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م�ساهمينا الكرام ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

ي�س���ر مجل�س اإدارة �سرك���ة اأ�سمنت حائ���ل اأن يقدم  لكم 

التقرير ال�سنوي الثالث لل�سركة مت�سمنا القوائم المالية 

المدققة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2014م .
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1- ن�شاط ال�شركة :

�سرك���ة اأ�سمن���ت حائ���ل )ال�سرك���ة(، �سرك���ة م�ساهم���ة �سعودي���ة، م�سجل���ة في حائ���ل بالمملك���ة العربية 

ال�سعودي���ة. ح�سلت ال�سركة على ترخي����س اال�ستثمار ال�سناعي ال�سادر عن الهيئ���ة العامة لال�ستثمار 

رق���م 141931098717 بتاري���خ 16 رم�سان 1431ه� )الموافق 26 اأغ�سط����س 2010م(. ال�سركة م�سجلة 

بال�سج���ل التج���اري رق���م 3350026399 بتاريخ 24 ذو الحج���ة 1431ه� )المواف���ق 30 نوفمبر 2010م( 

بموجب القرار الوزاري ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة رقم 384 / ق بتاريخ 24 ذو الحجة 1431ه� 

)المواف���ق 30 نوفمب���ر 2010م(. اإن غر�س ال�سركة هو اإنتاج وتوزيع االأ�سمن���ت بجميع اأنواعه وم�ستقاته 

وم���واد البناء وتوابعها وم�ستقاتها داخل المملكة العربي���ة ال�سعودية وخارجها واالإتجار باالأ�سمنت ومواد 

البناء وتوابعها وم�ستقاتها داخل المملكة العربية ال�سعودية وخارجها. 

تعمل ال�سركة حاليًا بكامل طاقتها الت�سميمية ويعمل الم�سنع وفق اأحدث اأنظمة الت�سغيل ب�سكل اآلي من 

غرفة التحكم المركزيه ، وتبلغ الطاقة الت�سميميه لخط االنتاج في الم�سنع 5000 طن كلنكر يوميًا.
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ر�ؤية ال�سركة :

اأن تكون �سركة اأ�سمنت حائل اأكفاأ �سركة ا�سمنت على الم�ستوى االأقليمي.

ر�سالة ال�سركة:

اإنت���اج االأ�سمن���ت بتقنية حديث���ة و  بكوادر موؤهل���ة وبا�سع���ار مناف�سة لتغطية 
الطلب المحلي و االأقليمي. 
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قيم ال�سركة :

é العمل باحتراف و �سفافية مع الب�ساطة
é ال�سدق و االأمانة 
é     التميز و االإخال�س
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�سيا�سة ال�سركة �اأهدافها:

é . العمل وفق القيم و االأخالق العالية و توفير بيئة عمل اآمنة و جذابة و محفزة
é .تقديم منتجات و خدمات  دائمة لعمالئنا بجودة و اأ�سعار مناف�سة
é .الم�ساهمة في تطوير المجتمع
é  .االأ�ستغالل االأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة
é .التطوير الم�ستمر لموظفينا و اعمالنا وخدماتنا
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2- نتائج اأعمال ال�شركة:

 1-2- الأرباح و المبيعات

حقق���ت �سرك���ة اأ�سمنت حائل، اأرباحا قدرها 147،057،953 ريال بنهاية عام 2014م، مقارن���ة باأرباح قدرها  50،467،169 ريال �سجلتها ال�سركة 

خالل عام 2013م، كما يو�سح الجدول التالي: 

2-2 اأداء الإنتاج والمبيعات:

اإنتاج الكلنكر :

اإرتف���ع اإنت���اج ال�سركة م���ن الكلنكر للعام 2014م اإلى 1،584،531 طن، مقارنة ب�� 1،165،482 طن لع���ام 2013، وذلك بن�سبة ارتفاع قدرها %36  ، 

حيث ان الت�سغيل التجاري لل�سركة في العام 2013م لم يبداأ اال في �سهر مايو. 

والر�سم البياني التالي يو�سح حجم اإنتاج الكلنكر للعامين 2013م ، 2014م.

* انخف�س االإنتاج بالربع الثالث من العام 2014م نتيجة التوقف لل�سيانة المجدولة.

يع���ود �سب���ب ارتفاع االأرباح  نظرًا الرتفاع اإيرادات المبيعات خالل الع���ام الحالى مقارنة بالعام ال�سابق ب�سبب ارتفاع كمية المبيعات و اإرتفاع كمية 

االإنتاج مما اأدى اإلى اإنخفا�س ن�سبة تكلفة الوحدة ، حيث اأن ال�سركة قد دخلت في مرحلة الت�سغيل التجاري في العام ال�سابق ابتداءًا من �سهر مايو 

2013 ، باالإ�سافة الى و�سول ال�سركة الى ت�سوية مالية مع مقاول الم�سنع . 

2013م2014مالفرتة

147٫057٫95350٫467٫169الربح ال�سايف )ريال(

97٫900٫00097٫900٫000عدد االأ�سهم

1٫50٫52ربح ال�سهم )ريال/لل�سهم(
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اإنتاج الأ�شمنت :

اإرتف���ع اإنت���اج ال�سركة من اال�سمنت للع���ام 2014م اإلى 1،625،180 طن، مقارنة ب� 681،957 طن لع���ام 2013، وذلك بن�سبة ارتفاع قدرها %138 ، 

حيث ان الت�سغيل التجاري لل�سركة بداأ في مايو  2013 م . 

