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 مساهمينا الكرام ،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القري أن يقدموا لكم التقرير السنوى األول للشركة متضمناً القوائم المالية المدققة للسنة 

 م  2014ديسمبر  31هية فى المنتالمالية 
 
 نشاط الشركة : -1

هـ 25/08/1434/ق( وتاريخ 214بموجب القرار الوزاري رقم ) ، شركة مساهمة سعودية تأسست شركة إسمنت أم القرى 
م(. 07/07/2013هـ الموافق )28/08/1434وتاريخ  1010382514م(، والسجل التجاري رقم 04/07/2013الموافق)

( وتاريخ 2ة في إنتاج اإلسمنت البورتالندي بأنواعه بموجب رخصة محجر مواد خام رقم )ق/ويتمثل نشاط الشرك
( 1هـ الستغالل خام الحجر الجيري، وإنتاج اإلسمنت األبيض بموجب رخصة محجر مواد خام رقم )ق/01/01/1433

 .  ثروة المعدنيةهـ الستغالل خام الحجر الجيري، والصادرتان من وزارة البترول وال01/01/1433وتاريخ 
 

( ممنوحتين لشركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه وقد تم تقديم 2( و)ق/1علماً أن الرخصتين المذكورتين أعاله )ق/
 طلب بنقل الرخصتين إلى شركة أسمنت أم القرى وجاري متابعة الطلب مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

 
مليون طن  1,98تكامل بهدف إنتاج اإلسمنت البورتالندي وبطاقة إنتاجية تصل الى حالياً على بناء مصنع مالشركة تعمل 

 2,22طن من الكلنكر يومياً. وسينتج المصنع  6,000يوم عمل( حيث سينتج المصنع  330سنوياً من الكلنكر )على أساس 
 ن اإلسمنت يومياً. طن م 6,735يوم عمل( حيث سينتج المصنع  330مليون طن سنوياً من اإلسمنت )على أساس 

ستغالل رخصة وبخصوص ام، 2016من المتوقع اإلنتهاء من المصنع وبدء اإلنتاج التجاري في الربع االول من عام 
م. يقع مصنع  2015دراسة الجدوى االقتصادية الالزمة في الربع الثالث من عام بإنهاء  ستقوم الشركةاإلسمنت األبيض 

 رضوان بمحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة المكرمة. مركزبالقرب من ( 2إسمنت أم القرى في حرة حضن )
 
 

 :أغراض الشركة 
 تمثل األغراض التالية أغراض الشركة حسب ما نص عليه السجل التجاري:

 إنتاج اإلسمنت البورتالندي بأنواعه 
  إنتاج اإلسمنت االبيض 
 ألبيضإدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت البورتالندي واإلسمنت ا 
 مقاوالت عامة للمباني وأعمال التركيب وانشاء األعمال الميكانيكية والكهربائية 

 
 .ومن هذه األغراض المذكورة أعاله، بدأت الشركة في بناء مصنع اإلسمنت البورتالندي

 
 

 نتائج أعمال الشركة : -2

 م 2014-12-31هية فى عن السنة المنتلفترة ما قبل التشغيل يوضح الجدول التالى نتائج أعمال الشركة 

 الفترة
ديسمبر  31م حتى 2013يوليو  3من 

 م 2014
  

   (27,997,701) صافي الربح ) الخسارة(

   55,000,000 عدد األسهم

   (0,51) خسارة السهم 
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 المخاطر  -3

 مخاطر أسعار العموالت  -

)        ى ذلك االستثمارات قصيرة األجلتخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولة بما ف
           المرابحة ( التعتقد إدارة الشركة أن هناك مخاطر جوهرية تتعلق بأسعار العموالت .

 مخاطر االئتمان -

لم تبدأ الشركة عملياتهاا التجارياة بعاد ، وفيماا يتعلاق بمخااطر االئتماان األخاري الناتجاة عان الموجاودات المالياة األخاري 
بالشركة بما فى ذلك النقدية ، تنشاأ مخااطر االئتماان التاي تتعارض لهاا الشاركة عان إخفااق الطارف األخار وبحاد  الخاصة

 أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات .

 مخاطر السيولة  -

فاى قائماة نظراً لعدم بدء العمليات التجارية ، فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر سيولة هاماة ، إن كافاة المطلوباات الظااهرة 
 .المركز المالي 

 مخاطر العمالت  -

تخضع الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل أعمالها العادية ، لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعماالت 
أسعار العمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو خالل الفترة ، التعتقد إدارة الشركة أن مخاطر جوهرية تتعلق ب

. 

