
 
 

 
 

 المقدم إلى لالستثمار سمنت رأس الخيمةأتقرير مجلس إدارة شركة 

 الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

 10/03/2022بتاريخ 

 

 حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ،،،

لجمعية العمومية السنوية إجتماع اأن يرحب بكم في  لالستثمار سمنت رأس الخيمةأمجلس إدارة شركة  يسر

 م.2021ديسمبر  31وفيما يلي ملخصاً بما تم إنجازه خالل السنة المنتهية في  10/03/2022بتاريخ  للمساهمين

 

 نبذه عن اإلنجـازات :

 .األسمنتطن من  551,190 كما قامت الشركة بإنتاجطن كلنكر  1,043,389إنتاج بالشركة  قامتم 2021 عامخالل  -

 إضافة إلى تصدير األسمنتطن من  496,847 بلغتمبيعات في السوق المحلي  2021عام حققت الشركة خالل  -

إجمالي مبيعات الشركة  ليصل طن كلينكر 621,203وكذلك تصدير  خارج الدولة األسمنتمن  طن 102,278

 .طن  1,220,328

 

 : 2020مقارنة بعام  2021عام خالل وإيرادات المبيعات اإلنتاج والمبيعات  يوضح والجدول التالي

 

 

 مليون اإليرادات

 درهم
 كلينكر مبيعات

 )طن(
 مبيعات اسمنت

 )طن(
 انتاج اسمنت

 )طن(
 انتاج كلنكر

 )طن(
 العام

 

166.7 621,203 599,125 551,190 1,043,389 2021 

153.1 265,783 817,946 796,214 874,391 2020 

 

 

 



 
 

 
 

مــليون درهــم  2.9 م أربـــاح صافيــة بـلغت2021ديسمــبر  31حــققت الشــركة خالل السنة المالية المنتهية في  -

مليون  51.3م بلغت 2020مقارنة بخسائر خالل العام  مليون درهم( 15.3مصاريف إستهالك بمبلغ  )بعد خصم

 . مليون درهم( 15.5مصاريف إستهالك بمبلغ  )بعد خصم  درهم
 

بناءاً على توجيهات حكومة رأس الخيمة الرشيدة ومن منطلق إهتمامها بالمواطنين يعتبر توطين الوظائف من   -

الكبير في مجال توطين  اهتمامها لالستثمار األولويات اإلستراتيجية للشركة حيث تولي شركة أسمنت رأس الخيمة

وتبلغ  من المجموع الكلي للموظفين %17.6دير بالذكر أن نسبة المواطنين في الشركة بلغت الوظائف ومن الج

 .% من إجمالي عدد المواطنين 21نسبة العنصر النسائي 
 

يلتزم أهم األولويات وإن إلتزام مجلس اإلدارة وإدارة الشركة تجاه توفير بيئة خالية من التلوث يأتي دائماً ضمن  -

 . ة آمنة وخالية من التلوثبيئعاون مع إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة بالمحافظة على مجلس اإلدارة بالت
 

في إطار خطة الشركة للتحول من شركة يقتصر نشاطها على انتاج االسمنت إلى شركة استثمارية، اعتمد مجلس  -

االسم نشاط الشركة و تعديل إدارة الشركة خطة التحول إلى شركة استثمارية. وكانت أولى خطوات التحول هو

تأسيس شركة رأس الخيمة لإلسمنت ذ.م.م. كشركة ومن ثم  ش.م.ع. الى شركة اسمنت راس الخيمة لالستثمار

ً نقل مصنع االسمنت وكافة األصول المتعلقة به إلى تلك الشركة  تابعة مملوكة بالكامل للشركة حيث يتم حاليا

المساهمين بموجب قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ  التابعة. وهذه الخطوة األولى كانت محل موافقة

واحتفظت الشركة بالمحفظة االستثمارية والتي تدر لها عائداً من خالل توزيعات األرباح على  [.10/11/2021]

األسهم المكونة لتلك المحفظة. ولتحقيق دفعة قوية للشركة نحو التحول الكامل إلى شركة استثمارية قرر مجلس 

ة من األنشطة المدرة للدخل اإلدارة االستحواذ على شركة أو مجموعة شركات قائمة تكون لديها محفظة متنوع

 والتي توفر للشركة عائداً كشركة استثمارية من خالل أرباح تلك الشركات التابعة. 
 

مع االستراتيجية االستثمارية الجديدة فقد تم االستحواذ على شركة  وتماشيابناء على توجيهات مجلس االدارة و -

. ذ.م.م وشركة شيميرا لالستثمار ذ.م.م تال القابضةكابيكس القابضة ذ.م.م المملوكة من قبل أي اتش سي يأيب

أيبيكس هي شركة قابضة تستثمر حاليًا، من خالل شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، في مختلف القطاعات بما 

في ذلك خدمات المأكوالت والمشروبات وخدمات التموين وإدارة المرافق وأعمال بيع وتأجير الخيام والصناعة 

من المتوقع أن تحقق الصفقة المتوقعة فوائد استراتيجية  يع والبناء وتكنولوجيا المعلومات وتحليالت البيانات.والتصن

 لمساهمي الشركة:

بناء نموذج أعمال قوي من خالل مجموعة من عروض أعمال التصنيع والخدمات التي من شأنها توفير  (أ
 ي تخلق قيمة لجميع المساهمين.االستقرار لإليرادات والربحية والتدفقات النقدية الت

 

 التنويع الجغرافي والتجاري من األعمال القائمة إلى أعمال متنوعة موجهة نحو الخدمات.  (ب
   تعمل أيبيكس والشركات التابعة لها وفقًا لنموذج أعمال يتضمن عدد محدود من األصول التي توفر نقدًا   (ت

 لنقدية ألعمال الشركة الحالية.مرتفعًا والذي سيوفر مصدًرا ثابًتا للتدفقات ا  



 
 

 
 

 تحقيق تعزيز في اإليرادات والتكلفة مدفوًعا بوفرة في الحجم والقضاء على التكرار والوظائف المتداخلة لتعزيز   (ث
 الربحية. 

  ي تنتجه الصفقة من شأنه أن يقلل من حجم مخاطر األعمالذإن زيادة الحجم والتنويع والتآزر الهادف ال  (ج
 محتمل أن يفيد المساهمين على المدى الطويل.المشتركة ومن ال

مقارنة بكل نشاط على حدة ستؤدي الصفقة إلى وجود عروض أعمال أكثر تنوًعا لقاعدة عمالء موسعة  (ح
 حاليًا.

 توفر الصفقة فرصة لتعزيز األداء المالي للشركة من خالل المركز المالي القوي لشركة أيبيكس. (خ
 الشركة لزيادة مكانة الشركة وتعزيز قيمة المساهمين.تحقيق الهدف االستراتيجي إلدارة  (د

 

 وأخيرا، تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة بعد إتمام عملية االستحواذ الى شركة أيبيكس لالستثمار ش.م.ع. -

 

 م :2021إقتراح مجلس اإلدارة عن حصص أرباح عام 

 

 م 31/12/2021عن السنة المالية المنتهية او أسهم منحة توزيع أرباح نقدية عدم إقترح مجلس اإلدارة 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 

 

 مجـلس اإلدارة

 

 