والر�سم البياني التالي يو�سح حجم اإنتاج اال�سمنت للعامين 2013م ، 2014م.

مبيعات الأ�سمنت :

اإرتفع���ت مبيع���ات ال�سركة من االأ�سمنت للع���ام 2014م اإلى 1،617،626 طن ، مقارنة بمبيعات 665،237 طن للع���ام 2013م ، وذلك بن�سبة ارتفاع 

قدرها 143% ، حيث ان الت�سغيل التجاري لل�سركة بداأ في �سهر مايو 2013. 

والر�سم البياني التالي يو�سح حجم مبيعات اال�سمنت للعامين 2013م ، 2014م.

*  اإنخف�س انتاج اال�سمنت بالربع االول والثالث ب�سبب انخفا�س مبيعات اال�سمنت.
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مخز�ن الكلنكر:

ارتفع مخزون الكلنكر لعام 2014م الي 621 األف طن مقابل 534 األف طن لعام 2013م.

الر�سم البياني التالي يو�سح حجم مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع للعامين 2013م ، 2014م:

3- خطط ال�شركة وتوقعاتها الم�شتقبلية :

تركزت الخطة اال�سترتيجية لل�سركة على 6 محاور رئي�سية وهي:

1. ال�سالمة وااللتزام بالت�سريعات

2. الجودة

3. االعتمادية

4. الموارد الب�سرية

5. الموردين والعمالء والمجتمع

6. الم�ستثمرين
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4-  المخاطر:

 1-4 مخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة:

تمث���ل مخاط���ر اأ�سعار العموالت الخا�سة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغيرات في اأ�سعار العموالت ال�سائدة في ال�سوق. 

تخ�سع ال�سركة لمخاطر اأ�سعار العموالت الخا�سة ب�ساأن موجوداتها المرتبطة بعمولة خا�سة بما في ذلك ودائع المرابحة والت�سهيالت االئتمانية.

 2-4 مخاطر ال�سيولة:

تمث���ل مخاط���ر ال�سيولة ال�سعوبات التي تواجهها ال�سركة في توفير االأم���وال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باالأدوات المالية. تنتج مخاطر ال�سيولة عن 

ع���دم مق���درة ال�سرك���ة على بيع اأ�سل مالي ما ب�سرع���ة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تق���وم ال�سركة باإدارة مخاطر ال�سيولة وذل���ك بالتاأكد من توفر 

الت�سهي���ات البنكي���ة. تن�ص �سروط المبيعات الخا�سة بال�سركة باأن يتم �سداد المبالغ ما بين 30 – 60 يومًا من تاريخ البيع. ت�سدد الذمم الدائنة 

ما بين 30 – 60 يومًا من تاريخ ال�سراء.

 3-4 مخاطر الإئتمان:

تمثل مخاطر االإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر لخ�سارة مالية. تقوم ال�سركة باإدارة مخاطر 

االئتم���ان المتعلق���ة بالبنوك وذلك بالتعامل مع بن���وك م�سهورة، وبالن�سبة للعمالء وذلك بو�سع حدود اإئتمان ل���كل عميل، والح�سول على �سمانات 

بنكية من العمالء المختارين، ومراقبة الذمم المدينة القائمة، والمتابعة عن كثب.

 4-4 مخاطر العمالت:

تمث���ل مخاط���ر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة االأدوات المالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. تخ�سع ال�سركة للتقلبات 

ف���ي اأ�سع���ار ال�سرف االأجنبي خالل دورة اأعمالها العادي���ة. لم تقم ال�سركة باأية معامالت هامة بعمالت عدا الري���ال ال�سعودي والدوالر االأمريكي 

واليورو خالل ال�سنة.

5-4 الإلتزامات المحتملة:

اأ�سدرالبن���ك ال���ذي تتعامل معه ال�سركة خطابات اإعتماد بمبلغ 18.09 ملي���ون ريال �سعودي )2013: 16.93 مليون ريال �سعودي( ل�سالح مختلف 

الموردي���ن والمقاولي���ن، وخطابات �سمان بمبلغ ق���دره 0.74 مليون ريال �سعودي )2013: 0.35 مليون ريال �سع���ودي( ل�سالح م�سلحة الجمارك 

لقاء ر�سوم جمركية.

6-4 القيمة العادلة للأدوات المالية:

القيم���ة العادل���ة ه���ي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بين اأط���راف راغبة في ذلك وب�سروط تعامل عادل. تتكون 

الموجودات المالية الخا�سة بال�سركة من النقدية و�سبه النقدية والمدينين، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين والقر�س الأجل. 

اإن القيمة العادلة لالأدوات المالية ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية.
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5- القوائم المالية:

الج���داول اأدن���اه تو�س���ح النتائ���ج المالية ع���ن الفترة من 2010م ال���ي 2014م ، تقراأ قائم���ة المركز المال���ي و الدخل متزامنة م���ع القوائم المالية 

المدققة واإي�ساحاتها :

   قائمة المركز المال��ي :

 * اأعيد تبويب بع�س اأرقام المقارنة لل�سنة الما�سية)2013( بما يتما�سى مع عر�س الح�سابات لل�سنة الحالية.

