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 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

  السادة المساهمين

لمعام والبيانات المالية تقرير مجمس اإلدارة يسر مجمس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يقدم لمساىميو 

وتؤكد النتائج المالية التزام م، الذي يشمل إستعراضًا ألداء الشركة التشغيمي والمالي، 2015 المالي

، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ ي إلى نمو مستديمإدارة الشركة عمى تنفيذ إستراتيجيتيا التي ترم

ودة منتجيا والتزاميا وبتقديم أفضل عمى مكانتيا في طميعة شركات االسمنت في المنطقة بج

 .الخدمات لعمالئيا
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 تقرير مجمس اإلدارة
 

 نشاط الشركة: أولً 

عن طريق مصنعيا  (التشطيبات أسمنت، المقاوم لألمالح ،العادي) سمنتاال عدة أنواع من تقوم الشركة بإنتاج
 .الكائن في مدينة الرياض، وتقوم باالتجار فيو وتسويقو داخل المممكة

مميون ( 6.25)بما يعادل كمنكر مميون طن ( 5.95) حالياً السنوية لألفران  التصميمية إلنتاجيةوتبمغ الطاقة ا
من كامل الطاقة % 99 م من أن تنتج ما نسبتو2015واستطاعت الشركة ىذا العام  سمنت سنوياً اطن 

مميون ( 6.2)ىذا العام أي ما يعادل  كمنكرمميون طن ( 5.873) إنتاج، حيث تم اإلنتاجاإلنتاجية لخطوط 
 .طن اسمنت في السنة

  نتائج أعمال الشركة: اً نيثا

 :مبيعات وأرباح الشركة .1
 

مميون طن لمعام ( 5.446)مقابل م 2015لمعام  مميون طن( 5.825)سمنت بمغت الكمية المباعة من اال
 بمغ م2015سمنت في عام وتجدر اإلشارة إلى أن استيالك المممكة من اال %(7) اقدرى زيادةبم 2014

 %(.7)زيادة قدرىا ب م2014لمعام سمنت امميون طن ( 57)سمنت مقابل امميون طن ( 61)

في عام  مميون لاير (712)مقابـل  لايرمميون ( 756)م 2015عام  ىذا وقد بمغت األرباح اإلجمالية في
 (658)مقابل لاير  مميون( 693) م2015كما بمغت األرباح التشغيمية لعام ( %6) اقدرى زيادةم ب2014
في األرباح اإلجمالية واألرباح التشغيمية  زيادةال ويعزى سبب( %5) اقدرى زيادةم ب2014لعام  لاير مميون
كما بمغت   مما أدى إلى انخفاض تكمفة المبيعات، اإلنتاجكفاءة التشغيل في و  زيادة الكمية المباعة إلى

نقص م، ب2014مميون لاير في عام ( 671)مميون لاير مقابل ( 642)م مبمغ 2015األرباح الصافية لعام 
الخسائر الغير  بشكل أساسي إلىم  2015يعزي سبب االنخفاض في صافي األرباح لعام و ( %4)قدره 

 .محققة الناتجة من المحفظة االستثمارية
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م إلـى 2011 مـن عـام سـنوات خمـس خـالل األربـاحالمبيعـات وصـافي  قيمـةويوضـ  الرسـم البيـاني التـالي  
   :( بماليين الرياالت) م2015عام 
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 :اإلنتاج .2

 التصميمية الطاقةمن % 99 وىي تمثل) م2015عام ل الخمميون طن ( 5.873)ن الكمنكر مالمصنع بمغ إنتاج 

الصيانة  ويعود سبب النقص إلى %(4) هقدر  نقصب م2014عام  خالل طنمميون ( 6.127) مقابل (األفران إلنتاج

  .الدورية المجدولة

م 2014 خالل عام مميون طن (5.432) مقابل م2015خالل عام  طن مميون( 5.831) سمنتوقد بمغ إنتاج اال

 .، وذلك نتيجة لزيادة الطمب المحميم2015الكمية المباعة لمعام وذلك لمقابمة الزيادة في %( 7)ىا قدر زيادة وب
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إلـى  م2011سـنوات مـن عـام  خمـسخـالل الكمنكـر ويوض  الرسـم البيـاني التـالي تطـور إنتـاج الشـركة مـن 
 :( باألـمف طن) م2015عام 

 -   
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5,412 5,378 

6,075 6,127 

5,873 

 
 :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .3

ولم تقم الشركة بتصدير  ،المممكة العربية السعوديةفي المنطقة الوسطى من  الشركة تمتجميع مبيعات 
 .م2008الصادر في يونيو  أي جزء من مبيعاتيا خارج المممكة تنفيذًا لقرار حظر التصدير

 

 :ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحمية والخارجية
 (الكمية بآالف األطنان)

    

 

 

 

 

 م2014المبيعات في كمية  م2015المبيعات في  كمية البيان

 52446 52825 المبيعات المحمية

 ____ ____ المبيعات الخارجية

 52446 52825 المجموع
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 المشروعات والخطط المستقبلية: ثالثا           

 لصناعة السمنت في الشركة اليمنية السعودية الستثمار  
م 2010خـالل الربـع األول مـن العـام  بأن الشـركة قـد قامـت"م 2011السابق لمعام دارة تقرير مجمس اإلفي  وإلي كما سبق اإلشارة
وبــذلك تكــون ( سـعودي لايرمميــون  375)مميــون دوالر 100ة الســعودية البـالغ نيـمـن رأس مــال الشــركة اليم% 20بشـراء نســبة 

مصـــنع  ، وتمتمــك الشـــركة اليمنيــة الســـعوديةمشـــركةلســـعودي تـــم تمويميــا مـــن التــدفقات النقديـــة  لايرمميــون  75حصــة الشـــركة 
 مميـون طـن 1.4ة لممصـنع يبـالقرب مـن مدينـة عـدن وتبمـغ الطاقـة التصـميمبـين أ ةفـي محافظـ ، ويقـع المصـنعبـاتيس سـمنتا
التشـغيل التجـاري أواخـر عـام كـان مـن المتوقـع بدايـة و  ،بأن المصـنع فـي بدايـة التشـغيل التجريبـي اإلحاطةمع ، سنوياً  سمنتا

وجــاري  وفــي تاريخـالتشــغيل التجريبـي  فقــد تعـذرجميوريــة الـيمن الشـقيقة نــة التـي تمــر بيـا الراىالظـروف ر سـتمراالو ، م2011
محتمـل  انخفـاضبتكوين مخصص ليبـوط االسـتثمار وذلـك لمواجيـة أي قامت الشركة  وعميو  ،متابعة الوضع ىناك عن كثب

 .مميون لاير 60م مبمغ  2015العام حيث بمغ رصيد المخصص في نياية  في قيمة االستثمار
 

 إنشاء مصنع اليمامة الجديد 
 حفظو اهلل  برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الممكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

ألف  20م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 24/11/2015بتاريخ  بوريس روِغو األلماني السفيروبحضور 
طن من مادة الكمنكر يوميًا من قبل صاحب السمو األمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجمس اإلدارة 