 االلتزامات المحتملة  -4

م  2014ديسامبر  31لاير ساعودي ، كماا فاى  166,489,416أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات اعتمااد بمبلا  
م  2014ديسمبر  31لاير سعودى كما فى  4,942,340لصالح مختلف الموردين والمقاولين ، وخطابات ضمان بمبل  وقدره 

 الجمارك لقاء رسوم جمركية .لصالح مصلحة 

 المعلومات القطاعية  -5

 م وبالتالي لم يتم عرض قطاعات الشركة . 2014ديسمبر  31لم تبدأ الشركة عملياتها التجارية حتى           

 التمويل  -6

 قرض صندوق التنمية الصناعية  -

صااندوق التنميااة الصااناعية  مااع 2591م وقعاات الشااركة عقااد القاارض رقاام  2014-5-21هااـ الموافااق 1435-7-22بتاااريخ 
لاير ساعودي بالضامانات المنصاوص عليهاا فاي اتفاقياة القارض والتاى تشامل  678,000,000السعودي بحد أقصاي للقارض 

م حصالت الشاركة علاى الدفعاة األولاى مان القارض 2014المباني واآلالت والمعدات الخاصة بالمصنع ، خاالل شاهر ديسامبر 
هاـ 1439-2-15لاير سعودي ، ويسدد القرض علي أقسااط نصاف سانوية اعتبااراً مان  211,293,000بمبل  إجمالى وقدره 

 م .2025-2-14هـ الموافق 1446-8-15م وتنتهي في  2017-11-4الموافق 

 التسهيالت البنكية  -

البالغااة . إن إجماالي التسااهيالت المعتماادة وابلااة المصااريف الرأساامالية للشااركةلمق التسااهيالت االئتمانيااة مان بنااك ساااباعتمادت 
. تحمل التسهيالت عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بين البناوك فاى المملكاة لاير سعودي متاح لالستخدام 618,874,000

. تشمل اتفاقياة التساهيالت علاى بعاض التعهادات . قامات الشاركة باساتخدام هاذه التساهيالت لعربية السعودية زائد هامش الربحا
 الموردين وخطابات ضمان لصالح مصلحة الجمارك السعودية لقاء رسوم جمركية .الصدار خطابات اعتماد لصالح 

 التحليل الجغرافي  -7

 ال توجد شركات تابعة سواء داخل أو خارج المملكة .
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 : الفصل األول:  مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

 : مجلس اإلدارة : أوال

دس األساتاذ / أحمااد ساعيد العااي بقارار الجمعيااة العاماة العاديااة أضايف العضااو الساا( 6) سااتةيتكاون مجلاس إدارة الشااركة مان 
 :الي بيانات أعضاء المجلس ويبّين الجدول الت م  17/12/2014األولى ) اإلجتماع الثانى (  بتاريخ 

 

 

 

 

 :م  2014 –م 3201دارة لعام جتماعات مجلس اإلإجدول حضور 

 م
رقم وتاريخ         

 االجتماع
 اسم العضو

 اإلجتماع 
 1رقم 

 الرياض 
22/06/

 م2013

 اإلجتماع 
 2رقم 

 الرياض 
03/07/

 م2013

 اإلجتماع 
 3رقم 

 الرياض 
23/07/

 م2013

 اإلجتماع 
 4رقم 

 الرياض 
04/09/

 م2013

 اإلجتماع 
 5رقم 

 الرياض 
11/11/

 م2013

 اإلجتماع 
 6رقم 

 الرياض
12/03/

م2014  

 اإلجتماع 
 7رقم 

 الرياض
07/05/

م2014  

 اإلجتماع 
 8رقم 

 الرياض
15/07/

م2014  

 اإلجتماع 
 9رقم 

 الرياض
23/10/

م2014  

 اإلجتماع 
 رقم 10

  طائفال
01/12/

  م4201

1 

عبد العزيز بن 
 عمران العمران 

رئيس مجلس * 
 اإلدارة

                    

2 

عبد هللا عبد 
العزيز العبد 

 اللطيف 
عضو مجلس 

 اإلدارة

        ـــ   ـــ           

3 

فواز حمد 
 الفواز

عضو مجلس 
 اإلدارة

                    

