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 المحترمين                 حضرات المساهمين والمساهمات الكرام بشركة األسمنت العربية                              

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

داء أقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عنن فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يً  العربية األسمنت لشركة المالي العام انتهاء مع

هنننن  1440ربيننننع ال نننناني  24الموافننننق  م2018ديسننننمبر  31 فنننني المنتهيننننة الماليننننة للسنننننة أعمالهننننا ونتننننائج الشننننركة

 ً  الفترة.مراجع الحسابات عن تلك  وتقرير وإيضاحاتها المدققة المالية القوائم به مرفقا

في الطلب  ؤخيرة نتيجة التباطهه القطاع من مصاعب في الفترة األواج ماداء قطاع البناء والتشييد أكما يعلم المطلعين على 

 شركات األسمنت العاملة في المملكة العربية السعودية. أداءاستهالك األسمنت مما كان له األثر على على 

سمنت قاة من اللجنة الوطنية لشركات األالمواقع االقتصادية والمعلومات المستخر االحصائيات المعلنة في آحسب و

ً  األسمنتمليون طن من  72 حوالي السعودية بلغ اجمالي الطاقات التصميمية في المملكة العربية السعودية خالل  سنويا

لطلب على األسمنت في العام افيما يخص قطاع األسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد انخفض و ، م 2018العام 

يما بلغ االنخفاض مليون طن من األسمنت ، ف 42.1لى مستوى إووصل  م 2017% عن العام السابق 11بنسبة   م 2018

نذاك أ% حيث بلغ الطلب على األسمنت 31نسبة  م 2015لطلب على األسمنت في العام مقارنة بذروة ا م 2018في العام 

 األسمنت.مليون طن من  61.4

م حيث 2015لى العام إ م2005ضاعف خالل الفترة من العام ن عدد الشركات العاملة في قطاع األسمنت تأبالذكر  جدير

ازدياد عدد المنافسين في ، كذلك فإن م2005شركات فقط في العام  8شركة عاملة في القطاع مقارنة بعدد  17لى إوصل 

لى حصول فائض في االنتاج في عدد من المناطق مقارنة إدى أالل نفس الفترة السوق والتوسعات في الطاقات االنتاجية خ

وبدأ انخفاض الطلب بعد  ،م2015يات المنتجة في الفترة الى مع االحتياج الفعلي رغم استيعاب السوق للكم

العربية السعودية سمنت في المملكة دخل سوق األوقد . بشكل كبير سعار البيعألى انخفاض في إدى بالتالي أ والذي ،ذلك

 .-هللا بمشيئة- م2020مستوى الطلب في العام سواق ون تستقر األأويتوقع  م2016من العام  في دورة االنخفاض ابتداءً 

ن قرار وزارة التجارة واالست مار بفتح باب التصدير للكلنكر واألسمنت سيكون متنفس للشركات في تصريف أكما 

 بر التصدير للدول المجاورة.المخزون وتحقيق العوائد النقدية ع

جمالي إن حصة المنطقة الغربية من أخيرة عن التسليمات المحلية لشركات األسمنت السعودية يتبين حسب االحصاءات األ

 المشاريعن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من أويتوقع  م2018% خالل العام 23كة في حدود التسليمات بالممل

لى استمرار العمل في إضافة إ ،صندوق االست مارات العامة على ساحل البحر االحمر ومشاريعاالستراتيجية المعلن عنها 

ً أمشاريع الحرمين الشريفين.  حمر يوفر منفذ لها في المنطقة الغربية قرب البحر األوجود عدد من الشركات العاملة  يضا

 بر ميزة تنافسية لتلك الشركات.توالذي يع الً للتصدير عبر البحر الى دول الجوار مستقب

بلغت الطاقات  ردنية،األسمنت اال منتجي وحسب المعلومات المستمدة من جمعية، وفيما يخص است مارات الشركة خارجيا 

 م.2018خالل العام  سمنت سنوياً ن طن من األمليو 8 ردنية الهامشيةسمنت في المملكة األع األالتصميمية لقطا

طن  مليون 4.5من ضعف الطلب حيث لم يتجاوز الطلب على األسمنت حوالي  ردن مؤخراً قطاع األسمنت في األيعاني و

دى الى تحقيق الشركة أسعار بشكل كبير مما عين انخفضت األصن  المنافسة بين الم   شدةوبسبب  ،م 2018خالل العام 

ط سعر البيع رغم ارتفاع كميات انخفاض متوس لخسائر صافية خالل الفترة بسبب القطرانة(أسمنت  )شركةالتابعة 

ة على المنتجة والمباعة وذلك في سبيل المحافظة على عمالئها. وعلى الرغم من حدة المنافسة حافظت الشرك سمنتاأل

 .ردنيحصتها السوقية في السوق اال
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ذن هللا وباشراف إفي العام القادم بلى الربحية إة الشركة مجهوداتها للمحافظة على تلك المكتسبات والعودة رداإتواصل و

 ردنية.لى تعزيز وضع الشركة في السوق األدارة للعمل عإمن مجلس 

خر التطورات آن الظروف االست نائية التي يمر بها القطاع هي محل متابعة واهتمام لمواكبة أمجلس االدارة  يوضحوهنا 

ولضمان استدامة عمليات الشركة والحفاظ على  ،والبعيدعلى المدى القريب وحماية حقوق المساهمين في الشركة 

يؤكد لكم مجدداً السعي الح يث والم ابرة المستمرة للرقي بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين،  مكتسباتها، كما 

السوق بصفة  والتطورات التي يشهدها ،ومتابعة المستجدات المتعلقة باألحداث والتغيرات التنظيمية المتالحقة من جهة

إضافة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على است مارات شركة األسمنت العربية، 

سعي المجلس كذلك لوضع البرامج واآلليات والخطط التي من شأنها بإذن هللا تجاوز أي تحديات أو مخاطر خاصة إلى 

 مخاطر السوق وإدارة رأس المال.و

يتقدم مجلس اإلدارة لحضراتكم بجزيل الشكر على ال قة التي أوليتموه إياها، ويدعو هللا عز وجل أن يزيد هذه وفي الختام 

آل  زعبد العزيالبالد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

والشكر موصول  ر محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمي

لصاحب السمو الملكي األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 

 المكرمة لدعمه للشركة.

ووزارة التجارة واالست مار وهيئة  كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة والصناعة وال روة المعدنية

الكرام على تعاونهم الدائم.  ومورديها لى كافة عمالء الشركةإو السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل،

 كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها. مجلس اإلدارةكما يشكر 

 

 

 

  

 وهللا الموفق ،،،                                                                                              
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 والنشاط التأسيس أوالً:

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

المملكة  وهي أول شركة أسمنت في ،م1955يناير  5الموافق ه  1374جم اد األول  12بتاري    خ  731المرس   وم الملكي رق م 

الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030000148لشركة بموجب سجل تجاري رقم وتعمل ا ،منطقة الخليج العربيالعربية السعودية و

 -حي النهضة  –طريق الملك عبد العزيز  8605عنوان الشركة الرئيسي هو و ،م1957أبريل   13الموافق ه  1376رمضان  14

 العربية السعودية. ، المملكة21411جدة  275ص.ب شركة األسمنت العربية  والعنوان البريدي هو :  2113-23523جدة 

سمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها األ إنتاج هو “( الشركة)“وشركاتها التابعة  شركة األسمنت العربية إن نشاط : النشاط - ب

في سبيل تحقيق هذا الغرض أن ت برم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من االتفاقيات  ولهاواإلتجار بها، 

 األخرى في حدود ما تقرره األنظمة السارية.

 الئحة الحوكمة  :ثانياً 

العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور الئحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق  األسمنتاهتمت شركة 

ً فعاالً  ،م2017فبراير  13والئحة الحوكمة الجديدة الصادرة بتاريخ ، م2006نوفمبر  12المالية بتاريخ  حيث وضعت الشركة نظاما

ً بأهميته ً من حرص الشركة وتعزيزها لعالقاتها مع مساهميها وكافة مست مريها وأصحاب  اللحوكمة إيمانا على المدى الطويل، وإنطالقا

 ) اإلصدار ال اني (العربية  األسمنتالمصالح، وعمالً بمبدأ اإلفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس اإلدارة الئحة الحوكمة الخاصة بشركة 

ين قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، باإلضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة ؛ من أجل تحسم 2017ديسمبر  3بتاريخ 

 وقامت الشركة بإيداع نسخة من الئحة الحوكمة المعتمدة من مجلس اإلدارة لدى إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية السعودية.في الشركة، 

كافة اإلدارات ألفضل أساليب  يدعم وتقوية نظام الحوكمة بالشركة وتبن علىمة كما حرصت اإلدارات المختلفة فى الشركة فى المساه

 العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

العربية على وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ األنظمة واللوائح الرسمية وااللتزام  األسمنتوحرصت شركة 

عن الشركة وأدائها، والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور مست مريها فى تقييم باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

 .الشركة

ً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  م وتعديالت الئحة الحوكمة فقد 23/4/2018ه  الموافق 7/8/1439وتاريخ  2018-45-3ووفقا

اعتماد تعديالت الئحة حوكمة شركة األسمنت على م 11/12/2018وافق ه  الم4/4/1440وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 

 .م2018العربية المحدثة لعام 

 ومنها:كما طبقت الشركة عدد من المواد االسترشادية 

مجلس اإلدارة واسترشادية من هيئة السوق المالية منب قة من اختيارية  )لجنةتشكيل لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية.  .1

 ً  .الحوكمة(من الئحة  95للمادة  وفقا

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

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

 .الحوكمة(من الئحة  78 ،77 ،76 ،74وفقاً للمادة  )استرشاديةالرقابة الداخلية. نظام  .4

 من الئحة الحوكمة(. 83وفقاً للمادة  )استرشاديةتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.  .5

 .الحوكمة(من الئحة  87وفقاً للمادة  )استرشاديةالمسئولية االجتماعية.  .6

 .الحوكمة(من الئحة  88وفقاً للمادة  )استرشاديةمبادرات العمل االجتماعي.  .7
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، مستقليناللجنة من أعضاء غالبية والمسئولية اإلجتماعية المنب قة من مجلس اإلدارة، وتتكون وي شرف على حوكمة الشركة لجنة الحوكمة 

 الحوكمة ادارة وتتولىبرامج ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات العالقة ومتابعة تنفيذها، خطط وتقوم اللجنة بوضع 

 من لجنة الحوكمة والمسئولية اإلجتماعية بالشركة. بإشرافظمة الخاصة بالحوكمة متابعة كافة اللوائح واألنوالمسؤولية اإلجتماعية 

 وشكلت لجنة للترشيحات والتعويضات والحوكمة. والشقيقةكما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة 

م 2018م، 2017م، 2016 م،2015المنب قة منه لألعوام كما أعدت لجنة المكافآت والترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان 

م بإشراف لجنة 2018حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام 

 م.2018لعام  والتوصيات المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس اإلدارة بنتيجة التحليل

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

، ال سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين واإللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معيار واالست مارالتجارة 

 .اإلفصاح والشفافية

 

 :  بعض المواد االسترشادية على النحو التالي العربية جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا األسمنتبق شركة تط

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة / الفقرة المادةرقم 

 الفقرات18المادة 

1  ،2  ،3  ،4 ،5 
شروط عضوية مجلس 

 اإلدارة

  .سترشاديةما زالت المادة ا اللياقة الصحية. المالية،المعرفة  التوجيه،القدرة على  الكفاءة، القيادة،القدرة على 

 10الفقرة  20المادة 
 عوارض االستقالل

  .سترشاديةما زالت المادة ا قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. أن يكون

 28المادة 

 التنفيذيالرئيس تعيين 

( أصبحت استرشادية من تاريخ 28المادة ) ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس اإلدارة.

