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 مجلس اإلدارة كلمة

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  السادة المساهمين

يشــمل والــذي  م2014أن يضــع بــين أيــديكم تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المــالي شــركة اســمنت اليمامــة  مجلــس إدارةســر ي

تحـــافظ علـــى مكانتهـــا فـــي طليعـــة  نأاســـتطاعت الشـــركة  -بحمـــد اهللا– ، حيـــثالتشـــغيلي والمـــالي داء الشـــركةاستعراضـــًا آل

 .بتقديم أفضل الخدمات لعمالئها والتزامها جودة منتجهابشركات االسمنت في المنطقة 
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 مجلس اإلدارةتقرير 
 

 نشاط الشركة: أوالً 

عــن طريــق مصــنعها  )التشــطيبات أســمنت، المقــاوم لألمــالح ،العــادي( ســمنتاال عــدة أنــواع مــن تقــوم الشــركة بإنتــاج

 .الكائن في مدينة الرياض، وتقوم باالتجار فيه وتسويقه داخل المملكة

مليـون طـن ) 6,25(بمـا يعـادل  مليـون طـن كلنكـر) 5,95( السنوية لألفران حالياً  التصميمية إلنتاجيةوتبلغ الطاقة ا

 اإلنتاجيــةمــن كامــل الطاقــة % 103 نســبتهتنــتج مــا  أنم مــن 2014واســتطاعت الشــركة هــذا العــام  ســنوياً  ســمنتا

مليون طن اسمنت في ) 6,7(مليون طن كلنكر هذا العام أي ما يعادل ) 6,127(، حيث تم انتاج  اإلنتاجلخطوط 

 .السنة

 نتائج أعمال الشركة: اً نيثا

 :مبيعات وأرباح الشركة .1
 

طــن  )خمســة مليــون واربعمائــة وســتة واربعــون ألــف(مليــون طــن ) 5,446( ســمنتبلغــت الكميــة المباعــة مــن اال

 %)14( قـدره بـنقصم 2013للعـام  طـن )ألـفوثالثمائة وأحد عشر ستة ماليين (مليون طن ) 6,311(مقابل 

مقابـل  سـمنتامليـون طـن ) 57( بلـغ م2014عـام  فـي سـمنتاالالمملكـة مـن وتجدر اإلشـارة إلـى أن اسـتهالك 

 %).2(زيادة قدرها ب م2013للعام سمنت امليون طن ) 56(

فــــــي  مليــــــون لایر )881(مقابـــــــل  لایرمليــــــون ) 712( م2014هـــــذا وقــــــد بلغــــــت األربــــــاح اإلجماليــــــة فــــــي عــــــام 

لایر  مليــــــــون) 658( م2014لعــــــــام ت األربــــــــاح التشــــــــغيلية بلغــــــــ كمــــــــا) %19( قــــــــدره نقصبــــــــ م2013عــــــــام 

ـــــــل  ـــــــ2013لعـــــــام ) 829(مقاب ـــــــدره نقصم ب ـــــــة  ســـــــبب ىويعـــــــز  )%21( ق ـــــــاح اإلجمالي ـــــــاض فـــــــي األرب االنخف

كمــــــا   ،علــــــى االســــــمنتوذلــــــك النخفــــــاض الطلــــــب  المباعــــــة الكميــــــةالــــــنقص فــــــي واألربــــــاح التشــــــغيلية إلــــــى 

فــــــــي عــــــــام  لایرمليــــــــون ) 870(مقابــــــــل لایر  مليــــــــون) 671( م مبلــــــــغ2014ام لعــــــــبلغــــــــت األربــــــــاح الصــــــــافية 

م إلــــــــى  2014يعــــــــزي ســــــــبب اإلنخفــــــــاض فــــــــي صــــــــافي األربــــــــاح لعــــــــام و  )%23(نقص قــــــــدره ، بــــــــم2013

ــــــة المباعــــــة ــــــنقص فــــــي الكمي ــــــب ال ــــــاض الطل ــــــادة مخصــــــص الزكــــــاة الشــــــرعية نظــــــرا النخف ــــــرة  لهــــــذه، وزي الفت

   .م2013لكنلنكر المستورد خالل العام اإلعتراف بالدعم الحكومي لو  مقارنة بالفترة السابقة
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م إلـى عـام 2010 مـن عـام سـنوات خمـس خـالل األربـاحالمبيعـات وصـافي  قيمةويوضح الرسم البياني التالي  

   : م2014
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األرباحصافي المبيعات

)بماليين الرياالت(م  2014م إلى 2010المبيعات وصافي األرباح من 

 
 :اإلنتاج .2

 م2014عـام ل الخـ طـن) وسـبعة وعشـرون ألـف سـتة ماليـين ومائـة(مليـون طـن ) 6,127(من الكلنكـرالمصنع بلغ إنتاج 

وخمســة وســبعون ة ماليــين تســ(مليــون طــن ) 6,075( مقابــل ) األفــران إلنتــاج التصــميمية الطاقــةمــن % 103وهــي تمثــل (

 .اإلنتاجتشغيل خطوط  اءةكفويعود سبب الزيادة إلى  %).1( اهقدر  بزيادة م2013عام  خالل طن) ألف

 م2014طــن خــالل عــام ) واثنــان وثالثــون ألــفخمســة ماليــين وأربعمائــة (طــن مليــون) 5,432( ســمنتوقــد بلــغ إنتــاج اال 

 %).15( م وبنقص قدرة  2013 طن خالل عام) ستة ماليين وثالثمائة وواحد وستون ألف( مليون طن )6,361( مقابل
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إلـى عـام  م2010سـنوات مـن عـام  خمـسويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتـاج الشـركة مـن الكلنكـر خـالل 

 :م2014
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)بأالف طن(م 2014م إلى 2010إنتاج الكلينكر من 

 
 :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .3

ولم تقم الشركة بتصدير أي  ،المملكة العربية السعوديةفي المنطقة الوسطى من  جميع مبيعات الشركة تمت

 .م2008الصادر في يونيو  جزء من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذًا لقرار حظر التصدير

 )األطنانالكمية بآالف (

    

 

 

 

 
          

 البيان
بيان بكميات المبيعات 

 م2014في 
بيان بكميات المبيعات 

 م2013في 

 6,311 5,446 المبيعات المحلية

 ____ ____ المبيعات الخارجية

 6,311 5,446 المجموع
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 المشروعات والخطط المستقبلية: ثالثاً 