 اسم العضو م
عضويته في الشركات 

 المساهمة

 تصنيف العضوية

 تنفيذي
غير 
 تنفيذي

 مستقل

1 
 * مرانعبد العزيز بن عمران الع

 مجلس اإلدارة رئيس
  √  

2 
 عبد هللا عبد العزيز العبد اللطيف 

 عضو مجلس اإلدارة
شركة كيان 
 للبتروكيماويات

  √ 

3 
 فواز حمد الفواز

 عضو مجلس اإلدارة
 √   شركة الرياض للتعمير

4 
 صالح إبراهيم الخليفي
 عضو مجلس اإلدارة

   √ 

5 
 سعود محمد السبهان
   عضو مجلس اإلدارة

   √ 

6 
 أحمد سعيد العي

 عضو مجلس اإلدارة  
   √ 
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4 

صالح إبراهيم 
 الخليفي

عضو مجلس 
 اإلدارة

            ـــ         

5 

سعود محمد 
 بهانالس

عضو مجلس 
 اإلدارة  

                    

6 

 أحمد سعيد العي
عضو مجلس 

 اإلدارة  
 ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ  

 

 

 ثانياً: لجان مجلس اإلدارة:

  ين وهما :تلجنتين اثنع من مجلس إدارة الشركة يتفر

 لجنة المراجعة : .1

ارجه إثنان من خفي مجلس اإلدارة، و عضو( منهم 1) واحد يعينهم مجلس اإلدارة ، ( أعضاء3) ثالثةتتكّون لجنة المراجعة من 
 : وهم

 :أعضاء اللجنة 

 . ) رئيس اللجنة( فواز بن حمد الفوازاألستاذ/  .1
 . ) من خارج مجلس اإلدارة (  فهد الزميعاألستاذ /  .2
 ) من خارج مجلس اإلدارة (.  األستاذ/ عبد العزيز النويصر .3

 

 :م ومسؤوليات اللجنةمها

 : وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها       
 
.اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  1

 والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 ها في شأنه. . دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيات 2

 . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  3

. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية  4
 بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء . متابعة أعمال المحاسبين  5
 قيامهم بأعمال المراجعة.

 . دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. 6

 . دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 7
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 المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.. دراسة القوائم  8

 . دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 9
 

بناء على مقترحات مجلس اإلدارة تقوم الجمعية العمومية للشركة بإعداد أُسس اختيار أعضاء لجنة  10
 لمراجعة، وفترة عضويتهم عالوًة على طريقة عمل اللجنة.ا

 م 2014جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 

 رقم وتاريخ االجتماع              م
 

 اسم العضو

1 
 م13/05/2014

2 
 م8/07/2014

3 
 م22/10/2014

 األستاذ/ فواز بن حمد الفواز 1
 ) رئيس اللجنة(

√ √ √ 

 ـــ √ √ يع.األستاذ/ فهد الزم 2

 √ √ √ األستاذ/ عبد العزيز النويصر. 3

 : لجنة الترشيحات والمكافآت .2

 يعينهم مجلس اإلدارة . وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثالثة أعضاء
 

 :أعضاء اللجنة 
 )رئيس اللجنة(. عبد العزيز بن عمران العمرانالمهندس/  .1
 ي .صالح إبراهيم الخليف/ األستاذ  .2
 .سعود السبهان األستاذ/  .3

 

  : مهام ومسؤوليات اللجنة 

  لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي : اممهوتشمل 
 
. التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي 1

 مانة.شخص سبق إدانته بجريمة  مخلة بالشرف واأل

. المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات 2
والمؤهالت المطلوبة لعضوية  مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

 مجلس االدارة.

 ت في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيا3

 . تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.4

. التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل 5
 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك . وضع 6
 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
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 م 2014جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 

 اسم العضو م

 اإلجتماع 
 1رقم 

 الرياض 
 م12/03/2014

 اإلجتماع 
 2رقم 

 الرياض 
 م23/10/2014

1 
المهندس/ عبد العزيز بن عمران 

 )رئيس اللجنة(.         العمران
    

   ـــ   األستاذ / صالح إبراهيم الخليفي . 2

     األستاذ/ سعود السبهان  3

 ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس واألعضاء من أسهم  أعضاء 6من  أم القرييتكون مجلس إدارة اسمنت 

 الشركة :

 

 ملكية أعضاء مجلس األدارة -1

 
 اسم العضو

 
 الوظيفة

 
 مالحظات

سنة بداية ال
 المالية

سنة نهاية ال
 المالية

صافي 
 التغير

نسبة 
 التغير

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 
م/عبد العزيز بن 
 عمران العمران

 
ئيس ر

 المجلس

 
شركة عبد 

 العزيز
 عمران العمران

 وشركاه

 
عدد أسهم 
 الشركة

 
2,514,703 

 

