقال التخزين اىل املوقع الجديد و حاليا 

يف طوراالغالق النهايئ ملوقع املصنع يف مدينة جدة مام اثر إيجابا عىل املصاريف 

التشغيلية واللوجستية.  

بلغت مبيعات الرشكة ٢٠٠٫٥ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٢م مقابل ١١٢مليون ريال يف 

حصة  بلغت  فقد  وبالتايل  ريال،  مليون   ٢٧ الفرتة  لنفس  أرباح  وصايف  ٢٠٢١م،  عام 

رشكة األسمنت العربية يف صايف أرباح الرشكة لنفس الفرتة ٩,١ مليون ريال مقابل 

٤٫٧ مليون ريال يف العام ٢٠٢١م أي بزيادة قدرها ٤٫٤ مليون ريال و بنسبة ٩٣٫٣ ٪.

رشكة منتجات صناعة األسمنت 

املحدودة (اململكة العربية 

السعودية) – رشكة زميلة 

يف  القابضة  البحرين  العربية  أسمنت  رشكة  تأسيس  تم  م،   ٢٠٠٧ نوفمرب   ٥ بتاريخ   

األسهم  يف  أموالها  واستثامر  لها  التابعة  الرشكات  إدارة  لغرض  البحرين  مملكة 

والسندات واألوراق املالية ومتلك العقارات واملنقوالت الالزمة؛ ملبارشة نشاطها 

وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للرشكات التابعة لها.

البحرين  العربية  أسمنت  رشكة  من   ٪  ١٠٠ نسبة  العربية  األسمنت  رشكة  تتملك 

القابضة، بينام تتملك رشكة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة ٨٦٫٧٤ ٪ من رشكة 

أسمنت القطرانة و٣٦٫٦٧ ٪ من رشكة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية. 

بلغ اجاميل إنتاج الرشكة لعام ٢٠٢٢م من الكلنكر مامقداره ٠٫٧٨ مليون طن ، يف 

إجاميل  بلغ  كام  طن،  مليون   ٠٫٧٩ الفرتة  لنفس  األسمنت  إنتاج  كمية  بلغت  حني 

  ٣٠٥٫٥ قيمته  ما  ٢٠٢٢م  ديسمرب  بنهاية  واألسمنت  الكلنكر  من  الرشكة  مبيعات 

مليون ريال مقابل ٣٣٩٫٧  مليون ريال عام ٢٠٢١م أي بانخفاض قدره ٣٤٫٢ مليون 

أسمنت  رشكة  أرباح  من  العربية  األسمنت  رشكة  حصة  وبلغت   ،  ٪  ١٠ وبنسبة  ريال 

القطرانة  أسمنت  رشكة  أن  علامً   ، ٢٠٢٢م  عام  بنهاية  ريال  مليون   ٢٢٫٦ القطرانة 

أرباح   صايف  مقابل   ٢٠٢٢م  عام  خالل  ريال  مليون   ٢٦٫٢ بلغت  أرباح  صايف  حققت 

٦٣٫٨  مليون ريال للعام ٢٠٢١م أي بانخفاض قدره ٣٧٫٦ مليون ريال وبنسبة ٥٩ ٪ 

وذلك بسبب انخفاض املبيعات مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١ م.  

رشكة أسمنت القطرانة 

(اململكة األردنية 

الهاشمية) – رشكة تابعة

حققت الرشكة ارباحا رغم شدة املنافسة التي مير بها السوق األردين، حيث بلغت 

قيمة إجاميل مبيعات الرشكة ٢٠٨٫٩ مليون ريال بنهاية ديسمرب ٢٠٢٢م، وصايف 

ارباح لنفس الفرتة ٩٫٦ مليون ريال. وبالتايل فقد بلغت حصة رشكة األسمنت العربية 

من صايف ارباح الرشكة الزميلة ٣٫٥ مليون ريال. 
رشكة الباطون الجاهز 

والتوريدات اإلنشائية 

(اململكة األردنية 

الهاشمية) – رشكة زميلة

تأثري هذه األنشطة الرئيسية يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عىل النحو التايل:   

النشاط (إنتاج وبيع األسمنت)

اإلجاميل

النسبةإيرادات النشاط

( ألف ريال سعودي )

٩٧٠,٩٤٩

٩٧٠,٩٤٩

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

وصف األنشطة الرئيسية للرشكات التابعة والزميلة 
النشاط (١): رشكة أسمنت القطرانة – اململكة األردنية الهاشمية  

النشاط (٢): رشكة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية – اململكة األردنية الهاشمية 
النشاط (٣): رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة – اململكة العربية السعودية 

تأثري هذه األنشطة الرئيسية للرشكات التابعة والزميلة يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عىل النحو التايل:

نشاط (١) إنتاج وبيع األسمنت

نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة

نشاط (٣) تصنيع منتجات األسمنت

اإلجاميل

النسبةإيرادات النشاط

٣٠٥,٥١٩

٢٠٨,٩٤٧

٢٠٠,٥٢٧

٧١٤,٩٩٣

٪ ٤٢٫٧٣

٪ ٢٢,٢٩

٪ ٢٨٫٠٥

٪ ١٠٠٫٠٠
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السادس عرش: وصف لخطط وقرارات الرشكة املهمة (مبا يف ذلك التغيريات الهيكلية للرشكة، أو توسعة أعاملها، أو 

وقف عملياتها) والتوقعات املستقبلية ألعامل الرشكة

تدرس الرشكة حالياً املتغريات يف بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة األسمنت ليك تتفاعل بشكل رسيع مع أي فرص قد تسهم يف 

تنمية الرشكة عىل املدى الطويل أو أي مخاطر قد تؤثر سلباً عىل عمل الرشكة ليك تحد أو متنع من تأثريها عليها. وتعكف إدارة رشكة 

األسمنت العربية عىل تطبيق ما من شأنه تعزيز املكانة الرائدة للرشكة يف سوقها املحيل والنمو من خالل خلق ميزة تنافسية يف 

السوق السعودي. تتضمن الخطة املستقبلية بشكلها العام للرشكة األهداف التالية:

• استكامل مرشوع انشاء عدد (٢) طواحني أسمنت وبطاقة تصميمية اجاملية ٧٠٠ طن/ ساعة حيث بلغت نسبة اإلنجاز يف املرشوع 

حتى ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ م ما نسبته ٩٩٫٥٣٪.