  .م14/5/2018

 2فقرة  39المادة 
 التدريب

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل 
 بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.مستمر؛ 

 .سترشاديةما زالت المادة ا

 فقرة أ 41 المادة

 التقييم

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

واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية 

للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف 
 قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.وا

 .تم التطبيق الجزئي االختياري

 فقرة ه  41 المادة

 التقييم

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

 فقرة ب 54المادة 

 تكوين لجنة المراجعة

  .سترشاديةما زالت المادة ا يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً.

 1فقرة  85المادة 

 تحفيز العاملين

 المسائل في اقشتهمنوم الشركة في العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل

 .المهمة القرارات محل والموضوعات

 

  .سترشاديةما زالت المادة ا

 2فقرة  85المادة 

 تحفيز العاملين

ً  العاملين حنم برامج  مستقل دوقنص سوتأسي التقاعد، وبرامج تحققها التي األرباح من نصيباً  أو الشركة في أسهما

 .البرامج تلك ىعل لإلنفاق

 

  .سترشاديةما زالت المادة ا

 3فقرة  85المادة 

 تحفيز العاملين

  .سترشاديةما زالت المادة ا في الشركة.إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين 

 

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

 ت نشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.
 . سترشاديةما زالت المادة ا
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 ً  اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية السابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس  :ثالثا

 واللجان أعضاء مجلس اإلدارة-أ

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
سمنت األشركة  رئيس مجلس إدارة الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1

 .العربية

مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير رئيس 

 المطارات.
رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل 

 المطارات.

 ةعضو مجلس إدارة شركة أعمال الميا
 باور(. اوالطاقة الدولية )أكو

 

 
 

 

رئيس مجلس إدارة شركة مدى 
 القابضة للبنية التحتية.

رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع 

 والتجارة العامة المحدودة.
مجلس إدارة شركة مجموعة عضو 

 الراجحي القابضة.

عضو مجلس إدارة شركة األجيال 
 القابضة.

عضو مجلس إدارة شركة العراب 

 للمقاوالت.
عضو مجلس إدارة شركة دواجن 

 الوطنية.

نائب المدير العام لشركة دواجن 
 الوطنية.

 مدير عام مشروع دواجن الوطنية.

مدير عام شركة فرسان للسفر 

 والسياحة.

 كتوراة في الموارد البشرية.د
 ماجستير في إدارة األعمال.

 بكالوريوس في الهندسة الصناعية.

 

سنة خبرة في الصناعة  24
 والمقاوالت.

سمنت األنائب رئيس مجلس إدارة  سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 2

الرئيس والمدير التنفيذي  نائب-العربية 

 .مجموعة عبد العزيز السليمان –

سنة خبرة في اإلدارة  30 .بكالوريوس في االقتصاد والتمويل 

  .واالقتصاد واالست مار

 

سمنت األ شركةعضو مجلس إدارة  الدكتور/ سامي محسن باروم 3

 . العربية
دكتوراة في إدارة العمليات ونظم  

 اإلدارية.المعلومات 
سنة خبرة في إدارة  35

 . عدة شركات صناعية
 السيف اللطيف عليعبد االستاذ /  4

 المؤسسة العامة للتقاعدممثل 

الرئيس التنفيذي لشركة االست مارات 
 .الرائدة

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك 

اإلنسانية، مدير محافظ  عبد هللا

است مارية بشركة ماسك، رئيس 

بشركة الزيت المحافظ االست مارية 

 (السعودية العربية السعودية )ارامكو

اقتصاد من جامعة ماجستير 
إدارة أعمال من  ربوسطن. ماجستي

 .CPA. CFA .جامعة بوسطن

سنننننننة خبننننننرة عمليننننننة  17
باإلئتمننننننننننننننان والماليننننننننننننننة 

 واالست مار.

محمد  عبد هللاالمهندس / معالي  5

 رحيمينور 

عضو مجلس إدارة شركة األسمنت 

 .العربية

 موظف حكومي متقاعد. 

العضننو المنتنندب والننرئيس التنفيننذي  - 
- م2015لمجموعننننننننننننة صننننننننننننافوال )

 .م(2016

للطينران المنندني  رئنيس الهيئنة العامنة -
 .م(2011 –م 2003)

مسننناعد مننندير عنننام صنننندوق التنمينننة  -

 (.م 2003حتى م  1998الصناعية )

 

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكينة  

مننننن جامعننننة الملننننك فهنننند للبتننننرول 
والمعنننننننننادن، المملكنننننننننة العربينننننننننة 

االئتمنننان بننننك السنننعودية، وبرننننامج 

تشننيس مانهنناتن جنني بنني مورغننان، 

كما شارك في عدد من برامج القيادة 

 .المختلفة

خبننرات واسننعة فنني القيننادة 
واإلدارة والمالية والتخطيط 

االسننننننننننتراتيجي وإعننننننننننادة 

الهيكلنننننة، تقلننننند عننننندد منننننن 
المناصنننب اإلدارينننة الهامنننة 

بالقطنننناع العننننام والخنننناص. 

باإلضنننننافة لعضنننننويته فننننني 
مننننن مجننننالس إدارات عنننندد 

 .الشركات

المهندس / الوليد عبد الرزاق  6

 الدريعان

سمنت األشركة عضو مجلس إدارة 

 .العربية
العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب 

 والتعليم.

سنننة خبننرة فنني االدارة  32 .كهربائية هندسة ماجستير 

وتأسننننننننننننيس الشننننننننننننركات 
 .والتدريب والتعليم

 شركة األسمنتعضو مجلس إدارة  المهندس / معتز قصي العزاوي 7
 .العربية

 إدارة اعمال شركاته الخاصة. 

إدارة سنة خبرة في  22 .بكالوريوس هندسة حاسب آلي 
است مارات ومقاوالت 

  .وعضويات مجالس إدارة

 سمنتاأل شركة عضو مجلس إدارة الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي  8

 .العربية
أللياف مدير عام شركة المصنع الوطني 

 .البوليستر
 .مدير عام مصنع الراجحي للبالستيك

سنة خبرة في اإلدارة  17 .بكالوريوس في اإلدارة الصناعية 

  .والصناعة

 سمنتاألشركة عضو مجلس إدارة  العيسى عبد هللااألستاذ / فهد  9

 .العربية

شركة  –الرئيس التنفيذي لإلست مار 
 .أمياس القابضة

االست مارية في مسؤول المصرفية 

 .شركة جدوى لالست مار

 .محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان

خبنننننننننرة فننننننننني  سننننننننننة 11 . ماجستير إدارة أعمال

االسننننننننت مار والمصننننننننرفية 

 .والمالية

 

 اإلدارة التنفيذية

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
 الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران م1/4/2018الرئيس التنفيذي من  د. بدر أسامة جوهر 1

مارس  31م حتى 2015من عام 
 م.2018

مدير إدارة المشاريع والتخطيط بشركة 

إلى  م2011أسمنت ينبع من عام 
مساعد مدير إدارة المشاريع  م.2014

 م.2010بشركة أسمنت ينبع حتى عام 

درجة الدكتوراة في الهندسة 

ة من جامعة نورث ايسترن الصناعي
المتحدة االمريكية عام في الواليات 

شهادة الماجستير في  م.2008

اإلدارة الهندسية والبكالوريوس في 
الهندسة الصناعية من نفس الجامعة. 

 لدكتوراة 

 خبرة في إدارة المشاريع

تتجاوز  وصناعة األسمنت
 سنوات. 10ال  

سابقا  الصناعةوالتجارة وكيل وزارة  م31/3/2018حتى الرئيس التنفيذي  م.قاسم عبد الغني الميمني 2

 ً  ( )وزارة التجارة واالست مار حاليا
 ستيكالرئيس الشركة الوطنية للب

عام تقلد  29خبرة تزيد عن  .يوس هندسة ميكانيكيةبكالور

خاللها العديد من المناصب 
حيث التنفيذية والقيادية 

عمل في مجاالت التخطيط 

االستراتيجي والجودة 
 . وإعادة الهيكلة والتحول
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رئيس شركة الجبيل المتحدة  التنفيذي للعملياترئيس نائب ال م.محمد عبد الخالق السهيل 3
 سابك –للبتروكيماويات 

عام خبرة في مجال  25 بكالوريوس هنسة كيميائية
 5صناعة البتروكيماويات، 

سنوات في مجال صناعة 

 األسمنت.
 لماليةالتنفيذي للشؤون انائب الرئيس  محمد مرتضى أ.معتز 4

 .م31/7/2018حتى 

مدير عام اإلدارة المالية شركة حلواني 

إخوان، مدير العمليات المالية شركة 

بوبا العربية للتأمين التعاوني، مراقب 
 مالي شركة يونيليفر

 تجارة قسم محاسبة بكالوريوس

محاسب قانوني معتمد في الواليات 

 CPA األمريكية المتحدة

عام من الخبرات  19 

المتنوعة في مجال اإلدارة 

، منها والمحاسبةالمالية 
سنوات في شركات  10

مساهمة عامة في المملكة 

 .العربية السعودية

 أ.عمرو أسامة كامل 5

 لماليةالتنفيذي للشؤون انائب الرئيس 
 م.1/9/2018من 

مدير عام إدارة المراجعة الداخلية في 
صافوال لألغذية، مدير عام شركة 

اإلدارة المالية شركة المتحدة للسكر 

مصر، مدير عام اإلدارة المالية 
 .مجموعة باسمح التجارية والصناعية

 تجارة قسم محاسبة بكالوريوس
 محاسب قانوني معتمد من الواليات

 CPAالمتحدة األمريكية
 

من الخبرات  عام25 
المتنوعة في مجال 

المراجعة الخارجية و 

الداخلية و اإلدارة المالية و 
سنوات  6المحاسبة، منها 

في شركات مساهمة في 

المملكة العربية السعودية و 
 .شركاتها التابعة

 