البــــــيــــــــــــــــان
 2014م

 ريال �شعودي
 2013م

 ريال �شعودي
 2012م

 ريال �شعودي
 2011م 

ريال �شعودي
 2010م

 ريال �شعودي

340٫041٫729187٫213٫15596٫107٫478777٫026٫689385٫702٫750اإجمايل االأ�سول املتداولة

اإجمايل االأ�سول غري 
1٫059٫431٫2931٫124٫071٫0291٫018٫717٫748248٫318٫783111٫352٫636املتداولة

1٫399٫473٫0221٫311٫284٫1841٫114٫825٫2261٫025٫345٫472497٫055٫386جمموع االأ�سول

73٫801٫079133٫875٫989202٫847٫46887٫094٫38318٫105٫167خ�سوم متداولة

0  263٫173٫930214٫080٫13800قرو�س طويلة االأجل

1٫583٫343700٫213192٫54750٫292       2٫645٫346 خ�سوم غري متداولة

339٫620٫355349٫539٫470203٫547٫68187٫286٫93018٫155٫459جمموع اخل�سوم

979٫000٫000979٫000٫000979٫000٫000489٫500٫000     979٫000٫000راأ�س املال

12٫980٫2670000احتياطي نظامي 

اأرباح 
(10٫600٫073)  (40٫941٫458)(67٫722٫455)  (17٫255٫286)67٫872٫400مبقاة)خ�سائر مرتاكمة(

1٫059٫852٫667961٫744٫714911٫277٫545938٫058٫542478٫899٫927جمموع حقوق امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني 
1٫399٫473٫0221٫311٫284٫1841٫114٫825٫2261٫025٫345٫472497٫055٫386واملطلوبات
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قائمة الدخل المالي :

* تم احت�ساب خ�سارة ال�سهم لل�سنة 2011  م  و ذلك بق�سمة �سافي خ�سارة ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد اال�سهم الم�سدرة خالل ال�سنة 

و البالغ 58،344،444 �سهم. 

 **    ت���م احت�س���اب خ�سارة ال�سهم �سنة2010 م وذلك بق�سم���ة �سافي خ�سارة ال�سنة على المتو�سط المرجح لع���دد االأ�سهم الم�سدرة خالل ال�سنة 

والبالغ 48.950.000 �سهم .

     اأعيد تبويب بع�س اأرقام المقارنة لل�سنة الما�سية)2013( بما يتما�سى مع عر�س الح�سابات لل�سنة الحالية.

     اأعدت القوائم المالية وفقًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية.

البــــــيــــــــــــــــان
 2014م

 ريال �شعودي
 2013م

 ريال �شعودي
 2012م

 ريال �شعودي
 2011م 

ريال �شعودي
 2010م

 ريال �شعودي

355٫768٫609159٫018٫046000املبيعات

000(78٫295٫646 )تكلفة املبيعات

184٫008٫37880٫722٫400000اإجمايل الربح

جمموع امل�ساريف ) بيع و توزيع
 و عمومية و ادارية و م�ساريف 

ما قبل الت�سغيل ( 
( 30٫138٫929)    ( 30٫513٫062) (26٫580٫179)(27٫401٫964)( 1٫999٫117)

757٫5263٫296٫2471٫468٫6532٫085٫284263٫726اإيرادات اأخرى

(8٫864٫682 )(15٫624٫778)(1٫669٫471)(3٫038٫416 )(7٫569٫022 )الزكاة ال�سرعية

(10٫600٫073)(40٫941٫458 )(26٫780٫997)147٫057٫95350٫467٫169�سايف دخل )خ�سارة( ال�سنة

**(0٫22 )*(0٫70 )(0٫27 )1٫500٫52ربحية ال�سهم

( 171٫760٫231)
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6- التحليل الجغرافي :

اإيرادات ال�سركة متركزة ب�سكل اأ�سا�سي على منطقة حائل والمدينة المنورة .

7- اإي�شاح الفروقات في النتائج الت�شغيلية :

اإرتف���اع اإي���رادات المبيعات خالل الع���ام الحالي مقارنة بالعام ال�سابق ب�سب���ب ارتفاع كمية المبيعات و اإرتفاع كمية االإنت���اج مما اأدى اإلى اإنخفا�س 
ن�سبة تكلفة الوحدة ، حيث اأن ال�سركة قد دخلت في مرحلة الت�سغيل التجاري في العام ال�سابق اإبتداءًا من �سهر مايو 2013م باالإ�سافة الى و�سول 

ال�سركة الى ت�سوية مالية مع مقاول الم�سنع .

8 - اإي�شاح الإختلف عن المعايير المحا�شبية :

تم اإعداد القوائم المالية لل�سركة للعام المالي المنتهي 31 دي�سمبر 2014م  وفقًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية.

9 - ال�شركات التابعة :

ال توجد �سركات تابعة ل�سركة اأ�سمنت حائل .

10- الأ�شهم واأدوات الدين لل�شركات التابعة :

حيث اأنه ال توجد �سركات تابعة ، عليه ال توجد اأ�سهم اأو اأدوات دين �سادرة .

11- �شيا�شة توزيع الأرباح :

ح�سب ما ورد في النظام االأ�سا�سي لل�سركة فاإن االأرباح ال�سنوية ال�سافية توزع على النحو التالي :
1.  يجن���ب )10%( م���ن االأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االإحتياطي المذكور 

ن�سف راأ�س المال .
2.   يجوز للجمعية العامة العادية بناءًا على اقتراح مجل�س االإدارة تجنيب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطيات اأخرى .