• بناء عالقات إسرتاتيجية مع العمالء بهدف النمو يف مجال صناعة وتسويق الكلنكر واألسمنت. 

• تسويق أنواع مختلفة من األسمنت والتوعية باالستخدامات املناسبة لكل نوع.

• العمل عىل ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية يف الرشكة األم وتحقيق ربح مستدام.

• العمل عىل ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية يف الرشكة التابعة وتحقيق ربح مستدام.

لتحقيق  واعتامديتها  املعدات  سالمة  عىل  املحافظة  مع  جديدة  قياسية  مستويات  إىل  اإلنتاج  لخطوط  اإلنتاجية  القدرة  رفع   •

مستهدفات كفاءة الطاقة. 

• التواجد يف أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر واألسمنت يف األسواق املتاحة. 



املخـاطـر
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السابع عرش: املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الرشكة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر متويليلة، أم 

مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها

ترتكز املخاطر التي تواجه الرشكة يف التايل:

١- مخاطر مالية :

قد  املالية  لألدوات  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 

من  أنواع  ثالثة  من  السوق  مخاطر  تتكون  السوق.  أسعار  يف  التغريات  بسبب  تتذبذب 

املخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار األخرى.

تعمل الرشكة دامئاً لضامن توفر املواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة الرضورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط املوضوعة.

٣- مخاطر املنافسة: 

احتاملية تأثر إيرادات الرشكة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إىل األسواق وخاصة املنطقة الغربية وتذبذب مستوى العرض والطلب 

وشدة املنافسة.

٤- املخاطر املتعلقة بأسعار منتجات الطاقة:

 يستهلك نشاط تصنيع األسمنت كميات كبرية من منتجات الطاقة والتي متثل جزًء كبريًا من تكاليف اإلنتاج وبناًء عىل ذلك، فان أي ارتفاع 

محتمل يف أسعار بيع منتجات الطاقة متمثلة يف زيت الوقود الثقيل سيكون له تأثري سلبي جوهري عىل النتائج التشغيلية للرشكة. 

٥- مخاطر قد تواجه رشكة أسمنت القطرانة باألردن، وأهم هذه املخاطر التي قد تواجهها هي:

• مخاطر توفر املواد الخام.

• مخاطر أسعار بيع منتجات الطاقة.

• مخاطر توفر العاملة املاهرة.

• تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.

• مخاطر استرياد الكلنكر واألسمنت من دول الجوار. 

• مخاطر تذبذب سعر رصف العملة املحلية بالدينار األردين مقابل الريال السعودي واألثر املرتتب عىل قيمة استثامر رشكة األسمنت 

العربية يف رشكة أسمنت القطرانة.

٦- مخاطر اخرتاق أنظمة املعلومات والتطبيقات:

 تعمل الرشكة دامئا عىل زيادة األمن السيرباين والتقني بشكل مستمر ومتجدد، وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة لحامية بيانات الرشكة 

من الجرائم التقنية التي ال تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الرشكة بصفة مستمرة مبراجعة أنظمة األمن التقني وتحديثها مبا يف 

ذلك جميع الجدر النارية واملقسامت وبرامج محاربة الفريوسات، لضامن وجود قدر كايف من الحامية واألمن املعلومايت.

العمالت  رصف  أسعار  لتقلبات  نتيجة  مالية  أداة  قيمة  تذبذب  يف  العملة  مخاطر  تتمثل 

األجنبية. إن املجموعة غري معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار رصف العمالت األجنبية 

متت  السنة  خالل  الجوهرية  املجموعة  تعامالت  ألن  نظراً  العادية،  أعاملها  دورة  خالل 

الريال  رصف  سعر  أن  وحيث  األردين،  والدينار  األمرييك  والدوالر  السعودي  بالريال 

السعودي والدينار األردين مثبت مقابل الدوالر األمرييك فإنه ليست هناك مخاطر هامة 

مرتبطة بالتعامالت واألرصدة املقيمة بالدوالر األمرييك. 

تتمثل مخاطر اإلئتامن يف عدم مقدرة أحد أطراف األداة املالية عىل الوفاء بإلتزاماته 
الرتكيز عندما يكون هناك  تنشأ مخاطر  اآلخر لخسارة مالية.  الطرف  تكبد  مام يؤدي إىل 
عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو متارس أنشطتها يف نفس املناطق الجغرافية أو 
لديهم سامت إقتصادية متشابهة متنعهم من الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية. وللحد من 
املخاطر اإلئتامنية قامت املجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود اإلئتامنية 
السداد  ومعدالت  للعمالء  الشامل  التقييم  عىل  تعتمد  والتي  لعمالئها  املمنوحة 

السابقة.
وتكوين  بعمالئها  املتعلقة  اإلئتامن  مخاطر  مراقبة  باإلستمراريف  اإلدارة  تقوم  كذلك 
مخصص لألرصدة املشكوك يف تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العمالء القامئة بإستمرار. 
ويتم إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتامين مرتفع. تستحق 
الذمم التجارية املدينة واألخرى بشكل رئييس من عمالء يف السوق املحلية ومعظم 
التصنيف  عالية  محلية  بنوك  لدى  سارية  بنكية  ضامن  بخطابات  مضمونه  العمالء  أرصدة 
القابلة  بقيمتها  اخرون  ومدينون  املدينة  التجارية  الذمم  إظهار  تم  وقد  اإلئتامين. 

لإلسرتداد املقدرة.

٢ - مخاطر توفر موارد التشغيل :  أ - مخاطر السوق

للوفاء  األموال  توفري  يف  ما  منشأة  تواجهها  التي  الصعوبات  يف  السيولة  مخاطر  تتمثل 
باإللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. ميكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم املقدرة عىل بيع 
موجودات مالية ما برسعة ومببلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق 
مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود املوارد املالية الكافية. قد ينشأ الرتكيز يف 
مخاطر السيولة من رشوط سداد اإللتزامات املالية أو مصادر التمويل والقروض أو اإلعتامد عىل 

سوق محدد للحصول عىل موجودات سائلة. 

