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 مجلس اإلدارة كلمة

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  السادة المساهمين

يشــمل والــذي م 2013أن 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 استعراضـــًا ألداء الشـــركة

هــا، فقــد كــان العــام بتقــديم أفضــل الخــدمات لعمالئ والتزامهــا شــركات االســمنت فــي المنطقــة والمحافظــة علــى جــودة منتجهــا

اإلنتــاج  نتائجهــا اإليجابيــة مــن حيــث عمليــاتســمنت اليمامــة اذلــك فقــد واصــلت ورغــم  ،م مليئــًا بالتحــديات2013المــالي 

 .على صافي األرباح انعكسمما  والتسويق
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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 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

 ســنوياً  ســمنتامليــون طــن ) 6,3(بمــا يعــادل  مليــون طــن كلنكــر) 6( إلنتاجيــة الســنوية لألفــران حاليــاً وتبلــغ الطاقــة ا

 .اإلنتاجلخطوط  اإلنتاجيةمن كامل الطاقة % 101 نسبتهتنتج ما  أنم من 2013واستطاعت الشركة هذا العام 

 نتائج أعمال الشركة: اً نيثا

 :مبيعات وأرباح الشركة .1
 

مقابـل طـن  )فألـعشـر  وأحـدوثالثمائـة سـتة ماليـين (مليون طن ) 6,311( سمنتبلغت الكمية المباعة من اال

 %)1( قــدره بــنقصم 2012للعــام  طــن )ألــفوثالثــة وســبعون ة ثالثمائــســتة ماليــين و (مليــون طــن ) 6,373(

مقابـل  سـمنتامليـون طـن ) 56(م بلـغ 2013عـام  فـي سـمنتاالالمملكـة مـن وتجدر اإلشـارة إلـى أن اسـتهالك 

 ).%3(قدرها  زيادةبم 2012للعام سمنت امليون طن ) 53(

ـــــي عـــــام  ـــــة ف ـــــاح اإلجمالي ـــــد بلغـــــت األرب ــــــ) 881( م2013هـــــذا وق ـــــون ري ــــــل  الملي ــــــال )914(مقاب ـــــون ري  ملي

مليـــــون مقابـــــل ) 829( م2013لعـــــام ت األربـــــاح التشـــــغيلية بلغـــــ كمـــــا) %4( قـــــدره نقصبـــــ م2012فـــــي عـــــام 

االنخفـــــــاض فـــــــي األربـــــــاح اإلجماليـــــــة واألربـــــــاح  ســـــــبب ىويعـــــــز  )%4( قـــــــدره نقصم بـــــــ2012لعـــــــام ) 863(

ــــى  ــــةالــــنقص فــــي التشــــغيلية إل ــــة التــــي تمــــت مــــؤخرًا فــــي  المباعــــة الكمي بســــبب اإلجــــراءات التصــــحيحية للعمال

ــــــال  مليـــــون) 870( م مبلـــــغ2013ام لعـــــكمـــــا بلغـــــت األربـــــاح الصـــــافية   .المملكـــــة مليـــــون ) 818(مقابـــــل ري

زيـــــادة اإليـــــرادات األخـــــرى  إلـــــىباب هـــــذه الزيـــــادة وتعـــــزى أســـــ %)6(زيـــــادة قـــــدرها ، بم2012فـــــي عـــــام  ريــــــال

الفتـــــرة مقارنـــــة بـــــالفترة  لهـــــذهمخصـــــص الزكـــــاة الشـــــرعية  انخفـــــاضو اإلعانــــة الحكوميـــــة للكلنكـــــر المســـــتورد و 

  . السابقة
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م إلـى عـام 2009 مـن عـام سـنوات خمـس خـالل األربـاحالمبيعـات وصـافي  قيمةويوضح الرسم البياني التالي  

   : م2013
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األرباحصافي المبيعات

)بماليين الرياالت(م 2013م إلى 2009المبيعات وصافي األرباح من 

 
 :اإلنتاج .2

وهـي ( م2013عـام ل الخـ طـن) ألـف وخمسـة وسـبعونة ماليـين تسـ(مليون طـن ) 6,075( من الكلنكرالمصنع بلغ إنتاج 

 يـــةوثالثمائـــة وثمانخمســـة ماليـــين (مليـــون طـــن ) 5,378( مقابـــل ) األفـــران إلنتـــاج التصـــميمية الطاقـــةمـــن % 101تمثـــل 

 .اإلنتاجتشغيل خطوط  اءةكفويعود سبب الزيادة إلى  %).13( اهقدر  بزيادة م2012عام  خالل طن) ألفوسبعون 

 مقابـل م2013طـن خـالل عـام ) ألـف واحـد وسـتونستة ماليين وثالثمائة و (طن مليون) 6,361( سمنتوقد بلغ إنتاج اال 

 .م2012طن خالل عام) ألف  أربعونوستة و  ثالثمائةماليين و  ستةفقط (  مليون طن )6,346(
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م إلـى عـام 2009سـنوات مـن عـام  خمـسويوضح الرسم البيـاني التـالي تطـور إنتـاج الشـركة مـن الكلنكـر خـالل 

 :م2013
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)بأالف طن(م 2013م إلى 2009من  الكلينكرإنتاج 

 
 

 :استيراد الكلينكر  .3
لزام شركات االسمنت باستيراد الكلنكر إه  والمتضمن 2/6/1434وبتاريخ  20535رقمباإلشارة إلى قرار المقام السامي 

ما  ةشركه اسمنت اليمامل المخصص فقد كان .في المملكة وذلك لتغطيه الطلب المتزايد على االسمنت و االسمنتأ
طن من الكلينكر  ألف 680 ستيرادإبم 2013طن من الكلينكر، حيث قامت فعليا ومع نهاية عام  ألف 660 مقداره
  .ةالمتفق عليها مع وزارة التجارة والصناع ةالتزامها بالحص مؤكدة
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 :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .4
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