ة األلمانية تيسن كروب وصاحب السمو األمير سمطان بن محمد بن سعود الكبير نائب الرئيس والعضو المنتدب مع الشرك
وجاري العمل لتوقيع مشروع محطة الكيرباء وسيمحق ذلك ( ThyssenKrupp Industrial Solutions)لمحمول الصناعية 

بأذن اهلل مشاريع المدينة السكنية والخدمات ومشاريع إمداد المشروع بالوقود، وتبمغ تكمفة المشروع اإلجمالية التقديرية حوالي 
م بأنو ورد لمشركة خطاب من  2014ال سعودي، وكما أوردت الشركة في التقرير السنوي السابق لمعام مميار ريـ 4.2

الجيات الرسمية بضرورة نقل المصنع من موقعة الحالي، وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باقتراح ثالث مواقع 
مادة الحجر الجيري المستخدم في اإلنتاج، وبعد نجاح تعدينية خارج مدينة الرياض وذلك إلجراء عممية االستكشاف عن 

شمال شرق محافظة الخرج والتأكد من كفاية المواد وصالحيتيا تم " الحالل الشمالية " اختبارات المواد لمموقع المختار 
سنة  30مدة ل  الحصول عمى رخصة المحجر وتصري  أرض ارتفاق لبناء المشروع عمييا من وزارة البترول والثروة المعدنية

وجاري العمل مع نفس الوزارة لتأكيد الحصول عمى كميات وقود تكفي لتشغيل المصنع ومحطة الكيرباء، ونتيجة لقرار النقل 
قامت إدارة الشركة بإعادة تقييم العمر االفتراضي والقيمة التقديرية لألصول في المصنع الحالي وتم تقدير ما يخص شير 

 .التأثير عمى المصاريف بذلكتم مميون لاير و  6زيادة في مصاريف االستيالك بقيمة م من ال2015ديسمبر من عام 
  تطبيق المعايير الدوليةIFRS 

 IFRSبتطبيق معايير المحاسبة الدولية  SOCPAعمى قرار مجمس إدارة الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين  بناء
م مع إصدار القوائم المالية الخاصة لمعام 01/01/2017المدرجة في السوق المالية اعتبارا من  المساىمةلمشركات  بالنسبة
 :التالي وعميو فقد قامت الشركة بعمل . المقارنةالدولية لغرض  لمعايير المحاسبةطبقا  م2016المالي 

الدعوات لعدد من مكاتب  بإرسال المراجعة ةمباشر من لجن بإشراف الشركةقامت : تعيين مستشار مستقل بالتحويل -1
والرفع  م2016من عام  بدءً  الدولية لمعايير المحاسبةالتحول  ةالقدرة عمى تطبيق عممي ةصاحب المتخصصة القانونية المحاسبة

 .الختياره ةبالتوصيبذلك لممجمس 
بعكس المتطمبات الجديدة  المتخصصة والتي سوف تقوم  العالميةتم تعميد أحد الشركات  : خبرة ذوتعيين استشاري فني  -2

 .م2016من خالل مراحل تنفيذ تبدأ من يناير  الشركةفي نظام التشغيل المعمولة في 
من التطبيق الكامل  والتأكدالتحقق من مخرجات النظام المالي  لمشركةسيكون دور المراجع الخارجي   :تعيين مراجع خارجي -3

 . التحول مستشاروذلك بالتنسيق مع  الماليةعمى القوائم  والمصادقة لدوليةا لمعايير المحاسبة
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 التعامل مع األطراف ذات العالقة: رابعًا 
لمشـركة ويـتم تحديـد قيمـة تمــك  االعتيــاديتقـوم الشـركة خـالل العـام بالتعامـل مــع األطـراف ذات العالقـة فـي نطـاق العمـل 

  :لجدول التالي يبين ىذه التعامالتلمعامالت بالقيمة العادلة واا

  .لمتأمين الطبي وتأمين الممتمكات شركة الدرع العربي لمتأمين التعاوني اختيارإجراء منافسة بين بعض من شركات التأمين وبعد مفاضمة عروضيم الفنية والمالية تم تم  (1)
 بعـض الشـركاء اليمنيـين الشـراء مـنعـن طريـق  االسميةبالقيمة  وذلك( مميون دوالر 100) لايرمميون  375البالغ رأسماليا  سمنتالسعودية لال في الشركة اليمنية لايرمميون  75بقيمة  %20حصة  ءشراتم   (2)

مـن حصـة % 4 مقـدارهمـا  م شـراء، حيـث تـالمنتـدب نائـب رئـيس مجمـس اإلدارة والعضـ –الكبيـر  بـن سـعود سمطان بن محمد/ سمو األميرمن تم الشراء منو  من ضمنو عن جزء من حصصيم  والسعوديين
 .(وال يوجد شروط عمى ىذا التعامل) لايرمميون  15الشركة بقيمة 

 ألـف 906أحـد البنـوك عـن طريـق منافسـة عامـة، وتـم اسـتالم عائـد وقـدرة ، مـن خـالل  مميون لاير لمدة خمس سنوات 50في صكوك مصدرة من قبل شركة المراعي بمبمغ م االستثمار 2013تم خالل العام  (3)
 .م2015خالل عام 

 مدة العقد طرف ذو عالقة نوع المعامالت طبيعة العالقة صاحب العالقة

 الرصيد في

31/12/

 م2014

قيمة 

معامالت 

2015 

 الرصيد في

31/12/

 م2015

شررررررررركة منتجررررررررات -1
 صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررناعة

 "بجدة"سمنتال

يمامـــــــــة تمتمـــــــــك ال
مــــــــــــن % 33.33
 المالرأس 

شراء أكياس 
الورق الخاصة 

 بالتعبئة
ــ  12486 (668) 22154 مفتوح ـــــــــــــــــــ

شرررررررررركة الررررررررردرع  – 2
العربررررررررررررري لمتررررررررررررر مين 

 (1)التعاوني
 تأمين -

العضـــو  –نائـــب رئـــيس مجمـــس اإلدارة 
ـــــر ـــــدب ســـــمو األمي ـــــن / المنت ســـــمطان ب
والـــذي يشـــغل  محمـــد بـــن ســـعود الكبيـــر

منصـــــــب رئـــــــيس مجمـــــــس إدارة شـــــــركة 
 الدرع العربي

 62005 42606 12399 سنوي

شررررركة السررررمنت  – 3
 (2)اليمنية السعودية

 اليمامـــــــــةتمتمـــــــــك 
مـــــــــن رأس % 20

 المال
 تحويالت مالية

العضـــو  –نائـــب رئـــيس مجمـــس اإلدارة 
ـــــر ـــــدب ســـــمو األمي ـــــن / المنت ســـــمطان ب
 محمد بن سعود الكبير

 202225 522 192703 مفتوح

 (3)شركة المراعي – 4

ـــــــــــــي  اســـــــــــــتثمار ف
صـــــكوك مصـــــدرة 
مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــركة 

 المراعي

 استثمار

ــــــب رئــــــيس مجمــــــس اإلدارة  -1 العضــــــو  –نائ
ســـمطان بـــن محمـــد بـــن / المنتـــدب ســـمو األميـــر