 ب - مخاطر العمالت األجنبية

  ج - مخاطر اإلئتامن

 د -  مخاطر السيولة 
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الثامن عرش: خالصة عىل شكل رسم بياين وجدول ألصول الرشكة وخصومها ونتائج أعاملها يف السنوات املالية الخمس 

األخرية 

١- مقارنة نتائج األعامل:                                                                                              

املبيعات

تكاليف املبيعات

مجمل الربح

صايف الربح / (الخسارة)

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨ البيان

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨ البيان

( ألف ريال سعودي )

٩٧٠,٩٤٩

(٦٩٦,٣٢٣)

٢٧٤,٦٢٦

١٨١,٠٠٦

١,٠٣٣,٢٠٥

(٧٢٤,٢٦٦)

٣٠٨,٩٣٩

١٦١,٥٢٠

٨٧١,٩١٦

(٥٦٩,٣٧٥)

٣٠٢٫٥٤١

١٨٤٫٩٤٣

٧٨١,٩٧٠

(٤٦٦,٢٦٠)

٣١٥,٧١٠

٢٠٨,٧١٦

٦٠٠٫٧٢٥

(٥٦٢٫٨٨٦)

٣٧٫٨٣٩

(٢٦٫٢٦٨)

٢- مقارنة األصول والخصوم:                                                                                              

األصول املتداولة

األصول غري املتداولة

إجاميل األصول

الخصوم املتداولة

الخصوم غري املتداولة

حقوق املساهمني

إجاميل الخصوم وحقوق امللكية

( ألف ريال سعودي )

٩٥٩,١٠٥

٢,٣٢١,٢٤٤

٣,٢٨٠,٣٤٩

٢٤٨,١٨١

٣٠٩,٨٠٦

٢,٧٢٢,٣٦٢

٣,٢٨٠,٣٤٩

٩٨٣,٦٩٩

٢,٤٤٩,٤١١

٣,٤٣٣,١١٠

٢٣٦,٣٦٤

٣٦٣,٤٢٠

٢,٨٣٣,٣٢٦

٣,٤٣٣,١١٠

١,٠٢٥,٩٥٧

٢,٦١١,٤٤٣

٣,٦٣٧,٤٠٠

٢٥٦,٢٣٩

٤٣٣,٢١٣

٢,٩٤٧,٩٤٨

٣,٦٣٧,٤٠٠

٩٦٥,١١٠

٢,٦٨١,٨١٤

٣,٦٤٦,٩٢٤

٣٠١,٢٢٠

٣٨٧,٩٧٦

٢,٩٥٧,٧٢٨

٣,٦٤٦,٩٢٤

٨٨٧,٤٦٠

٢,٦٩٨,٦١٩

٣,٥٨٦,٠٧٩

٢٤٠,١١٤

٤٨٣,٧٤٩

٢,٨٦٢,٢١٦

٣,٥٨٦,٠٧٩

التاسع عرش: تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات رشكة األسمنت العربية ورشكاتها التابعة والزميلة   

٢٠٢٢م

١- التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة األسمنت العربية

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

إجاميل اإليرادات                املنطقة الجغرافية (١)                    املنطقة الجغرافية (٢)                             املجموع السنة

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

إجاميل اإليرادات                املنطقة الجغرافية (١)                    املنطقة الجغرافية (٢)                             املجموع السنة

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

إجاميل اإليرادات                املنطقة الجغرافية (١)                    املنطقة الجغرافية (٢)                             املجموع السنة

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

إجاميل اإليرادات                املنطقة الجغرافية (١)                    املنطقة الجغرافية (٢)                             املجموع السنة

( ألف ريال سعودي )

٦٦٥,٤٣٠٦٦٥,٤٣٠ -اململكة العربية السعودية

٢٠٢٢م

٢- التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة أسمنت القطرانة (رشكة تابعة)
( ألف ريال سعودي )

٣٠٥,٥١٩٣٠٥,٥١٩ -اململكة األردنية الهاشمية

٢٠٢٢م

٣- التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية (رشكة زميلة)

( ألف ريال سعودي )

٢٠٨,٩٤٧٢٠٨,٩٤٧ -اململكة األردنية الهاشمية

٢٠٢٢م

٤- التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة (رشكة زميلة)

( ألف ريال سعودي )

٢٠٠,٥٢٧٢٠٠,٥٢٧ اململكة العربية السعودية  

(٪٩٩)

تصدير ( ١٪ ) 
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ونشاطها  فيها  الرشكة  ملكية  ونسبة  مالها  ورأس  والزميلة  التابعة  الرشكات  بأسامء  مفصل  بيان  والعرشون:  الثاين 

الرئيس والدولة املحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها                                                                        

رشكة أسمنت القطرانة املساهمة الخاصة 

رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة

رشكة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية 

رشكة أسمنت العربية البحرين القابضة 

نسبة ملكية

الرشكة فيها 

 الدول املحل نشاطها الرئيس

الرئيس لعملياتها

 الدولة محل

التأسيس
رأس مالها

 اسم الرشكة التابعة /

الزميلة

( ألف ريال سعودي )

٤٨٠,٣٠٠

١٨,٠٠٠

١٣٢,٥٠٠

٥,٠٠٠

٪٨٦٫٧٤

٪٣٣٫٣٣

٪٣٦٫٦٧

٪١٠٠

انتاج األسمنت

انتاج أكياس األسمنت

انتاج اخلرسانة اجلاهزة

شركة قابضة

األردن

السعودية

األردن

البحرين

األردن

السعودية

األردن

البحرين

الثالث والعرشون: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة وزميلة          

رشكة أسمنت القطرانة

رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة

رشكة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

رشكة أسمنت العربية البحرين القابضة 

نوع الرشكة عدد األسهم / الحصصعدد األسهم / الحصص املصدرة

اململوكة

 اسم الرشكة التابعة /

الزميلة

( ألف )