3.  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمين تعادل )5% ( من راأ�س المال المدفوع .
4.  يوزع الباقي بعد ذلك للم�ساهمين كح�سة اإ�سافية في االأرباح .

توزيعات الأرباح المرحلية:

وزع���ت ال�سرك���ة اأرب���اح نقدية مرحلية قدرها 48.95 مليون ريال �سع���ودي وذلك بواقع 0.5 ريال �سعودي لكل �سهم قائ���م.  وتم توزيع تلك االأرباح 
المرحلي���ة عل���ى الم�ساهمي���ن المقيدي���ن ب�سج���الت الت���داول كم���ا ف���ى 25 رم�سان 1435 ه����   المواف���ق ) 22 يولي���و 2014 م ( وقد ت���م الدفع في 

21 �سوال 1435ه� )الموافق 17 اأغ�سط�س 2014( .

توزيعات الأرباح المقترح توزيعها: 

خ���الل االجتم���اع الذي عقد بتاريخ 22 �سفر 1436ه� )الموافق 14 دي�سمبر 2014(، اقترح مجل����س االإدارة للجمعية العمومية توزيع اأرباح اإ�سافية 
قدرها 58.74 مليون ريال �سعودي وذلك بواقع 0.6 ريال �سعودي لل�سهم )2013: ال�سئ(.

النتائج الت�سغلية 2013م ريال �شعوديالنتائج الت�سغلية 2014م ريال �شعودي

153٫869٫44964٫011٫137
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12- اأ�شهم الأحقية في الت�شويت :

ال توجد اأ�سهم مف�سلة في اأ�سهم ال�سركة فكل اأ�سهم ال�سركة ال�سادرة اأ�سهم عادية. 

13 - اأ�شهم اأع�شاء مجل�س الإدارة وعائلتهم:

الج���دول اأدناه يبين اأ�سهم اأع�ساء مجل����س االإدارة والجهات التي يمثلونها في بداية ال�سنة المالية 1 يناير 2014م وفي نهايتها 31 دي�سمبر 2014م  
كم���ا بين���ت قائم���ة الم�ساهمين ف���ي 31 دي�سمبر 2014م باأنه ال توج���د اأي ملكية للزوجات واالأبن���اء الق�سر الأي من اأع�ساء مجل����س االإدارة اأو كبار 

التنفيذيين في اأ�سهم ال�سركة :
  اأ�شهم الأع�شاء:

 التغري خالل العامالأ�شهم يف نهاية العام الأ�سهم يف بداية العاماجلهة التي ميثلهاالإ�شـــــــــم

  عدد االأ�سهم             الن�سبةعدد االأ�سهم                  الن�سبة  عدد االأ�سهم                 الن�سبة

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
�سعود بن عبد املح�سن بن 

عبدالعزيز اآل �سعود

الهيئة العليا لتطوير 
               0    1٫500٫000               1٫5 %      1٫500٫000           1٫5%       منطقة حائل

املهند�س اأحمد �سليمان الراجحي
جمموعة الراجحي 

        0  1٫500٫000          1٫5%1٫500٫000          1٫5% لالإ�ستثمار  

املهند�س علي عثمان الزيد
ال�سركة العقارية 

        0    6٫000٫000           6٫1%6٫000٫000         6٫1%ال�سعودية

        0    100٫000           0٫1% 100٫000            0٫1%ب�سفه مبا�سرةاملهند�س علي عثمان الزيد

االأ�ستاذ جهاد عبدالعزيز الر�سيد
�سركة اأ�سمنت 

       0  6000000         6٫1% 6٫000٫000        6٫1% اليمامة

عبد الرحمن خالد املهند�س عثمان حممد بافقيه
   4٫650            0٫012% 3٫355٫400        3٫427%3٫350٫750        3٫422 % بن حمفوظ

املهند�س قا�سم �سالح ال�سيخ
جمموعة بن الدن 

        0 1٫500٫000          1٫5%1٫500٫000          1٫5%ال�سعودية

       620           0٫001 %    100٫620           0٫103%   100٫000         0٫102%ب�سفه مبا�سرةاالأ�ستاذ خالد علي ال�سيف

              0       1٫250٫000           1٫28%1٫250٫000       1٫28%ب�سفه مبا�سرةاملهند�س فهد عبد الكرمي الفرج

االأ�ستاذ عي�سى عبد اهلل 
احلليان الفهاد

          0   100٫000         0٫1%100٫000           0٫1%ب�سفه مبا�سرة

          0       100٫000         0٫1%100٫000           0٫1%ب�سفه مبا�سرةاملهند�س �سالح فهد النزهة

االأ�ستاذ عبد الوهاب 
عبد الرحمن املطوع

�سركة املال 
            0  6٫000٫000        6٫1%6٫000٫000       6٫1%لالإ�ستثمار الكويتية
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اأ�سهم التنفيذيين :

14- التمويل :

14-1 الت�سهيالت البنكية:

اعتم���دت الت�سهي���الت االئتمانية من بنك محلي لمقابلة الم�ساري���ف الراأ�سمالية والت�سغيلية الخا�سة بال�سركة. بل���غ اإجمالي الت�سهيالت المعتمدة 

المتاحة لال�ستخدام 90.31 مليون ريال �سعودي. تحمل الت�سهيالت االئتمانية عمولة خا�سة وفقًا لمعدالت �سايبور زائدًا هام�س معين. قامت ال�سركة 

با�ستخدام الت�سهيالت الإ�سدار خطابات اعتماد لمختلف الموردين والمقاولين، وخطابات �سمان لم�سلحة الجمارك مقابل ر�سوم الجمارك.