 )الكمية بآالف األطنان(

    

 

 

 

 

            

 المشروعات والخطط المستقبلية: ثالثاً 

وتحسين وتنويع االستثمارات قامت الشركة بتطوير وتطبيق سياسات متنوعة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل 

 :منهاو منتجاتها للمحافظة على حصتها السوقية 

  ERPموارد األعمال ر مشروع تطوي .1

 ) YAMAMA Enterprise Resource Planning System–YES(المسمى 

-Oracle E 12وذلـــــك بتشـــــغيل نظـــــام )  YES( بنجـــــاح مـــــن مشـــــروع بحمـــــد اهللا وتوفيقـــــه تـــــم االنتهـــــاء 

Business Suite  بكفـــــاءة عاليــــــة وهـــــي تمثــــــل المرحلـــــة السادســــــة واألخيـــــرة مــــــن المشـــــروع االســــــتراتيجي

)YES ( والذي يهدف لتطبيق أفضل الممارسات العملية والتنظيمية . 

ــــى أســــاس ســــت ــــم عل ــــنظم األعمــــال ودورات العمــــل فــــي  ةالمشــــروع ت ــــة ل ــــة التحتي مراحــــل تضــــمنت ترســــيه البني

 :جميع وحدات الشركة وتوثيقها على النحو التالي 

 :المرحلة األولى 

بــــدأت بتكــــوين فريــــق المشــــروع ثــــم كتابــــة كافــــة إجــــراءات العمــــل داخــــل الشــــركة وطــــرح مســــابقة علــــى مســــتوى 

ثــــــــم تصــــــــميم عقــــــــد الختيــــــــار استشــــــــاري المشــــــــروع تضــــــــمن كافــــــــة  YESالشــــــــركة باختيــــــــار أســــــــم المشــــــــروع 

ــــــار الســــــادة . احتياجــــــات الشــــــركة ومتطلباتهــــــا خــــــالل المشــــــروع  ــــــم اختي ــــــى ضــــــوءه ت ) Ernst&Young(وعل

 .كمستشار للمشروع

 

 البيان
بيان بكميات المبيعات 

 م2013في 
بيان بكميات المبيعات 

 م2012في 

 6,373 6,311 المبيعات المحلية

 ____ ____ المبيعات الخارجية

 6,373 6,311 المجموع
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 :المرحلة الثانية 

 .تم خاللها دراسة الوضع الحالي قبل تطبيق المشروع ومن ثم تم إعادة هندسة دورات العمل

 :الثالثة  المرحلة

 ،المـــــوارد البشـــــرية  ،الماليـــــة ( تـــــم عمـــــل أدلـــــة سياســـــات وٕاجـــــراءات شـــــاملة لجميـــــع وحـــــدات العمـــــل بالشـــــركة 

ـــــد المعـــــايير واشـــــتملت ) وحـــــدات المصـــــنع ،التجـــــاري  ـــــة وتوحي ـــــات التنظيمي ـــــم مراعـــــاة أفضـــــل التطبيق ـــــث ت حي

ـــــــى السياســـــــات العامـــــــة إجـــــــراءات العمـــــــل التفصـــــــيلية  حـــــــدود  –الـــــــدورات المســـــــتندية  –تقـــــــارير األداء  –عل

صـــــــفحة وحفظهـــــــا بنســـــــخ الكترونيـــــــة علـــــــى موقـــــــع  5,480تـــــــم طباعتهـــــــا فـــــــي مجلـــــــدات مـــــــن (الصـــــــالحيات 

  .)الشركة

 :المرحلة الرابعة 

ـــــة دورات العمـــــل  ـــــم تصـــــميم مقابل ـــــآ للنظـــــام المناســـــب , ت ـــــات وفق ـــــي دراســـــة وتخطـــــيط أتممـــــه العملي وهـــــي تعن

ـــــم عمـــــل تصـــــميم العقـــــد الفنـــــي والتجـــــاري للم قـــــاول المنفـــــذ وطـــــرح العطـــــاء الخـــــاص بتشـــــغيل النظـــــام وتـــــم وت

 .كمقاول منفذ للمشروع TATAاختيار السادة شركة 

 :المرحلة الخامسة 

ــــــة والماليــــــة  ــــــات التشــــــغيلية واإلداري ــــــة والخاصــــــة بالعملي ــــــات اليمامــــــة الفني ــــــل الفجــــــوات ومتطلب ــــــم فيهــــــا تحلي ت

 .واالتفاق عليها مع المقاول المنفذ 

 :المرحلة السادسة 

  .م8/12/2013بحمد اهللا تم تشغيل النظام بشكل كامل يربط جميع وحدات العمل بالشركة بتاريخ 

 :ويشمل النظام على 

ــــــــة, مقبوضــــــــات العمــــــــالء , مــــــــدفوعات المــــــــوردين , األســــــــتاذ العــــــــام (النظــــــــام المــــــــالي  - , إدارة األصــــــــول الثابت

 .)إدارة األمالك, ينة واالستثمار عمليات الخز 

ـــــود , المخـــــازن ,التســـــويق , المبيعـــــات , المشـــــتريات ( النظـــــام التجـــــاري ونظـــــام اإلمـــــداد  -  Complex, العق

Purchase Order  ,Landed Cost Management (LCM)  , ـــة ـــارير الذكي  Business( التق

Intelligence.( 

الحضــــــــــور , الخــــــــــدمات الذاتيــــــــــة , التــــــــــدريب , الرواتــــــــــب , شــــــــــؤون المــــــــــوظفين (نظــــــــــام المــــــــــوارد البشــــــــــرية  -

 ).واالنصراف
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) VAS (ربـــــــط نظـــــــام الـــــــوزن اآللـــــــي لالســـــــتالم والتســـــــليم , التكـــــــاليف , اإلنتـــــــاج , التشـــــــغيل (نظـــــــام المصـــــــنع  -