 
2,514,703 

 

  

عدد األسهم 
التي له 
هامصلحة في  

1,886,027 1,886,027 
  

أ/ عبد هللا عبد 
 العزيز العبد اللطيف

 أسهمه عضو
370,000 370,000 

  

أ/صالح إبراهيم 
 الخليفى

 أسهمه عضو
 1,000 

  

أ/ سعود محمد 
 السبهان

 أسهمه عضو
 1,000 

  

   1,000  أسهمه عضو أ/ فواز حمد الفواز

 
 
 

 أ/ أحمد سعيد العي

 
 
 

 عضو

 
 أسهمه
 

254,469 254,469 
  

 
 شركة عوالم 

 السعودية
 للصناعة 

عدد أسهم  
 الشركة     

 
477,823 

 
477,823 

  

 
عدد األسهم التى 
 له مصلحة فيها

 
382,258 

 
382,258 

  

 .الشركة  : ال توجد أدوات دين على امـه
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 ملكية زوجات األعضاء وأوالدهم القصر -2

 ال توجد أي ملكية لزوجات األعضاء وأوالدهم القصر 

 ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر : -3

 ال توجد أي ملكية لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر 

                             

 المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : -4

تدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف وبدالت حضاور جلساات ومكافاآت مالياة فاي إطاار ماا ناص علياه النظاام، 
وماادير لتنفيااذي الاارئيس اوفيماا يلااي بياناااً بإجمااالي ماادفوعات الشااركة ألعضاااء مجلاس اإلدارة وكبااار التنفيااذيين )بمااا فاايهم 

 : م  2014ديسمبر  31م حتى 2013يوليو  3خالل الفترة من  الشؤون المالية(

 

 رابعاً: إقرار مجلس اإلدارة :

 

، ووفقاً للمعلومات المتوّفرة لديه وبناًء على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق يقر مجلس إدارة اسمنت أم القري 

 الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

 بالشكل الصحيح. الحساباتسجالت تّم إعداد    .1

 .بفاعلية ونُف ذ سليمة أسس على أُعدّ  الداخلية الرقابة نظام أن .2

 ال يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أنه  .3

ال توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة الساوق المالياة أو مان أياة جهاة  .4
 ة أو تنظيمية أو قضائية أخرى.إشرافي

 أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .5

 م.2014ال توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق خالل عام  .6

  فاي شاركة   وهي شركة مؤسساة-شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه بين  نعقد مقاولة من الباطتم إبرام   - .7
وبااين  -إساامنت أم القاارى عباادالعزيز باان عمااران العمااران رئاايس مجلااس إدارة  ويمثلهااا األسااتاذ/ إساامنت أم القاارى

 وفالتاي سا بنااء أساساات عميقاة لتقوياة الترباةوهي الشركة التي تقاوم ب شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات
 . إسمنت أم القرى عليها  مصنع ينشأ

فاي شاركة   وهاي شاركة مؤسساة-شاركة عبادالعزيز عماران العماران وشاركاه باين  عقد تورياد خرساانةتم إبرام  -
 وباين  -إسامنت أم القارى عبدالعزيز بن عمران العمران رئايس مجلاس إدارة  ويمثلها األستاذ/ إسمنت أم القرى

 . إسمنت أم القرى  مصنعبناء وهي الشركة التي تقوم بعالمية المحدودة شركة سينوما الهندسية ال

 البيان
 أعضاء المجلس

 التنفيذيين

 أعضاء المجلس
غير التنفيذيين  

 والمستقلين
 كبار التنفيذيين

 3,403,555 -   - الرواتب والتعويضات

 9,500 244,000 - البدالت

ة المكافآت الدورية والسنوي
 والخطط التحفيزية

- - - 

 3,413,055 244,000 - المجموع
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فاي شاركة   وهاي شاركة مؤسساة-شاركة عبادالعزيز عماران العماران وشاركاه باين  عقد تورياد خرساانةتم إبرام  -
 وباين  -إسامنت أم القارى عبدالعزيز بن عمران العمران رئايس مجلاس إدارة  ويمثلها األستاذ/ إسمنت أم القرى

المزن العربية للخادمات اإلنشاائية وهاو مقااول مان البااطن يعمال ماع شاركة وارتسايال التاى تقاوم بأعماال ركة ش
 .إنشاء محطة الطاقة الكهربية 

ال توجد أي مصالحة أو حقاوق خياار أو حقاوق اكتتااب تعاود ألعضااء مجلاس اإلدارة وكباار التنفياذيين وأزواجهام  .8
 ( أعاله.7ات دين للشركة أو شركتها التابعة، سوى ما ورد في الفقرة )وأوالدهم القصر في أسهم الشركة أو أدو

توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصادرتها  ال .9
 م.31/12/2014أو منحتها الشركة خالل السنة المنتهية في 

أو المدير المالي، عادا  لرئيس التنفيذيحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة أل .10
 " أعاله.7ما ذكر في الفقرة "

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الاى أساهم أو حقاوق خياار أو ماذكرات حاق ال توجد أي  .11
 إكتتاب أوحقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 اليوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. .12

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين فاي الشاركة عان أي  .13
 راتب أو تعويض.