 ً لس إدارتها الحالية والسابقة أو : أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجا رابعا

 من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو  اسم العضو

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

 أو من مديريهاالحالية  إدارتها

داخل 

المملكة / 

خارج 

 المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

 السابقةاإلدارة عضواً في مجالس إدارتها 

 أو من مديريها

المملكة  داخل

/ خارج 

 المملكة

 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي

 األسمنت العربية ) مساهمة مدرجة (شركة -1

 شركة طيبة لتطوير المطارات )مساهمة مقفلة(-2
)ذات مسئولية  المطارات شركة طيبة لتشغيل-3

 محدودة(

شركة أعمال المياة والطاقة الدولية أكوا باور -4
 )مساهمة مقفلة (

 

 المملكة داخل

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 

 داخل المملكة

 ة القابضة )ذات مسئولية محدودة(شركة مدى للبنية التحتي-1

مسؤولية  )ذاتالمشاريع والتجارة العامة المحدودة  شركة-2
 محدودة(

 شركة مجموعة الراجحي القابضة ) مساهمة مقفلة ( -3

 األجيال القابضة )مساهمة مقفلة( شركة-4
 محدودة(مسؤولية  )ذاتشركة العراب للمقاوالت --5

 شركة دواجن الوطنية ) ذات مسؤولية محدودة (-6

 شركة فرسان للسفر والسياحة ) ذات مسؤولية محدودة (-7
 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 زعبد العزيسعود  األستاذ/

 السليمان

 مدرجة( )مساهمةالشركة الخليجية العامة للتأمين -1

 مقفلة( )مساهمةشركة أسمنت القطرانة باإلردن -2
والتوريدات االنشائية شركة الباطون الجاهز -3

 مدرجة( )مساهمةباألردن 

 داخل المملكة

 خارج المملكة
 خارج المملكة

 داخل المملكة مدرجة( )مساهمة شركة المصافي العربية السعودية

 الدكتور/ سامي محسن باروم

 مجموعة صافوال )مساهمة مدرجة (-1
 سنابل-لالست مار بية السعودية الشركة العر-2
 شركة كلية جدة العالمية-3
 ن للتطوير العقاريشركة كنا-4
 الهجرة( )دارشركة التنمية لالست مار العقاري -5
 
 

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 مدرجة( )مساهمةاالقتصادية شركة مدينة المعرفة -1
 مدرجة( )مساهمةشركة السوق المالية السعودية -2
 مدرجة( )مساهمة شركة المراعي-3
 عافية العالمية شركة-4
 المتحدة للسكر الشركة-5
 كنان العالمية للتطوير العقاريشركة -6
 التغليفشركة صافوال ألنظمة -7
 العزيزية بنده المتحدة شركة-8
 مصر  –شركة صافوال سايم -9

 فينشر كابيتال البحرين بنك-10

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 خارج المملكة

 خارج المملكة

 السيف عبد اللطيف علياالستاذ / 

 المؤسسة العامة للتقاعدممثل 
 مصرف الراجحي )مساهمة مدرجة( -1
 شركة االست مارات الرائدة-2

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مقفلة(مساهمة  )شركة السعوديةاتش اس بي سي -1
 ( مسؤولية محدودة )ذات المحدودة الرؤية المشتركة شركة-2

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مجموعة صافوال )مساهمة مدرجة(-1 محمد رحيميالمهندس / عبدهللا 

 شركة صافوال لألغذية )مساهمة غير مدرجة(-2

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 

 رجة(دشركة مدينة المعرفة االقتصادية )مساهمة م-1
 شركة المراعي )مساهمة مدرجة(-2
 )مساهمة مدرجة( أمين التعاونيالشركة الوطنية للت-3
 )مساهمة غير مدرجة( للتجزئةشركة بنده -4
 )مساهمة غير مدرجة( الخطوط الجوية العربية السعودية-5
)مساهمة غير  الشركة السعودية التركية القابضة لالست مار-6

 مدرجة(
 )مساهمة غير مدرجة( األهلي التجاري البنك-7
 ربحية( األعمال )غيرالمؤسسة السعودية لتنمية -8
ً بنك التسليف واالدخارالجتماعية )بنك التنمية ا-9 ( سابقا

 مؤسسة حكومية
 شركة اللجين )مساهمة مدرجة(-10
 شركة الكابالت السعودية )مساهمة مدرجة(-11
الشركة السعودية التركية لالست مار )مساهمة غير -12

 مدرجة(

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 المملكةداخل 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 خارج المملكة

المهندس / الوليد عبد الرزاق 

 الدريعان

  والتعليم شركة الخليج للتدريب-1

 شركة اليانز السعودية للتأمين-2

 شركة العناية الطبية -3
 شركة الملز المالية-4

 شركة فاست لين في دبي-5

شركة الخليج للتدريب والتقنية في القاهرة -6

 بجمهورية مصر العربية

شركة أون الين ترادينج أكاديمي باألمارات العربية -7

 المتحدة
شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالواليات -8

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 المملكة داخل

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة
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 م2005المتحدة األمريكية منذ العام 
بدولة شركة فرانكلين كوفي للتطوير اإلداري -9

 م2006ة المتحدة منذ العام العربي االمارات

رئيس مجلس إدارة شركة لنجوافون / دايركت -10
 إنجلش بالمملكة المتحدة

 

 خارج المملكة

 

 خارج المملكة

 

 مدرجة( )مساهمةبنك الرياض -1 المهندس / معتز قصي العزاوي

 مدرجة( )مساهمةمجموعة صافوال -2
 مدرجة( )مساهمةشركة اتحاد اتصاالت -3

 مدرجة( )مساهمةشركة هرفي لألغذية -4

 شركة صافوال لألغذية-5
 المتحدة للسكرشركة -6

 مصر  –شركة عافية العالمية -7

 مصر –الشركة المصرية المتحدة للسكر -8
 مصر –شركة األسكندرية للسكر -9

 مصر –شركة الملكة للصناعات الغذائية -10

 مصر –شركة الفراشة للصناعات الغذائية -11
ءات الصناعية والمشاريع الشركة السعودية لالنشا-12

 الهندسية

 شركة الوسطاء للتنمية-13
 مقفلة( )مساهمةشركة عافية العالمية -14

 مقفلة( )مساهمة األردنبشركة أسمنت القطرانة -14

 شنننركة البننناطون الجننناهز والتوريننندات اإلنشنننائية-15
 مدرجة(مة همسا )شركةباألردن 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 المملكة داخل

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 

 المملكة داخل
 داخل المملكة

 خارج المملكة

 خارج المملكة

 داخل المملكة شركة ميرل لينش

 شركة المصنع الوطني أللياف البوليستر-1 الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 مصنع الراجحي للبالستيكشركة مدير عام -2

العزيز الراجحي وأوالده  عبد عبد هللاشركة -3
 القابضة

 الراجحي الصناعية عبد هللامجموعة -4
 عبد العزيز الراجحي الخيرية عبد هللامؤسسة -5

 مقفلة( )مساهمةشركة أسمنت القطرانة باألردن -6

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 خارج المملكة

  

 محدودة(ذات مسئولية شركة أمياس القابضة )-1 العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

 مدرجة( )مساهمةالشركة الوطنية للرعاية الطبية -2
 محدودة(مسئولية  )ذاتشركة األغذية الحيوية -3

 مقفلة( )مساهمةشركة أسمنت القطرانة باألردن -4

 داخل المملكة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 خارج المملكة

 مقفلة( )مساهمةشركة سكون العالمية 

 

 داخل المملكة

 

 

 ً  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه  :خامسا

 

 اسم العضو
 تصنيف العضوية

 مستقل(غير تنفيذي /  / )تنفيذي

 مستقل الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي -1

 غير تنفيذي السليمان زعبد العزيسعود  األستاذ/ -2

 مستقل الدكتور/ سامي محسن باروم -3

 مستقل المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان -4

 غير تنفيذي المهندس / معتز قصي العزاوي -5

 غير تنفيذي الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي  -6

 غير تنفيذي العيسى عبد هللااألستاذ / فهد  -7

 مستقل محمد رحيمي عبد هللاالمهندس /  -8

 غير تنفيذي السيف األستاذ / عبد اللطيف علي -9

 

 ً علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم  –وبخاصة غير التنفيذيين  –عضائه أاإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  :سادسا

 دائهاحيال الشركة وأ

كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين تم علماً بأن لم يتلق مجلس اإلدارة أية مالحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، 

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

 

 ً  :ومهامها وصف مختصر الختصاصات اللجان :سابعا

 :التاليفي الرقابة واالشراف ومراجعة ودراسة مهام اللجنة  الحوكمة تتلخصورد في الئحة وفقاً لما  المراجعة:لجنة  -1

 الشركة. في الداخلية المراجعة وأنشطة أداء 

 الداخلية الرقابة وضوابط نظام. 
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 المحاسبية السياسات. 

 المالية القوائم. 

 استقاللهم من والتحقق أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي ترشيحالتوصية لمجلس اإلدارة ب. 

 العالقة ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود. 

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

 .تهااواستراتيجي لهااعمأ ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقييم والمست مرين للمساهمين تتيح التي المعلوماتتتضمن و

 

 السما
طبيعة 

 العضوية

 م2018عام اجتماعات خالل  (7)عدد االجتماعات 
نسبة 

 الحضور
19 

 فبراير

 م2018

 إبريل23

 م2018

 مايو 28

 م2018

 يوليو24

 م2018

 يوليو31

 م 2018

نوفمبر  5

 م2018

ديسمبر 4

 م2018

        100% غير تنفيذي المهندس / معتز قصي العزاوي

        100% غير تنفيذي العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

أبا  صالح األستاذ / عبد العزيز

 الخيل

من خارج 

 المجلس

 )مستقل( 

       100% 

 

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

 

 :التالي مهام لجنة إدارة المخاطر في الحوكمة تتلخصورد في الئحة وفقاً لما  المخاطر:لجنة إدارة  -2

 ومراجعتهنا فينذهانت منن والتحقنق الشنركة، أنشنطة وحجنم طبيعنة منع اسنبنيت بما المخاطر إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع 

 .للشركة والخارجية الداخلية المتغيرات ىعل اءً نب وتحدي ها

 هل الشركة تجاوز عدم من والتحقق هعلي والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول مستوى تحديد. 