  ERPموارد األعمال ر مشروع تطوي .1

 ) YAMAMA Enterprise Resource Planning System–YES(المسمى 

هذا  م،2013-12-08بحمد اهللا تم تشغيل النظام بشكل كامل ليربط جميع وحدات العمل بالشركة بتاريخ  

، م2013كمشروع العام من قبل شركة أوركل في المملكة العربية السعودية لعام " يس"وقد تم اختيار مشروع 

 .كما هو موضح أدناه على موقعها الرسمي هاوقامت بنشر قصة نجاح

 
  لصناعة االسمنت في الشركة اليمنية السعودية االستثمار .2

خـالل الربـع األول  بـأن الشـركة قـد قامـت"م 2011السـابق للعـام دارة تقرير مجلـس اإلفي  هإلي كما سبق اإلشارة

 375(مليــون دوالر 100ة الســعودية البــالغ نيــمــن رأس مــال الشــركة اليم% 20م بشــراء نســبة 2010مــن العــام 

، لشـركةلسعودي تم تمويلها من التـدفقات النقديـة  لایرمليون  75وبذلك تكون حصة الشركة ) سعودي لایرمليون 

بالقرب مـن مدينـة عـدن بين أ ةفي محافظ ، ويقع المصنعباتيس سمنتامصنع  وتمتلك الشركة اليمنية السعودية

بـأن المصـنع فـي بدايـة التشـغيل  اإلحاطـةمـع ، سـنوياً  سمنتا مليون طن 1.4للمصنع ة يوتبلغ الطاقة التصميم

نـة التـي تمـر الراهالظـروف ر سـتمراالو ، م2011التشـغيل التجـاري أواخـر عـام كان من المتوقع بدايـة التجريبي و 

و  وجــاري متابعـة الوضــع هنـاك عــن كثــب هفــي تاريخـالتشـغيل التجريبــي  فقـد تعــذرجمهوريــة الـيمن الشــقيقة بهـا 

 بتكوين مخصص لهبوط االستثمار وذلك لمواجهة أي إنخفـاض محتمـل فـي قيمـة االسـتثمارقامت الشركة  هعلي

 .مليون لایر 45م مبلغ  2014العام حيث بلغ رصيد المخصص في نهاية 

 

 نقل المصنع من الموقع الحالي .3

م بأنـــــة ورد للشـــــركة خطـــــاب مـــــن الجهـــــات الرســـــمية  2013 قرير الســـــنوي الســـــابق للعـــــامتـــــم اإلشـــــارة بـــــالت

ـــــة رورة نقـــــل المصـــــنع مـــــن موقعـــــة الحـــــاليبضـــــ ـــــروة المعدني ـــــرول والث ـــــد قامـــــت وزارة البت خـــــالل العـــــام ، وق

ـــــع ـــــالث مواق ـــــإقتراح ث ـــــة الحـــــالي ب ـــــة االستكشـــــاف عـــــن  تعديني ـــــك إلجـــــراء عملي ـــــاض وذل ـــــة الري خـــــارج مدين

أفضــــل المواقــــع مـــــن  جــــاري العمــــل علــــى ذلـــــك إلختيــــار، و لحجــــر الجيــــري المســــتخدم فـــــي اإلنتــــاجمــــادة ا

 .الكمية المتوفرة بهاالخام و  حيث جودة المواد
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 التعامل مع األطراف ذات العالقة: رابعًا 

للشــركة ويــتم تحديــد قيمــة تلـــك  االعتيــاديتقــوم الشــركة خــالل العــام بالتعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة فـــي نطــاق العمــل 

  .لجدول التالي يبين هذه التعامالتلمعامالت بالقيمة العادلة واا

  .شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اختيارإجراء منافسة بين بعض من شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم تم  )1(
عـن  االسـميةبالقيمـة  وذلـك) مليـون دوالر 100( لایرمليـون  375البالغ رأسـمالها  سمنتالسعودية لال في الشركة اليمنية لایرمليون  75بقيمة  %20حصة  ءشراتم   )2(

 –الكبيـر  بـن سـعود سـلطان بـن محمـد/ سـمو األميـرمـن تـم الشـراء منـه  مـن ضـمنو عـن جـزء مـن حصصـهم  والسـعوديين بعض الشـركاء اليمنيـين الشراء منطريق 
 .لایرمليون  15من حصة الشركة بقيمة % 4 مقدارهما  م شراء، حيث تالمنتدب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعض

، مـن خـالل أحـد البنـوك عـن طريـق منافسـة ة خمـس سـنواتدمليـون لایر لمـ 50مصدرة من قبـل شـركة المراعـي بمبلـغ اإلستثمار في صكوك م 2013تم خالل العام  )3(

  .م2014ألف لایر خالل عام  962، وتم استالم عائد وقدره عامة

 مدة العقد طرف ذو عالقة نوع المعامالت طبيعة العالقة صاحب العالقة

 الرصيد في 

31/12/

 م2013

قيمة 

معامالت 

2014 

 الرصيد في

31/12/

 م2014

شركة منتجات صناعة -1
 "بجدة"سمنتاال

تمتلك 
من % 33.33الشركة

 رأس مال الشركة

شراء أكياس الورق 
 الخاصة بالتعبئة

ــ  )1,796( 18,036 )1,546( مفتوح ـــــــــــــــــــ

شركة الدرع العربي  – 2
 )1(للتأمين التعاوني

كانت تمتلك اليمامة 
% 3.79حصة قدرها 

ببيع قبل أن تقوم 
 حصتهاكامل 

 تأمين

نائب رئيس مجلس 
العضو  –اإلدارة 

/ المنتدب سمو األمير
سلطان بن محمد بن 

 سعود الكبير

 سنوي
1,122 

 
12,634 1,399 

شركة االسمنت اليمنية  – 3
 )2(السعودية

% 20تمتلك الشركة 
 من رأس مالها

 تحويالت مالية

 إنتاج االسمنت

نائب رئيس مجلس 
العضو  –اإلدارة 

/ المنتدب سمو األمير
سلطان بن محمد بن 

 سعود الكبير

يملك نسبة من (
 )االستثمار

 19,703 ــــــــ 19,515 مفتوح

 )3(شركة المراعي – 4

استثمار في صكوك 
مصدرة من شركة 

 المراعي
 استثمار

نائب رئيس مجلس 
العضو  –اإلدارة 

/ المنتدب سمو األمير
سلطان بن محمد بن 

 سعود الكبير

 50,000 ــــــــ 50,000 سنوات 5

 )القيمة بآالف الرياالت(
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 الشركة استثمارات: خامساً 