 ).نظام الصيانة العام, بنظام المبيعات والتسويق والتشغيل واإلنتاج والمحجر والمواد الخام 

 

 :األهداف المحققة من خالل المشروع 

د علــــى أســــس ســــليمة وٕاجــــراءات عمــــل موثقــــة مــــن خــــالل أحــــدث الــــنظم وفــــق ربــــط وحــــدات العمــــل بنظــــام واحــــ

أعلــــى معـــــايير الصــــناعة ممـــــا ســـــوف يترتــــب عليـــــه تقليــــل التكـــــاليف وفعاليـــــة وكفــــاءة األداء وتالفـــــي األخطـــــاء 

وســـــرعة التنفيــــــذ وتجنــــــب التكـــــرار وزيــــــادة القــــــدرة التنافســـــية وٕالغــــــاء األعمــــــال اليدويـــــة وتــــــوفر التقــــــارير الماليــــــة 

والرفــــــع , فــــــي الوقــــــت المناســــــب وتقليــــــل المخــــــاطر وتحديــــــد تناســــــب الصــــــالحيات مــــــع المســــــئوليات  واإلداريــــــة

ــــتم بجهــــود مشــــتركة بــــين , مــــن مســــتوى خدمــــة العمــــالء  ــــع مراحــــل المشــــروع كانــــت ت ــــذكر أن جمي والجــــدير بال

وهـــــــذا أنـــــــتج ثقافـــــــة جديـــــــدة . الســـــــادة االستشـــــــاريين وفريـــــــق العمـــــــل الـــــــذين يمثلـــــــون مختلـــــــف إدارات الشـــــــركة 

 .شروع مما سينعكس على باقي الشركةجابية تبلور من خاللها خبرة معرفية ونوعية ألعضاء المإي

 

  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 

ـــال مليــون  ــ 75وبــذلك تكــون حصــة الشــركة ) ســعوديري ســعودي تــم تمويلهــا مــن التــدفقات النقديــة  ـالمليــون ري

بـالقرب مـن بـين أ ةفـي محافظـ ، ويقـع المصـنعبـاتيس سـمنتامصـنع  ، وتمتلـك الشـركة اليمنيـة السـعوديةلشـركةل

بــأن المصــنع فــي  اإلحاطــةمــع ، ســنوياً  ســمنتا مليــون طــن 1.4ة للمصــنع يمدينــة عــدن وتبلــغ الطاقــة التصــميم

الظــروف ر ســتمراالو ، م2011التشــغيل التجــاري أواخــر عــام كــان مــن المتوقــع بدايــة بدايــة التشــغيل التجريبــي و 

وجــاري متابعــة الوضــع  هفــي تاريخــالتشــغيل التجريبــي  فقــد تعــذرجمهوريــة الــيمن الشــقيقة نــة التــي تمــر بهــا الراه

مليــون  15م بمبلــغ 2013بزيــادة مخصــص هبــوط االســتثمار فــي عــام قامــت الشــركة  هو عليــ هنــاك عــن كثــب

سـمنت مـن حصـة الشـركة فـي رأس مـال الشـركة اليمنيـة السـعودية لصـناعة اال% 20وهـو مـا يمثـل أخرى  الـري

 .  ال وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة االستثمارـري مليون 30ليصبح إجمالي هذا المخصص 

 

ورد خطاب للشركة من الجهات المختصة بضرورة نقل المصنع من موقعه الحالي، وقد بدأت الشركة باتخـاذ  .3

 .اإلجراءات الالزمة حيال ذلك
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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

 )الرياالتالقيمة بآالف             (

 مدة العقد طرف ذو عالقة نوع المعامالت طبيعة العالقة صاحب العالقة

قيمة 

معامالت 

2013 

 الرصيد في

 م31/12/2013

شركة منتجات -1

 "بجدة"سمنتصناعة اال

% 33.33تمتلك الشركة

 من رأس مال الشركة

شراء أكياس الورق 

 الخاصة بالتعبئة
ــ  )1,546( 20,686 مفتوح ـــــــــــــــــــ

شركة الدرع العربي  – 2

 )1(للتأمين التعاوني

% 3.79تمتلك الشركة

 من رأس مالها
 تأمين

نائب رئـيس مجلـس اإلدارة 

المنتــــدب ســــمو العضــــو  –

ســلطان بـن محمــد / األميـر

 بن سعود الكبير

 1,122 10,630 سنوي

شركة االسمنت  – 3

 )2(اليمنية السعودية

من % 20تمتلك الشركة 

 رأس مالها
 إنتاج االسمنت

نائب رئـيس مجلـس اإلدارة 

العضــــو المنتــــدب ســــمو  –

ســلطان بـن محمــد / األميـر

 بن سعود الكبير

 19,515 - مفتوح

  .شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اختيارإجراء منافسة بين بعض من شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم تم  )1(
مليــون  100( الـمليــون ريــ 375البــالغ رأســمالها  ســمنتالســعودية لال فــي الشــركة اليمنيــةمليــون ريـــال  75بقيمــة  %20حصــة  ءشــراتــم   )2(

مــن تــم  مــن ضــمنو عــن جــزء مــن حصصــهم  والســعوديين بعــض الشــركاء اليمنيــين الشــراء مــنعــن طريــق  االســميةبالقيمــة  وذلــك) دوالر

 مقــدارهمــا  م شـراءالمنتــدب نائـب رئــيس مجلــس اإلدارة ، حيـث تــ والعضـ –الكبيــر  بـن ســعود ســلطان بـن محمــد/ سـمو األميــرالشـراء منــه 

 .الـمليون ري 15من حصة الشركة بقيمة % 4
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 الشركة استثمارات: خامساً 