 شنهراً  عشنر االثنني خنالل اسنتمرارها تهندد التني المخناطر تحديند منع جناح،نب نشناطها ومواصنلة الشنركة استمرار جدوى من التأكد 

 .القادمة

 الشنركة؛ لهنا تتعنرض قند التي المخاطر ومتابعة وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة المخاطر إدارة نظام ىعل اإلشراف 

 .بها القصور هأوج لتحديد وذلك

 الم ال سبيل ىعل التحمل اختبارات إجراء خالل من(دوري  بشكل لها وتعّرضها المخاطر تحمل ىعل الشركة قدرة تقييم إعادة(. 

 اإلدارة سمجل إلى ورفعها المخاطر، هذه إلدارة المقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير إعداد. 

 المخاطر بإدارة المتعلقة المسائل حول سللمجل التوصيات تقديم. 

 المخاطر إلدارة الكافية ظمنوال الموارد توافر ضمان. 

 اإلدارةس مجل قبل من اعتماده قبل هبشأن توصيات ووضع المخاطر إلدارة ظيمينالت الهيكل مراجعة. 

 للمخاطر الشركة تعرض هانع شأني قد التي األنشطة عن المخاطر إدارة موظفي استقالل من التأكد. 

 المخاطر ب قافة الوعي زيادة ىعل والعمل بالشركة، المحيطة للمخاطر المخاطر إدارة موظفي استيعاب من التأكد. 

 الشركة في المخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من المراجعة ةنلج ت يره ما مراجعة. 
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 السما
طبيعة 

 العضوية

 م2018عام اجتماعات خالل  (4)عدد االجتماعات 
فبراير  19 نسبة الحضور

 م2018

أبريل 8

 م2018

مايو  28

 م2018

سبتمبر 17

 م2018

     100% غير تنفيذي المهندس / معتز قصي العزاوي

     100% غير تنفيذي العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

 نايف مسند المسنداألستاذ / 

من خارج 

 المجلس

 )مستقل( 

    100% 

 

 :التالي مهام لجنة المكافآت والترشيحات في الحوكمة تتلخصورد في الئحة وفقاً لما  والترشيحات:المكافآت لجنة  -3

  التنفيذينة، ورفعهنا إلنى مجلنس اإلدارة إعداد سياسة واضحة لمكافنآت أعضناء مجلنس اإلدارة واللجنان المنب قنة عنن المجلنس واإلدارة

للنظر فيهنا تمهينداً العتمادهنا منن الجمعينة العامنة، علنى أن يراعنى فني تلنك السياسنة اتبناع معنايير تنرتبط بناألداء، واإلفصناح عنهنا، 

 والتحقق من تنفيذها.

 ذين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب قة عنه وكبار التنفي 

 .دراسة الموضوعات التي ت حال إليها من مجلس اإلدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس اإلدارة للجنة ذلك 

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 حهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعناة عندم ترشنح أي شنخص التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشي

 سبقت إدانته بجريمة مخلة باالمانة.

 .المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية 

 وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كنان العضنو يشنغل عضنوية مجلنس إدارة

 شركة أخرى.

 ة التنفيذية سنوياً.تقترح اللجنة لمجلس اإلدارة اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس واعضائه ولجانه واإلدار 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

 

 طبيعة العضوية السما

 م2018عام اجتماعات خالل  (7عدد االجتماعات )
نسبة 

 يناير 24 الحضور

 م2018

 فبراير 12

 م2018

 مارس27

 م2018

 مايو21

 م2018

 يونيو6

 م2018

 سبتمبر4

 م2018

نوفمبر 27

2018 

          100% مستقل       المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
          100% غير تنفيذي    الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 األستاذ / عادل محمد الزيد
من خارج 

 المجلس

 )مستقل(    

         100% 

 

 :التالي في الحوكمة والمسؤولية االجتماعيةمهام لجنة  الحوكمة تتلخصورد في الئحة وفقاً لما  االجتماعية:لجنة الحوكمة والمسؤولية  -4

  ومراقبنة تطبيقهنا والتحقنق منن فعاليتهنا وتعنديلها عنند الحاجنة واعتمادهنا منن الحوكمة( )الئحةوضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة ،

 مجلس اإلدارة. 

 .التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة 



12 
 

 .مراجعة قواعد الحوكمة بالشركة وتحدي ها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات 

 .مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تم ل قيم الشركة 

  الممارسنات، وتزويند مجلنس اإلدارة سننوياً الرفع لمجلس اإلدارة لإلطالع دوماً على التطورات في مجال حوكمنة الشنركات وأفضنل

 على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

 الشركة، ونسب السعودة في الشنركة  ة، هيكلياسات وإجراءات الموارد البشريةمراجعة موضوعات إدارة الموارد البشرية بما فيها س

 .والتنمية االجتماعية وبرنامج نطاقات العملوزارة بما يتفق مع أنظمة 

 .وضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجاالت المهمة وذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة 

  وضع البرامج وتحديد الوسائل الالزمة لطنرح مبنادرات الشنركة فني مجنال العمنل االجتمناعي ومتابعنة تنفينذها وفقناً لتفنويض مجلنس

 اإلدارة.

  اإلقتراح لمجلس اإلدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة واألهداف التي يصنبو المجتمنع إلنى تحقيقهنا؛ بغنرض تطنوير

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، وعرضها على الجمعية العامة.

 ومقارننة ذلنك بالشنركات األخنرى ذات النشناط  وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتمناعي

 المشابه.

 .اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وت قيفهم بها 

 .اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة 

 للشركة.االجتماعية ية ؤوليير المسإعداد أسس ومعا 

 .إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسئولية االجتماعية 

 طبيعة العضوية السما

 م2018عام اجتماعات خالل  (6عدد االجتماعات )

 نسبة الحضور
فبراير  12

 م2018

مارس  27

 م2018

 مايو 21

 م2018

يونيو  6 

 م2018

سبتمبر  4

 م2018

نوفمبر  27

 م2018

         100% مستقل        المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
         100% غير تنفيذي     الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 األستاذ / عادل محمد الزيد

 من خارج

 المجلس

 )مستقل(      
        100% 

 

 ً قامت بالتقييم وعالقتها  دارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التيلوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلا :ثامنا

 بالشركة

ً دون االستعانة بجهة خارجية فقط واللجان المنب قة الترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس اإلدارةالمكافآت وأعدت لجنة   لألعوام داخليا

بإشراف حيث يتم تحليل نتائج التقييم حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم،  م2018، م2017م، 2016

 لمجلس اإلدارة.التوصيات رفع  ثم والمكافأت والترشيحاتلجنة 

 ً  واإلدارة التنفيذيةولجانه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  :تاسعا

سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب قة عن المجلس وكبار التنفيذيين وتم بالشركة  المكافآت والترشيحاتلجنة أعدت 

م، دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام 2017ديسمبر  3للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  العادية اعتمادها من الجمعية العامة

 :يليساس، يراعى في سياسة المكافآت ما هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األ
 .انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة 

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

 غير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.الجزء المت
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  ،أن تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية

 والمهارات، ومستوى األداء.

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

 والتعويضات.

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

  عند التعيينات الجديدة. والترشيحات المكافأتأن ت عد بالتنسيق مع لجنة 

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

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

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

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -1
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 أوالً: األعضاء المستقلين

الدكتور/ إبراهيم سليمان 

 15.000 442.000 - - - - - - - 442.000 200.000 - - 15.000 27.000 200.000 الراجحي

 - - - - - - - - - - - - - - - - الدكتور/ سامي محسن باروم

المهندس / الوليد عبد الرزاق 

 الدريعان
200.000 27.000 39.000 - - - 266.000 - - - - - - - 266.000 15.000 

محمد  عبد هللاالمهندس / 

 رحيمي
200.000 21.000 - - - - 221.000 - - - - - - - 221.000 - 

 30.000 929.000 - - - - - - - 929.000 200.000 - - 54.000 75.000 600.000 المجموع

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين
 زعبد العزيسعود  األستاذ/

 4.200 344.000 - - - - - - - 344.000 - 12.000 120.000 - 12.000 200.000 السليمان

 عبد اللطيف علياالستاذ / 

المؤسسة العامة السيف )ممثل 

 للتقاعد(

200.000 27.000 15.000 - - - 242.000 - - - - - - - 242.000 15.000 

 69.255 428.000 - - - - - - - 428.000 - 27.000 120.000 54.000 27.000 200.000 المهندس / معتز قصي العزاوي

 25.127 353.000 - - - - - - - 353.000 - 27.000 60.000 39.000 27.000 200.000 الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 44.307 349.000 - - - - - - - 349.000 - 24.000 60.000 38.000 27.000 200.000 العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

 157.889 1.716.000 - - - - - - - 1.716.000 - 90.000 360.000 146.000 120.000 1.000.000 المجموع

 

 .مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةلتوصية مجلس اإلدارة بشأن  بعد اعتماد الجمعية العامة م2018مكافآت  صرفيتم  : 1مالحظة 

 . الواحدة للجلسةسعودي  لاير 3000بدل حضور فقط  قدره  هاأعضاءيتقاضى مجلس اإلدارة من مكونة من ثالثة أعضاء  اريعشتم تشكيل لجنة داخلية للم:  2مالحظة 

 أية أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية. ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن : 3مالحظة 

 لاير سعودي. 60.000على مبلغ وقدره  الشقيقةيحصل عضو مجلس اإلدارة الذي  يم ل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة و : 4 مالحظة

 لاير سعودي عند المشاركة في أك ر من لجنة. 100.000لاير سعودي، وبحد أقصى  60.000لى مبلغ وقدره مجلس اإلدارة عمن خارج يحصل عضو اللجان  : 5مالحظة 

 لاير سعودي حسب النظام.  500.000لاير سعودي ال تندرج ضمن سقف الحد األعلى للمكافآت البالغ  100.000يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره  : 6مالحظة 

 م.2018لعام  مجلس اإلدارة تنازل الدكتور سامي محسن باروم عن مكافأة عضوية:  7مالحظة 

 

 



14 
 

 كبار التنفيذيينمكافآت  -2

   

 الثابتة المكافآت
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 8.236.759 - 2.068.446 6.168.313 - - - - 477.377 5.690.936 - 1.652.339 4.038.597 من كبار التنفيذيين  5

 

 م.31/3/2018 بتاريخالمهندس قاسم عبد الغني الميمني الرئيس التنفيذي السابق خدمات انتهت : 1مالحظة 

  م.1/4/2018 تاريخ من ابتداء عمل في الشركةالرئيس التنفيذي الحالي بالبدر أسامة جوهر  لدكتورا التحق :2مالحظة 

 مكافآت أعضاء اللجان -3

 االسم
 الثابتة المكافآت

 ) الجلسات حضور بدل )عدا 
 المجموع جلسات حضور بدل

 م (2017أبريل  18د مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ي) تم تحد المراجعة ةنلج أعضاء 
 121.000 21.000 100.000 قصي العزاويالمهندس / معتز 