القابلة  والمحافظ الصناديق العقارية والصكوكوكذلك بعض  ،في بعض الشركاتاليمامة  سمنتاتستثمر شركة 
 .م31/12/2014كما هي في  االستثماراتهذه  قيمة والجدول التالي يبينلإلتجار 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 اسم الشركة
حصة 

 (%)اليمامة

  في االستثمارقيمة 

 م31/12/2014

 28,019 %33.33 )1("بجدة"سمنتشركة منتجات صناعة اال )1

 112,500 %5.625 )1()ةمقفل شركة مساهمة(شركة التصنيع وخدمات الطاقة  )2

 6 %0.0625 )3()1()ةشركة مساهمة مقفل( شركة الكيان للبتروكيماويات )3

 140,460 %6.12 )2()عامةشركة مساهمة ( سمنت حائلاشركة  )4

 30,060 %20 )4)(1()صافي( سمنتالشركة اليمنية السعودية لال )5

 311,045  االستثمارات في الشركاتإجمالي 

 -:مختلفة استثمارات في صكوك وصناديق

 50,000  استثمار في صكوك )6

 152,892  استثمار في صناديق عقارية )7

 260,417  )5(اوراق مالية قابلة لإلتجار محفظةاستثمار في  )8

 43,041  )6(استثمار في صندوق لألطروحات األولية )9

 861,208  استثمار في صناديق متاجرة )10

 1,678,603  االستثمارات إجمالي 

 . تم تحديد قيمة االستثمار طبقًا للقيمة الدفترية )1(
 .م31/12/2014تم تحديد قيمة االستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقًا للقيمة السوقية للسهم بتاريخ  )2(
 .للشركة مصفى تعيين وتمتمت الموافقة على تصفية الشركة  15/5/2013وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ  )3(
 .مليون لایر 45مليون لایر ليصبح إجمالي المخصص  15تم تكوين مخصص هبوط استثمار إضافي عن العام الحالي بمبلغ  )4(
-10-27بتــاريخ  بالقيمــة الســوقية )كيــان-الصــحراء (شــركتي  أســهم تقيــيمتــم  م 14/08/2014حســب اإلعــالن المــدرج بتــداول بتــاريخ بنــاءًا علــى قــرار مجلــس اإلدارة بفــتح محــافظ اســتثمارية  )5(

وقـد تـم تقيـيم المحفظـة علـى اسـاس السـعر السـوقي لالسـهم بتـاريخ  ) مـرخص مـن هيئـة السـوق الماليـة ( تحت ادارة مدير المحفظة االستثمارية ونقلها مليون لایر 200باإلضافة لمبلغ  م2014
 .مليون لایر 6بمبلغ  غير محققة  ارية خسارةوقد حققت المحفظة االستثمالخسائر غير المحققة بقائمة الدخل هذا  –واألثر المالي تم عكسة في المكاسب م 31-12-2014

 ن لایرمليو  50لألطروحات األولية بمبلغ تم االشتراك في صندوق  )6(
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 للعام القادم القـروض: سادساً 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 المانحة الجهة

 لقرضل

مدة 

 القرض

أصل القرض 

 الممنوح

قساط ألا

 المسددة

رصيد القرض 

 م01/01/2014في

المسدد خالل 

 م2014العام  

الرصيد نهاية 

 م2014

ــــــــة  صــــــــندوق التنمي
ة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعي

 السعودية

 10,378 )20,756( 31,134 449,418 459,796 سنوات 8

 للعام القادم يلي جدول بمستحقات القرضوفيما 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 المبلغ التاريخ

 10,378 م02/06/2015

 10,378 إجمالي المستحق

 الشركات التابعة: سابعاً 

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيسي

مال  رأس

 الشركة
 نسبة اليمامة محل العمليات الدولة

شركة منتجات صناعة 

 "بجدة"سمنتاال

أكياس إنتاج وبيع 

 أوراق االسمنت
 السعودية لایرمليون  18

 – الرياض
 جدة

تمتلك 
من % 33.33الشركة

 رأس مال الشركة
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 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية: اً ثامن

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2013 م2014 البيان

 7,049 8,954 الرسوم الجمركية

 33,668 39,783 *الزكاة

 9,562 9,939 اشتراكات التأمينات االجتماعية

 2,868 2,769 تأشيراترسوم 

 40,734 40,600 رسوم استغالل محاجر

 2,266 2,266 إيجارات سكة الحديد

 96,147 104,311 المجموع

م وحصلت علـى شـهادة بـذلك ، كمـا قامـت  2009م إلى  2006قامت الشركة بالحصول على ربط نهائي من مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام من *

 .م من مصلحة الزكاة والدخل 2013المستحقة عليها حتى العام الشركة يسداد الزكاة 
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 وخدمة المجتمع االجتماعيةلية ؤو المس: اً تاسع

 :االجتماعيةالتبرعات والمساهمات  )أ (

الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي  الشركة  إستراتيجيةانسجامًا مع 
عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج  لخدمة المجتمعجهودها  الشركة احتياجات المجتمع، كثفت 

هذا . مبادرة  وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنيةالالمسؤولية االجتماعية وذلك من خالل 
أسمنت اليمامة شركة وتتبلور أنشطة  لدعم برامج المسؤولية االجتماعيةالشركة مبلغ سنوي كبير وتخصص 

 -:في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن أربعة مجاالت رئيسية وهي 
 العلوم والتدريب    .1
 الدعم الخيري .2
 البيئة          .3
 عاليات المجتمعف .4

 :م  2014تفاصيل التبرعات للعام 

رعاية الشركة لجائزة اإلبداع الصناعي للـدورة الثانيـة  •

 .لهيئة المدن الصناعية

 .أمانة منطقة الرياض الحتفاالت عيد الفطر •

 نادي الهندسة الكيمائية •

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين •

ـــــــيظ القـــــــران الكـــــــريم • ـــــــة الخيريـــــــة لتحف دار  - الجمعي