يتعين على ال�سركة االلتزام ببع�س التعهدات بموجب اإتفاقية القر�س الأجل اأعاله.

14-2 قر�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي:

بتاريخ 28 محرم 1434ه� )الموافق 12 دي�سمبر 2013(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية قر�س مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي برقم 2389 بمبلغ 

قدره 300 مليون ريال �سعودي. اإن القر�س م�سمون بالمبنى واالآالت والمعدات الخا�سة بالم�سنع المقامة على اأر�س م�ستاأجرة من وزارة البترول 

والثروة المعدنية مت�سمنة كافة الإ�سافات والتو�سعات. ي�ستحق القر�ص ال�سداد على اأق�ساط ن�سف �سنوية اإعتبارًا من 8 دي�سمبر 2014 م  وتنتهي 

ف���ي 25 فبراي���ر 2024 م . وكم���ا في 30 دي�سمبر 2014 م ، تم ا�ستخدام كامل المبلغ وقدره 300 مليون ريال �سعودي. وخالل ربع ال�سنة المنتهي في 

31 دي�سمبر 2014 م ، تم �سداد الق�سط االأول وقدره ) 5 ( ماليين ريال �سعودي.

تمثل الم�ساريف الموؤجلة ب�سكل اأ�سا�سي اأتعاب وم�ساريف الح�سول على القر�س اأعاله من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. تطفاأ الم�ساريف 

الموؤجلة المتعلقة بالقر�س على مدى فترة القر�س.

15- اأدوات الدين القابلة للتحويل :

ال توجد اأدوات دين �سادرة لل�سركة .

16- حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار:

حيث اأنه ال توجد اأدوات دين �سادرة من قبل ال�سركة عليه فاإنه ال توجد حقوق اإ�سدار اأو حقوق تحويل.

التغري خالل العامالأ�شهم يف نهاية العامالأ�سهم يف بداية العام

عدد االأ�سهم            الن�سبةعدد االأ�سهم            الن�سبةعدد االأ�سهم            الن�سبةاالإ�سم

م . مطر علي الزهراين
0             00             00             0املدير التنفيذي

م . فهد م�ساعد الر�سيدي
0             00             00             0مدير امل�سنع

حممد يون�س خان
0             00             00             0املدير املايل

ماجد �سامل املالكي
0             00             00             0مدير املوارد الب�سرية وال�سئون االدارية
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17- اأدوات الدين القابلة للإ�شترداد:

حيث ال توجد اأدوات دين �سادرة عليه ال يوجد هناك اإ�سترداد اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب ال�سركة الأي اأدوات دين قابلة لالإ�سترداد .

18- التنازلت عن الرواتب والتعوي�شات :

التوجد اأي ترتيبات اأو اإتفاق تم بموجبه تنازل اأحد اأع�ساء مجل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيين عن اأي راتب اأو تعوي�س .

19- تنازلت الم�شاهمين :

ال يوجد اأي اإتفاق اأو ترتيب تم بموجبه تنازل اأحد الم�ساهمين عن حقوقه في االأرباح .

20- الم�شتحقات النظامية المدفوعة للجهات الحكومية:

21   - البرامج التحفيزية لموظفي ال�شركة :

تق���ر ال�سرك���ة باأنه ال توج���د اأي اإ�ستثمارات اأو اإحتياطي���ات تم تخ�سي�سها لحواف���ز اأو م�ستحقات الموظفين فيما عدا مخ�س�س���ات مكافاأة نهاية 

الخدمة و المكافاأة ال�سنوية للموظفين.

22- ال�شجلت المحا�شبية ونظام المراجعة الداخلية :

اإ�ستنادًا على نظام ال�سركة وتقرير المراجع الخارجي نقر باالآتي :
é . اأن �سجالت الح�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح

é . اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة وتم تنفيذه بفاعلية

é . اأنه ال يوجد اأي �سك يذكر في  قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها

  2014 م  ريال �شعوديالبــــــــــــيـــــــان

14٫783٫566الزكاة

2٫965٫914الر�سوم الجمركية

3٫632٫855ا�ستراكات التاأمينات االجتماعية

56٫000ر�سوم التاأ�سيرات

4٫363٫807ر�سوم ا�ستغالل المحاجر

25٫802٫142المجموع
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 23- تقرير المحا�شب القانوني لل�شركة :

تم اعتماد »اإرن�ست اأند يونغ« من قبل الجمعية العمومية في 9 مار�س 2014م كمحا�سب قانوني لل�سركة عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2014م 

ولم يت�سمن تقرير المحا�سب القانوني لل�سركة اأي تحفظات على القوائم المالية  )مرفق القوائم المالية المدققة وتقرير المراجع الخارجي (

24- تو�شية المجل�س ب�شاأن المحا�شب القانوني :

لم ت�سدر اأي تو�سية من مجل�س االإدارة بتغيير المحا�سب القانوني الحالي لل�سركة .