٩٠,٦٢٤ سهم

١٨,٠٠٠حصة

٢٥,٠٠٠ سهم

 ال ينطبق

٧٨,٦٠٧ سهم

٦,٠٠٠ حصة

٩,١٦٨ سهم

ملكية كاملة

مساهمة خاصة مقفلة

ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة عامة مدرجة

قابضة

العرشون: إيضاح ألي فروقات جوهرية ىف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام املايل ٢٠٢١ م 

الحادي والعرشون: إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

يعود سبب ارتفاع صايف الربح لعام ٢٠٢٢م بنسبة ١٢٫١ ٪ مقارنة بالعام املايض إىل ارتفاع حصة الرشكة من أرباح الرشكات الزميلة 

انخفاض كمية و  الرغم من  الزكاة والرضيبة عىل  انخفاض مخصص  التمويل و  تكاليف  اإليرادات األخرى وانخفاض  ارتفاع صايف  و 

قيمة املبيعات يف الرشكة األم بسبب انخفاض مبيعات التصدير و انخفاض كمية و قيمة املبيعات يف الرشكة التابعة يف األردن .

تتطلب  القانونيني  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  من  الصادرة  املطبقة  املحاسبة  معايري  عن  اختالفات  أو  فروقات  أي  يوجد  ال 

للمحاسبني  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  املحاسبية  املعايري  حسب  الصحيح  بالشكل  الرشكة  سجالت  إعداد  تم  حيث  االفصاح، 

القانونيني.

املبيعات/ اإليرادات

تكلفة املبيعات / اإليرادات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية – أخرى

مرصوفات تشغيلية – أخرى

الربح (الخسارة) التشغييل

نسبة التغريالتغريات٢٠٢٢٢٠٢١ البيان

( ألف ريال سعودي )

٩٧٠,٩٤٩

(٦٩٦,٣٢٣)

٢٧٤,٦٢٦

-

(٨١,١٨٠)

١٩٣,٤٤٦

١,٠٣٣,٢٠٥

  (٧٢٤,٢٦٦)

٣٠٨,٩٣٩

-

(١١٣,٧٢٧) 

١٩٥,٢١٢

(٦٢,٢٥٦)

 ٢٧,٩٤٣ 

(٣٤,٣١٣)

-

(٣٢,٥٤٧)

(١,٧٦٦)

(٦٫٠٣)

(٣٫٨٦)

(١١٫١١)

-

(٢٨٫٦٢)

(٠٫٩)



سياسة

تـوزيـع األربـاح
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الرابع والعرشون: وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم

يُقدر بـ ١٩٣٫٤ مليون ريال مقابل ربحًا تشغيليًا تقدر بـ ١٩٥,٢ مليون ريال عام ٢٠٢١ م أي  حققت الرشكة خالل عام ٢٠٢٢م ربحاً تشغيلياً 

بانخفاض قدره ١٫٨ مليون ريال وبنسبة ٠٫٩ ٪ كام بلغ صايف الربح بعد خصم الزكاة الرشعية ١٨١ مليون ريال مقابل صايف الربح ١٦١٫٥ مليون 

ريال عام ٢٠٢١م أي بارتفاع قدره ١٩٫٥ مليون ريال وبنسبة ١٢٫١ ٪.

الزكاة املفروضة رشعاً وفقاً  األخرى مبا فيها  العمومية والتكاليف  بعد خصم جميع املرصوفات  السنوية  الصافية  الرشكة  أرباح  توزع 

للامدة (٥١) من النظام األسايس للرشكة عىل الوجه التايل:

١ . يجنب ١٠٪ من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 

بلغ االحتياطي املذكور (٣٠٪) من رأس املال املدفوع.

٢. للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص 

لألغراض التي تحددها الجمعية.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الرشكة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 

اإلمكان عىل املساهمني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو 

ملعاونة ما يكون قامئا من هذه املؤسسات.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحًا عىل املساهمني، كام يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح عىل املساهمني من رصيد 

األرباح املبقاة.                                                                                          

الخامس والعرشون: وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة 

من  واألربعني  الخامسة  املادة  مبوجب  الحقوق  بتلك  الرشكة  أبلغوا  وأقربائهم)  التنفيذيني  وكبار  وأقربائهم  الرشكة 

قواعد التسجيل واإلدراج وأي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية

وكبار  وأقربائهم  الرشكة  إدارة  مجلس  أعضاء  عدا  ألشخاص  تعود  التصويت  يف  األحقية  ذات  األسهم  فئة  يف  مصلحة  أي  توجد  ال 

التنفيذيني وأقربائهم أبلغوا الرشكة بتلك الحقوق أو أي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

النسبة

اإلجاميل (ألف ريال سعودي)

األرباح املقرتح

توزيعها يف نهاية السنة 
إجاميل األرباح ٢٠٢٢/٠٨/٣١ ٢٠٢٢/٠٤/١٧  نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

( ألف ريال سعودي )

١٥

١٥٠,٠٠٠

١١

١١٠,٠٠٠

١١

١١٠,٠٠٠

٣٧

٣٧٠,٠٠٠

إدارة الرشكة وكبار  اكتتاب تعود ألعضاء مجلس  السادس والعرشون: وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق 

التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك 

الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

معايل املهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي

األستاذ/ سعود عبدالعزيز السليامن

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

االستاذ / عبد اللطيف عيل السيف 

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

املهندس / محمد حامد الكليبي

أدوات دينعدد األسهم

بداية العام ٢٠٢٢م

أدوات دينعدد األسهم

نهاية العام ٢٠٢٢م
صايف التغيري

 خالل العام

نسبة

 التغيري

اسم من تعود له املصلحة

 وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الرشكة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة 

٣,٠٠٠

٦٧٤,٧٦٧

٨,٥٠٠

١,٠٠٠

٨٧,٧٩٦

١,٠٠٠

-

٢٢٠,٠٠٠

١٢,٠٠٩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(٨٧,٧٩٦)