 .الفضائل

 .لمؤسسة الخيرية لرعاية األيتاما •

 .جمعية المكفوفين الخيرية •

 .الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان •

 .ر بحي الشفاجمعية الب •

 .الجمعية الخيرية لمتالزمة داون •

 .)إنسان(جمعية األيتام  •

 .جمعية أصدقاء المرضى •

 .جمعية األطفال المعاقين •

 .لتحفيظ القرآنجمعية الخيرية ال •

  .مركز األمير سلمان االجتماعي •

 .جمعية السكري السعودية الخيرية •

 .)نقاء(جمعية الخيرية لمكافحة التدخين ال •

 .وزارة التربية والتعليم •

 .جمعية اإلعاقة الحركية للكبار •

 .جمعية البر بالرياض •

 .جمعية السعودية لطب العيونال •

 33 ودعــــم المنتجــــة األســــر معــــرض فــــي المشــــاركة •

 .أسرة

 بهيئـة الرابعـة دورتـه فـي الفـرص منتدى في المشاركة •

 .م2014العام عن الصناعية المدن

 .االجتماعي والتأهيل التوعية جمعية •

 .ماعندك أغلى سنك :التوعوي بالبرنامج المشاركة •

 .تبرعات خيرية أخرى •
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 :السالمة والصحة والبيئة ) ب(

بتطبيــق كافــة المقــاييس والمعــايير الســعودية والعالميــة  وفــي مجــال جهــود المحافظــة علــى البيئــة، تلتــزم الشــركة

للحفــاظ علــى ســالمة البيئــة تحــت إشــراف ومتابعــة مصــلحة األرصــاد وحمايــة البيئــة فــي المملكــة، وتراعــي كافــة 

المتطلبـات ضـمن المبـادئ األساسـية التـي تتبناهـا فــي سياسـتها التشـغيلية فـي مصـانعها، وتحـرص علـى إنتظــام 

تر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط اإلنتاج في كل مرافق المصـنع بكفـاءة تامـة وسالمة أعمال الفال

تفوق كثيرًا المتطلبات المحددة من قبل مصلحة األرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على 

  -: SGSالسويسرية –الشهادات التالية من شركة الفحص العالمية 

 م اإلدارة البيئية شهادة مطابقة نظاISO14001 ) وتعتبر الشركة من الشـركات األوائـل التـي حصـلت علـى

 ).هذه الشهادة في المملكة

   شهادة إدارة السالمة والصحة المهنيةOHSAS18001 ) وتعتبر الشركة هي أول شركة سـعودية تحصـل

 ).سمنتعلى هذه الشهادة في قطاع اال

  ًدراســات البيئيــة لمكتــب متخصــص ل بالتعاقــد مــع قامــت الشــركة   البيئــةســالمة  مــن الشــركة علــى حرصــا

وكانـت نتـائج   وذالـك تحـت إشـراف الرئاسـة العامـة لألرصـاد وحمايـة البيئـة  لتقييم الوضع البيئي للمصنع

 . ةالنتائج للرئاسالمطلوبة وتم رفع  بالمعايير اليمامةشركة اسمنت جيدة تدل على التزام  الدراسة 

 :البشرية الموارد : اً عاشر 

 :بيئة العمل   .1

تؤمن الشركة بأهمية الموارد البشرية والتي تعد من أهم وظائف اإلدارة وتعطي أهمية خاصة للعنصر البشري الذي 

ال يمكــن أن ُيســتبدل بالتكنولوجيــا مهمــا تطــورت وتقــدمت  يعــد أثمــن مــورد لــدى اإلدارة واألكثــر تــأثيرًا وركنــًا أساســيا 

القـــوة الدافعـــة لنموهـــا، لـــذلك تقـــوم الشـــركة باســـتمرار بـــدعم مشـــاركة موظفيهـــا لنجاحهـــا عبـــر باعتبـــاره احـــد عناصـــر 

المشـاركة اإليجابيــة فــي تطــوير أعمــال الشــركة علــى جميــع المسـتويات وخلــق بيئــة عمــل مالئمــة تمكــنهم مــن العمــل 

اســبة ووســيلة جــذب كفريــق واحــد حيــث أقــرت العديــد مــن البــرامج واألنظمــة والتــي تهــدف إلــى إيجــاد بيئــة عمــل من

 :للكفاءات منها

تمنح لمن يسهم في تطوير أعمال الشركة على كافة األصعدة وهي مكافأة مالية و معنوية تهدف إلـى : مكافأة التميز •

تهيئــة بيئــة وثقافــة عمــل محفــزه علــى روح االبتكــار واإلبــداع حيــث أضــحت نتائجهــا وهللا الحمــد ملموســة علــى العمــل 

 .لماضيةوالعاملين خالل الفترة ا
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سـعيًا مـن الشـركة فـي تهيئـة بيئـة عمـل مناسـبة تراعـي ظـروف الموظـف أقـر هـذا القـرض وهـو عبـارة : قرض الزمالـة  •

بهدف مساعدته لتغطية احتياجاته الطارئة حيـث اعتمـد مجلـس اإلدارة هـذه القـروض  عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف

بعدد  لایر )5,027,287(م مبلغًا وقدرة 2014رفة لعام م، وقد بلغ ما تم ص1985هـ الموافق 1405اعتبارًا من عام 

 .موظف) 327(دفعه لـ ) 12(

من خالل ربط التقييم باألهداف آليًا تحسبًا للدقـة والوصـول إلـى مبـدأ العدالـة بـين " إدارة األداء" تطبيق النظام اآللي لـ •

 .العاملين

وذلك بهدف إعداد وتأهيل نخبة من القيادات الواعدة اعتمدت الشركة برنامج قادة المستقبل : برنامج قادة المستقبل •

لتلبية احتياجات الشركة في المستقبل ولضمان استمرارية توفير الصف الثاني من القيادات القادرة على سد 

در وفقا ألعلى ختيار الكواوعملية إ وعدم تعرضها لالهتزاز وقد تم تنفيذ هذا البرنامجالمستقبلية احتياجات الشركة 

 .تحت التنفيذ المعايير العالمية

سعيا من الشركة لمواكبة احدث الممارسات اإلدارية فقد قامت بتطوير هيكل الجدارات األساسية : تطوير الجدارات •

 .للشركة لتكون أساسًا لعملية التوظيف واالختيار والتطوير للكوادر البشرية

البشرية للتأكد من مواكبتها للتطورات والتغيرات ولكي تدعم  تم مراجعة لوائح وٕاجراءات الموارد: اللوائح واإلجراءات •

 توجه الشركة في استقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها

نتيجة للسياسات الحكومية في التركيز على توظيف السعوديين بشركات القطاع الخاص فقد أصبح : المزايا واألجور •

لتي تتطلب المراجعة الدورية للمزايا والحوافز واألجور التي تقدمها استقطابهم والمحافظة عليهم يشكل أحد التحديات ا