25- الإلتزام بلئحة حوكمة ال�شركات :

تم اإعداد دليل �سيا�سات حوكمة ال�سركة مت�سمنًا اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق الم�ساهمين ومجل�س االإدارة ولجانه ونظام االإف�ساح وال�سفافية 

وتعار����س الم�سال���ح واالأنظمة واللوائح الداخلية لل�سركة بما يت���واءم مع اأنظمة هيئة ال�سوق المالية ونظام ال�س���ركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة ، 

لذلك ال توجد فقرات من اأحكام الالئحة لم تتمكن ال�سركة من تطبيقها .
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26- مجل�س الإدارة :

يبين الجدول التالي ت�سنيف اأع�ساء مجل�س االإدارة وع�سويتهم في مجال�س االإدارات االأخرى وعدد ح�سور اجتماعات المجل�س  :

*  التوج���د �سفق���ة بي���ن ال�سركة و اأي طرف ذي عالقة .و تقر و تتعهد ال�سركة باأنه لي�س من بين اأع�ساء مجل�س االإدارة اأو االإدارة التنفيذية  اأو ذوي 

العالقة اأي اأعمال اأو عقود مع ال�سركة.

الت�سنيفالإ�شم
ال�سركات امل�ساهمة التي ي�سارك يف اإجتماعات جمل�س الإدارة 

ع�شوية جمال�شها

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود بن عبد املح�سن 
بن عبدالعزيز اآل �سعود

غري تنفيذي
اأمري منطقة حائل

رئي�س الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل .

ع�سو جمل�س االإدارة ب�سركة تكافل الراجحيغري تنفيذياملهند�س اأحمد �سليمان الراجحي

ع�سو جمل�س االإدارة �سركة املعرفة االإقت�ساديةغري تنفيذياملهند�س علي عثمان الزيد

غري تنفيذياالأ�ستاذ جهاد عبدالعزيز الر�سيد
ع�سو تنفيذي يف جمل�س اإدارة 

�سركة اأ�سمنت اليمامة

غري تنفيذياملهند�س عثمان حممد بافقيه

غري تنفيذياملهند�س قا�سم �سالح ال�سيخ
ع�سو جمل�س االإدارة بال�سركة الوطنية 

للبرتوكيماويات » ين�ساب«

م�ستقلاالأ�ستاذ خالد علي ال�سيف

م�ستقلاملهند�س فهد عبد الكرمي الفرج

م�ستقلاالأ�ستاذ عي�سى عبد اهلل احلليان الفهاد

م�ستقلاملهند�س �سالح فهد النزهة
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لت�سنيع 

و�سبك املعادن »معدنية« 

غري تنفيذياالأ�ستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن املطوع
ع�سو جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة 

املال لالإ�ستثمار – الكويت .

1
2014/3/9

2
2014/12/14
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27- لجان مجل�س الإدارة :

اأ�ًل:  اللجنة التنفيذية :

�س���كل مجل����س االإدارة من بي���ن اأع�سائه لجنة تنفيذية كما عي���ن المجل�س من بين اأع�ساء اللجن���ة رئي�سًا لها وحدد طريقة عمله���ا واخت�سا�ساتها 

وع���دد اأع�سائه���ا والن�ساب ال�سروري الجتماعاتها ، وتمار�س اللجنة ال�سالحيات التي يوليها لها المجل�س وفقًا لتعليمات وتوجيهات المجل�س ، وال 

يج���وز للجن���ة التنفيذي���ة اإلغاء اأو تعديل اأي من الق���رارات والقواعد التي اأقرها مجل�س االإدارة ، تتاألف اللجنة م���ن )5( اأع�ساء من اأع�ساء مجل�س 

االإدارة  . وتمث���ل اللجن���ة التنفيذية مجل�س االإدارة من خالل تاأدي���ة االأعمال والمهام التي يكلفها بها المجل�س من اأجل �سمان �سير عمليات ال�سركة 

ب�سال�سة وان�سياب كما ت�ساعد هذه اللجنة مجل�س االإدارة في و�سع االأهداف االإ�ستراتيجية والخطط الرئي�سية لل�سركة وا�ستراتيجيتها االإ�ستثمارية 

والداخلي���ة والتاأك���د من تطبيقها بالجودة الالزمة والتكلفة المقبولة ، كم���ا يحق للجنة التنفيذية االإ�ستعانة بجهات خارجية اإن دعت الحاجة . وقد 

عقدت اللجنة التنفيذية في الفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 دي�سمبر 2014م  �ستة اإجتماعات كما هو مبين في الجدول التالي :

     = حا�سر      = غير حا�سر

ال�سفةالإ�شمم 
اإجتماع)1)
2014/2/9

اإجتماع)2)
2014/3/9

اإجتماع(3)
2014/4/20

اإجتماع(4)
2014/6/16

اإجتماع(5)
2014/9/10

اإجتماع(6)
2014/11/20

رئي�س اللجنةم. اأحمد �سليمان الراجحي1

ع�سو اللجنةم. علي عثمان الزيد2 

ع�سو اللجنةم. قا�سم �سالح ال�سيخ3

ع�سو اللجنةاأ. خالد علي ال�سيف4 

ع�سو اللجنةم. فهدعبدالكرمي املعجل5 
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ثانيًا :  لجنة المراجعة :

�سكل مجل�س االإدارة لجنة المراجعة ، وتتكون من )3( ثالثة اأع�ساء ، ت�سمل مهمات لجنة المراجعة وم�سوؤولياتها ما يلي :

1.  االإ�سراف على اإدارة المراجعة الداخلية في ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االأعمال والمهام التي حددها لها مجل�س االإدارة .