 سعود الكبير

إدارة شـركة والذي يشـغل منصـب رئـيس مجمـس 
 502000 - 502000 سنوات 5 المراعي

 /ســــــمو األميــــــر ، اإلدارةعضــــــو مجمــــــس  -2
 سمطان بن محمد بن سعود الكبير نايف بن

ــــــذي يشــــــغل منصــــــب  ــــــس إدارة عضــــــووال   مجم
 شركة المراعي

 (القيمة بآالف الرياالت)
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 الشركة استثمارات: خامساً 
القابمة  والمحافظ والصكوكوكذلك بعض الصناديق العقارية  ،في بعض الشركاتاليمامة  سمنتاتستثمر شركة 

 .م31/12/2015كما ىي في  االستثماراتىذه  قيمة والجدول التالي يبين لالتجار
 (القيمة بآالف الرياالت) 

حصة  اسم الشركة
 )%(اليمامة

 في الستثمارقيمة 

 م31/12/2015

 302102 %33.33  (1)"بجدة" سمنتشركة منتجات صناعة اال (1
 2812250 %5.625  (7) (1)(ةمقفم شركة مساىمة)شركة التصنيع وخدمات الطاقة  (2
 6 %0.0625  (3)(1)(ةشركة مساىمة مقفم) شركة الكيان لمبتروكيماويات (3
 912960 %6.12  (2)(عامةشركة مساىمة ) سمنت حائلاشركة  (4
 152060 %20  (4()1)(صافي) سمنتالشركة اليمنية السعودية لال (5

 418,378  الستثمارات في الشركاتإجمالي 

 -:مختمفة استثمارات في صكوك وصناديق

 502000  استثمار في صكوك (6

 1692168  استثمار في صناديق عقارية (7

 2312117  (5)لالتجارمالية قابمة  أوراق محفظةاستثمار في  (8

 392116  (6)استثمار في صندوق لألطروحات األولية (9

 2182001  استثمار في صناديق متاجرة (10

 707,402  في الصكوك والصناديقالستثمارات إجمالي 

 1,125,780  إجمالي الستثمارات
 .لمقيمة الدفترية اً تم تحديد قيمة االستثمار طبق (1)
 .م31/12/2015لسوقية لمسيم بتاريخ تم تحديد قيمة االستثمارات في الشركات المساىمة العامة وفقًا لمقيمة ا (2)
 .تمت الموافقة عمى تصفية الشركة وتم تعيين مصفى لمشركة 15/5/2013الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ وفقًا لقرار  (3)
 .مميون لاير 60مميون لاير ليصب  إجمالي المخصص  15تم تكوين مخصص ىبوط استثمار إضافي عن العام الحالي بمبمغ  (4)
 م14/08/2014المدرج بتداول بتاريخ استثمارية حسب اإلعالن بناءًا عمى قرار مجمس اإلدارة بفت  محافظ  (5)
 .اإلدارةبناء عمى قرار مجمس  مميون لاير 49تم االشتراك في صندوق لألطروحات األولية بمبمغ  (6)
 فقــد قامــت م19/11/2014 فــي موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة طاقــة المنعقــدة بنــاء عمــىمميــون لاير  52000مميــون لاير إلــى  22000يــادة رأس مــال شــركة طاقــة مــن تــم ز  (7)

 .ين وذلك عن طريق تمويل ذاتيلاير من الزيادة في رأس مال شركة طاقة عمى دفعتين متساويت 16827492950اسمنت اليمامة بدفع حصتيا البالغة 



 

 م5115تقرير مجمس اإلدارة لعام                       (9)

 

 القرروض: سادساً 
 (القيمة بآالف الرياالت) 

 المانحة الجهة

 مقرضل

مدة 

 القرض

أصل القرض 

 الممنوح

قساط ألا

 المسددة

 رصيد القرض في

 م01/01/2015

المسدد خالل 

 م2015العام 

الرصيد نهاية 

 م2015

صرررررررررندوق التنميرررررررررة 
 ة السعوديةالصناعي

 (*) 0 102378 102378 4592796 4592796 سنوات 8

 .ل يوجد عميها أي قرض الشركةفإن  وبذلكم، 2015خالل العام  األخيرةتم سداد الدفعة ( *)

 الشركات التابعة: سابعاً 

 نسبة اليمامة محل العمميات الدولة مال الشركة رأس النشاط الرئيسي اسم الشركة

شررررررررررررركة منتجررررررررررررات صررررررررررررناعة 
 "بجدة"سمنتال

أكياس إنتاج وبيع 
 أوراق االسمنت

 جدة – الرياض السعودية مميون لاير 18
من رأس % 33.33

 مال الشركة
 

 

 المدفوعات النظامية لمجهات الحكومية: اً ثامن
 (القيمة بآالف الرياالت)

 م2014 م2015 البيان

 8,954 52484 الرسوم الجمركية

 392783 39,822        *الزكاة

 92939 10,881 اشتراكات الت مينات الجتماعية

 22769 1,352 رسوم ت شيرات

 402600 36,313 رسوم استغالل محاجر

 22266 72798 إيجارات سكة الحديد

 104,311 101,650 المجموع
الزكـاة المسـتحقة عمييـا  بسـداد، كمـا قامـت الشـركة م وحصـمت عمـى شـيادة بـذلك2009 حتـى عـام لقامت الشركة بالحصول عمى ربط نيائي من مصمحة الزكاة والدخ*

 .م من مصمحة الزكاة والدخل2014حتى العام 
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 وخدمة المجتمع الجتماعيةلية ؤو المس: اً تاسع

 :الجتماعيةالتبرعات والمساهمات  (أ )

الداعمة والراعية لمبرامج الوطنية بيدف تحفيز التنمية المستدامة التي تمبي  الشركة إستراتيجيةانسجامًا مع 
عبر المساىمة في تنفيذ العديد من برامج  لخدمة المجتمعجيودىا  الشركةاحتياجات المجتمع، كثفت 

ىذا . مبادرة  وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنيةالالمسؤولية االجتماعية وذلك من خالل 
أسمنت اليمامة في شركة وتتبمور أنشطة  لدعم برامج المسؤولية االجتماعيةالشركة مبمغ سنوي وتخصص 

 -:مجاالت رئيسية وىي مجال المسؤولية االجتماعية ضمن أربعة 
 العموم والتدريب    .1
 الدعم الخيري .2
 البيئة          .3
 فعاليات المجتمع .4

 :م 2015التبرعات لمعام الدعم و  تفاصيل

 مركز االبتكار اليندسي لتنمية ميارات الطالب. 

 أمانة منطقة الرياض الحتفاالت عيد الفطر. 

 نادي اليندسة الكيمائية. 

  القانونيينالييئة السعودية لممحاسبين. 

  دار الفضائل -الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم. 

 لمؤسسة الخيرية لرعاية األيتاما. 

 جمعية المكفوفين الخيرية. 

 الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان. 

 ر بحي الشفاجمعية الب. 

 الجمعية الخيرية لمتالزمة داون. 

  (إنسان)جمعية األيتام. 