الشركات وهذا ما دأبت علية الشركة حيث تقوم بمراجعة تلك المزايا وتحديثها لتصبح قادرة على الوفاء بمتطلبات 

 .السعودة

 :التوظيف  .2

والتي   التحديات الحالية والمستقبليةعملت الشركة على استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة  
على استقطاب عدد من المهندسين ) م2014(تساهم بقوة وفعالية على تحقيق أهداف الشركة ، وقامت خالل العام 

والفنيين السعوديين حديثي التخرج للعمل كصف ثاني في مصنع الشركة وحرصت على تدريبهم وتأهيلهم لسد 
ضا مع العمل على خطة القوى العاملة من حيث التوظيف الروتيني سواًء ما اعتمد الشواغر وهذه الخطوة تتزامن أي

 العدد من%) 49(م حوالي 2014ديسمبر  31في  في الخطة أو نتيجة لبديل مستقيل، وقد بلغت نسبة السعودة
 .العاملة في الشركة للقوى اإلجمالي
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  :التدريب والتطوير  .3

وأنَّ جـودَة منتجاتهـا لـن تتحقـق أال بفكـٍر ومهـارة   التدريب استثمار في العنصر البشريأن   تدرك شركة اسمنت اليمامة

ـــدريب ســـنوية ودراســـة  ـــذلك أولـــت الشـــركة اهتمامهـــا بالتـــدريب مـــن خـــالل إعـــداد خطـــة ت ـــة ســـواعدها البشـــرية، ل وفاعلي

ئهــم فقــد تبنــت الشــركة خــالل االحتياجــات التدريبيــة للمــوظفين بشــكل دوري بهــدف تطــوير أدوارهــم الوظيفيــة وتحســين أدا

على تلبية االحتياجات التدريبية للموظفين حسب حاجة العمل عبر حزمـة مـن بـرامج التـدريب التـي تـزود  م2014العام 

 .موظف لهذا العام 330حيث تم تدريب عدد  الموظف بالمهارات التطبيقية والفنية واإلدارية الالزمة لتطوير عمله

 

 المخاطر: حادي عشر

هتمامــــــــــــــًا بالمخـــــــــــــاطر المحتملـــــــــــــة مــــــــــــــن جـــــــــــــراء المنافســـــــــــــة المتوقعــــــــــــــة محليـــــــــــــًا نتيجــــــــــــــة إتـــــــــــــولي الشـــــــــــــركة 

وتقـــــــــــوم ، الشـــــــــــركات األخـــــــــــرى لشــــــــــركات االســـــــــــمنت بالمنطقـــــــــــة الوســــــــــطى و توســــــــــعات للطاقـــــــــــة اإلنتاجيـــــــــــةال

 .الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة للتغلب عليها

  -: المخاطر المحتملة 

 :طر االئتمان مخا )1

ـــــــــد  ـــــــــى تكب ـــــــــؤدي إل ـــــــــه ممـــــــــا ي ـــــــــاء بالتزامات ـــــــــى الوف ـــــــــدرة طـــــــــرف عل ـــــــــي عـــــــــدم مق ـــــــــل مخـــــــــاطر االئتمـــــــــان ف تتمث

ـــــــــة  ـــــــــديها مخـــــــــاطر ائتماني ـــــــــإن الشـــــــــركة ال يوجـــــــــد ل ـــــــــة ومـــــــــن هـــــــــذا المفهـــــــــوم ف الطـــــــــرف اآلخـــــــــر لخســـــــــارة مالي

جوهريـــــــــة حيـــــــــث تتعامـــــــــل الشـــــــــركة بصـــــــــورة رئيســـــــــية مـــــــــع عمـــــــــالء بالســـــــــوق المحلـــــــــي يتميـــــــــزون بمصـــــــــداقية 

ــــــــــي ال ــــــــــل مــــــــــن المخــــــــــاطر المرتبطــــــــــة ف ــــــــــدى الشــــــــــركة ممــــــــــا يقل ــــــــــة ل تعامــــــــــل مــــــــــع وجــــــــــود الضــــــــــمانات الكافي

ــــــــة  ــــــــى العمــــــــالء بالقيمــــــــة القابل ــــــــت المــــــــديونيات المســــــــتحقة عل ــــــــدنيا كمــــــــا أنهــــــــا تثب ــــــــى الحــــــــدود ال باالئتمــــــــان إل

 .للتحقق

كمـــــــــــا أن الشـــــــــــركة تقلـــــــــــل المخـــــــــــاطر المرتبطـــــــــــة بالتعـــــــــــامالت البنكيـــــــــــة إلـــــــــــى الحـــــــــــد األدنـــــــــــى مـــــــــــن خـــــــــــالل 

 .مع البنوك التي تتمتع بسمعة حسنةالتعامل 

 :مخاطر سعر الفائدة )2

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة الجارية في 
السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة ولم يكن لدى الشركة أصول ذات قيمة جوهرية تحمل بفوائد 

 .العام الحالي وكذلك خالل العام السابق خالل
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 :مخاطر السيولة  )3

وتتمثل في المخاطر المرتبطة في عدم مقدرة طرف على الوفاء التزاماته قصيرة األجل والمتعلقة باألدوات 
المالية وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بالسيولة من خالل االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك يتناسب مع 

 .التزاماتها قصيرة األجل وبشكل مستمرحجم 

 

 :مخاطر العملة )4

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعار العمالت التي 
تستخدمها الشركة في تعامالتها المالية وتتركز معامالت الشركة بصورة أساسية في التعامل باللایر السعودي 

ريكي واليورو وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بأسعار العمالت من خالل التركيز على استخدام والدوالر األم
الثابت أو شبه الثابت كما أنها تراقب تقلبات معدالت العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة  العمالت ذات السعر

 .غير جوهرية

 

 حوكمة الشركة: ثاني عشر

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة )أ (

سياسة عدم تعارض قامت الشركة بتطبيق جميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركة ومن أهمها، 

المصالح، والتي سبق أن أقرها مجلس اإلدارة، وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

 .السوق المالية

 

 :لجان مجلس اإلدارة )ب (

 

 :لجنة المراجعة .1

علـى إدارة المراجعـة الداخليـة فـي الشـركة مـن أجـل التحقـق مـن مـدى فاعليـة  تقوم لجنة المراجعـة باإلشـراف
نظام الرقابة الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة بدراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابـة 