-

-

-

-

-

-

-

-

(٪ ١٠٠)

-

-

-

-

٣,٠٠٠

٦٧٤,٧٦٧

٨,٥٠٠

١,٠٠٠

-

١,٠٠٠

-

٢٢٠,٠٠٠

١٢,٠٠٩

                        ال يوجد

أدوات دينعدد األسهم

بداية العام ٢٠٢٢م

أدوات دينعدد األسهم

نهاية العام ٢٠٢٢م
صايف التغيري

 خالل العام

نسبة

 التغيري

اسم من تعود له املصلحة

أدوات دينعدد األسهم

بداية العام ٢٠٢٢م

أدوات دينعدد األسهم

نهاية العام ٢٠٢٢م
صايف التغيري

 خالل العام
نسبة

 التغيري

اسم من تعود له املصلحة

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة  

----- -

-----                        ال يوجد -

 وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين

 الرشكات التابعة
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السابع والعرشون: املعلومات املتعلقة بقروض الرشكة      

الثامن والعرشون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو 

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة خالل السنة املالية مع إيضاح أي ِعوض حصلت عليه الرشكة مقابل ذلك

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة خالل 

السنة املالية ٢٠٢٢م، وال يوجد أي ِعوض حصلت عليه الرشكة.

أو  تعاقدية،  مالية  أوراق  أو  للتحويل،  قابلة  دين  أدوات  مبوجب  اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  ألي  وصف  والعرشون:  التاسع 

مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة

الثالثون: وصف ألي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية 

املتبقية مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة، وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة

ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة 

أصدرتها أو منحتها الرشكة.

ال يوجد أي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية مع التمييز بني 

األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة، وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة.

( ألف ريال سعودي )

البنك العريب - األردن

البنك العريب - األردن

البنك العريب - األردن

البنك العريب - األردن

اجاميل القروض بنهاية العام

 املبالغ املدفوعة سداداًمدة القرضمبلغ أصل القرضالجهة املانحة

للقرض خالل السنة

املبلغ املتبقى

من القرض 

 املديونية اإلجاملية للرشكة

ورشكاتها التابعة

٥٢٨,٩١٤

١٥,٨٦٧

١١,١٠٧

٥١,٥٦٩

٦٠٧,٤٥٧

٩

٣

٣

١

-

٣٣,٠٥٧

٧,٩٣٤

٣٧٠

٤٦,٢٨٠

٨٧,٦٤١

٢١٥,٦١٧

-

١٠,٧٣٧

٥,٢٨٩

٢٣١,٦٤٣

٢١٥,٦١٧

-

١٠,٧٣٧

٥,٢٨٩

٢٣١,٦٤٣

الحادي والثالثون: عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة املالية األخرية (٢٠٢٢م) 

عقد مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠٢٢م عدد (٥) اجتامعات وفقًا ملا ييل:

الثاين والثالثون: عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل عام ٢٠٢٢م

الثالث والثالثون: وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة

قامت رشكة األسمنت العربية خالل العام ٢٠٢٢ م بطرح منافسة لرشاء اليات و معدات للمصنع ، وقامت اللجنة املختصة بدراسة العروض 

الفنية و التجارية املقدمة للرشكة و الرتسية عىل رشكة روالكو لألليات واملعدات الثقيلة املحدودة لرشاء معدة ( رافعة شوكية ) والتي 

لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / سعود عبدالعزيز السليامن مصلحة غري مبارشة فيها كونه يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة روالكو 

لألليات واملعدات الثقيلة املحدودة وبقيمة ٢٩٠ الف ريال سعودي حيث انه العرض املايل األقل وبدون أي رشوط أو مزايا تفضيلية.  

أسباب الطلبتاريخ الطلب

١

٢

٣

٤

٥

٢٠٢٢/٠٣/٠١ م

٢٠٢٢/٠٤/١٧ م

٢٠٢٢/٠٤/١٧ م

٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م

٢٠٢٢/٠٨/٢٩ م

إجراءات الرشكات

الجمعية العامة 

ملف أرباح

ملف أرباح

ملف أرباح

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

معايل املهندس/ عبد الله محمد نوررحيمي

األستاذ/ سعود عبد العزيز السليامن

املهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

املهندس / معتز قيص العزاوي

األستاذ / تريك عبد الله الراجحي

األستاذ / فهد عبد الله العيىس

األستاذ / عبد اللطيف عيل السيف

األستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

املهندس / محمد حامد الكليبي

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٥ من ٥

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

نسبة الحضوراإلجاميل

عدد االجتامعات (٥)

الخامس  الرابع  الثاين  الثالث  األول 

٢٧ فرباير         ١٧ أبريل               ١٩ يونيو          ٢٥ سبتمرب          ١٨ ديسمرب
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الجهة املانحة

الرابع والثالثون: األعامل أو العقود التي تكون الرشكة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو 

لكبار التنفيذيني فيها أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم                                            

الخامس والثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي 

مكافآت

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.

السادس والثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.

* حسب تفويض الجمعية العامة ملجلس اإلدارة بالرتخيص الوارد يف الفقرة (١) من املادة الحادية والسبعون من نظام الرشكات، وذلك ملدة عام من تاريخ 
موافقة الجمعية العامة للمساهمني أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهام أسبق، وذلك وفقاً للرشوط الواردة يف الضوابط واالجراءات 

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

( ألف ريال سعودي )

رشكة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية: 

مصلحة غري مبارشة) ملمثيل رشكة األسمنت العربية لدى رشكة 

الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية:

-عضو مجلس اإلدارة األستاذ / سعود عبد العزيز السليامن.

-عضو مجلس اإلدارة املهندس / معتز قيص العزاوي.

١

٢

٣

اسم العضو صاحب املصلحة طبيعة العملم

أو العقد 

مدة العمل

أو العقد 

قيمة العمل

أو العقد 

رشوط العمل

أو العقد 

أو أي  النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة، أو رضائب، أو رسوم  بيان بقيمة املدفوعات  السابع والثالثون: 

مستحقات أخرى ومل تسدد حتى نهاية الفرتة املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

تخضع الرشكة ألنظمة هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك يف اململكة العربية السعودية. ويتم 

تسجيل الزكاة عىل أساس االستحقاق وتخضع الرشكات التابعة والعاملة خارج اململكة العربية 

السعودية لألنظمة الرضيبية للبلدان العاملة بها.