 121.000 21.000 100.000 العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

 121.000 21.000 100.000 أبا الخيل صالح األستاذ / عبد العزيز

 363.000 63.000 300.000 المجموع

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر

 12.000 12.000 0 المهندس / معتز قصي العزاوي

 12.000 12.000 0 العيسى عبد هللااألستاذ / فهد 

 72.000 12.000 60.000 األستاذ / نايف مسند المسند

 96.000 36.000 60.000 المجموع

 المكافآت والترشيحاتأعضاء لجنة 

 21.000 21.000 0 المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

 21.000 21.000 0 الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 71.000 21.000 50.000 األستاذ / عادل محمد الزيد

 113.000 63.000 50.000 المجموع

 لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعيةأعضاء 

 18.000 18.000 0 المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

 18.000 18.000 0 الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي 

 68.000 18.000 50.000 األستاذ / عادل محمد الزيد

 104.000 54.000 50.000 المجموع

 

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

 قضائية

 .أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرىلم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية 

 جراءات الرقابة الداخلية بالشركةنتائج المراجعة السنوية لفعالية إ عشر: الحادي

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

 وأنظمة للرقابة الداخلية م ل جدول الصالحيات المالية واالدارية وسياسات واجراءات عمل معتمدة توفر وتقدم تاكيداً توافر في الشركة أدوات ي

ويتابع المراجعون الداخليون عمل نظام الرقابة  الشركة،وتعمل على الحفاظ على أصول وممتلكات  نظام الرقابة الداخليةفعالية  على جيداً 

الالزمة لمعالجة أوجه التصحيحية بخصوص ذلك تتضمن نتائج توصياتهم لإلدارة ولمجلس اإلدارة وتتخذ اإلجراءات  الداخلية وإعداد تقارير

 تقارير ومناقشةدارة المراجعة الداخلية واالطالع إالقصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتحسين النظام. وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على 

 .المراجع الخارجي
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 نظام الرقابة الداخلية في الشركةي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية الرأ -2

لجنة المراجعة ترى أن   نإبناء على ما تقدم ، وبناء على ما قدمته إدارة الشركة وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة والمراجع الخارجي ، ف

وأن اللجنة  ركة،وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالش  وأنه لم يتضح للجنة في الشركة نظام الرقابة الداخلية  في  هناك كفاءة

أستنتجت في تقييمها للبيئة الرقابية في الشركة على كفايتها في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة العمليات من الناحية 

االبالغ عن الشكاوي المعتمد والمعمول به في الشركة أي تعليقات أو ملحوظات من ، كما أنه لم يصل للجنة من خالل نظام  الجوهرية

 .العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها

 م2018خالل عام  تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة عشر: الثاني

، وناقشت اللجنة أهمية العمل على زيادة عدد المستفيدين وموظفيها مساهميها وعمالئهاتتبنى الشركة عدد من برامج المسئولية اإلجتماعية تجاه 

من الفعاليات والدورات التي تقام في المركز الحضاري برابغ، مع استهداف القطاع العام والخاص والخيري كشركاء في كافة المجاالت، 

تواء هذه البرامج والفعاليات والمبادرات على التوعية والت قيف في مجاالت البيئة مع التأكيد على اح ،بالعنصر النسائيوزيادة البرامج الخاصة 

دد والصحة والسالمة، وتنفيذ برامج لموظفي الشركة، حيث أعدت اللجنة خطة تنفيذية وفقاً للميزانية المخصصة للمسئولية االجتماعية، وبلغ ع

 :  ومنها على سبيل الم ال مبادرة (63)م 2018 التي تم تفيذها في عامالبرامج والمبادرات والمناسبات 

 تتم تدشين مبادرة طاهية رابغ بمكتب سعادة محافظ محافظة رابغ، وتم تنفيذ البرنامج بنجاح حيث استفاد (:2) (،1مبادرة طاهية رابغ ). 1

 . ( سيدة سعودية، وتم تأهيلهن لإلنخراط في سوق العمل والتسويق االكتروني لمنتجاتهن88منه )

التي تبنتها ودعمتها شركة األسمنت العربية بالمركز األول في جوائز  أجمل( )رابغفازت مبادرة  أجمل(: )رابغمبادرة نظافة مدينة رابغ . 2

 اإلبداع على مستوى محافظة رابغ، والمركز ال الث على مستوى منطقة مكة المكرمة.

العربية تقديم الدعم الالزم لفئة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل جمعية  األسمنت واصلت شركة : المعاقينألطفال الملك عبدهللا لجمعية  .3

برعاية صاحب السمو "  4حيث احتفت بهم بمناسبة اليوم العالمي لالعاقة ورعت فعالية " المملكة بألوانهم الملك عبدهللا لألطفال المعاقين 

التي تمنح هذه الفئة فرصة للتعبير عن حب الوطن  االمارةوكيل األمير سعود بن عبدهللا بن جلوي آل سعود مستشار أمير منطقة مكة المكرمة 

عة بالمشاركة ، كما تم تنظيم فعاليات متنو برسم لوحات فنية برؤيتهم تعكس مشاعرهم وحبهم لمملكتهم وتصورأهم المعالم التي تشتهر بها

تعزيز الوعي بخارطة  بهدف قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع التعليم لغرس المفاهيم الوطنية، وتنميتها في نفوس الطالب والطالبات  مع

 المعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية عبر تقديمها برؤية مختلفة من وجهة نظر ذوي اإلعاقة.

وحمالت توعوية في النواحي الحيوية هادفة وشاملة تم تنفيذ عدد من الفعالية والبرامج والمبادرة بالمركز  الحضاري:ابغ مركز رأنشطة . 4

يد التي تمس تنمية المجتمع وتعزز القيم االنسانية الحضارية، باإلضافة إلى النشاط الرياضي المستمر بملعب مركز رابغ الحضاري والذي يستف

 ( متدرب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.100)ن أك ر ممنه يومياً 

االجتماعية، أخيراً بفضل من هللا  والتنميةساهمت الشركة أيضاً في دعم برامج وجمعيات عدة مسجلة في وزارة العمل مساهمات أخرى:  .5

العربية تتمتع بدور ريادي في المساهمة بتنمية المجتمع من خالل ماقدمته من برامج ومبادارت وقد المسنا هذا  شركة األسمنتوتوفيقه اصبحت 

، وستحرص الشركة )تويتر(االنطباع من الشرائح المستفيدة بشكل مباشر وعلى حساب المسؤولية االجتماعية في موقع التواصل االجتماعي 

 . المجتمعيةفي التنمية  لمستمرفي المستقبل على االلتزام بنهجها ا

ً  وستواصل الشركة سعيها لخدمة المجتمع؛ لتصنع تأثيراً  ً  يساهم في تقديم مبادرات تساهم في تطور المجتمع معرفيا ؛ لما تمتلكه واقتصاديا

جهات ذات العالقة في الشركة من أسس راسخة من الخبرة انطالقاً من روح المواطنة المسؤولة إلى خلق نموذج شامل يقوم على إشراك ال

  .إنجاز المبادرات المجتمعيّة المستدامة، للوصول إلى هدف مشترك وهو تحقيق القيم المشتركة وترك األثر اإليجابي على المجتمع
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اإلدارة  الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس بيان بتواريخ عشر: الثالث

 الحاضرين لهذه الجمعيات

 االسم م 
 سجل الحضور

 الثانية والستون العامة العاديةاجتماع الجمعية 

 م8/04/2018

  الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1
  المهندس / معتز قصي العزاوي 2
  المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان 3
  محمد رحيمي عبد هللاالمهندس /  4
  الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي  5
  العيسى عبد هللااألستاذ / فهد  6
  للتقاعد(المؤسسة العامة )ممثل السيف  عبد اللطيف علياالستاذ /  7
  الدكتور/ سامي محسن باروم 8
  السليمان زعبد العزيسعود  األستاذ/ 9

 

 والشركة التابعة وصف األنشطة الرئيسة للشركة عشر: الرابع

إنتاج اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها واإلتجار  هو "(الشركة)“وشركاتها التابعة  شركة األسمنت العربية إن نشاط

في سبيل تحقيق هذا الغرض أن ت برم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من االتفاقيات  ولهابها، 

 دود ما تقرره األنظمة السارية.األخرى في ح

  :شركة األسمنت العربية )عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية( -1

أي  م2017طنن عنام ملينون  3.5  طن من االسنمنت مقارننة بن مليون 2.8مقداره ما  م2018انتاج الشركة لعام  بلغ إجمالي

 3.7  طن مقارنة ب مليون 3.8ما مقداره م 2018كما بلغ انتاج الكلنكر لعام  .% 20وبنسبة طن  مليون 0.7قدره  بانخفاض

مننن الكلنكننر  مبيعننات الشننركةإجمننالي وبلغننت %،  2.7وبنسننبة طننن  مليننون 0.1 قنندرها بزيننادة م2017طننن عننام  مليننون

نسننبة ب م2017 لاير عننام مليننون 587.2 مليننون لاير تقريبنناً مقابننل 364.2 م مننا قيمتننه2018واألسننمنت بنهايننة ديسننمبر 

 . سمنت وشدة المنافسةالطلب على األ انخفاضوذلك بسبب  %38 انخفاض

 شركة تابعة: – (لبحرينامملكة ) لبحرين القابضةاالعربية سمنت األشركة  -2

الشنركات في مملكة البحرين لغنرض إدارة القابضة البحرين العربية سمنت األم، تم تأسيس شركة  2007نوفمبر  5بتاريخ  

لمباشنرة نشناطها  ؛التابعة لها واست مار أموالها في األسهم والسنندات واألوراق المالينة وتملنك العقنارات والمنقنوالت الالزمنة

 .وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها

 سنمنتاألبينمنا تتملنك شنركة ، العربينة البحنرين القابضنة سنمنتاأل% منن شنركة  100سنمنت العربينة نسنبة األتتملك شركة 

طون الجناهز والتوريندات % منن شنركة البنا 36.7% من شركة أسمنت القطراننة و 86.74نسبة  القابضة البحرينالعربية 

 اإلنشائية. 