 .الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة فيها

البيانــات الماليــة  اضاللجنــة بالتوصــية لمجلــس اإلدارة بتعيــين المحاســب القــانوني للشــركة، واســتعر  متقــو كمــا 

ـــع ســـنوية للشـــركة، و  ـــعتطً الســـنوية والرب ـــانوني إضـــافة لدراســـة  ل ـــى خطـــة المراجعـــة للمحاســـب الق ـــة عل اللجن

بلــغ عـدد اجتماعـات  هـذا وقـد. مالحظات المحاسـب القـانوني علـى القـوائم الماليـة ومتابعـة مـا تـم فـي شـأنها

 . اجتماعات) 4(م 2014المراجعة خالل عام  لجنة
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 :أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وهموتتكون لجنة المراجعة من 

 رئيس اللجنة         مبارك بن جابر المحيميد/ األستاذ

 عضو        المريشد بن مباركراشد / ستاذألا

 عضو       براهيم بن عبد العزيز المهناإ/ المهندس

 عضو                  سطام بن عامر الحربي/ األستاذ

 
 :لجنة الترشيحات والمكافآت .2

أعضائه، ورفع التوصيات في  أداءمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وفعالية و  الترشيحات والمكافآت تتولى لجنة

ستقاللية وعدم تواجد إرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من يشأن التغي

ومراجعة المكافآت  ،المطلوبة حتياجاتاإلوفق  والتوصية لترشيح العضو تعارض مصالح للعضو،

 .والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب السعودة

 .تماعإج) 1( م2014الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 :وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من 

 رئيس اللجنة       سلطان بن محمد بن سعود الكبير/ سمو األمير

 عضو          فيصل بن سليمان الراجحي / المهندس

 عضو            فهد بن ثنيان الثنيان/ األستاذ

  عضو      )المدير العام( جهاد بن عبد العزيز الرشيد/ األستاذ

 
 :االستثمارلجنة  .3

بحيث يكون عملها الرئيسي تقديم التوصيات بشأن إدارة المبالغ  تكوين لجنة االستثمارمجلس اإلدارة أقر 
النقديه المتوفرة لدى الشركه في المجاالت اإلستثماريه المتاحه وحسب الضوابط المعتمدة من مجلس 

 .اإلدارة

 :من  االستثماروتتكون لجنة 

 رئيس اللجنة          فيصل بن سليمان الراجحي / المهندس
 عضو          المهنا بن عبدالعزيز إبراهيم/ المهندس
 عضو            الحربيبن عامر سطام / األستاذ

 
 .إجتماعات) 7( م2014خالل عام  االستثمار لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 
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 مجلس اإلدارة )ج (

إجتماعات خالل عام ) 4(، وقد عقد مجلس اإلدارة عشرة أعضاءن من إدارة مكوً يتولى إدارة الشركة مجلس 

م وبيان 2014المجلس خالل عام  اجتماعاتحضور أعضاء مجلس اإلدارة  يوضح والجدول التالي. م2014

 :شركات مساهمة أخرى إداراتعضويتهم في مجلس 

 

 التصنيف االســـــم
 المساهمةالشركات  مجلس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 التي يشارك في عضويتها

 تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير
 رئيس مجلس اإلدارة

      مستقل

 سلطان بن محمد بن سعود الكبير/ األمير
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

     تنفيذي

 شركة المراعي
 التعاونيشركة الدرع العربي للتأمين 

 شركة الطيار

      تنفيذي خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير

      مستقل المريشد بن مباركراشد / ستاذألا

      مستقل فيصل بن سليمان الراجحي/ المهندس

 )نادك(الشركة الوطنية للتنمية الزراعية      مستقل فهد بن ثنيان الثنيان/ األستاذ

      مستقل براهيم بن عبد العزيز المهناإ/ المهندس

 مبارك بن جابر المحيميد/ األستاذ 
 )المؤسسة العامة للتقاعد(ممثل 

      غير تنفيذي

 سطام  بن عامر الحربي/ األستاذ
 )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(ممثل 

 والتصنيع األهليةشركة الغاز      غير تنفيذي

 جهاد بن عبد العزيز الرشيد/ األستاذ
 )المدير العام(

 تنفيذي
     ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة

 اسمنت حائل

 

 

 

 

 

 

 



 
 م2014تقرير مجلس اإلدارة لعام                         )18(

 

 :م2014خالل عام  وكبار التنفيذيين اإلدارةمجلس  ألعضاءالمكافآت بيان  )د (

 )رياالتالالقيمة بآالف (

 أعضاء المجلس التنفيذيين البيان 
أعضاء المجلس 
 غير التنفيذيين

أعضاء المجلس 
 مستقلينال

)2( 
 كبار التنفيذيين

 5,925 - - 999 الرواتب والتعويضات والبدالت

 1,844 1,284 457 )1( 633 المكافآت الدورية والسنوية

 - - - - الخطط التحفيزية

تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
 تدفع شهريًا أو سنوياً 

- - - - 

 7,769 1,284 457 1,632 المجموع

 .تشمل المكافآت لثالثة أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين )1(

لبشرية، مدير المراجعة ، مدير الموارد ان التجارية، مدير المصنعمدير عام الشئو , نظم المعلوماتمدير عام المالية و , المدير العام(يشمل كبار التنفيذيين كال من  ) 2(
 ).الداخلية
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أو أي من شركاتها  أو أدوات دين الشركة أسهمفي واإلدارة التنفيذية  حقوق أعضاء مجلس اإلدارةمصلحة و  )ه (

 .بنائهم القصرأوكذلك زوجاتهم و التابعة 

 
 

 
 .مبارك المحيميد أي أسهم من أسهم الشركة/ وال يملك األستاذ هذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد )1(
 .الحربي أي أسهم من أسهم الشركةبن عامرسطام / هذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وال يملك األستاذ )2(

 
 .ال توجد أدوات دين ألعضاء مجلس اإلدارة*        

 
 
 
 
 

 االســـــم
 التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام

 النسبة األسهمعدد  النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 0 0 0.0170% 34,500 0.0170% 34,500 تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير

 0 0 10.5193% 21,301,582 10.5193% 21,301,582 ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير/ األمير

 0 0 0.0007% 1,500 0.0007% 1,500 خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير

 0 0 0.1089% 220,500 0.1089% 220,500 المريشــــد بن مباركراشـــد / ستاذألا

 0 0 %0.2572 520,912 %0.2572 520,912 بن سـليمان الراجحـــيفيصل / المهندس

 0 0 0.0007% 1,500 0.0007% 1,500 فهـــد بن ثنيـــان الثنيـــان/ األستاذ

 %)75( )3,000( %0.0005 1,000 %0,0020 4,000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم /المهندس

/ المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها األستاذ
 0 0 %5,538 11,215,493 %5,538 11,215,493 )1(مبارك بن جابر المحيميد

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها 
 %0.059 10,000 %8.373 16,954,595 %8.367 16,944,595 )2(سطام بن عامر الحربي / األستاذ

 جهاد بن عبد العزيز الرشيد/ ستاذألا
 0 0 0.0005% 1,000 0.0005% 1,000 )المدير العام وعضو مجلس اإلدارة(

 محمد أحمد العمودي/ األستاذ
 0 0 0.0001% 150 0.0001% 150 )المعلومات وأنظمةمدير عام المالية (
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 إقرارات الشركة: عشر ثالث

 :باآلتي الشركةتقر إدارة 

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .1

 .بفعالية ُنَفذو أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة  .2

 .انشاطهعلى مواصلة  الشركةقدرة  فيشك يذكر  أيأنه ال يوجد  .3

 .التنفيذيةاإلدارة  ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو .4

ســـهم أ - القـــروض –اإلدخـــار (لمـــوظفين مثـــال نشـــائها لصـــالح اإاســـتثمارات أو احتياطيـــات تـــم  أيـــةوجـــد تال  .5

 ).خإل.....الموظفين 

 .جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد أوال توجد أية عقوبات  .6

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وٕاجراءات نظام الرقابة الداخلية: عشر رابع

وفقا لخطة المراجعة المعتمدة مـن قبـل لجنـة المراجعـة تقـوم إدارة المراجعـة الداخليـة برفـع تقـارير دوريـة إلـى لجنـة المراجعـة 

للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في  عن عمليات المراجعة التشغيلية واإلدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة

حمايــــة أصــــول الشــــركة وتقيــــيم مخــــاطر العمــــل وقيــــاس مــــدى كفــــاءة وكفايــــة األداء، إضــــافة لمتابعتهــــا لتنفيــــذ اإلجــــراءات 

التصحيحية للمالحظات التي تـم تسـجيلها، وتقـدم بـذلك تقـارير متابعـة الهـدف منهـا العمـل علـى إنهـاء وٕاغـالق المالحظـات 

تقـارير عمليـات المراجعـة المشـار إليهـا ضـعفًا جوهريـًا فـي نظـام الضـبط  ة على وحدات العمـل بالشـركة، ولـم تظهـرالمسجل

ُجل المالحظـات تصـب بشـكل رئيسـي فـي مجـاالت تحسـين األداء وتفعيـل الـدوائر التشـغيلية ورفـع  تالداخلي للشركة، وكان

كفاءتهــا وتنســيق عالقــات تكامليــة بــين هــذه األجهــزة، واســتكمال توثيــق إجراءاتهــا وذلــك بهــدف إضــفاء مزيــد مــن القــوة علــى 

كمـا يقـوم مراقـب الحسـابات الخـارجي بعمليـة  نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغالل المـوارد المتاحـة أفضـل اسـتغالل،

تقويم لهـذا النظـام ضـمن مهمـة مراجعتـه للبيانـات الماليـة الختاميـة للشـركة وتمكينـه مـن اإلطـالع علـى كافـة محاضـر لجنـة 

 .المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص
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 النتائج المالية: عشر خامس

 : م2014 عام إلى م2010عام نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 

 )قائمة المركز المالي ( األصول والخصوم وحقوق الملكية قائمة  .1

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 بيــان

 1,126,808 1,322,338 1,674,709 1,838,837 1,881,207 أصول متداولة

 2,526,580 2,499,212 2,330,609 2,423,808 2,198,280 أصول غير متداولة

 3,653,388 3,821,550 4,005,318 4,262,645 4,079,487 مجموع األصول

 245,763 333,776 312,739 293,773 280,676 خصوم متداولة

 189,892 48,135 31,134 10,378 - قروض طويلة األجل

 59,040 64,219 62,414 65,136 66,893 متداولةخصوم غير 

 494,695 446,130 406,287 369,287 347,569 مجموع الخصوم

 حقوق المساهمين
     

 1,350,000 1,350,000 2,025,000* 2,025,000 2,025,000 رأس المال

 1,208,457 1,316,215 796,947 883,970 1,038,078 احتياطيات

 مكاسب غير محققة من
 49,831 70,119 101,867 136,372 75,385 االستثمارات

 550,405 639,086 675,217 848,016 593,455 أرباح مبقاة

 3,158,693 3,375,420 3,599,031 3,893,358 3,731,918 مجموع حقوق المساهمين

حقوق المساهمين 
 3,653,388 3,821,550 4,005,318 4,262,645 4,079,487 والمطلوبات

 
ة العمومية غير سهم واحد لكل سهمين بموجب قرار الجمعي ومنحمليون  675تم زيادة رأس المال عن طريق تحويل االحتياطي العام بمبلغ ..*

 .م26/02/2012بتاريخ ) 14(العادية رقم 
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إلى عام  م2010سنوات من عام  خمسويوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الملكية خالل 

 : م2014
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 قائمة الدخل .2

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 بيــان

 1,271,929 1,442,218 1,575,843 1,541,857 1,328,872 صافي المبيعات

 )560,055( )632,954( (661,762) )660,825( )616,660( تكلفة المبيعات

 711,874 809,264 914,081 881,032 712,211 مجمل الربح

مجموع المصاريف اإلدارية والتسويقية 
 )51,606( )63,662( (73,096) )70,973( )71,502( .والعامة

 21,662 18,158 24,571 86,174 70,135 إيرادات أخرى

 )25,000( )24,000( (48,000) )26,000( )40,000( الزكاة الشرعية

 656,930 739,760 817,556 870,233 670,844 صافي دخل السنة

 3.24 3.65 4.04 4.30 3.31 ربحية السهم
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  سياسة الشركة في توزيع األرباح: عشر سساد

الســـيولة تعتمــد سياســـة الشـــركة فـــي توزيــع أرباحهـــا الصـــافية الســـنوية علــى مـــا ورد بالنظـــام األساســـي للشــركة ومـــدى تـــوفر 

 :والمشروعات اإلستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي االستثماراتالالزمة للوفاء بسداد 