والجدول التالي  وكذلك بعض الصناديق العقارية والصكوك ،في بعض الشركاتاليمامة  سمنتاتستثمر شركة 

 .م31/12/2013كما هي في  االستثماراتهذه  قيمة يبين

 اسم الشركة
حصة 

 (%)اليمامة

 م31/12/2013 في االستثمارقيمة 

 الـباأللف ري

 25,405 %33.33 )3("بجدة"سمنتشركة منتجات صناعة اال )1

 112,500 %5.625 )3()ةمقفل شركة مساهمة(شركة التصنيع وخدمات الطاقة  )2

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

 14,719 %0.0625 )2()عامةشركة مساهمة (شركة كيان السعودية للبتروكيماويات  )4

 101,362 %1.167 )2()عامة شركة مساهمة(شركة الصحراء للبتروكيماويات  )5

 26,646 %3.79 )2()عامةشركة مساهمة (الدرع العربي للتأمين التعاوني  شركة )6

 127,800 %6.13 )2()عامةشركة مساهمة ( سمنت حائلاشركة  )7

 45,060 %20 )3()صافي( سمنتالشركة اليمنية السعودية لال )8

 453,498  في الشركات االستثماراتإجمالي 

 :استثمارات في صكوك وصناديق عقارية

 50,000  استثمار في صكوك )9

 144,878  عقارية صناديقاستثمار في  )10

 648,376  والصكوك في الشركات والصناديق العقارية االستثماراتإجمالي 

 .للشركة مصفى تعيين وتمتمت الموافقة على تصفية الشركة  15/5/2013وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ  )1(

 .م31/12/2013بتاريخ تم تحديد قيمة االستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقًا للقيمة السوقية للسهم  )2(

 .تم تحديد قيمة االستثمار طبقًا للقيمة الدفترية )3(
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 القـروض: سادساً 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 المانحة الجهة

 لقرضل

مدة 

 القرض

أصل القرض 

 الممنوح

قساط ألا

 المسددة

رصيد القرض 

 م01/01/2013في

المسدد خالل 

 م2013العام  

الرصيد نهاية 

 م2013

ــــــــة  صــــــــندوق التنمي
ة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعي

 السعودية

 31,134 16,983 48,117 428,662 459,796 سنوات 8

 

 يلي جدول بمستحقات القرضوفيما 

 )القيمة بآالف الرياالت(

 المبلغ التاريخ

 10,378 م13/06/2014

 10,378 م07/12/2014

 10,378 م02/06/2015

 31,134 إجمالي المستحق
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 الشركات التابعة: سابعاً 

 نسبة اليمامة محل العمليات الدولة النشاط الرئيسي الشركةاسم 

 جدة – الرياض السعودية أكياس الورق "بجدة"سمنتشركة منتجات صناعة اال
من رأس % 33.33تمتلك الشركة

 مال الشركة

 

 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية: اً ثامن

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2012 م2013 البيان

 4,580 7,049 الجمركيةالرسوم 

 29,123 33,668 الزكاة

 9,734 9,562 اشتراكات التأمينات االجتماعية

 1,524 2,868 رسوم تأشيرات

 40,904 40,734 رسوم استغالل محاجر

 2,666 2,266 إيجارات سكة الحديد

 88,531 96,147 المجموع
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 وخدمة المجتمع االجتماعيةلية ؤو المس: اً تاسع

 :االجتماعيةالتبرعات والمساهمات  )أ (

 إلتزامـاً  عتبارهـاابفـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة،  مفهـوم المسـؤولية االجتماعيـةباسـمنت اليمامـة ايمانا من شركة 

 .من الشركة تجاه المجتمع، والبيئة المحيطة بها

العلــوم : مجــاالت رئيســية وهــي أربعــةاســمنت اليمامــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة ضــمن  أنشــطةتتبلــور 

 .والتدريب، والدعم الخيري، والبيئة، وفعاليات المجتمع

 :2013تفاصيل التبرعات للعام 

 .رعاية  يوم المهنة الخاص للتخصصات الهندسية  بجامعة الملك سعود •

 .رعاية ملتقى المسؤولية االجتماعية الثاني لوزارة الشؤون االجتماعية •

 .للمحاسبين القانونيينتبرع للهيئة السعودية  •

 .)دعم للحفل الختامي(الكيميائية  نادي الهندسة •

 .ءتبرع لجمعية البر بالشفا •

 .الرياض ألمانةتبرع الحتفاالت عيد الفطر المبارك  •

 .جمعية تحفيظ القران الكريمتبرع  •

 .أسرة 30المشاركة في معرض األسر المنتجة في مركز الرياض الدولي لدعم  •

 .الوفاء الخيرية النسائية تبرع لصالح جمعية •

 .تبرع للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين •

 .المرضى بالسرطان األطفالتبرع لجمعية دعم  •

 .تبرع لجمعية السكري السعودية الخيرية •

 .تبرع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم •

 .)دسكا(تبرع للجمعية الخيرية لمتالزمة داون  •

 .للكبارتبرع لجمعية اإلعاقة الحركية  •

 .تبرع لمركز األمير سلمان االجتماعي •

 .تبرع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان •

 .طالب وطالبة )316(التدريب الصيفي في معاهد اللغة االنجليزية والحاسب اآللي لعدد  •

 .أخرى خيرية تبرعات •

 

 



 
 م2013تقرير مجلس اإلدارة لعام                         )14(

 

 :السالمة والصحة والبيئة ) ب(

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

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 

ل الفالتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط اإلنتاج في كل مرافق المصـنع بكفـاءة تامـة وسالمة أعما

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

  -: SGSالسويسرية –الشهادات التالية من شركة الفحص العالمية 

 قة نظام اإلدارة البيئية شهادة مطابISO14001 ) 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

 أجهــزة  بإســتبدالقامــت هــذا العــام  للمحافظــة علــى البيئــة  االجتماعيــةعلــى مســئوليتها  حرصــًا مــن الشــركة