الثامن والثالثون: بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة

ال يوجد أي استثامرات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة.

التاسع والثالثون: يقر مجلس اإلدارة مبا ييل:

١- أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد عىل أسس سليمة وُنفذ بفعالية.

٣- أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها.

١ - الزكاة 

٢ - الرضيبة

٣ - التأمينات 

االجتامعية

الزكاة

الرضيبة ( رضيبة القيمة املضافة)

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية) 

استغالل الخامات التعدينية (وزارة الصناعة و الرثوة املعدنية)

اإلجاميل

 البيان

٢٠٢٢م (ألف ريال سعودي)

املسدد
املستحق حتى نهاية الفرتة

 املالية ومل يسدد 

١٧,٧١٨

٥٢,٤١٦

٧,٣٤٦

٢٤١

٧٩,٢٨٣

١٥٧,٠٠٤

١٦,٤٦٦

١,٥٧٥

٦٢٣

-

١٣,١٥٧

٣١,٨٢١

 سنة قابلةشراء أسمنت
 للتجديد ما لم
 يتفق الطرفني
على غير ذلك

 أعمال اعتيادية
 بدون أي شروط أو
مزايا تفضيلية

٥٨,٢١٨

رشكة منتجات صناعة األسمنت املحدودة:

(مصلحة غري مبارشة) ملمثل رشكة األسمنت العربية لدى رشكة 

منتجات صناعة األسمنت املحدودة:

-رئيس الرشكة التنفيذي د. بدر أسامة جوهر.

   (عضو مجلس املديرين)

بيع أكياس
 أسمنت

 سنة قابلة
 للتجديد ما لم
 يتفق الطرفني
على غير ذلك

 أعمال اعتيادية
 بدون أي شروط أو
مزايا تفضيلية

١٨,٢٧١

*رشكة أسمنت القطرانة:

(مصلحة غري مبارشة) ملمثيل رشكة األسمنت العربية لدى رشكة 

أسمنت القطرانة:

-عضو مجلس اإلدارة األستاذ / سعود عبد العزيز السليامن.

-عضو مجلس اإلدارة املهندس / معتز قيص العزاوي.

-عضو مجلس اإلدارة األستاذ / تريك عبداللة الراجحي. 

-عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد عبد اللة العيىس.

- عضو مجلس اإلدارة الدكتور / بدر أسامة جوهر.

(الرئيس التنفيذي لرشكة األسمنت العربية)

بيع وتصدير خام 
احلديد منخفض 

النوعية

 سنة قابلة
 للتجديد ما لم
 يتفق الطرفني
على غير ذلك

 عقد اعتيادي
 بدون أي شروط أو
مزايا تفضيلية

٤,٥٠٨

 تلتزم الرشكة ورشكاتها التابعة باالنظمة والقوانني الرضيبية املعمول بها.

تخضع الرشكة لنظام التأمينات االجتامعية ويتم تسجيل مستحقات التأمينات االجتامعية وفقاً 

ألساس االستحقاق ويتم سداد التأمينات االجتامعية شهرياً عىل أساس املستحق عن الشهر 

السابق.                                    
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معلومات  وأي  وأسبابها  السنوية،  املالية  القوائم  عىل  الحسابات  مراجع  بتقرير  الواردة  بالتحفظات  بيان  األربعون: 

متعلقة بها

مل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو مالحظات جوهرية عىل القوائم املالية السنوية للعام املايل ٢٠٢٢م. 

أسباب  بيان  مع  أجلها  من  املعني  الفرتة  انتهاء  قبل  الحسابات  مراجع  بتغيري  اإلدارة  مجلس  توصية  واألربعون:  الحادي 

التوصية بالتغيري

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة املُعني من أجلها.

الثاين واألربعون: تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الرشكة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الرشكة.

الثالث واألربعون: يؤكد مجلس اإلدارة عىل ما ييل :

لدعوة  طلب  بأي  للمجلس  الحسابات  مراجع  يتقدم  مل   .١

املايل  العام  خالل  لالنعقاد  للرشكة  العامة  الجمعية 

املنتهي ٢٠٢٢م.

بعقد  مكتوب  طلب  أي  اإلدارة  مجلس  رئيس  يتلق  مل   .٢

العام  أكرث خالل  أو  اثنني من األعضاء  اجتامعات طارئة من 

املايل املنتهي ٢٠٢٢م.

عىل   ٪٥ ميلكون  مساهمني  من  الرشكة  تتسلم  مل   .٣

العامة  بانعقاد الجمعية  األقل من رأس مال الرشكة طلباً 

خالل العام املايل املنتهي ٢٠٢٢م.

٤. مل يطلب مساهمون ميلكون ٥٪ عىل األقل من أسهم 

الرشكة إضافة موضوع أو أكرث إىل جدول أعامل الجمعية 

عند إعداده خالل العام املايل املنتهي ٢٠٢٢م.

٥. مل يقم مجلس اإلدارة بإبراء ذمة أي من مديني الرشكة 

من التزاماتهم تجاه الرشكة خالل العام املايل املنتهي 

٢٠٢٢م.

٦. مل تضع الرشكة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إىل إعاقة استخدام 

املساهم لحقوقه املكفولة مبوجب األنظمة واللوائح.

للرشكة  استشارية  خدمات  أي  بتقديم  الحسابات  مراجع  يقم  مل   .٧

ومل يتلق أي أتعاب يف هذا الخصوص خالل العام املايل املنتهي 

٢٠٢٢م.

بأولوية خاصة  تتمتع  أو أسهم  ٨. ليس لدى الرشكة أسهم ممتازة 

أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  للمساهمني  سواء   – التصويت  يف 

منسوبيها -وأن كل أسهم الرشكة عبارة عن أسهم عادية متساوية 

القيمة االسمية ومتساوية يف حقوق التصويت وغريها من الحقوق 

حسب النظام.