ــ .1 متــى بلــغ االحتيــاطي نصــف رأس  ويجــوز إيقافــه(حتيــاطي نظــامي إمــن صــافي الــربح لتكــوين  %10ب يجًن

 .)المال

 .من رأس المال دفعة أولى للمساهمين% 5يوزع  .2

 .اإلدارة حسب النظام والتعليمات بشأنهايخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس  .3

وموافقــة الجمعيــة  ة مجلــس اإلدارةضــافية مــن البــاقي علــى المســاهمين بنــاء علــى توصــيإيجــوز توزيــع حصــة  .4

 .العمومية على ذلك

ضـافي أو احتياطيـات أخـرى بالقـدر إمجلـس اإلدارة يجـوز للجمعيـة العامـة تكـوين احتيـاطي  ةعلى توصـي بناءً  .5

 .مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها لشركةلالمناسب الذي يحفظ 
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 م2014اقتراح توزيع األرباح لعام 

 )لایرالقيمة بال(

 صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية 670,844,152

 من صافي الربح احتياطي نظامي% 10  :يخصم  )67,084,415(

 الباقي 603,759,737

 من قيمة رأس المال% 5حصة أولى للمساهمين بواقع  :يخصم  )101,250,000(

 الباقي 502,509,737

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام :يخصم  )2,200,000(

 الباقي 500,309,737

 من صافي الربح احتياطي إضافي% 10 :يخصم  )67,084,415(

 األرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات :يضاف  445,320,017

 :المجموع  878,545,339

 من قيمة رأس المال% 25 حصة إضافية للمساهمين بواقع :يخصم  )506,250,000(

 ويرحل إلى العام القادم :الرصيد  372,295,339
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 نوواألربع التاسعةالعادية  توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العمومية: عشرسابع  

 . م31/12/2014الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .1

  .م وتقرير مراجع الحسابات31/12/2014المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  .2

  .م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية2014ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام إبراء  .3

) 1.5(للسـهم الواحـد، علمًا بأنه قد تم توزيـع  لایر) 3(م بواقع 2014الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام  .4
مليـون لایر وبمـا ) 455.625(م بإجمـالي مبلـغ 2014لایر عـن الربـع الثالـث ) 0.75(م و2014عن النصـف األول مـن عـام  لایر

للســـــهم بإجمــــالي مبلــــغ  لایر) 0.75(مــــن رأس مــــال الشــــركة، وســــتكون أحقيـــــة أربــــاح الربــــع الرابــــع التــــي تمثــــل % 22.5 نســــبته
ـــهم الشــركة المقيــدين فــي ســجالت تــداول بنهايــة مــن رأس مــال ا% 7.5مليــون لایر وهــي تمثــل ) 151,875( لشــركة لمـــالكي أسـ

مـن رأس ) % 30(مليـون لایر والتـي تمثـل ) 607,500(وبذلك يكون إجمالي ما سـيتم توزيعـه . تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
 .على أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا. مال الشركة

م والبيانات المالية 2015اسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام الموافقة على اختيار المح .5
 . الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره

  .ن، وتحديد األوقات المناسبة للصرفع إرباح ربع سنوية على المساهميالموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزي .6

حيـث يملـك سـمو نائـب  م مع الشركة اليمنية السـعودية2014قة والتي تمت خالل عام ع األطراف ذات العالإقرار التعامالت م  .7
من رأس مال الشركة % 16سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها / رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير

 .والترخيص لهذه التعامالت للعام القادم% 20وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 

حيـث يشـغل نائـب رئـيس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب سـمو   إقرار التعامالت مـع األطـراف ذات العالقـة مـع شـركة المراعـي .8
، وتكمـن طبيعـة هـذه العالقـة بقيـام شـركة صـب رئـيس مجلـس إدارة شـركه المراعـيسلطان بن محمد بـن سـعود الكبيـر من/ األمير

سـتلم الشــركة مليـون لایر لمـدة خمـس سـنوات وت 50اسـمنت اليمامـة باالسـتثمار فـي الصـكوك المصـدرة مـن شـركه المراعـي بمبلـغ 
عائد نصف سنوي من هذا االستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنـك المسـئول عـن إصـدار هـذه 

  .الصكوك، والترخيص لهذه التعامالت عن الفترة الماضية والعام القادم

إلدارة المـدير العـام فـي عمـل منـافس لعمـل عضـو مجلـس ا–جهـاد بـن عبـد العزيـز الرشـيد  /الموافقة على استمرار تعيين األسـتاذ .9
  .م2015الشركة وهو ممثًال عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 

عضو مجلس اإلدارة المدير العام  في عضوية مجلس إدارة –جهاد بن عبد العزيز الرشيد / الموافقة على استمرار تعيين األستاذ .10
 .م2015والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام ) أطراف ذو عالقة(شركة منتجات صناعة األسمنت 

 . م31/12/2014لایر مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2,200,000الموافقة على صرف مبلغ  .11

بالتصويت م وذلك 28/3/2018م وتنتهي في 29/03/2015انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في  .12
 . التراكمي
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ومجلــس اإلدارة إذ يشــكركم علــى الثقــة الغاليــة التــي أوليتمــوه إياهــا والتــي يقــدرها ويعتــز بهــا، يتوجــه إلــى اهللا العلــي القــدير 

بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البالد قائد مسيرتها ورمـز نهضـتها خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز، وولـي 

وكـذلك ولـي ولـي ،  الـدفاعبـن عبـد العزيـز نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء ووزيـر  سلمانكي األمير عهده األمين صاحب السمو المل

وأن يــوفقهم وحكومتنــا عهــده األمــين صــاحي الســمو الملكــي األميــر مقــرن بــن عبــد العزيــز النائــب الثــاني لــرئيس مجلــس الــوزراء ، 

أن يحفـظ هـذه الـبالد ويجنبهـا كـل مكـروه وأن يـديم عليهـا كمـا نـدعوه جـل شـأنه . الرشيدة إلـى مـا فيـه خيـر هـذا الـوطن والمـواطنين

 .نعمة األمن واألمان والسالم

جميـع العـاملين بالشـركة علـى مـا بـذلوه مـن عمـل جـاد وٕاخـالص فـي سـبيل  ىكما يتوجه مجلـس اإلدارة بالشـكر والتقـدير إلـ

 .المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقدمها 

 

 .واهللا ولي التوفيق

 عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم و 

 مجلس اإلدارة   
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