قيـــاس كميـــة انبعـــاث الغبـــار والغـــازات المتصـــاعدة مـــن المـــداخن وذلـــك لزيـــادة الـــتحكم والمراقبـــة فـــي تلـــك 

  .لألنظمة البريطانية ديناتك  االنبعاثات وتم التعاقد مع شركة 

  لفالتـــر األفـــران الكهربائيـــة تـــم التعاقـــد هـــذا العـــام مـــع الشـــركة المصـــنعة)ELEX ( لعمـــل تقيـــيم  السويســـرية

  .لحالتها الفنية و صيانتها 
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 :الموارد البشرية : اً عاشر 

 :بيئة العمل   .1

ال يمكــن أن ُيســتبدل  يقينــًا لــديها أن العنصــر البشــريتعطــي الشــركة أهميــة خاصــة لمواردهــا البشــرية حيــث أصــبح 

لنموهــا، فهــو المفكِّــر، وهــو المبــدُع، وهــو  الدافعــةبالتكنولوجيــا مهمــا تطــورت وتقــدمت باعتبــاره احــد عناصــر القــوة 

لذلك تقـوم الشـركة باسـتمرار بـدعم مشـاركة موظفيهـا لنجاحهـا عبـر المشـاركة اإليجابيـة فـي   المبتكر، وهو المطور،

 أقـرتالشركة على جميـع المسـتويات وخلـق بيئـة عمـل مالئمـة تمكـنهم مـن العمـل كفريـق واحـد حيـث  أعمالتطوير 

 :بيئة عمل مناسبة ووسيلة جذب للكفاءات منها إيجاد إلىوالتي تهدف  واألنظمةالعديد من البرامج 

يـــة و وهـــي مكافـــأة مال األصـــعدةالشـــركة علـــى كافـــة  أعمـــالتمـــنح لمـــن يســـهم فـــي تطـــوير : مكافـــأة التميـــز •

تهيئـة بيئـة وثقافـة عمـل محفـزه علـى روح االبتكـار واإلبـداع حيـث أضـحت نتائجهـا وهللا  إلىمعنوية تهدف 

 .على العمل والعاملين خالل الفترة الماضية ملموسةالحمد 

سعيًا مـن الشـركة فـي تهيئـة بيئـة عمـل مناسـبة تراعـي ظـروف الموظـف أقـر هـذا القـرض : قرض الزمالة  •

بهـــدف مســـاعدته لتغطيـــة احتياجاتـــه الطارئـــة حيـــث اعتمـــد  مقطـــوع يمـــنح للموظـــفعـــن مبلـــغ  عبـــارةوهـــو 

م، وقـــد بلـــغ مـــا تـــم صـــرفة لعـــام 1985هــــ الموافـــق 1405مجلـــس اإلدارة هـــذه القـــروض اعتبـــارًا مـــن عـــام 

 .موظف )381(لـ  هدفع) 12(ريـال بعدد  )6,065,372(م مبلغًا وقدرة 2013

بهـدف زيـادة الـوالء  الوطنيـة للكـوادروهو قرض حسن بدون فوائد تقدمه الشركة : برنامج القروض السكنية •

  )68,(مـــا تـــم صـــرفة  إجمـــاليم، وقـــد بلـــغ 2012للشـــركة حيـــث أقـــر هـــذا البرنـــامج خـــالل عـــام  اءمـــواالنت

المســاواة بــين مــوظفي علــى مبــدأ علــى حقــوق الشــركة و مليــون ريـــال ويــتم ذلــك وفقــًا آلليــة معتمــدة حرصــًا 

 .الشركة

مبـدأ  إلـىآليـًا تحسـبًا للدقـة والوصـول  باألهدافمن خالل ربط التقييم " األداء إدارة" تطبيق النظام اآللي لـ •

 .بين العاملين العدالة
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 :التوظيف  .2

استقطاب عدد من المهندسين والفنيين السعوديين حديثي التخرج  على) م2013(عمدت الشركة خالل العام 
للعمل كصف ثاني في مصنع الشركة وحرصت على تدريبهم وتأهيلهم لسد الشواغر وهذه الخطوة تتزامن 

نتيجة  أوفي الخطة  عتمدمن حيث التوظيف الروتيني سواًء ما ا العاملةمع العمل على خطة القوى  أيضا
 للقوى اإلجمالي العدد من%) 50(م حوالي 2013ديسمبر  31في  بلغت نسبة السعودة ، وقدلبديل مستقيل

 .العاملة في الشركة

  :التدريب والتطوير  .3

إذ يعـد  سـواعدها البشـرية،بفكـٍر ومهـارة وفاعليـة أال تحقـق تتؤمن شـركة اسـمنت اليمامـة أنَّ جـودَة منتجاتهـا لـن 

بالتــدريب مــن خــالل  هتمامهــااالشــركة  أولــتســتثمار فــي العنصــر البشــري لــذلك التــدريب أحــد اســتراتيجياتها لال

فقـد عمـدت  أدائهـمالتدريبية للموظفين بشكل دوري بهدف تطـوير أدوارهـم الوظيفيـة وتحسـين  حتياجاتاالدراسة 

م علــى تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للمــوظفين حســب حاجــة العمــل عبــر حزمــة مــن 2013الشــركة خــالل العــام 

 .برامج التدريب التي تزود الموظف بالمهارات التطبيقية والفنية الالزمة لتطوير عمله

 

 

بيئة عمل
اسمنت  

اليمامة

مستقرة

آمنة

إيجابية

محفزة
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 المخاطر: حادي عشر

المنافســــــــــة المتوقعــــــــــة محليــــــــــًا نتيجــــــــــة دخــــــــــول هتمامــــــــــًا بالمخــــــــــاطر المحتملــــــــــة مــــــــــن جــــــــــراء إتــــــــــولي الشــــــــــركة 