 أي حقوق في األرباح. ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن .14

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة. .15
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 :  : األداء المالي الفصل الثاني

م، والتاي جارى مراجعتهاا وتادقيقها مان قبال الساادة 31/12/2014باستعراض القوائم المالية للشاركة للسانة المنتهياة فاي 
 ومحاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:  الهوشان  مراجعون

 

 :   2014ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  .1

 البيان
 لاير سعودي

 

  موجودات ال

 407,486 متداولةالموجودات ال

 442,120 الموجودات غير المتداولة 

 849,606 إجمالي الموجودات

  المطلوبات

 116,174 المطلوبات المتداولة

 211,430 المتداولةرغيالمطلوبات 

 327,604 إجمالي المطلوبات

  حقوق المساهمين

 550,000 رأس المال

 ( 27,998)  خسائر متراكمة

 522,002 إجمالي حقوق المساهمين

 849,606 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 : م 2014ديسمبر  31م حتى  2013يوليو  3لفترة ماقبل التشغيل للفترة من قائمة الدخل  .2

 البيان
 لاير سعودي

 

 -           المبيعات

 -            تكلفة المبيعات

 -            ربح المجمل 

 (  14,032)        مصاريف إدارية وعمومية 

 ( 3,060 )      مصاريف ماقبل التأسيس

 ( 8,815)       مصاريف االكتتاب العام

 (1,211)      أعباء تمويلية

 ( 27,118)       خسارة الفترة قبل الزكاة الشرعيةصافي 

 ( 880)       مخصص الزكاة الشرعية 

 (   27,998)        صافي خسارة الفترة 

 ( 0,51)         خسارة السهم

 

 

 المدفوعات النظامية المستحقة: .3

 رسوم المحاجر: -

وتاريخ  47المرسوم الملكي الكريم رقم م/ تخضع الشركة لنظام االستثمار التعديني الصادر بموجب
 هـ،.20/8/1425

 

 الزكاة: -

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربياة الساعودية حياث ياتّم تساجيل مبلا  الزكااة 
 لاير سعودى .  879,800م  2014-12-31وقد بل  مخصص الزكاة فى ،  وفقاً ألساس االستحقاق
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 اعية:التأمينات االجتم -

تخضااع الشااركة لنظااام التأمينااات االجتماعيااة ويااتم تسااجيل اشااتراكات التأمينااات االجتماعيااة وفقاااً ألساااس 
 االستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

 م 2014والجدول التالي يبّين مبال  المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام 

 

 : الفصل الثالث 

 اإلنتاج -1

مليون طن  1,98جية تصل الى تعمل الشركة حالياً على بناء مصنع متكامل بهدف إنتاج اإلسمنت البورتالندي وبطاقة انتا
 2,22طن من الكلنكر يومياً. وسينتج المصنع  6,000يوم عمل( حيث سينتج المصنع  330سنوياً من الكلنكر )على أساس 

 طن من اإلسمنت يومياً.  6,735يوم عمل( حيث سينتج المصنع  330مليون طن سنوياً من اإلسمنت )على أساس 
 

 ى نوعين من أنواع اإلسمنت وهما: سوف تنتج شركة  إسمنت أم القر
 

  اإلسمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع اإلسمنت وهو نوع شائع االستعمال في
من اإلسمنت  %75أغراض البناء العامة مثل القواعد واألسقف والجدران، حيث سيتم انتاج ما نسبته 

 ة من اإلسمنت.البورتالندي العادي من إجمالي إنتاج الشرك
  اإلسمنت البورتالندي البوزالني: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع اإلسمنت حيث تضاف المادة

البوزوالنية الى الكلنكر اضافة الى الجبس. ويتميز بمقاومته للكسر خالل الفترات الزمنية الطويلة مقارنة 
والصبات الخرسانية، حيث سيتم انتاج ما  باإلسمنت البورتالندي العادي ويستخدم في جميع اغراض البناء

 .من اإلسمنت البورتالندي البوزالني من إجمالي إنتاج الشركة من اإلسمنت %25نسبته 
لبعض الوقت لكي يتمكن من انتاج الطاقة القصوى، لذا فإن الشركة  المشروع صناعي تحت التأسيس، يحتاج مشروعوكأي 

في السنة االولى، وتحقيق الطاقة االنتاجية  %80م بطاقة إنتاجية تصل الى2016عام تتوقع بدء االنتاج في الربع االول من 
 القصوى فى السنة الثانية من اإلنتاج.