2.  درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها في �ساأنه .

3.  درا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها .

4.  التو�سية لمجل�س االإدارة بتعيين المحا�سبين القانونيين وف�سلهم وتحديد اأتعابهم ويراعى عند التو�سية بالتعيين التاأكد من ا�ستقالليتهم .

5.  متابعة اأعمال المحا�سبين القانونيين واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال المراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال المراجعة .

6.  درا�سة خطة المراجعة مع المحا�سب القانوني واإبداء ملحوظاتها عليها .

7.  درا�سة ملحوظات المحا�سب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في �ساأنها .

8.  درا�سة القوائم المالية االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على مجل�س االإدارة واإبداء التو�سية ب�ساأنها .

9.  درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية المتعبة واإبداء الراأي والتو�سية لمجل�س االإدارة في �ساأنها .

وقد عقدت لجنة المراجعة خالل الفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 دي�سمبر 2014م  اأربعة اإجتماعات ، فيما يلي بيان باأ�سماء االأع�ساء وح�سورهم:

 حا�سر =                      = غير حا�سر

ال�سفةالإ�شمم 
اإجتماع(1)

2014/1/14
اإجتماع)2)

2014/4/15
اإجتماع)3)

2014/7/15
اإجتماع)4)

2014/10/22

رئي�س اللجنةاأ. �سالح اإبراهيم اخلليفي1

ع�سو اللجنةم. �سالح فهد النزهة2 

ع�سو اللجنةم. عثمان حممد بافقيه3
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ثالثًا : لجنة التر�شيحات والمكافاآت :

تتك���ون لجن���ة التر�سيحات والمكافاآت من )3( اأع�ساء تم تعيينه���م بوا�سطة مجل�س االإدارة ، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا لالئحة 

ال�سالحيات المعتمدة ، وت�سمل مهام اللجنة ما يلي :

1.  التو�سي���ة لمجل����س االإدارة بالتر�سي���ح لع�سوية المجل����س وفقًا لل�سيا�سات والمعايي���ر المعتمدة مع مراعاة عدم تر�سي���ح اأي �سخ�س �سبق اإدانته 

بجريمة مخلة بال�سرف و االأمانة.

2.  المراجع���ة ال�سنوي���ة لالإحتياج���ات المطلوبة من المه���ارات المنا�سبة لع�سوية مجل����س االإدارة،و اإعداد و�سف للق���درات و الموؤهالت المطلوبة 

لع�سوية مجل�س االإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال مجل�س االإدارة .

3.  مراجعة هيكل مجل�س االإدارة ورفع التو�سيات في �ساأن التغييرات التي يمكن اإجراوؤها .

4.  تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�س االإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�سلحة ال�سركة .

5.  التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء الم�ستقلين وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية مجل�س اإدارة �سركة اأخرى .

6.  و�س���ع �سيا�س���ات وا�سح���ة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�س���اء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيي���ن ويراعي عند و�سع تلك ال�سيا�س���ات اإ�ستخدام معايير 

ترتبط باالأداء .

وق���د عق���دت لجنة التر�سيحات والمكافاآت خم�سة اإجتماعات خ���الل الفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 دي�سمب���ر 2014م ، وفيما يلي بيان اأ�سماء 

اأع�ساء اللجنة مع بيان ح�سورهم :

 حا�سر                        =غير حا�سر

ال�سفةالإ�شمم 
اإجتماع)1)
2014/2/4

اإجتماع(2)
2014/3/2

اإجتماع(3)
2014/4/2

اإجتماع(4)
2014/4/21

اإجتماع(5)
2014/10/30

رئي�س اللجنةاأ. خالد علي ال�سيف1

ع�سو اللجنةم. عثمان حممد بافقيه2 

ع�سو اللجنةاأ. جهاد عبد العزيز الر�سيد  3
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28- حقوق وتعوي�شات اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين:

ح�س���ب م���ا قرره النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأق���ره مجل�س االإدارة فاإن كل ع�سو من اأع�ساء مجل�س االإدارة ي�ستحق مبلغ 3.000 ريال بدل ح�سور كل 

جل�سة من جل�سات اإجتماعات مجل�س االإدارة وكذلك اإجتماعات لجان مجل�س االإدارة .

يبين الجدول التالي حقوق وتعوي�سات اأع�ساء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين خالل الفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 دي�سمبر 2014م :

 *  ال  يوجد لدى ال�سركة اال عدد )4( فقط مدراء من كبار التنفيذيين

 * * اأو�س���ت ال�سرك���ة ب�س���رف مكاف���اأة الأع�س���اء مجل����س االإدارة قدره���ا 2.4 ملي���ون ري���ال �سع���ودي )2013: ال�س���ئ( لل�سن���ة المنتهي���ة ف���ي 

31 دي�سمبر 2014 م ، �سريطة موافقة الجمعية العمومية على ذلك .