ــــــــــة ــــــــــة الوســــــــــطى والتوســــــــــعات للطاقــــــــــة اإلنتاجي ــــــــــدة بالمنطق ــــــــــي شــــــــــركات جدي ــــــــــوم، الشــــــــــركات األخــــــــــرى ف  وتق

، وال يوجـــــــــــد اإلجـــــــــــراءات المناســــــــــبة للتغلـــــــــــب عليهـــــــــــالهــــــــــذه المخـــــــــــاطر ووضـــــــــــع  ةدوريـــــــــــ ةبمراجعـــــــــــ الشــــــــــركة

 .المالية في القوائم) 27(أي مخاطر أخرى، ويمكن الرجوع إلى المالحظة رقم

 حوكمة الشركة: رعش ثاني

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة )أ (

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

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

 .م13/12/2011 وقد تم إرسال نسخة منها  للهيئة بتاريخ السوق المالية

 :لجان مجلس اإلدارة )ب (

 :لجنة المراجعة

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

 .صحيحية الواردة فيهاالداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الت

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

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

هـذا وقـد بلــغ عـدد اجتماعـات . ابعـة مـا تـم فـي شـأنهامالحظات المحاسـب القـانوني علـى القـوائم الماليـة ومت

 . اجتماعات) 4(م 2013المراجعة خالل عام  لجنة

 :وتتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وهم 

 رئيس اللجنة         مبارك بن جابر المحيميد/  األستاذ

 عضو         راشد المبارك المريشد/ ستاذألا

 عضو       براهيم بن عبد العزيز المهناإ/ المهندس

 عضو                  سطام بن عامر الحربي/ األستاذ 
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 :لجنة الترشيحات والمكافآت .1

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

 :يحات والمكافآت من وتتكون لجنة الترش

 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
 

 .جتماعاتإ )2(م 2013الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة جتماعاتاهذا وقد بلـغ عدد 
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 مجلس اإلدارة )ج (

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

م وبيان 2013المجلس خالل عام  اجتماعاتحضور أعضاء مجلس اإلدارة  يوضح والجدول التالي. م2013

 : شركات مساهمة أخرى إداراتعضويتهم في مجلس 

 

 التصنيف االســـــم
 الشركات المساهمة مجلس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 التي يشارك في عضويتها

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

      مستقل

 الكبيرسلطان بن محمد بن سعود / األمير
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

     تنفيذي
 شركة المراعي

 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

      تنفيذي خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير

      مستقل راشد المبارك المريشد/ ستاذألا

      مستقل فيصل بن سليمان الراجحي/ المهندس

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

      مستقل براهيم بن عبد العزيز المهناإ/ المهندس

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

      غير تنفيذي

 )1(جمال بن أحمد العجاجي / األستاذ
 )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(ممثل 

  - - -  غير تنفيذي

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

 شركة الغاز والتصنيع األهلية    - غير تنفيذي

 الرشيدجهاد بن عبد العزيز / األستاذ
 )المدير العام(

 تنفيذي
     ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة

 اسمنت حائل
 جتماعية بديًال عناإل للتأمينات العامة للمؤسسةكممثل  1/4/2013بتاريخ  سطام بن عامر الحربي/ األستاذ نضم للمجلسإ )1(

 .العجاجي بن أحمد جمال/ األستاذ
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 :م2013خالل عام  وكبار التنفيذيين اإلدارةمجلس  ألعضاءالمكافآت بيان )    د(

 )رياالتالالقيمة بآالف (

 أعضاء المجلس التنفيذيين البيان 
أعضاء المجلس 
 غير التنفيذيين

أعضاء المجلس 
 مستقلينال

)2( 
 كبار التنفيذيين

 6,109 - - 999 والبدالت الرواتب والتعويضات

 2,648 1,200 400 )1( 677  المكافآت الدورية والسنوية

 - - - - الخطط التحفيزية

تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
 أو سنوياً  تدفع شهرياً 

- - - - 

 8,757 1,200 400 1,676 المجموع

 .تشمل المكافآت لثالثة أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين )1(

لبشـرية، مـدير ، مـدير المـوارد ان التجاريـة، مـدير المصـنعمـدير عـام الشـئو  ،نظـم المعلومـاتمـدير عـام الماليـة و  ،المدير العـام(يشمل كبار التنفيذيين كال من   )2(
 ).المراجعة الداخلية
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أو أي من  أو أدوات دين الشركة أسهمفي واإلدارة التنفيذية  حقوق أعضاء مجلس اإلدارةمصلحة و  )د (

 .بنائهم القصرأوكذلك زوجاتهم و شركاتها التابعة 

 
 

 
 .مبارك المحيميد أي أسهم من أسهم الشركة/ هذه األسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد وال يملك األستاذ )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 بداية العاماألسهم في 

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

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

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

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

 - - 0.1089% 220,500 0.1089% 220,500 راشـــد المبــارك المريشــــد/ ستاذألا

 )%40( )349,000( %0,0026 520,912 0.4296% 869,912 بن سـليمان الراجحـــيفيصل / المهندس

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

 %)91,84( )45,000( %0,0020 4,000 0.0242% 49,000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم /المهندس

/ المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها األستاذ
 %2.784 303,887 %5,538 11,215,493 5.3884% 10,911,606 )1(مبارك بن جابر المحيميد

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها 
 %6.968 1,103,928 %8.367 16,944,595 7.8226% 15,840,667 )2(سطام بن عامر الحربي / األستاذ

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

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

 :باآلتي الشركةتقر إدارة 

، وطبقـــًا لمعـــايير المحاســـبة م بالشـــكل الصـــحيح2013ســـجالت الحســـابات عـــن العـــام المـــالي  إعـــدادأنـــه تـــم  .1