 
 
 
 
 
 
 

 م2014 لبياننوع ا البيان

 رسوم تعدين
 - 

 الزكاة 
 879,800 مخصص

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 158,968 مدفوع 

 إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة
 1,038,768 
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 للشركة جدول حجم الطاقة االنتاجية               

 

  سنوات التشغيل
 نسبة 
 التشغيل

الطاقة االنتاجية 
 ) مليون طن ( السنوية

 عمل(يوم  330م ) 2016
 

%80 
 

1,78 
 

 يوم عمل( 330م وما بعدها ) 2017
 

%100 
 

2,22 
 

 تقدم المشروعات -2

م تم إكتمال معظم التصاميم الهندسية ، وما زالت األعمال اإلنشائية مستمرة ، 2013منذ بدء تنفيذ أعمال المشروع فى مايو 
 . كبير منها وقد تم توريد الكثير من المعدات الرئيسية لخط االنتاج وتم تركيب جزء

  :وقد بلغت نسبة تقدم عقد تشييد وبناء خط االنتاج مع شركة سينوما العالمية كالتالىأ. 
 تقريبا %39عقد تقديم الخدمات الهندسية وتوريدها ) أوفشور ( بنسبة   -
 تقريبا %28عقد بناء مصنع االسمنت البورتالندى الجديد) أونشور ( بنسبة   -

 ة الكهربية ب. عقد بناء محطة الطاق
 %10بلغت نسبة التقدم فى أعمال محطة الطاقة الكهربية  -
 
 العقود الرئيسية : -3
 

 العالميةاتفاقية مع شركة سينوما  -  1     
بطاقة  البورتالنديعقداَ إلنشاء خط إنتاج اإلسمنت  العالميةم مع شركة سينوما 15/03/2013أبرمت الشركة بتاريخ       

( دوالر أمريكي أي ما يعادل 214,150,000على أساس تسليم مفتاح وذلك مقابل مبل  وقدره )  مياً طن كلنكر يو 6000
خالل وذلك  المصنعفي تنفيذ  ءبدال تم . وقدمن بدء سريان العقد شهر 30، ومدة التنفيذ سعودي ( لاير803,062,500مبل  ) 

االنتاج التجريبي في الربع الرابع من العام  ءلبدحسب الخطة الموضوعة  يريس المصنعم و2013شهر مايو من العام 
وقد اشتمل العقد على تصاميم هندسية وتوريد معدات المصنع والبناء واألعمال المدنية والتسليم إلى المصنع  م.2015

نع تعلق بالمصت واالختبارات التجريبية واختبارات االداء وضمان مثل هذه االعمال وضمان إصالح أو استبدال أي عيوب
 وكذلك القيام باعمال التشغيل و الصيانة لمدة سنه من تاريخ التسليم. 

  صنعاتفاقية تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع الم -2
م مع آستروبالن الهندسة النمساوية جي ام بي اتش )"آستروبالن "( لتقديم 05/03/2013تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 
( لاير 11,785,600اف و رقابة على مشروع مصنع اإلسمنت وذلك مقابل مبل  وقدره )الخدمات االستشارية من إشر

 سعودي
 
 

 االتفاقية مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة -3
 

م مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة عقداَ لبناء أساسات عميقة 17/12/2013أبرمت الشركة بتاريخ 
حسب الخطة  يسير والبناء( لاير سعودي، 28,541,855لتربة التي سينشأ عليها المصنع وذلك مقابل مبل  وقدره )لتقوية ا

وقد انتهت وقد اشتمل العقد على حفر وبناء أساسات عميقة لتقوية التربة التي سينشأ عليها مصنع الشركة.   له. الموضوعة
 م 2014 فى شهر أغسطس عامالشركة من تنفيذ جميع األعمال 

 

 اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء -4

 

وذلك مقابل مبل  وقدره  وارتسيال لبناء محطة توليد الكهرباء بالمصنع م مع شركة 20/05/2014أبرمت الشركة بتاريخ 
 م . 2015ومن المتوقع أن يتم إكتمال أعمال المشروع فى الربع الرابع من عام ، يورو ( 28,450,000)
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 البيئة والصحة والسالمة: الفصل الرابع 
 

 أم القريوتعتبر اسمنت  ,كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماما كبيرا وتضعه دائما في قائمة اولوياتها أم القريتولي أسمنت 
وقد قامت باسناد مهمة درراسة تقييم األثر البيئي إلى أحد المكاتب المعتمدة من جهودها البيئية هدفا استراتيجيا طويل االمد، 

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة .

 : الموارد البشرية :الفصل الخامس 

 :   التوظيف .1

 للكوادر والتدريب التوظيف مجال ومنها االستراتيجية األهداف من عدد على الشركة ركزت الرئيسية الشركة لمهمة دعماً 
 وضع من المنشود للهدف وتحقيقاً  الشركة لبناء ةالمستقبلي المراحل في منها اإلستفادة يمكن والتي الوطنية والكفاءات

 والبحث م الجودة2014في عام  الشركة , وطورت الوظائف توطين في المعنية الجهات قبل من واألنظمة الخطط
 الموظفين وارشاد وتوجيه المطلوبة من المهن فئة لكل التوظيف مصادر توسيع خالل من البشرية الموارد ادارة وعمليات

موظف سعودي ، بنسبة  93م إلى حوالى  2014، وقد وصل عدد الموظفين السعوديين فى نهاية عام  لتدريبوا الجدد
 . % 12سعودة بلغت 

 : الحوكمة  سادسالفصل ال

 اوالً: الئحة الحوكمة: 

في دارة مجلس اإل لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمد بالئحة حوكمة الشركات حمايةً  أم القريسمنت أتلتزم 
، وفيما يلي جدول يوضح موقف  معتمداً على الئحة حوكمة الشركات أم القريسمنت أحوكمة  خامس الئحةال اجتماعه

 : ة الصادرة من هيئة السوق الماليةالشركة من تطبيق الئحة الحوكم
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 جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق الئحة حوكمة الشركات:

 

 

 

 اإلجراء
ُطّبق 
 بالكامل

ُطّبق 
 جزئياً 

لم 
 يطّبق

 األسباب والتفاصيل

    √ المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:

المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على 
 المعلومات:

√    

    √ المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

    √ حقوق التصويت ) عدا الفقرة د (  المادة السادسة:

د( يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 
اإلفصاح  –مثل صناديق االستثمار  –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 
ارب جوهري للمصالح وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تض

 قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

 ال ينطبق على أسمنت أم القرى √  

    √ المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح األسهم  

    √ المادة الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

    √ جلس اإلدارة ) عدا الفقرة ز (المادة التاسعة: اإلفصاح في تقرير م

 √   )ز( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة

 يجري العمل على إعداد ذلك
وقد تم التعاقد مع مكتب مختص 

بمهام المراجعة الداخلية لعام  للقيام
2015 

    √ المادة العاشرة : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

    √ الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس اإلدارة   المادة 

    √ المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس اإلدارة ) عدا الفقرة ب(

ب( تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص 
 عليها فى نظام الشركة بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات .

 √  

طبقاً للنظام األساسي للشركة 
الشركة مجلس إدارة  يتولى إدارة

مؤلف من ستة أعضاء تعينهم 
الجمعية العامة العادية للمساهمين 
لمدة ثالث سنوات مالية ، واستثناء 
من ذلك عين المؤسسون أول 
مجلس إدارة لمدة خمس سنوات 
تبدأ من تاريخ القرار الوزاري 

 بإعالن تأسيس الشركة

    √ ليتهاالمادة الثالثة عشرة: لجان مجلس اإلدارة واستقال

    √ المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة

    √ المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت

    √ المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

    √ المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

  √  رض المصالح في مجلس اإلدارةالمادة الثامنة عشرة: تعا

في اجتماعات مجلس تم اإلفصاح 
عقود مبرمة بين  3عن اإلدارة 

شركة عبدالعزيز العمران وشركاه 
وبين بعض الشركات التي تعمل 
في موقع المشروع حسب ما ذكر 

( 7في إقرار مجلس اإلدارة فقرة )
وسيتم اإلفصاح عن ذلك وأخذ 
الموفقة خالل الجمعية العامة 

 قادمة.ال
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 : توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة:سابع الفصل ال

 :  والً: سياسة توزيع األرباحأ

على أرباح الشركة ووضعها المالي ومعطيات السوق والمناخ االقتصادي  للمساهمينسوف يعتمد إعالن توزيع أية أرباح 
ية والحاجة إلعادة إستثمار األرباح واحتياجات الشركة من النقد العام، وغير ذلك من العوامل بما فيها تحليل الفرص اإلستثمار

 ورأس المال، إضافة إلى اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.