اأع�شاء جمل�س الإدارةالبــــــــــــيـــــــان
( 4 ) من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئي�س 

التنفيذي �املدير املايل * 

2٫812٫500-رواتب

198٫000998٫977بدالت

320٫000* *حوافز �سنوية
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29- العقوبات والجزاءات المفرو�شة على ال�شركة:

تقر ال�سركة باأنه لي�س هناك اأي جزاءات اأو غرامات فر�ست على ال�سركة من قبل هيئة ال�سوق المالية اأو اأي كيان قانوني نظامي اآخر خالل 

ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2014م .

 30- المراجعة والرقابة الداخلية:

لقد تم تعيين محمد العمري و�سركاه )BDO( للقيام بمهام واأعمال المراجعة الداخلية لل�سنة المنتهية في 31 د�سمبر 2014م  لتقييم وتح�سين 

فعالية اأنظمة الرقابة الداخلية واإدارة المخاطر والحوكمة المطبقة بال�سركة.

ووفقًا لمعايير المراجعة الداخلية ال�سادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، قامت اإدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مدى كفاية 

وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفقًا لخطة �سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة، كما قامت برفع نتائج اأعمالها اإلى لجنة المراجعة التى 

قامت بدورها برفع تقاريرها بذلك ال�ساأن اإلى مجل�س االإدارة.

وتقوم اإدارة المراجعة الداخلية بالتعاون مع اإدارة ال�سركة بتقييم هذا النظام ب�سكل م�ستمر والعمل على تح�سينه وزيادة فاعليته كلما تبين وجود 

اأية فجوات رقابية اأو وجدت فر�س لتح�سين اآلياته. 

و قد اأظهرت تقارير المراجعة الداخلية اأن نظام الرقابة الداخلية بال�سركة كاف ومالئم وفعال من حيث الت�سميم والتطبيق لتحقيق اأهداف 

ال�سركة، ولكنه يحتاج اإلى اإجراء بع�س التح�سينات ل�سمان فعالية اأكبر، وقد اتخذت اإدارة ال�سركة التدابير الالزمة حيال ذلك من خالل تنفيذ 

بع�س االإجراءات الت�سحيحية التى ت�سمن التعامل مع اأية مالحظات تتك�سف بجدية وو�سع ال�سوابط الكفيلة بعدم تكرارها.  

 31 - علقات الم�شاهمين:

تحر�س �سركة ا�سمنت حائل على توفير جميع المعلومات لجميع الم�ساهمين بكل �سفافية و حيادية و تمكينهم من ممار�سة حقوقهم على اأكمل وجه 

من خالل الجمعيات العمومية و موقع �سركة تداول ال�سعودية.

32- الم�شاهمة الإجتماعية:

�سركة ا�سمنت حائل م�ستمرة بدعم االن�سطة االجتماعية و الحيوية و ال�سياحية لمنطقة حائل. كما قامت ال�سركة بدعم الجهات التالية:

اجلهة  املدعومة

رايل حائل

امللتقى الثالث للجودة ال�شاملة بالأمن العام 

رعاية جائزة حائل لالأعمال اخلريية

عدد 7جمعيات خريية
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33- الموارد الب�شرية:

حققت �سركة اأ�سمنت حائل ن�سبة �سعودة قاربت 52.6% ، وت�سعى اإدارة ال�سركة اإلى رفع 

ن�سب���ة ال�سعودة وزيادة الثقة في القيادات ال�سابة ودعم االإنتاجية ، وقد بلغ عدد الموظفين 

403 موظف . تم و�سع خطط لتدريب جميع الموظفين بال�سركة واالإهتمام بكل مايتعلق برفع 

كف���اءة الموظفين وزيادة االإنتاجي���ة. وقد بلغ عدد ال�ساعات التدريبي���ة  4.336 �ساعة  تدريبية 

خالل الع����������ام 2014م.

 34- تو�شيات مجل�س الإدارة:

يو�سي مجل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت حائل للجمعية العمومية العادية  الخام�سة بما يلي :

1.   الموافقة على تقرير مجل�س االإدارة لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2014م .

2.    الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2014م .

3.   اإبراء ذمة اأع�ساء مجل�س االإدارة عن ال�سنة المالية المنتهي في 31 دي�سمبر 2014م .

4 . الموافقة على تو�سية لجنة المراجعة ب�ساأن اختيار المدقق الداخلي لل�سركة وتحديد اأتعابه للعام المالي 2015 م.

5 .   الموافق���ة على تو�سية لجنة المراجعة ب�ساأن اإختي���ار مراجع الح�سابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع 

ال�سنوية وال�سنوية لل�سركة وتحديد اأتعابه للعام المالي 2015م والربع االول من العام 2016 م .

6.   الموافق���ة عل���ى اإ�ستمرار اإ�ستراك ع�سو مجل����ص الدارة ال�ستاذ جهاد عبدالعزيز الر�سيد ف���ي عمل مناف�ص لن�ساط 

ال�سركة كع�سو مجل�س اإدارة في �سركة ا�سمنت اليمامة.

7.   توزي���ع اأرب���اح عن الع���ام 2014م مبلغ قدرة 107،690،000 ريال  بواقع 1.10 ريال لكل �سهم  قائم وذلك بواقع 0.5 ريال 

�سعودي لكل �سهم قائم عن الن�سف االول لعام 2014م و 0.6 ريال �سعودي لكل �سهم قائم عن الن�سف الثاني لعام 2014م.
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