  المرضىجمعية أصدقاء. 

 جمعية األطفال المعاقين. 

  سممان االجتماعي الممكمركز.  

 جمعية السكري السعودية الخيرية. 

 (نقاء)جمعية الخيرية لمكافحة التدخين ال. 

 وزارة التربية والتعميم. 

 جمعية اإلعاقة الحركية لمكبار. 

 جمعية البر بالرياض. 

 جمعية السعودية لطب العيونال. 

 أسرة    ودعم المنتجة األسر معرض في المشاركة. 

 بييئــة الرابعــة دورتــو فــي الفــرص منتــدى فــي المشــاركة 
 .م    العام عن الصناعية المدن

 االجتماعي والتأىيل التوعية جمعية. 

 جمعية الخيرية لتحفيظ القرآنال. 

 تبرعات خيرية أخرى. 
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 :السالمة والصحة والبيئة ( ب)

وفي مجال جيود المحافظة عمى البيئة، تمتزم الشركة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية 
لمحفاظ عمى سالمة البيئة تحت إشراف ومتابعة مصمحة األرصاد وحماية البيئة في المممكة، وتراعي كافة 

في مصانعيا، وتحرص عمى  المتطمبات ضمن المبادئ األساسية التي تتبناىا في سياستيا التشغيمية
وسالمة أعمال الفالتر التي تقوم بتنقية اليواء المنبعث من خطوط اإلنتاج في كل مرافق المصنع  انتظام

بكفاءة تامة تفوق كثيرًا المتطمبات المحددة من قبل مصمحة األرصاد وحماية البيئة في المممكة، ولقد 
  -: SGSالسويسرية –حص العالمية حصمت الشركة عمى الشيادات التالية من شركة الف

  شيادة مطابقة نظام اإلدارة البيئيةISO14001 ( وتعتبر الشركة من الشركات األوائل التي حصمت
 (.عمى ىذه الشيادة في المممكة

  ًدراسات البيئية ممكتب متخصص ل بالتعاقد مع قامت الشركة   البيئةسالمة  من الشركة عمى حرصا
لممصنع وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة وكانت نتائج لتقييم الوضع البيئي 

 . ةالنتائج لمرئاسالمطموبة وتم رفع  بالمعايير اليمامةشركة اسمنت  لتزاما قد أثبتت الدراسة

  من عمال الشركات التي  أووحفاظًا عمى سالمة  ممتمكات الشركة والعاممين  سواًء كانوا موظفين
 :وقد حصمت عمى ن الشركة تطبق المعايير العالمية لمسالمة إف. نطاق اليمامة تعمل داخل

وتعتبر الشركة ىي أول شركة سعودية ) OHSAS18001شيادة إدارة السالمة والصحة المينية  *
 (.سمنتتحصل عمى ىذه الشيادة في قطاع اال

 الموارد البشرية : اً عاشر 

 تعمل اليمامة عمى توطين األيدي العاممة الوطنية مع مراعاة مخاطر التسرب الوظيفي بحكم طبيعة  :ممةاليد العا
لتقميل ىذه المخاطرة فقد تم زيادة أجور العمالة الصناعة بشكل عام وبسبب ارتفاع أجور العمالة الوطنية محميًا، و 

 .الوطنية ىذا العام مما ساعد ذلك عمى استقرار العمالة

 الكوادر المؤىمة وذوي الخبرات في الوظائف الفنية والتخصصية ومما ستقطاب با م2015خالل العام الشركة قامت  :التوظيف
ومكانتيا بين شركات االسمنت األخرى ، كما قامت الشركة باستقطاب الكفاءات الجديدة من ساعد عمى ذلك بيئة اليمامة 

 والتي تعتبرىيكل الجدارات األساسية لمشركة إلى  استناداً الجامعات بعد إعداد الخطط التدريبية المتميزة من إدارة التدريب 
إلى أن إجراءات المقابمة الشخصية المتقدمة التي إلضافة با أساسًا لعممية التوظيف واالختيار والتطوير لمكوادر البشرية

 .م2015لو الشركة نياية ىذا العام  محققو بذلك اليدف التي تسعى% 53تتبعيا الشركة أسيمت في رفع نسبة التوطين ل 
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 قامت إدارة التطوير والتدريب  حيثتؤمن اليمامة بأن العنصر البشري يعد أىم أىدافيا الفاعمة،  :التدريب والتطوير
يمانا من الشركة أيضا في خدمة المجتمع فقد قامت إدارة  470بتنفيذ  دورة تدريبية لمموظفين عمى رأس العمل، وا 

دورة تدريبيو خالل الصيف ألبناء موظفي الشركة وغيرىم في مراكز المغة  354التطوير والتدريب بتنفيذ عدد 
موظف  83كما اعتمدت أيضا البرنامج التعريفي لمموظف الجديد وقامت بتدريب . لياالنجميزية ومعاىد الحاسب اآل

لتنفيذ ىذا البرنامج  2016ممن التحقوا بالعمل حتى نياية ديسمبر من نفس العام، كما تعمل اإلدارة خالل العام 
 %.100لجميع الموظفين الجدد وبنسبة 

 

 سات اإلدارية فقد قامت بتطوير ىيكل الجدارات األساسية لمشركة الممار  أحدثلمواكبة  اليمامةسعيا من  :التطوير
في المستقبل الحتياجات لقيادات الواعدة لتمبية ابرنامج قادة المستقبل وذلك بيدف إعداد وتأىيل نخبة من اوربطو مع 

وعدم تعرضيا المستقبمية ولضمان استمرارية توفير الصف الثاني من القيادات القادرة عمى سد احتياجات الشركة 
 .الكوادر وفقا ألعمى المعايير العالمية وعممية اختيار وقد تم تنفيذ ىذا البرنامج لنقص حاد في الكوادر الوطنية المؤىمة

 جراءات الموارد البشريةت :الموائح واإلجراءات كبتيا لمتطورات والتغيرات لمتأكد من موا بشكل مستمر تم مراجعة لوائ  وا 
 .الشركة في استقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عميياولكي تدعم توجو 

 

 بيئة العمل

 تمن  لمن يسيم في تطوير أعمال الشركة عمى كافة األصعدة وىي مكافأة مالية و معنوية تيدف إلى  :مكاف ة التميز
العمل  تييئة بيئة وثقافة عمل محفزه عمى روح االبتكار واإلبداع حيث أضحت نتائجيا وهلل الحمد ممموسة عمى

 .والعاممين خالل الفترة الماضية

 وىو  (قرض الزمالة) تأقر فقد سعيًا من الشركة في تييئة بيئة عمل مناسبة تراعي ظروف الموظف  :قرض الزمالة
بيدف مساعدتو لتغطية احتياجاتو الطارئة حيث اعتمد مجمس اإلدارة ىذه  عبارة عن مبمغ مقطوع يمن  لمموظف

لاير مميون  (6)مبمغًا وقدرة  م2015م، وقد بمغ ما تم صرفة لعام 1985ىـ الموافق 1405القروض اعتبارًا من عام 
 .موظف( 374)لـ  ةدفع( 40)بعدد 
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 المخاطر: حادي عشر