  تابعة:شركة  – (المملكة األردنية الهاشميةشركة أسمنت القطرانة ) -3

 0.8 م، في حين بلغت كمية إنتاج االسمنت لنفس الفترة2018عام  طن في مليون 0.6 الكلنكرالشركة من بلغ حجم إنتاج 

مليون لاير تقريباً  236.6 م ما قيمته2018من الكلنكر واألسمنت بنهاية ديسمبر  مبيعات الشركةإجمالي ، وبلغت طن مليون
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، الطلب على االسمنت وشدة المنافسة  انخفاض وذلك بسبب %25.7 انخفاضنسبة ب م2017 مليون لاير عام  318.6 مقابل

ً ، م 2018لاير تقريباً بنهاية عام مليون  66.2 شركة أسمنت القطرانة خسائروبلغت حصة شركة األسمنت العربية من   علما

مليون  85.8 صافي أرباح  مقابل م2018 لاير خالل عاممليون  76.3 بلغت خسائرأن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي 

 .م2017 لعامل لاير

  زميلة:شركة  – (المملكة األردنية الهاشمية)شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية  -4

وشدة المنافسة التي  ،ستمرار الظروف التشغيلية الصعبةإايجابية هذا العام وهلل الحمد رغم في تحقيق نتائج الشركة  استمرت

 ،م2018 مليون لاير تقريباً بنهاية ديسمبر 178.6 يمر بها السوق األردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة

صافي نتائج سمنت العربية من شركة األلاير. وبالتالي فقد بلغت حصة مليون  0.75 لياحولنفس الفترة  الربحصافي و

% من الشركة.أما بخصوص  36.7سمنت العربية األشركة  لاير، حيث تملكمليون  0.28 حوالي الشقيقةأعمال الشركة 

الشركة ما زالت في المركز ال اني على الرغم من تقريب الفارق من الشركة المنافسة األولى في السوق  فإن، الشركةحصة 

 األردني.

  :  زميلةشركة  – المملكة العربية السعودية(:) المحدودة شركة منتجات صناعة اإلسمنت  -5

الملكينة فني شنركة منتجنات صنناعة  السنعودية سنمنتاألسمنت العربينة منع شنركة أسنمنت اليمامنة، وشنركة األتتقاسم شركة 

تعبئننة الخاصننة بإلنتنناج األكينناس  واحنند رين بالتسنناوي.وتملك الشننركة مصنننعاألسننمنت المحنندودة والتم يننل فنني مجلننس المنندي

مشنروع منع وجنود لمنتجات البتروكيميائية م ل األسمدة، ويقع المصنع فني مديننة جندة، األسمنت، واألكياس الخاصة بتعبئة ا

  االقتصادية. عبد هللاإلى مدينة الملك وبشكل تدريجي م 2020م النتقاله في بداية عا قائم

، وبلغنت حصنة  م2017 لاير فني عنام ملينون 114.6 مقابنل م2018 لاير بنهاينة عناممليون  115.1 بلغت مبيعات الشركة

م 2017لاير فني العنام ملينون  0.3 لاير مقابنل ملينون 0.4 سمنت العربينة فني صنافي أربناح الشنركة لننفس الفتنرةشركة األ

 .%33 قدره  بارتفاع

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

 النسبة إيرادات النشاط 

 %100 600.725 األسمنت(وبيع  )إنتاجالنشاط 

 %100 600.725 اإلجمالي

  والشقيقة التابعةلرئيسية للشركات وصف األنشطة ا

   المملكة األردنية الهاشمية –شركة أسمنت القطرانة  (:1النشاط )

  المملكة األردنية الهاشمية –شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية  (:2النشاط )

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

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

 النسبة إيرادات النشاط 
 % 44.6 236.566 ( إنتاج وبيع األسمنت1نشاط )

 % 33.7 178.635 الخرسانة الجاهزة( إنتاج 2نشاط )

 % 21.7 115.120 ( تصنيع منتجات األسمنت3نشاط )

 %  100 530.321 اإلجمالي

ف قة للشركة، أو توسعة أعمالها، أو ويلالتغييرات الهيكفي ذلك  )بماوصف لخطط وقرارات الشركة المهمة  عشر: الخامس

 توقعات المستقبلية ألعمال الشركةوال عملياتها(

ي فرص قد تسهم أتدرس الشركة حالياً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة االسمنت لكي تتفاعل بشكل سريع مع 

ً على عمل الشركة لكي تحد أفي تنمية الشركة على المدى الطويل أو و تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف أي مخاطر قد تؤثر سلبا
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تطبيق ما من شأنه تعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها الطبيعي )المنطقة الغربية( والنمو سمنت العربية على األشركة دارة إ

 التالية:هداف من خالل خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي.وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة األ

 ( طواحين اسمنت وبطاقة تصميمية2استكمال مشروع انشاء عدد )  طن/ساعة حيث بلغت نسبة اإلنجاز في  700اجمالية

 %.83م  2018ديسمبر  31المشروع حتى 

 ( مولدات جديدة بطاقة تصميمية اجمالية 2استكمال مشروع توسعة محطة الكهرباء في المصنع بإضافة عدد )40 

 %. 94م  2018ديسمبر  31ميجاوات/ساعة حيث بلغت نسبة اإلنجاز في المشروع حتى 

  بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق األسمنت.  ستراتيجية مع العمالءإبناء عالقات 

  نواع مختلفة من االسمنت والتوعية باالستخدامات المناسبة لكل نوعأتسويق. 

  سمنت القطرانةفي شركة أربحية والعودة إلى الالعمل على ما من شأنه استقرار. 

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

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

 المعدات واعتماديتها.

 م:2018أهم األحداث خالل عام 

 2018 الحدث م

 1/1/2018 عن انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلساإلعالن  1

 1/1/2018 ستقالة الرئيس التنفيذياعن  اإلعالن 2

 19/2/2018 2017-12-31النتائج المالية السنوية المنتهية في  اإلعالن عن 3

 19/2/2018 م 2017عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف ال اني لعام  إعالن 4

 22/2/2018 عن تعيين رئيس تنفيذي إعالن 5

 20/3/2018 ( إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول إعالن عن دعوة المساهمين 6

 21/3/2018 ) االول االجتماع)إعالن إلحاقي بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة  7

 9/4/2018 )  األول )االجتماععن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ال انية والستون  اعالن 8

 24/4/2018 )  أشهر )ثالثةم  2018مارس  31النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في عن  اعالن 9

 28/6/2018 إعالن إلحاقي بخصوص إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ 10

 1/8/2018 ( أشهر )ستةم  2018يونيو  30النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية فيعن  اعالن 11

 6/11/2018 (  أشهر )تسعةم 2018سبتمبر 30عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  اعالن 12

 19/11/2018 طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ النشاءاعالن عن آخر التطورات  13

 السوق(طر تمويليلة، أم مخاطر ااكانت مخاطر تشغيلية أم مخ )سواءمخاطر تواجهها الشركة تعلقة بأي المعلومات الم عشر: السادس

 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

 :التاليتتركز المخاطر التي تواجه الشركة في 

 مالية:مخاطر  -1

 السوق مخاطر-أ

التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية قد تتذبذب بسبب 

 مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار األخرى.
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 مخاطر العمالت األجنبية-ب

المجموعنة غينر معرضنة بشنكل إن تتم ل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. 

لتقلبات أسنعار صنرف العمنالت األجنبينة خنالل دورة أعمالهنا العادينة، نظنراً ألن تعنامالت المجموعنة الجوهرينة خنالل  يجوهر

السنة تمت بالريال السعودي والدوالر األمريكي والدينار األردني، وحيث أن سعر صرف الريال السنعودي م بنت مقابنل الندوالر 

 نه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة المقيمة بالدوالر األمريكي. األمريكي فإ

 مخاطر اإلئتمان-ج

تتم ل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبند الطنرف اآلخنر لخسنارة 

ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشنطتها فني نفنس المنناطق الجغرافينة  أطرافعدة مالية. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك 

أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية. وللحد من المخناطر اإلئتمانينة قامنت المجموعنة بتطبينق 

 لتقييم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.إجراءات موافقة نظامية للحدود اإلئتمانية الممنوحة لعمالئها والتي تعتمد على ا

كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئها وتكوين مخصص لألرصدة المشكوك في تحصيلها. 

تماني مرتفع. تستحق يتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائ

الذمم التجارية المدينة واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية ومعظم ارصدة العمالء مضمونه بخطابات ضمان 

بنكية سارية لدي بنوك محلية عالية التصنيف اإلئتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون اخرون بقيمتها القابلة 

 لمقدرة.لإلسترداد ا

 مخاطر السيولة -د

تتم ل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن 

اطر أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخ

السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة 

 من شروط سداد اإللتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو اإلعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. 

ً لضمان  -2 توفر المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط تعمل الشركة دائما

 الموضوعة.

وتذبذب مستوى العرض وخاصة المنطقة الغربية إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى األسواق  احتمالية تأثر -3

 .وشدة المنافسة والطلب

جزًء  تم ل تيالطاقة وال منتجاتمن يرة نت كميات كبمسحيث يستهلك نشاط تصنيع اال :الطاقةجات منت أسعارتعلقة بالمخاطر الم -4

 ي جوهريسلب يرتأث سيكون له ال قيل الوقودزيت سعار أ اع محتمل فيففان أي ارتج وبناًء على ذلك، نتامن تكاليف إال يراكب

 النتائج التشغيلية للشركة.  على

 هي:التي قد تواجهها  المخاطرهذه وأهم مخاطر قد تواجه شركة أسمنت القطرانة باألردن،  -5

 مخاطر المواد الخام. 

 مخاطر الوقود. 

 مخاطر العمالة. 

 تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع. 