مجلس  ألعضاء  نوع  أي  من  نقدي  قرض  أي  الرشكة  تقدم  مل   .٩

إدارتها، كام مل تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغري.

١٠. ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر يف مقدرة الرشكة عىل إعداد 

قوامئها املالية وفق املعايري الدولية.

الرابع واألربعون: حامية البيئة

القوية  املساهمة  برضورة  العربية  األسمنت  رشكة  تؤمن 

حققت  فقد  واستمرارها،  الحياة  منط  عىل  الحفاظ  يف 

الرشكة نقلة نوعية يف مجال حامية البيئة، وجعلها جزءاً ال 

يتجزأ من سياستها، وذلك من خالل االلتزام باملحافظة عىل 

البيئة، وحاميتها من التلوث، وتطبيق كافة األنظمة واللوائح 

للدعم  وكان  وعاملياً.  محلياً  بها  املعمول  التنظيمية 

الجهات  خالل  من  الرشكة  إدارة  مجلس  من  الالمحدود 

التنفيذية املختصة يف الرشكة األثر الواضح وامللموس من 

الحد من انبعاث امللوثات الضارة.

حيث حافظت الرشكة عىل األداء املتميز والفعال للمرسبات 

املشاريع  تنفيذ  خطة  خالل  استبدالها  تم  التي  القامشية 

الوقائية  الصيانة  برامج  بتطبيق  املاضية  السنوات  يف 

من  بكثري  أقل  اآليل  الرصد  قراءات  جميع  وكانت  والدورية، 

 ١٥٠) البيئي  االلتزام  عىل  للرقابة  الوطني  املركز  حدود 

ملغم/ مرت مكعب)، كام تم خالل العام الحايل اجراء تعديل 

عىل الفالتر الصغريه التي تعمل عىل نواقل املواد االولية 

واالسمنت بحيت تم تحسني أدائها للحد من االنبعاثات لرفع 

كفائتها.

وكأول رشكة أسمنت حاصلة عىل شهادة االعتامد البيئية الدولية (أيزو 

١٤٠٠١)،  فقد واصلت الرشكة نجاحها املستمر يف الحصول عىل شهادة 

الخارجية  املراجعة  بعد   (١٤٠٠١ (أيزو  مع   (IMS) املتكامل  اإلدارة  نظام 

والربامج  األنظمة  وضع  عىل  وحرصت  أيزو،  الدولية  البيئية  للشهادة 

الوطني  التي من شأنها االلتزام والتوافق مع حدود ومعايري املركز 

البيئي، ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الذايت  للرقابة عىل االلتزام 

وحفظها  االنبعاثات  قراءات  رصد  تستطيع  والتي  االنبعاثات  ملراقبة 

لفرتة زمنية وضمن اللوائح املعمول بها.

ليتوافق  الكربون  انبعاث  من  بالحد  االلتزام  عىل  الرشكه  حرصت  كذلك 

الخط  عىل  تعديل  باجراء  الرشكه  قامت  حيث  العامليه  املعايري  مع 

الثقيل  الوقود  زيت  استهالك  تخفيض  يف  االثر  له  كان  مام  السادس 

السعودي  املركز  قام  الكربون،كام  النبعاثات  خفض  عنه  نتج  والذي 

األداء  ومراجعة  الرشكه  مصنع  بزيارة  العام  هذا  خالل  الطاقة  لكفاءة 

تأكيد املركز عىل قيام الرشكة مبعالجة جميع  نتج عنه  العام والذي 

املالحظات و امتثال الرشكة بخطة التصحيح ، كذلك تتابع الرشكه أعامل 

التطوير الفني و التشغييل لعمليات التشغيل و مبا يضمن استمرارية 

املحافظه عىل استهالكات الطاقه ضمن الحدود املثىل للصناعة.
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الخامس واألربعون: مراقبة الجودة

السادس واألربعون: املوارد البرشية

أيقنت رشكة األسمنت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥م بأن 

يف  عمالئها  ثقة  من  مستمدة  ستكون  دميومتها 

وسالمة  الجودة  تكون  بأن  جاهدة  سعت  لذا  منتجاتها، 

مراحل  خالل  لعملياتها  ومحركاً  أساسياً،  مفهوماً  املنتج 

التصنيع واإلنتاج لتحقق التميز، والريادة، وتعزز التنافسية 

عىل جميع األصعدة املحلية والعاملية.

فوضعت السياسات واإلجراءات املنظمة لتطبيق منهجية 

الجودة لسري العمل بإداراتها املعنية، واستقطاب أفضل 

واألساليب  الطرق  أحدث  وتطبيق  الحديثة  التكنولوجيا 

التحسني  إىل  ورائها  من  تهدف  والتي  املعتمدة، 

من  منتجات  بتوفري  عمالئها  لدى  الثقة  وزيادة  املستمر، 

أفضل  ومحققة  ومتطلباتهم،  رغباتهم  تلبي  األسمنت 

خالل  ومن  والعاملية.  املحلية  واملواصفات  املعايري 

تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية واالسرتاتيجية 

اإلنتاجية،  والعمليات  التصنيع  مراحل  يف  وتطبيقياً  نظرياً 

الحديثة  التقنيات  بأفضل  مخترباتها  بتجهيز  الرشكة  قامت 

وهي  لديها  أصول  بأهم  البرشية  املوارد  إدارة  تُعنى 

جهودها  املنشآت  جميع  تكثف  حيث  البرشي،  العنرص 

لتحسني أدائها ورفع انتاجيتها وربحيتها بشتى الوسائل، 

األساسية  الركيزة  أّن  إىل  الدراسات  معظم  وتوصلت 

البرشية،  املواهب  تطوير  هي  األهداف  هذه  لتحقيق 

املوارد  إدارة  عمل  أساس  هو  وهذا  وتوجيهه  بنائه 

عجلة  يف  واملشاركة  املنشأة  نجاح  لتحقيق  البرشية 

تنمية اململكة العربية السعودية، إذ ال يقترص مجهودها 

وكرست  خططها  وضعت  بل  فحسب،  االستقطاب  عىل 

عليهم،  واملحافظة  البرشية  كفاءاتها  لتطوير  جهودها 

حيث قامت بتنفيذ خطط تدريبية بالتعاون مع أفضل رشكات 

تدريب  بنسبة  العريب  الوطن  يف  املتخصصة  التدريب 

تجاوزت ٢٢٪ من القوى البرشية بالرشكة واملشاركة يف 

حيث متت أمتتة خطوط االنتاج، والتحكم بها آلياً يف إنجاز متميز أضاف 

بُعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة بدءاً من التحكم يف جودة املواد 

قامئاً  التحدي  والزال  النهائية،  املنتجات  تصنيع  إىل  ووصوالً  الخام، 

من أجل التطوير املستمر يف جميع الجوانب. 