بالمخــــــــــــاطر المحتممــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــراء المنافســــــــــــة المتوقعــــــــــــة محميــــــــــــًا نتيجــــــــــــة  اىتمامــــــــــــاً لي الشــــــــــــركة تــــــــــــو 
، الشـــــــــــــركات األخـــــــــــــرى لشـــــــــــــركات االســـــــــــــمنت بالمنطقـــــــــــــة الوســـــــــــــطى و توســـــــــــــعات لمطاقـــــــــــــة اإلنتاجيـــــــــــــةال

 .وتقوم الشركة بمراجعة دورية ليذه المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة لمتغمب عمييا

  -: المخاطر المحتممة 

 :الئتمان  مخاطر (1

ــــــــد  ــــــــى تكب ــــــــى الوفــــــــاء بالتزاماتــــــــو ممــــــــا يــــــــؤدي إل ــــــــي عــــــــدم مقــــــــدرة طــــــــرف عم تتمثــــــــل مخــــــــاطر االئتمــــــــان ف
الطــــــــرف اآلخــــــــر لخســــــــارة ماليــــــــة ومــــــــن ىــــــــذا المفيــــــــوم فــــــــإن الشــــــــركة ال يوجــــــــد لــــــــدييا مخــــــــاطر ائتمانيــــــــة 
جوىريــــــــــــة حيــــــــــــث تتعامـــــــــــــل الشــــــــــــركة بصــــــــــــورة رئيســـــــــــــية مــــــــــــع عمــــــــــــالء بالســـــــــــــوق المحمــــــــــــي يتميـــــــــــــزون 

امـــــــــل مــــــــع وجـــــــــود الضـــــــــمانات الكافيــــــــة لـــــــــدى الشـــــــــركة ممــــــــا يقمـــــــــل مـــــــــن المخـــــــــاطر بمصــــــــداقية فـــــــــي التع
ـــــــــى العمـــــــــالء  ـــــــــت المـــــــــديونيات المســـــــــتحقة عم ـــــــــدنيا كمـــــــــا أنيـــــــــا تثب ـــــــــى الحـــــــــدود ال المرتبطـــــــــة باالئتمـــــــــان إل

 .بالقيمة القابمة لمتحقق

كمـــــــــا أن الشـــــــــركة تقمـــــــــل المخـــــــــاطر المرتبطـــــــــة بالتعــــــــــامالت البنكيـــــــــة إلـــــــــى الحـــــــــد األدنـــــــــى مـــــــــن خــــــــــالل 
 .البنوك التي تتمتع بسمعة حسنة التعامل مع

 

 :مخاطر سعر الفائدة (2

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة الجارية 
في السوق عمى المركز المالي والتدفقات النقدية لمشركة ولم يكن لدى الشركة أصول ذات قيمة جوىرية 

 .العام الحالي وكذلك خالل العام السابقتحمل بفوائد خالل 

 

 :مخاطر السيولة  (3

وتتمثل في المخاطر المرتبطة في عدم مقدرة طرف عمى الوفاء التزاماتو قصيرة األجل والمتعمقة 
باألدوات المالية وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بالسيولة من خالل االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك 

 .زاماتيا قصيرة األجل وبشكل مستمريتناسب مع حجم الت
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 :مخاطر العممة (4

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعار العمالت التي تستخدميا 

األمريكي الشركة في تعامالتيا المالية وتتركز معامالت الشركة بصورة أساسية في التعامل باللاير السعودي والدوالر 

استخدام العمالت ذات السعر عار العمالت من خالل التركيز عمى واليورو وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بأس

 .الثابت أو شبو الثابت كما أنيا تراقب تقمبات معدالت العمالت وتعتقد أن مخاطر العممة غير جوىرية

 

 :المصنع نقلمخاطر  (5

 .ممموسة من نقل المصنع ال توجد مخاطر

 

 

 حوكمة الشركة: ثاني عشر

 

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة (أ )

الصادرة من ىيئة السوق  بتطبيق جميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركة اسمنت اليمامةقامت 

يجب عمى المستثمرين من األشخاص " انو من المادة السادسة والتي تنص عمى( د)المالية ما عدا الفقرة 

اإلفصاح عن  -صناديق االستثمار–مثل ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرىم 

سياستيم بالتصويت وتصويتيم الفعمي في تقاريرىم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي 

ويعود عدم  ."سية الخاصة باستثماراتيمتضارب جوىري لممصال  قد يؤثر عمى ممارسة الحقوق األسا

المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين  بإلزام الشركة قدرةتطبيق ىذه الفقرة إلى عدم 

 .اإلفصاح عن سياستيم بالتصويت -صناديق االستثمار –يتصرفون نيابة عن غيرىم مثل 
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 :لجان مجمس اإلدارة (ب )
 

 :لجنة المراجعة .1

المراجعة باإلشراف عمى إدارة المراجعة الداخمية في الشركة من أجل التحقق من مدى تقوم لجنة 
فاعمية نظام الرقابة الداخمية عمى شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم المجنة بدراسة التقارير الخاصة 

، ردة فييابنظام الرقابة الداخمية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الوا
 .ودراسة القوائم المالية والرفع بالتوصية لممجمس لالعتماد وذلك في األوقات النظامية المحددة

البيانات  اضالمجنة بالتوصية لمجمس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني لمشركة، واستعر  تقومكما 
المجنة عمى خطة المراجعة لممحاسب القانوني إضافة  معتطً المالية السنوية والربع سنوية لمشركة، و 

 . لدراسة مالحظات المحاسب القانوني عمى القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنيا
 

وتتكررون لجنررة  اجتماعررات( 5)م 2015المراجعررة خررالل عررام  هررذا وقررد بمرررا عرردد اجتماعررات لجنررة
 : المراجعة من

 السرررررم

  
1 2 3 4 5 
13/01 13/04 10/05 08/07 18/10 

      رئيس المجنة مبارك بن جابر المحيميد/ ستاذاأل
 * * *   عضو راشد المبارك المريشد/ ستاذاأل
    * * عضو فهد بن ثنيان الثنيان/ ستاذاأل

      عضو براهيم بن عبد العزيز المهناإ/ المهندس
      عضو سطام بن عامر الحربي/ األستاذ

  م لمدة ثالث سنوات14/04/2015تم إعادة تشكيل المجان المنبثقة من مجمس اإلدارة ابتداء من تاريخ. 