 .والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

 .انشاطهعلى مواصلة  الشركةقدرة  فيشك يذكر  أنه ال يوجد أدنى .3

 .اإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة أو ألحدال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية  .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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : م2013 عام م إلى2009عام نعرض فيما يلي ملخصًا للنتائج المالية عن الفترة من 

 المركز الماليقائمة  .1

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2009 م2010 م2011 م2012 م2013 بيــان

 أصول متداولة

 أصول غير متداولة

1,838,836 

2,423,808 

1,674,709 

2,330,609 

1,322,338 

2,499,212 

1,126,808 

2,526,580 

1,077,312 

2,616,933 

 3,694,246 3,653,388 3,821,550 4,005,319 4,262,645 مجموع األصول

 خصوم متداولة

 قروض طويلة األجل

 خصوم غير متداولة

293,773 

10,378 

65,136 

312,739 

31,134 

62,414 

333,776 

48,135 

64,219 

245,763 

189,892 

59,040 

317,692 

267,271 

54,119 

 639,082 494,695 446,130 406,287 369,287 مجموع الخصوم

 حقوق المساهمين

 المالرأس 

 احتياطيات

 مكاسب غير محققة من االستثمارات

 أرباح مبقاة

 

2,025,000 

883,970 

136,372 

848,016 

 

*2,025,000 

796,947 

101,867 

675,217 

 

1,350,000 

1,316,215 

70,119 

639,086 

 

1,350,000 

1,208,457 

49,831 

550,405 

 

1,350,000 

1,102,283 

60,832 

542,049 

 3,055,164 3,158,693 3,375,420 3,599,031 3,893,358 المساهمينمجموع حقوق 

 3,694,246 3,653,388 3,821,550 4,005,319 4,262,645 حقوق المساهمين والمطلوبات

العمومية غير ة 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  م2009سنوات من عام  خمسويوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الملكية خالل 

 : م2013

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

2009 2010 2011 2012 2013

3,694 3,653 
3,821 

4,005 
4,263 

3,055 3,159 
3,375 

3,599 
3,893 

األصول المالكحقوق

)بماليين الرياالت(م 2013م إلى 2009األصول وحقوق الملكية من 
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 قائمة الدخل .2

 )القيمة بآالف الرياالت(

 م2009 م2010 م2011 م2012 م2013 بيــان

 صافي المبيعات

 تكلفة المبيعات

1,541,857 

)660,825( 

1,575,843 

(661,762) 

1,442,218 

)632,954( 

1,271,929 

)560,055( 

1,163,006 

)546,957( 

 616,049 711,874 809,265 914,081 881,032 مجمل الربح

مجموع المصاريف اإلدارية 

 .والتسويقية والعامة
)70,973( (73,096) 

 

)63,662( 

 

 

)51,606( 

 

 

)55,311( 

 

 19,009 21,662 18,158 24,571 86,174 إيرادات أخرى

 )18,000( )25,000( )24,000( (48,000) )26,000(  الزكاة الشرعية

 561,747 656,930 739,761 817,556 870,234 صافي دخل السنة

 4,16 4,87 5,48 4,04 4,30 ربحية السهم
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  الشركة في توزيع األرباحسياسة : 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

 .يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها .3

وموافقــة الجمعيــة  مجلــس اإلدارة ةضــافية 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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 م2013اقتراح توزيع األرباح لعام 

 )ريـالالقيمة بال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية  870,234,034

 من صافي الربح احتياطي نظامي% 10  :يخصم  87,023,403

 الباقي  783,210,631

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

 الباقي  681,960,31

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام  :يخصم  )2,400,000(

679,560,631 

87,023,403 

 الباقي

  إضافيمن صافي الربح احتياطي % 10 :يخصم 

 األرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات :يضاف  371,153,096

 :المجموع  963,690,325

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

 ويرحل إلى العام القادم  :الرصيد  457,440,325
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 واألربعون الثامنةالعادية  توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العمومية: عشرسابع  

 . م31/12/2013عن العام المالي المنتهي في  الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة .1

 .م وتقرير مراجع الحسابات31/12/2013المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  .2

 .م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية2013إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام  .3

ريـال عن ) 1.5(ريـال للسـهم الواحـد، علمًا بأنه قد تم توزيـع ) 3(م بواقع 2013توزيع األرباح لعام الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن  .4

من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح  %15 ال وبما نسبتهـمليون ري) 303.75(م بإجمالي مبلغ 2013النصف األول من عام 

من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم % 15ال وهي تمثل ـمليون ري) 303.75(ي مبلغ ريـال للسـهم بإجمال) 1.5(النصف الثاني التي تمثل

ال ـمليون ري) 607.5(وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه . الشركة المقيدين في سجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

 .تاريخ توزيع األرباح الحقا على أن يتم اإلعالن عن. من رأس مال الشركة%  )30( والتي تمثل

م والبيانات المالية الربع 2014الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام  .5

 . سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره 

حيث يملك سمو  -الشركة اليمنية السعودية-الشركة ومنها م مع 2013إقرار التعامالت مع األطراف ذات العالقة والتي تمت خالل عام  .6

من رأس مال الشركة % 16سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها / نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير

طبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت و والترخيص لهذه التعامالت للعام القادم% 20وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 

 نائب رئيسسلطان بن محمد بن سعود الكبير / اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو األمير

وال يوجد أي شروط ال سعودي ـمليون ري 15بمبلغ  االسميةمن رأس مال الشركة وبالقيمة % 4بنسبة  والعضو المنتدب، مجلس اإلدارة

 .م2009على هذا التعامل وذلك في عام 

مدير عام الشركة عضو مجلس اإلدارة في عمل منافس لعمل الشركة  –جهاد بن عبد العزيز الرشيد  /األستاذ تجديد عضوية ىالموافقة عل .7

 .م2014حائل لعام وهو ممثًال عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت 