  المترتب على قيمة است مار شركة مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية بالدينار األردني مقابل الريال السعودي واألثر

 .األسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة



20 
 

 ومتجدد، ستمرم بشكلعلوماتي والتقني لمزيادة األمن انظمة المعلومات والتطبيقات: تعمل الشركة دائما على أمخاطر اختراق  -6

ساليبها، وتقوم الشركة بصفة ن تطوير أع ال تتوقف التي التقنية الجرائم من شركةحماية بيانات اللة مستمر تحدي ات وتهتم بإجراء

 لضمان سات،ويراربة الفمحت وبرامج سمامقلالنارية وا لجدرذلك جميع ا في بماحدي ها تن التقني واألم أنظمة بمراجعة مستمرة

 .علوماتيلمماية واألمن الحن ام كافي قدر وجود

  ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرةسمنت العربية األشركة وخصوم أصول بيان موجز ب عشر: السابع

 نتائج أعمال الشركة( )مقارنة

 ( ألف لاير سعودي )                                                                                                   األعمال:مقارنة نتائج  -1

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014

 المبيعات 600.725 905.748 1.256.899 1.642.559 1.719.589

 المبيعاتتكاليف  (562.886)  (556.279) (705.334) (918.982) (988.989)

 مجمل الربح 37.839 349.471 551.565 723.600 730.600

645.428 600.138 489.625 262.720 (26.268) 
 )الخسارة(/  صافي الربح 

 

 
 ( ألف لاير سعودي )                                                                                             والخصوم:  مقارنة األصول  -2

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014

 األصول المتداولة 887.460 1.140.158 983.274 1.150.765 1.246.974

 غير المتداولةاألصول  2.698.619 2.793.983 2.833.161 2.743.586 2.848.342

 إمجايل األصول 3.586.079 3.394.141 3.816.435 3.894.351 4.095.316
 الخصوم المتداولة 240.114 289.824 277.839 503.178 631.350

 غير المتداولةالخصوم  483.749 614.209 214.082 151.146 235.101

 حقوق المساهمين 2.862.216 3.030.108 3.324.514 3.240.027 3.228.865

اخلصوم وحقوق إمجايل  3.586.079 3.934.141 3.816.435 3.894.351 4.095.316
 املسامهني
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                                                                                           ألف لاير سعودي()   والشقيقةسمنت العربية وشركاتها التابعة األالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة  عشر: الثامن

 سمنت العربيةاألالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة  -1

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

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

 364.159 - اململكة العربية السعودية 364.159 م2018
 (تابعة )شركةالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة أسمنت القطرانة  -2

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة

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

 236.566 - اململكة األردنية اهلامشية 236.566 م2018
 (زميلة )شركةوالتوريدات االنشائية التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز  -3

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز

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

 178.635 -  اململكة األردنية اهلامشية 178.635 م2018

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

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة األسمنت

 إجمالي اإليرادات
 المنطقة الجغرافية

 (1) 

المنطقة الجغرافية 

(2) 
 المجموع

 115.120  %(10تصدير ) %( 90حملي ) 115.120 م2018
 

                                ) ألف لاير سعودي (  م2017 يمقارنة بالعام المال الحالية الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية عن نتائج السنة :عشرالتاسع 

 األسباب نسبة التغير التغيرات م2017 م2018 البيان

 %(33.7)  (305.023) 905.748 600.725 المبيعات/ اإليرادات

 

 

 

 

 

 %1.2 6.607 (556.279) (562.886)  / اإليرادات تكلفة المبيعات

 %(89.2) (311.630) 349.469 37.839 مجمل الربح

 - - - - أخرى –إيرادات تشغيلية 

 %(0.06) (39)  (67.901)  (67.862) أخرى –مصروفات تشغيلية 

 التشغيلي )الخسارة(الربح 

 

 (30.023) 281.568 (311.591) (110.7)% 

 

ة كميتيجة النخفاض ن %111وبنسبة انخفاض عن العام الماضي مقارنة بتحقيق أرباح  م2018عام  خسارة عن صافيتحقيق يعود سبب 

  استمرار انخفاض الطلب وحدة المنافسة بين المصنعين. بسببوذلك  مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق المبيعاتوقيمة 
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  )ألف لاير سعودي(      والشقيقة سمنت العربية وشركاتها التابعةاألالتوزيع الجغرافي ألعمال شركة  العشرون:

 رأس مالها / الشقيقة اسم الشركة التابعة
الشركة  نسبة ملكية

 فيها
  نشاطها الرئيس

الدول المحل الرئيس 

 لعملياتها
 الدولة محل التأسيس

 ردناأل ردناأل انتاج االسمنت %86.74 480.300 شركة أسمنت القطرانة

 شركة منتجات صناعة األسمنت

 المحدودة
انتاج أكياس  33.33% 18.000

 االسمنت

 السعودية السعودية

والتوريدات  شركة الباطون الجاهز

 االنشائية 
الخرسانة  انتاج 36.67% 132.500

 الجاهزة

 ردناأل ردناأل

العربية البحرين  األسمنتشركة 

 القابضة 
 البحرين البحرين شركة قابضة 100% 5.000

 

 وشقيقةالصادرة لكل شركة تابعة : تفاصيل األسهم وأدوات الدين والعشرون الحادي

 عدد األسهم / الحصص الحصص المصدرةعدد األسهم /  اسم الشركة

 المملوكة
 نوع الشركة

 مساهمة خاصة مقفلة سهم 78.607.258 سهم 90.624.000 شركة أسمنت القطرانة

 شركة منتجات صناعة األسمنت

 المحدودة
 ذات مسئولية محدودة حصة 6.000,000 حصة 18.000.000

والتوريدات  شركة الباطون الجاهز

 االنشائية
  مساهمة عامة مدرجة سهم 9.167.500 سهم 25.000.000

شركة أسمنت العربية البحرين 

 القابضة 
 قابضة %100ملكية  %100ملكية 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم والعشرون: الثاني

بانخفناض ، أي م2017لاير عام  مليون 282 ا تشغيلياربح مليون لاير مقابل 30تقدر ب   ةتشغيلي خسارة م2018حققت الشركة خالل عام 

ملينون لاير عنام  262.7 ربنحصنافي  لاير مقابنل ملينون 26.2 بعند خصنم الزكناة الشنرعية الخسنارةكمنا بلنغ صنافي  (% 110.7) نسبته

 %(. 110) انخفاض بنسبة م2017

وفقناً توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جمينع المصنروفات العمومينة والتكناليف األخنرى بمنا فيهنا الزكناة المفروضنة شنرعاً 

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

ة العامنة العادينة وقنف هنذا التجنينب تقنرر الجمعين ويجنوز أنللشنركة،  نظاميالحتياطي اال% من األرباح الصافية لتكوين 10يجنب  .1

 .%( من رأس المال المدفوع30متى بلغ االحتياطي المذكور )

يخصنص  اتفناقي لتكنوين احتيناطي األربناح صنافي نسنبة معيننة منن تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية .2

 .لألغراض التي تحددها الجمعية

 قندر ثابتنة أربناح يكفل توزينع أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء األرباح مبالغ صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية .المساهمين على اإلمكان

 .المؤسسات هذه من قائما يكون ما لمعاونة

كمنا يجنوز للجمعينة العامنة العادينة أن تقنرر توزينع أربناح علنى المسناهمين منن  ،المسناهمين أرباحناً علنى ذلنك بعند الباقي من يوزع .4

 .رصيد األرباح المبقاة
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  السنة خاللتوزيعها  تي تمنسب األرباح ال
نسب األرباح المقترح 

 توزيعها في نهاية السنة
 إجمالي األرباح

 8/4/2018 

 % 20 % 10 % 10 النسبة
 200.000 100.000 100.000 )ألف لاير سعودي( اإلجمالي

 

  سمنت العربيةاألشركة في أسهم وكبار التنفيذيين  اإلدارة مصلحة بعض أعضاء مجلسوالعشرون :  الثالث

 االسم  م

 م2018نهاية العام  م2018بداية العام 
ير يصافي التغ

 خالل العام
 يرينسبة التغ

 أدوات دين األسهمعدد  دينأدوات  األسهمعدد 

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

 - - - 419.250 - 419.250 سعود عبدالعزيز السليمان األستاذ/ 2

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

4 
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها االستاذ 

 (1) عبد اللطيف علي السيف/ 
5.274.458 - 5.274.458 - - - 

 - - - 3.000 - 3.000 محمد رحيمي عبد هللا/ مهندسال 5

 - - - 8.500 - 8.500 المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان 6

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

 % 1714 82.956 - 87.796 - 4.840 الراجحي عبد هللااألستاذ / تركي  8

 - - - 1.000 - 1.000 العيسى عبد هللااألستاذ / فهد  9

 يوجد( )ال وجدوان إكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر 

 .أي سهم من أسهم الشركة عبد اللطيف علي السيفهذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد وال يملك األستاذ / : 1مالحظة 

 

 الشركات التابعةفي أسهم  اإلدارة بعض أعضاء مجلس مصلحة

 االسم  م

 م2018نهاية العام  م2018بداية العام 
ير يصافي التغ

 خالل العام
 يرينسبة التغ

 أدوات دين األسهمعدد  أدوات دين األسهمعدد 

 يوجد( )الالقصر وزوجاتهم وأوالدهم أعضاء مجلس اإلدارة 
 يوجد( )الالقصر كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم 

 

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

 

 )ألف لاير سعودي(                                                                                                              المعلومات المتعلقة بقروض الشركة والعشرون: الرابع

 

 مدة القرض أصل القرضمبلغ  الجهة المانحة
المبالغ المدفوعة سداداً 

 للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقى من 

 القرض

المديونية اإلجمالية للشركة 

 وشركاتها التابعة

 62.875 62.875  (94.313)   5  251.500  البنك السعودي البريطاني 

 429.743  429.743  (99.170)   9  528.913  االردن-البنك العربي

اجمالي القروض بنهاية 

 العام
 780,413 -   (193.483)  492.618 492.618 
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 اإلدارةاجتماعات مجلس سجل حضور  والعشرون: الخامس

، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس م2018( اجتماعات خالل العام 7تعزيزاً لدوره ومسئولياته فقد عقد مجلس اإلدارة )

  :م2018اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 

 االسم م

م2018رقم وتاريخ االجتماع خالل العام    

506 507 508 509 510 511 512 
عدد مرات 

 الحضور
 نسبة الحضور

 يناير 1
18 

 فبراير

19 

 فبراير

8 

 أبريل 

27  

 مايو 
16 

 سبتمبر 

11 

 ديسمبر

 %100 7من    7 الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي 1

 %57 7من    4 السليمان زعبد العزيسعود  األستاذ/ 2

 %0 7من    0 الدكتور/ سامي محسن باروم 3

 %100 7من    7 محمد رحيمي عبد هللاالمهندس/  4

 %100 7من    7 علي السيف فعبد اللطياألستاذ /  5

 %100 7من    7 الرزاق الدريعان المهندس / الوليد عبد 6

 %100 7من    7 المهندس / معتز قصي العزاوي 7

 %100 7من    7 الراجحي  عبد هللااألستاذ / تركي  8

 %100 7من    7 العيسى  عبد هللااألستاذ / فهد  9

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  والعشرون: السادس 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 اجراءات الشركة م2/1/2018 1

 اجراءات الشركة م21/3/2018 2

 الجمعية العامة م8/4/2018 3

 ملف أرباح م10/4/2018 4

 أخرى م16/10/2018 5

 أخرى م26/12/2018 6

 

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

 بأي منهم عالقة  وأو أي شخص ذلكبار التنفيذيين فيها أو الشركة 

  قيمة األعمال أو العقد مدة األعمال أو العقد طبيعة األعمال أو العقد صاحب المصلحةاسم العضو  م

1 

  اإلنشائية:لتوريدات واشركة الباطون الجاهز 
 العربية لدى شركة الباطون األسمنتممثلي شركة ل( ةغير مباشر )مصلحة

 االنشائية:والتوريدات  الجاهز
 األستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. –عضو مجلس اإلدارة -
 .معتز قصي العزاوي/  المهندسعضو مجلس اإلدارة -
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ / معتز محمد مرتضى.-

 