  عضو من خارج مجمس )، عضوا في لجنة المراجعة عبداهلل بن عبدالرحمن آل الشيخ/ األستاذم بتعيين 19/10/2015في اجتماعه بتاريخ  اإلدارةأقر مجمس

 .م01/01/2016من  ابتداء (اإلدارة

 .المجنةخارج  (*)
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 :لجنة الترشيحات والمكافآت .2

أعضائو، ورفع التوصيات  أداءمراجعة ىيكل مجمس اإلدارة وفعالية و  الترشيحات والمكافآت تتولى لجنة
وعدم تواجد  استقالليةرات التي يمكن إجراؤىا، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من يفي شأن التغي

ومراجعة المكافآت  ،المطموبة االحتياجاتوفق  والتوصية لترشي  العضو تعارض مصال  لمعضو،
 .والتعويضات لمجان المجمس والعضو المنتدب ورواتب اإلدارة العميا ونسب السعودة

اجتماعات وتتكون  (3) م2015الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بمرا عدد 
 -:ن لجنة الترشيحات والمكافآت م

 السرررررم

 
1 2 3 
13/01 14/04 23/11 

    رئيس المجنة سمطان بن محمد بن سعود الكبير/ األمير
    عضو فيصل بن سميمان الراجحي/ المهندس
    عضو فهد بن ثنيان الثنيان/ األستاذ
    عضو (المدير العام) جهاد بن عبد العزيز الرشيد/ األستاذ
  م لمدة ثالث سنوات14/04/2015تم إعادة تشكيل المجان المنبثقة من مجمس اإلدارة ابتداء من تاريخ. 

 :الستثمارلجنة  .3
بحيث يكون عمميا الرئيسي تقديم التوصيات بشأن إدارة  تكوين لجنة االستثمارمجمس اإلدارة  أقر

وحسب الضوابط المعتمدة من  المتاحة ستثماريةاالفي المجاالت  الشركةالمتوفرة لدى  النقديةالمبالغ 
 .اإلدارةمجمس 

اجتماعررررات وتتكررررون  (2) م2015خررررالل عررررام  لسررررتثمارا لجنررررة اجتماعرررراتهررررذا وقررررد بمرررررا عرررردد 
  -:من  الستثمارلجنة 

 السرررررم
1 2 
22/11 20/12 

   رئيس المجنة فيصل بن سميمان الراجحي/ المهندس
   عضو إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا/ المهندس
   عضو سطام بن عامر الحربي /األستاذ
  م لمدة ثالث سنوات14/04/2015تم إعادة تشكيل المجان المنبثقة من مجمس اإلدارة ابتداء من تاريخ. 
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 مجمس اإلدارة (ج )

 اجتماعات( 4)مجمس اإلدارة ، وقد عقد عشر عضواً  ىأحديتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مكون من 
المجمس خالل عام  اجتماعاتحضور أعضاء مجمس اإلدارة  يوض  والجدول التالي ،م2015خالل عام 

 :شركات مساىمة أخرى إداراتم وبيان عضويتيم في مجمس 2015

 التصنيف السرررررم
 الشركات المساهمة مجمس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 التي يشارك في عضويتها
13/01 14/04 19/10 23/11 

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

     مستقل
 

 سمطان بن محمد بن سعود الكبير/ األمير
 نائب رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب

 شركة المراعي     تنفيذي
 شركة الدرع العربي لمت مين التعاوني

      تنفيذي خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي/ األمير

غير  سمطان بن محمد بن سعود الكبيرنايف بن / األمير
 شركة المراعي    * تنفيذي

 شركة زين السعودية

      مستقل المريشد بن مباركراشد / ستاذألا

      مستقل فيصل بن سميمان الراجحي/ الميندس

  (نادك)الشركة الوطنية لمتنمية الزراعية      مستقل بن ثنيان الثنيانفيد / األستاذ

      مستقل براىيم بن عبد العزيز الميناإ/ الميندس

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

غير 
      تنفيذي

 سطام  بن عامر الحربي/ األستاذ
 (العامة لمتأمينات االجتماعيةالمؤسسة )ممثل 

غير 
 شركة الغاز والتصنيع األهمية     تنفيذي

 جياد بن عبد العزيز الرشيد/ األستاذ
ممثل الشركة في مجمس إدارة شركة      تنفيذي (المدير العام)

 اسمنت حائل
  م لمدة ثالث سنوات29/03/2015م وذلك ابتداء من تاريخ 23/02/2015بتاريخ  49تم انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة في الجمعية العمومية العادية رقم. 

 .م23/02/2015بتاريخ  49لعادية رقم الجمعية العمومية افي  سمطان بن محمد بن سعود الكبيرنايف بن / سمو األمير انتخابتم  *
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 :م2015خالل عام  وكبار التنفيذيين اإلدارةمجمس  ألعضاء المدفوعة المكافآتبيان  (د )

 (رياالتالالقيمة بآالف )

أعضاء المجمس  أعضاء المجمس التنفيذيين البيان
 غير التنفيذيين

أعضاء المجمس 
 (2)كبار التنفيذيين مستقمينال

 62029 - - 12167 الرواتب والتعويضات والبدالت

 (3) 22606 12305 466 (1) 654 المكافآت الدورية والسنوية

 - - - - الخطط التحفيزية

تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
 - - - - تدفع شيريًا أو سنوياً 

 8,635 1,305 466 1,821 المجموع

 .تشمل المكافآت لثالثة أعضاء مجمس إدارة تنفيذيين (1)

 (.لبشرية، مدير المراجعة الداخمية، مدير الموارد االمصنعن التجارية، مدير مدير عام الشئو 2 نظم المعموماتمدير عام المالية و 2 المدير العام)يشمل كبار التنفيذيين كال من  ( 2)

 .شاممة مكافأة الشيرين وفقًا لممرسوم الممكي( 3)
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أو أي من  أو أدوات دين الشركة أسهمفي واإلدارة التنفيذية  حقوق أعضاء مجمس اإلدارةمصمحة و  (ه )
 .بنائهم القصرأوكذلك زوجاتهم و شركاتها التابعة 

 

 

 .مبارك المحيميد أي أسيم من أسيم الشركة/ ىذه األسيم ممك المؤسسة العامة لمتقاعد وال يممك األستاذ (1)
 .الحربي أي أسيم من أسيم الشركة بن عامرسطام / ىذه األسيم ممك المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية وال يممك األستاذ (2)

 .ال توجد أدوات دين ألعضاء مجمس اإلدارة*        
 
 
 

 السرررررم
 التغير خالل العام األسيم في نياية العام األسيم في بداية العام

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

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

 %(5.9461) )122662615) 9.8938% 20,034,967 10.5193% 2123012582 سرررمطان بن محمد بن سعود الكربير/ األمير

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

 %100 12000 0.0005% 12000 0 0 سرررمطان بن محمد بن سعود الكربير نايف بن /األمير

 0 0 0.1089% 220,500 0.1089% 220,500 المريشررررد بن مباركراشرررد / ستاذألا

 0 0 %0.2572 5202912 %0.2572 5202912 بن سرميمان الراجحررريفيصل / المهندس

 0 0 %0.0007 1,500 0.0007% 1,500 فهرررد بن ثنيررران الثنيررران/ األستاذ

%0.0148 302000 %0.0005 12000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم /المهندس  292000 22900% 

 المؤسسة العامة لمتقاعد ويمثمها 
%5.538 1122152493 (1)مبارك بن جابر المحيميد/ األستاذ  1122152493 5.5385% 0 0 