وتتويجا لهذه الجهود والربامج فقد اكتسبت املنتجات ثقة عاملية، 

هذا  واألسمنت  الكلنكر  ماديت  من  طن   ٨٥٠,٠٠٠ حوايل  تصدير  وتم 

عالمة  منها  وعاملية،  محلية  شهادات  عىل  حاصلة  والرشكة  العام. 

والجودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  من  الجودة 

لجميع منتجاتها، وهي الشهادة التي متنح للرشكات امللتزمة التزاماً 

تعزيز سمعة  الجودة، والتي من مميزاتها  كامالً مبعايري ومقاييس 

الرشكة محلياً وإقليمياً وعاملياً، والتطوير والتحسني املستمر للمنتج 

وتعزيز قدراته التنافسية يف األسواق العاملية. كام حصلت الرشكة 

عىل شهادة اعتامد إدارة الجودة (أيزو ٩٠٠١) منذ عام ٢٠٠٢م والتي 

يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد 

اإلدارة  نظام  شهادة  عىل  والحصول  مبتطلباتها،  الرشكة  التزام 

املتكامل (IMS) مع (أيزو ١٤٠٠١).

 السابع واألربعون: حقوق املساهمني وآليات التواصل معهم 

حقوق  ضامن  عىل  العربية  األسمنت  رشكة  حرص  إطار  ىف 

بالغة،  أهمية  مساهميها  الرشكة  أولت  فقد  مساهميها، 

خالل  من  وتطلعاتها  الرشكة  أداء  عىل  إطالعهم  خالل  من 

بشكل  إطالعهم  وكذلك  إدارتها،  ملجلس  السنوي  التقرير 

مستمر عىل أية تطورات مهمة يكون لها تأثري عىل وضعها 

املالية  السوق  رشكة  موقع  طريق  عن  وأعاملها  املايل 

املعلومات  نرش  مع   ،( السعودية  تداول   ) السعودية 

والنتائج  األولية  النتائج  ذلك  ىف  مبا  بالرشكة  املتعلقة 

والصحف  اإللكرتوين  الرشكة  موقع  عىل  السنوية  املالية 

اإلفصاح  لسياسات  وفقاً  األخرى  اإلفصاح  ووسائل  اليومية 

تعليامت  تطبيق  خالل  من  اتباعها  عىل  الرشكة  تحرص  التي 

هيئة السوق املالية واألنظمة املعمول بها ىف اململكة، كام قامت 

ألرباح  املستحقني  املساهمني  قوائم  تحديث  عىل  بالعمل  الرشكة 

قدمية معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للرشكة، 

خصصت  كام  املالية.  مستحقاتهم  جميع  استالم  ىف  ملساعدتهم 

الخارجي  والتواصل  املستثمرين  عالقات  عن  مسؤول  موظف  الرشكة 

إستفسارات  عن  واإلجابة  املعلومات  توفري  مسؤولية  به  أنيطت 

وحسب  واملستثمرين،  واملساهمني  املالية  األسواق  مسؤويل 

الربط اإللكرتوين مع مرشوع  توجيهات هيئة السوق املالية فقد تم 

إجراءات  أمتتة  إىل  يهدف  والذي  املستثمرين،  شكاوى  إدارة  نظام 

شكاوى املستثمرين لدى هيئة السوق املالية.

هذا  ومن  متنوعة،  مجاالت  يف  املتخصصة  املؤمترات  وأحدث  أهم 

التعاقب  خطة  بتطوير  البرشية  املوارد  إدارة  قامت  املنطلق 

الوظيفي التي كانت من أهم أهداف اإلدارة لعام ٢٠٢٢م وذلك لرسم 

مسار واضح وتهيئة املوظفني لتويل املناصب االرشافية والقيادية 

مستقبال. 

املوارد  وزارة  اهتامم  من  كبري  جانب  املهن  توطني  نسبة  احتلت 

ومتثلت  ٢٠٣٠م،  رؤية  أهداف  ضمن  االجتامعية  والتنمية  البرشية 

مشاركة إدارة املوارد البرشية يف تحقيق هذا الهدف داخل الرشكة 

إىل  املقررة،  املهنية  املجموعات  توطني  بنسب  االلتزام  طريق  عن 

جانب ذلك ظلت رشكة االسمنت العربية محافظة عىل تحقيق النطاق 

البالتيني يف السعودة بنسبة ال تقل عن ٥٥٪ من إجاميل موظفي 

الرشكة اللذين بلغ عددهم (٤٦٧) موظف.

عنيت إدارة املوارد البرشية بتحفيز موظفيها وزيادة والئهم للرشكة، فحرصت عىل قياس نسبة الرضا الوظيفي بشكل نصف سنوي لحرص 

كل ما يشكل عائق للموظفني يف تحقيق أهدافهم وقياس مدى الرضا عن الخدمات املقدمة لهم، حيث تجاوزت نسبة الرضا الوظيفي 

التميز والذي  برنامج  بإضافة  العربية  الحوافز واملكافآت ملوظفي رشكة األسمنت  أنه تم تطوير سياسة  العام، إضافًة إىل  ٨٧٪ خالل 

يهدف إىل تحفيز املبدعني واملتميزين من املوظفني يف جميع املستويات اإلدارية التي يعملون بها. 