 شراء أسمنت
قابلة للتجديد ما لم يتفق  سنة

 ذلكغير الطرفين على 
 لاير 55.387.000

2 

 المحدودة: شركة منتجات صناعة األسمنت
ة منتجات شركسمنت العربية لدى األ ( ممثل شركةةغير مباشر مصلحة)

 صناعة األسمنت المحدودة:
 م31/3/2018حتى  قاسم عبد الغني الميمنيم. الرئيس التنفيذي -
 . وحتى تاريخه م1/4/2018الرئيس التنفيذي د.بدر أسامة جوهر من -

قابلة للتجديد ما لم يتفق  سنة بيع أكياس أسمنت
 لاير 14.241.000 ذلكغير الطرفين على 
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لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم  والمستحقةالمسددة المدفوعات النظامية بيان بقيمة  والعشرون: الثامن

 ع وصف موجز لها وبيان أسبابهاتسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية م

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

 بها. ةالعامل للبلدانة يلألنظمة الضريبالشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية  وتخضع

 م.2018ذي تم تفعيله في يناير في نظام ضريبة القيمة المضافة وال لقامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجي الضريبة:

االستحقاق ويتم تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات االجتماعية وفقا ألساس  :االجتماعيةالتأمينات 

                                    . سداد التأمينات االجتماعية شهرياً عل أساس المستحق عن الشهر السابق

  لبيانا

 سعودي(لاير  )ألف م2018

  المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد المسدد

 15.135 9.829 الزكاة

 1.228 5.738 الضريبة 

 418 3.735 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 0 1.897  ، وزارة العمل ( جوازاترسوم حكومية ) 

 17.999 23.846 رسوم استغالل الخامات

 34.780 45.045 اإلجمالي

  المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :والعشرونالتاسع 

 )ألف لاير سعودي(                   .م2018 يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام

 م2017 م2018 البيان

 57.079 55.626 مكافأة نهاية الخدمة

 2.170 - برنامج القرض الحسن

 4.500 3.950 مكافأة أداء سنوية للموظفين

 63.749 59.576 اإلجمالي

 

 م 2018 للعام المالية السوق هيئة ألنظمة وفقاً  اإلدارة مجلس قراراتا الثالثون:

 اإلقرار/ التأكيد رة ـالفق م

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

 ال تنطبق م(1994دارة للمراجعة الداخلية منذ العام إلديها  )الشركة

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

أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات،  هأدائوعزله وتحديد أتعابه وتقييم تعيين مراجع حسابات الشركة 

 .وأسباب عدم األخذ بها
 ال تنطبق

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

( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك 45الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة) هم( أبلغوائوأقرباالتنفيذيين 

 الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

 ال تنطبق

4 

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

شركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة في أسهم أو أدوات دين ال

 المالية األخيرة.

 ال تنطبق

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

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

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

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

 .أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
 ال تنطبق
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 اإلقرار/ التأكيد رة ـالفق م

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

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

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

 .احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةبيان بقيمة أي است مارات أو  10
 ال تنطبق

 

11 
وأن  -أو منسوبيها  رةاإلداسواء للمساهمين أو أعضاء مجلس  –أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت  ممتازةليس لدى الشركة أسهم 

 من الحقوق حسب النظام. وغيرهاكل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت 
 ال تنطبق

 كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

1 
 .أ. أن سجالت الحسابات أ عدت بالشكل الصحيح

 .سليمة ون فذ بفاعلية سب. أن نظام الرقابة الداخلية أ عد على أس

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

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

 أجلها. من المعيَّن الفترة انتهاء قبل م2018لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خالل العام  3

 م.2018 العام الماليال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن  4

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

 م.2018لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد خالل العام المالي  6

 م.2018اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أك ر خالل العام المالي لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد  7

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

 م.2018أو أك ر عند إعداده خالل العام المالي 

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

 منافسة )باست ناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعامالت مع األطراف ذوي العالقة(. أعمالترخيص بممارسة 

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

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

 م.2018العام المالي لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل  12

 

 البيئةحماية  والثالثون: الحادي

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

لبيئية، سياستها وذلك من خالل االهتمام بتطبيق كافة االنظمة المعمول بها محلياً ودولياً وإتباع التكنولوجيا الحدي ة في الحد من الملوثات ا

ً والخاصة بإستبدال المرسبات الكهربائية القديمة بمرسبات قماشية فقد تم االنتهاء من تنفيذ كافة ا لتعديالت الضخمة المخطط لها مسبقا

ملغم للمتر المكعب  10حدي ة ذات كفاءة عالية تتبع أحدث التصاميم التكنولوجية العالمية في هذا المجال، حيث ال يتعدي إنبعاث األغبرة 

كما تم تجديد الرخص البيئية  ملغم/ متر مكعب(. 150هيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة )مقارنة بحدود ال أقل بك ير الواحد وهو

وذلك تبعاً ألنظمة الهيئة العامة لألرصاد وحماية والحصول على رخصة تشغيلية لمحاجر الشركة،  والسادس،التشغيلية للخطين الخامس 

 البيئة.

استكملت الشركة نجاحها المستمر بإجتياز  فقد( 14001) أيزو  يئية الدوليةوكأول شركة أسمنت حاصلة علي شهادة االعتماد الب

سمنت العربية معايير وقوانين الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في األكذلك وضعت شركة  المراجعة ال انوية للشهادة البيئية الدولية

التي من شأنها االلتزام والتوافق مع حدود ومعايير الهيئة، ومن صدارة أولوياتها واهتماماتها، وحرصت علي وضع األنظمة والبرامج 

   ضمنها تركيب أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة اإلنبعاثات والتي تستطيع رصد قراءات اإلنبعاثات وحفظها لفترة سبع سنوات متواصلة.

 الجودةمراقبة  والثالثون: الثاني

ً وتطوراً مستمراً، إليمانها بأنها تحقق 1955أولت شركة اإلسمنت العربية منذ نشأتها عام  م الجودة في جميع أعمالها اهتماما خاصا

فوضعت السياسات واإلجراءات المنظمة لتطبيق  التميز، والريادة، واالستدامة، وتعزز التنافسية على جميع األصعدة المحلية والعالمية، 

دة لسير العمل بإداراتها المعنية، وواكبت التطور التكنولوجي بتطبيق أحدث الطرق واألساليب المعتمدة، والتي تهدف من منهجية الجو
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ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة ال قة لدى عمالئها بتزويدهم بمنتجات من اإلسمنت تلبي رغباتهم ومتطلباتهم، ومحققة أفضل 

ً في مراحل المعايير والمواصفات المحلية  ً وتطبيقيا والعالمية، ومن خالل تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية واالستراتيجية نظريا

ً في إنجاز متميز أضاف ب عداً جديداً لضبط ومراقبة  التصنيع والعمليات اإلنتاجية، حيث قامت الشركة بأتمتة الخطوط، والتحكم بها آليا

 الجودة.

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

ً كامالً بمعايير ومقاييس الجودة، والتي من مميزاتها  للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاما

لشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في األسواق العالمية. كما تعزيز سمعة ا

ً من 2002( منذ عام 9001 )أيزوحصلت الشركة على شهادة اعتماد إدارة الجودة  ً بصفة دورية وخارجيا م والتي يتم مراجعتها داخليا

 )أيزو مع (IMS) ام الشركة بمتطلباتها، وتعمل الشركة اآلن على الحصول على شهادة نظام اإلدارة المتكاملجهات معتمدة لتأكيد التز

 وإضافة إلى ما تقدم فقد حصلت الشركة على شهادات المطابقة من معاهد عالمية أمريكية، وألمانية. (. 140001

 البشريةالموارد  والثالثون: الثالث

إحدى أهم الموارد التي تميز المنظمات في العصر الحالي ذلك أن العنصر البشري يعد من أثمن موارد المنظمات تشكل الموارد البشرية 

في تعزيز ق درات المنظمة التنافسية، وتسعى شركة األسمنت العربية بشكل دائم إلى المحافظة على الموارد البشرية العاملة  واألك ر تأثيراً 

قطاب الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية كي تساهم بقوة في تحقيق أهداف فيها وتنميتها وتدريبها واست

المنظمة، لذلك قامت إدارة الموارد البشرية إلى قياس مدى رضا الموظفين عن عملهم في شركة األسمنت العربية عن طريق وضع نموذج 

صائية للنتائج ليتم معالجة نقاط الضعف واإلرتقاء بالموارد البشرية بالشركة والذي استبيان صريح وموضوعي و تم عمل دراسة إح

كما تهتم شركة األسمنت العربية ببرامج التدريب والتطوير لتقليص الفجوة بين  .على تحقيق األهداف المنشودة باذن هللا ينعكس إيجاباً 

 وتحسين كفاءة اإلنتاج. متطلبات الوظيفة ومهارات العاملين وذلك لالرتقاء بالعمل 

وبرامجها ومبادراتها هي مسئولية متكاملة على جميع فئات المجتمع، فقد قامت إدارة الموارد  2030ألن تحقيق رؤية مملكتنا الغالية و 

ه عن طريق برنامج تمهير وهو برنامج تدريب على رأس العمل موج ()هدفالبشرية بتفعيل برامج صندوق تنمية الموارد البشرية 

للخريجين السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية حيث تقوم الشركة بتدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات الالزمة 

  . إلعدادهم للعمل

النطاق البالتيني حسب التصنيف المتبع في  محافظة على% 50وتلتزم الشركة ببرامج السعودة حيث حافظت على نسبة سعودة تتجاوز 

 برنامج نطاقات والخاص بصناعة األسمنت.

  معهم:المساهمين وآليات التواصل حقوق  والثالثون: الرابع

همية بالغة، من خالل إطالعهم على أسمنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها األفى إطار حرص شركة 

على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون ، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر الشركة وتطلعاتها من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتهاداء أ

مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما  ،) تداول ( السوق المالية السعودية شركةلها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع 

ووسائل اإلفصاح األخرى وفقاً  والصحف اليومية ألولية والنتائج المالية السنوية الكاملة على موقع الشركة اإللكترونيفى ذلك النتائج ا

، كما نظمة المعمول بها فى المملكةواأل لسياسات اإلفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية

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

كما خصصت الشركة مسئول عالقات مساهمين أنيطت به مسئولية توفير المعلومات  لمساعدتهم فى استالم جميع مستحقاتهم المالية.

تم الربط وحسب توجيهات هيئة السوق المالية فقد ، المالية والمساهمين والمست مرينواإلجابة عن إستفسارات مسئولي األسواق 

 مع مشروع نظام إدارة شكاوى المست مرين، والذي يهدف إلى أتمتة إجراءات شكاوى المست مرين لدى هيئة السوق المالية.اإللكتروني 