 المؤسسة العامة لمت مينات الجتماعية 
 (2)سطام بن عامر الحربي / ويمثمها األستاذ

 سيم  929542595عمما أن عدد أسيم التأمينات االجتماعية 

 سيم  328312992وعدد أسيم شركة حصانة الذراع االستثماري لمتأمينات 

1629542595 8.372% 13,786,587 6.8082% )321682008) (19)% 

 جهاد بن عبد العزيز الرشيد/ ستاذألا
 (المدير العام وعضو مجمس اإلدارة)

1,000 %0.0005 342000 %0.00168 332000 32300% 

 العموديمحمد أحمد / األستاذ
 (المعمومات وأنظمةمدير عام المالية )

150 %0.0001 150 %0.0001 0 0 
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 إقرارات الشركة: عشر ثالث

 :باآلتي الشركةتقر إدارة 

 .عدت بالشكل الصحي أن سجالت الحسابات أ   .1
 .بفعالية ن َفذو أن نظام الرقابة الداخمية أ عد عمى أسس سميمة  .2
 .انشاطيعمى مواصمة  الشركةقدرة  فيشك يذكر  أيأنو ال يوجد  .3
 .اإلدارة التنفيذية ال يوجد أي عقد فيو مصمحة جوىرية ألحد أعضاء مجمس اإلدارة أو .4
ســيم أ - القــروض – االدخــار)لمــوظفين مثــال نشــائيا لصــال  اإاســتثمارات أو احتياطيــات تــم  أيــةوجــد تال  .5

 (.خإل.....الموظفين 
 .جزاءات مفروضة عمى الشركة في المستقبل القريب أو البعيد أوال توجد أية عقوبات  .6

 

جراءات نظام الرقابة الداخمية: عشر رابع  نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وا 

وفقا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخمية برفع تقارير دورية إلى لجنة 

مراجعة التشغيمية واإلدارية والمالية التي تقوم بيا بصفة مستمرة لمتحقق من فاعمية نظام المراجعة عن عمميات ال

الرقابة الداخمية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية األداء، إضافة لمتابعتيا 

رير متابعة اليدف منيا العمل عمى إنياء لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية لممالحظات التي تم تسجيميا، وتقدم بذلك تقا

غالق المالحظات المسجمة عمى وحدات العمل بالشركة، ولم تظير تقارير عمميات المراجعة المشار إلييا ضعفًا  وا 

ل المالحظات تصب بشكل رئيسي في مجاالت تحسين األداء  تجوىريًا في نظام الضبط الداخمي لمشركة، وكان ج 

وتفعيل الدوائر التشغيمية ورفع كفاءتيا وتنسيق عالقات تكاممية بين ىذه األجيزة، واستكمال توثيق إجراءاتيا وذلك 

كما  بيدف إضفاء مزيد من القوة عمى نظام الضبط الداخمي في الشركة واستغالل الموارد المتاحة أفضل استغالل،

يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعممية تقويم ليذا النظام ضمن ميمة مراجعتو لمبيانات المالية الختامية لمشركة 

 .وتمكينو من اإلطالع عمى كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخمية لمفترة المالية محل الفحص
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 النتائج المالية: عشر خامس

 : م2015 عام إلى م2011عام نعرض فيما يمي ممخصًا لمنتائج المالية عن الفترة من 
 (قائمة المركز المالي)األصول والخصوم وحقوق الممكية قائمة  .1

 (القيمة بآالف الرياالت)
 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 بيرران

 123802443 1,674,709 128382837 128812207 124352090 أصول متداولة

 224412108 2,330,609 224232808 221982280 225812889 أصول غير متداولة

 328212550 420052318 422622645 420792487 420162979 مجموع األصول

 3332794 312,739 2932773 2802676 2432213 خصوم متداولة

 482117 31,134 102378 - - قروض طويمة األجل

 642219 62,414 652136 662893 662282 خصوم غير متداولة

 4462130 4062287 3692287 3472569 3092495 مجموع الخصوم

      حقوق المساىمين

 123502000 2,025,000* 220252000 220252000 220252000 رأس المال

 123902191 796,947 8832970 120382078 121692356 احتياطيات

مكاسب غير محققة من 
 الستثمارات

262885 752385 1362372 101,867 702119 

 5652110 675,217 848,016 5932455 4862243 أرباح مبقاة

 323752420 325992031 328932358 327312918 327072474 مجموع حقوق المساهمين

حقوق المساهمين 
 والمطموبات

420162979 420792487 422622645 420052318 328212550 

 
ة العمومية سيم واحد لكل سيمين بموجب قرار الجمعي ومن مميون  675تم زيادة رأس المال عن طريق تحويل االحتياطي العام بمبمغ ..*

 .م26/02/2012بتاريخ ( 14)غير العادية رقم 
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إلى عام  م2011سنوات من عام  خمسويوض  الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الممكية خالل 
 :( بماليين الرياالت) م2015

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

2011 2012 2013 2014 2015

3,821 
4,005 

4,263 
4,079 4,017 

3,375 
3,599 

3,893 
3, 732 3,707 

األصول المالكحقوق

 

 قائمة الدخل .2

 (القيمة بآالف الرياالت)
 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 بيرران

 124422218 1,575,843 125412857 123282872 123112065 صافي المبيعات

 (6322954) (661,762) (6602825) (6162660) (5552076) تكمفة المبيعات

 8092264 9142081 8812032 7122211 7552989 مجمل الربح

 (632662) (73,096) (702973) (712502) (792526) .مجموع المصاريف اإلدارية والتسويقية والعامة

 182158 24,571 86,174 702135 12975 إيرادات أخرى

 (242000) (48,000) (262000) (402000) (362500) الزكاة الشرعية

 7392760 8172556 8702233 6702844 6412938 صافي دخل السنة

 5.48 4.04 4.30 3.31 3.17 ربحية السهم
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  سياسة الشركة في توزيع األرباح: عشر سساد

السيولة تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحيا الصافية السنوية عمى ما ورد بالنظام األساسي لمشركة ومدى توفر 

 :والمشروعات اإلستراتيجية لمشركة، حيث يتم توزيع األرباح عمى النحو التالي االستثماراتالالزمة لموفاء بسداد 

 .(متى بمغ االحتياطي نصف رأس المال ويجوز إيقافو)نظامي  احتياطيمن صافي الرب  لتكوين  %10ب يجنً  .1

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

 .الباقي مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة حسب النظام والتعميمات بشأنيايخصم من  .3

وموافقة الجمعية  ة مجمس اإلدارةضافية من الباقي عمى المساىمين بناء عمى توصيإيجوز توزيع حصة  .4

 .العمومية عمى ذلك

ضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر إمجمس اإلدارة يجوز لمجمعية العامة تكوين احتياطي  ةعمى توصي بناءً  .5

 .مركزىا المالي ويكفل ليا توزيع أرباح مناسبة وثابتة عمى مساىمييا مشركةلالمناسب الذي يحفظ 
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 م2015اقتراح توزيع األرباح لعام 

 (لايرالقيمة بال)
 صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية 641,938,289

 من صافي الرب  احتياطي نظامي% 10  :يخصم  (64,193,829)

 الباقي 577,744,460

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

 الباقي 476,494,460

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

 الباقي 474,294,460

 من صافي الرب  احتياطي إضافي% 10 :يخصم  (64,193,829)