في عضوية مجلس إدارة  -مدير عام الشركة عضو مجلس اإلدارة –جهاد بن عبد العزيز الرشيد / تعيين األستاذ تمرارى اسالموافقة عل .8

 .م2014و  2013والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي  )أطراف ذو عالقة(شركة منتجات صناعة األسمنت 

لتأمينـات ل ة العامـةالمؤسسـ ممـثًال عـن) كعضو غير تنفيذي(س اإلدارة سطام بن عامر الحربي عضو في مجل/ الموافقة على تعيين األستاذ .9

 .االجتماعية

بتكوين  الخاصةالسياسات والمعايير واإلجراءات  إلى اإلدارةمن تكوين مجلس  الشركةالئحة حوكمة من ) 24( عنوان المادة رقم تعديل .10

 .بعض البنود الموافقة على اعتماد إضافةمع  اإلدارةمجلس 

 والمتابعةالتحقق "  والمكافآتالئحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات من ) 59(إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم  .11

 ."من الئحة حوكمة الشركة )24(من تطبيق بنود المادة رقم 

 

من النظام األساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعيـة العاديـة للسـادة المسـاهمين الـذين يملكـون عشـرين  36وطبقا للمادة          

سـهما فـأكثر، ولكـل مســاهم الحـق فـي أن ينيـب عنــه كتابـة لحضـور الجمعيــة مسـاهمًا آخـر مـن غيــر أعضـاء مجلـس اإلدارة، وعلــى 

إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية األسـهم تمشـيا بتعمـيم وزارة التجـارة ) الة أو وكالةأص(األخوة المساهمين الحاضرين لالجتماع 

لن تنعقد الجمعية إال بعد اكتمال النصاب القانوني لهـا وهـو مـا يعـادل  بأنههـ علما 06/11/1421وتاريخ  4380/9/81/222رقم 

  .من راس المال% 50ما نسبته 
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 الخامس عشرالعادية غير توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العمومية : عشر ثامن

 :ويصبح نصها على النحو التالي) الصكوك(للشركة بحيث يصبح عنوانها  األساسيمن النظام ) 18(تعديل المادة رقم  .1

خــــــــــر متوافقــــــــــة مــــــــــع الشــــــــــريعة اإلســــــــــالمية مــــــــــن وقــــــــــت آل  للجمعيــــــــــة العموميــــــــــة الحــــــــــق فــــــــــي أن تقــــــــــرر إصــــــــــدار صــــــــــكوك«     

 .»وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثالث سنوات

جالهــا عـن الــثالث سـنوات و اتخــاذ كافـة اإلجــراءات آتفـويض مجلـس إدارة الشــركة التخـاذ اإلجــراءات الالزمـة إلصــدار الصـكوك التــي تتجـاوز  .2

أو كل الصـالحيات الممنوحـة حسـب بعض ة لذلك وكذلك إعطاء الصالحية لمجلس اإلدارة بتفويض الالزمة متى ما رأى مجلس اإلدارة الحاج

 .المادة أعاله أي شخص أو أشخاص آخرين وٕاعطائهم حق تفويض الغير

ة أوسـع مع مراعاة االختصاصات الجمعية العامة يكـون لمجلـس اإلدار  :من النظام األساسي للشركة بحيث تصبح كاآلتي) 30(تعديل المادة  .3

سبيل المثال ال الحصر حق االشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول  السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياستها وله على

ز الشركة وممتلكاتهـا وعقاراتهـا ولـه الحـق الشـراء وقبـول ودفـع الـثمن والـرهن وفـك الـرهن والبيـع واإلفـراغ وقـبض الـثمن وتسـليم الـثمن وضـم وفـر 

ك والصــكوك، علــى أنــه فيمــا يتعلــق ببيــع عقــارات الشــركة يجــب أن يتضــمن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره بالتصــرف مراعــاة األمــال

 :الشروط التالية

 .أن يحدد المجلس في قرار البيع ألسباب والمبررات له .1

 .أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل .2

 .يقدرها المجلس وبضمانات كافيةأن يكون البيع حاضرًا إال في الحاالت التي  .3

 .أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .4

كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكـومي مهمـا بلغـت مـدتها، ولـه عقـد قـروض التجاريـة 

 :تتجاوز آجالها ثالث سنواتمع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي 

 .من رأسمال الشركة% 50أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنه مالية واحدة عن   -1

 .أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده -2

 .يها والضمانات العامة للدائنينأن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهم -3

كما يكون للمجلس إدارة  الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصـلحتها، 

 :على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية

 .وء الدين كحد أدنىأن يكون اإلبراء بعد مضي سنه كاملة على نش -1

 .أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد -2

 .اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه -3

ولمجلس اإلدارة أن يوكـل أو يفـوض نيابـة عنـه فـي حـدود اختصاصـاته واحـدا أو أكثـر مـن أعضـائه أو مـن الغيـر القيـام بعمـل أو 

 .و التوكيل جزيئًا أو كلياً أعمال معينة و إلغاء التفويض أ
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ومجلــس اإلدارة إذ يشــكركم علــى الثقــة الغاليــة التــي أوليتمــوه إياهــا والتــي يقــدرها ويعتــز بهــا، يتوجــه إلــى اهللا العلــي القــدير 

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

، وأن يـــوفقهم  الـــدفاعبـــن عبـــد العزيـــز نائـــب رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر  ســـلمانعهـــده األمـــين صـــاحب الســـمو الملكـــي األميـــر 

كما ندعوه جل شأنه أن يحفظ هذه البالد ويجنبها كـل مكـروه وأن يـديم . وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين

 .عليها نعمة األمن واألمان والسالم

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

 .المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقدمها 

 

 .واهللا ولي التوفيق

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهو 

 مجلس اإلدارة   
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