من صافي األرباح، وذلك بعد خصم المصاريف العامة  %10يتعين على الشركة قبل دفع األرباح للمساهمين تجنيب نسبة 
نظامي. ويحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بل  االحتياطي  وغيرها من أي تكاليف أخرى، وذلك كإحتياطي

 النظامي نصف رأس مال الشركة المدفوع.

إن شركة  إسمنت أم القرى تنوي توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه من غير المحتمل أن تكون الشركة في وضع 
، حيث ان هذه السنوات األولى هي مرحلة تأسيس وبناء السنوات األولى الل يسمح لها توزيع أرباح سنوية على مساهميها خ

مشروع ومرافق الشركة وال تستطيع الشركة إعطاء أية تأكيدات بأنها سوف تقوم بتوزيع أية أرباح بعد ذلك وال بقدر المبال  
 التي سيتم توزيعها في أي سنة من السنوات.

 عد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ب
 

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %10يجنب ) .1
 بل  االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 لمقررة لهذه األسهم.يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح ا .2
يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  .3

 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ( من رأس المال المدفوع على األقل.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) .4
 ( بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة.%10ما تقدم نسبة عشرة )يخصص بعد  .5
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. .6
 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية. .7

 
يتعهد  من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي سيتم منحهرض شروط الق أحد يضاح انه وبحسباإلكما ينبغي 

تزيد  مسبقة من الصندوق بخالف ذلك على أن ال المقترض في كافة األوقات خالل مدة القرض مالم يحصل على موافقة خطية
رض الصندوق ( من رأس المال المدفوع أو مجموع أقساط ق25األرباح المخصصة للتوزيع/ المسحوبات على نسبة )%

 المستحقة خالل سنة التوزيع، أيهما أقل.
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 :الثانية  : توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامةثانيا 

( من النظام األساساي للشاركة فاإن مجلاس اإلدارة وبعاد اساتعراض إنجاازات الشاركة خاالل السانة 43( و )42طبقاً للمادتين )
 العمومية وحساب األرباح والخسائر يقترح ما يلي: م وكذلك الميزانية 31/12/2014المنتهية في 

 م2014ّّديسمبر31ّّالموافقةّعلىّماّوردّفيّتقريرّمجلسّاإلدارةّاألولّعنّالسنةّالماليةّالمنتهيةّفىّّ- .1

 . م2014ّّّّديسمبر31ّّالتصديقّعلىّالقوائمّالماليةّللشركةّللسنةّالماليةّالمنتهيةّفىّّ- .2

ّ.2014ّديسمبر31ّّارةّعنّالسنةّالمنتهيةّفىّإبراءّذمةّأعضاءّمجلسّاإلدّ- .3

الموافقةّعلىّإختيارّمراجعّحساباتّالشركةّمنّبينّالمرشحينّمنّقبلّ)ّلجنةّالمراجعةّ(ّلمراجعةّوفحصّالقوائمّ .4

مّ،ّوتحديدّأتعابهّ،ّعلماًّبأنّتقريرّلجنةّالمراجعة2016ّّمّ،ّوالربعّاألولّمنّعام2015ّّالماليةّعنّالعامّالماليّ

 الجمعيةّالعامةّيتضمنّتفاصيلّعروضّأسعارّالمراجعينّالمرشحينّلمراجعةّحساباتّالشركةّ.إلىّ

عقود مبرمة بين شركة عبدالعزيز العمران وشركاه وبين بعض الشركات التي تعمل في موقع  3اإلفصاح عن  .5
  .موافقة الجمعية العامةأخذ المشروع و

 

 

 

 

 .م وإيضاحاتها2014لعام  لقوائم الماليةلقانوني وا: تقرير المحاسب ا ثامنالفصل ال

م واإليضاحات المتعلقة بها من قبل الهوشان 2014ديسمبر  31لقد تمت مراجعة قوائم الشركة المالية منذ تأسيس الشركة الى 
ين القانونيين في محاسبون قانونيون، وقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب

 . وتصدر الشركة قوائمها المالية باللاير السعودي. (SOCPA)المملكة العربية السعودية 
 

 

 

 
 
 