 األرباح المرحمة من العام الماضي بعد التوزيعات :يضاف  364,123,330

 :المجموع  774,223,961

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

 ويرحل إلى العام القادم :الرصيد  267,973,961
  

 
 
 

باإلشارة إلى قرار الجمعية العامة التاسعة واألربعون بتفويض مجمرس اإلدارة بتوزيرع أربراح ربرع سرنوية لممسراهمين 
 :م كالتالي2015 عامخالل فقد تم التوزيع 

 

 تاريخ التوزيع (لاير)إجمالي المبمغ الموزع  (لاير)الواحد  السيم حصة الفترة
 م09/03/2015  15128752000 0.75 2014الربع الرابع 
 م22/06/2015  15128752000 0.75 2015الربع األول 
 م18/08/2015  15128752000 0.75 2015الربع الثاني 
 م17/12/2015  15128752000 0.75 2015الربع الثالث 

  607,500,000 اإلجمالي
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 لمساهمي الشركة الخمسون الجمعية العمومية العادية بنود
 

 . م31/12/2015عمى ما ورد في تقرير مجمس اإلدارة عن العام المالي المنتيي في  التصويت .1
  .م وتقرير مراجع الحسابات31/12/2015مصادقة القوائم المالية لمشركة عن السنة المنتيية في التصويت عمى  .2
  .اد الجمعيةتاريخ انعق م وحتى2015إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارة عن أعماليم خالل عام التصويت عمى  .3
لاير لمسـيم الواحـد، عممًا بأنو قد تم توزيـع ( 3)م بواقع 2015عمى اقتراح مجمس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام  التصويت .4

لاير عن الربع الثالث ( 0.75)وم 2015 ثاني من عاملاير عن الربع ال( 0.75)م و2015األول من عام لربع لاير عن ا( 0.75)
من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع % 22.5 مميون لاير وبما نسبتو( 455.625)بإجمالي مبمغ م 2015من عام 

من رأس مال الشركة لمـالكي % 7.5مميون لاير وىي تمثل ( 151.875)لمسـيم بإجمالي مبمغ  لاير( 0.75) تبمغالرابع التي 
وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعو . يوم انعقاد الجمعية العامة أســيم الشركة المقيدين في سجالت تداول بنياية تداول

 .عمى أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا. من رأس مال الشركة( % 30)مميون لاير والتي تمثل ( 607.500)
م 2016الشركة لمعام لمراجعة حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة عمى اختيار المحاسب القانوني  التصويت .5

 . الربع سنوية وتحديد أتعابوو  السنوية والبيانات المالية
لشركة اليمنية السعودية حيث ام مع 2015إقرار التعامالت مع األطراف ذات العالقة والتي تمت خالل عام التصويت عمى  .6

من % 16سعود الكبير حصة قدرىا  سمطان بن محمد بن/ يممك سمو نائب رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير
 ىذا ، عممًا بأن طبيعةوالترخيص ليذه التعامالت لمعام القادم% 20رأس مال الشركة وتممك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرىا 

 ومن واليمنيين السعوديين الشركاء بعض حصص من جزء م2009 عام في اليمامة اسمنت شركة شراء في متمثل التعامل
 مال رأس من% 4 بنسبة( المنتدب والعضو اإلدارة مجمس رئيس نائب) الكبير سعود بن محمد بن سمطان/ األمير سمو ضمنيم
 .التعامل ىذا عمى شروط أي يوجد وال سعودي ريـال مميون 15 بمبمغ االسمية وبالقيمة الشركة

حيث يشغل نائب م الحالي والعام القادم عن العاإقرار التعامالت مع األطراف ذات العالقة مع شركة المراعي  التصويت عمى .7
سمطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجمس إدارة شركو / رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير

 50المراعي، وتكمن طبيعة ىذه العالقة بقيام شركة اسمنت اليمامة باالستثمار في الصكوك المصدرة من شركو المراعي بمبمغ 
وتستمم الشركة عائد نصف سنوي من ىذا االستثمار، عمما انو تم طرح م 2013ابتداء من عام ال لمدة خمس سنوات ـيمميون ر 

  .الصكوك في منافسو عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار ىذه الصكوك، والترخيص ليذه التعامالت
عضو حيث يشغل عن العام الحالي والعام القادم إقرار التعامالت مع األطراف ذات العالقة مع شركة المراعي  التصويت عمى .8

مجمس إدارة شركو المراعي، وتكمن  عضوسمطان بن محمد بن سعود الكبير منصب نايف بن / سمو األمير مجمس اإلدارة
ال لمدة ـمميون ري 50ي الصكوك المصدرة من شركو المراعي بمبمغ طبيعة ىذه العالقة بقيام شركة اسمنت اليمامة باالستثمار ف

وتستمم الشركة عائد نصف سنوي من ىذا االستثمار، عمما انو تم طرح الصكوك في م 2013ابتداء من عام خمس سنوات 
  .منافسو عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار ىذه الصكوك، والترخيص ليذه التعامالت

مدير عام الشركة عضو مجمس اإلدارة في عمل منافس لعمل  –جياد بن عبد العزيز الرشيد / األستاذ تراكاش ىعمالتصويت  .9
  .الشركة وىو ممثاًل عن الشركة في عضوية مجمس إدارة شركة أسمنت حائل

وية مجمس إدارة عضو مجمس اإلدارة المدير العام  في عض–جياد بن عبد العزيز الرشيد/ استمرار تعيين األستاذ التصويت عمى .10
 .م2016والترخيص بالتعامل مع ىذه الشركة لعام ( أطراف ذو عالقة)شركة منتجات صناعة األسمنت 

 . م31/12/2015ال مكافأة ألعضاء مجمس اإلدارة عن العام المالي المنتيي في ـري 222002000صرف مبمغ  التصويت عمى .11
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ومجمس اإلدارة إذ يشكركم عمى الثقة الغالية التي أوليتموه إياىا والتي يقدرىا ويعتز بيا، يتوجو إلى اهلل العمي القدير 

خادم الحرمين الشريفين الممك سممان بن عبدالعزيز، وولي بخالص الدعاء أن يحفظ ليذه البالد قائد مسيرتيا ورمز نيضتيا 

راء وزير الداخمية صاحب السمو الممكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو عيده األمين نائب رئيس مجمس الوز 

ولي ولي العيد النائب الثاني لرئيس مجمس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الممكي األمير محمد بن سممان بن 

ندعوه جل شأنو أن يحفظ ىذه البالد كما . وأن يوفقيم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيو خير ىذا الوطن والمواطنين، عبدالعزيز

 .ويجنبيا كل مكروه وأن يديم عمييا نعمة األمن واألمان والسالم

خالص في سبيل  ىكما يتوجو مجمس اإلدارة بالشكر والتقدير إل جميع العاممين بالشركة عمى ما بذلوه من عمل جاد وا 
 .المحافظة عمى استمرار ازدىار الشركة وتقدميا 

 

 .وفيقواهلل ولي الت

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتهو 

 مجمس اإلدارة   


