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 شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع (

 م4102تقرير اإلفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام 
 

م قامت الشركة بتنفيذ ما ورد في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن 0214خالل العام المالي 

 الهيئة العامة لسوق المال .
 

 بتطبيق تنظيم وإدارة الشركة المبادئ العريضة عن فلسفة الشركة فيما يتعلق .1
 

تتبع الشركة دوماً سياسات واضحة ذات مصداقية وذلك لترسيخ أسس التعامل السليم مع المساهمين والعاملين بالشركة 

والعمالء والدائنين والممولين وغيرهم ، وتعمل الشركة على التنفيذ الفوري للواجبات الملقاة على عاتقها والوفاء 

نونية ، كما تحتفظ الشركة بسياسات وإجراءات وأنظمة تعمل على ضمان اإلعالن العادل والنزيه عن بالتزاماتها القا

المعلومات الجوهرية للشركة، وتتمتع اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة بالمؤهالت الكافية والخبرة والقابلية للمساهمة 

 الفعالة في إدارة الشركة . 

نفيذيين وأعضاء مستقلين ، ويتم تشكيل لجان تنبثق عن مجلس اإلدارة للقيام يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء غير ت

ببعض األعمال المتعلقة بالشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويقوم مجلس اإلدارة بعقد اجتماعاته الدورية من وقت 

ن المنبثقة منه بهدف آلخر وحسب ما تقتضيه  الضرورة ، كما تتم إتاحة المعلومات الوافية لمجلس اإلدارة واللجا

تمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة ، ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان 

 .المنبثقة ، ويتم اتخاذ القرارات في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة باألكثرية النسبية ألصوات الحاضرين 

 

 مجلس اإلدارة : .0
 

الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، ويتولى إدارة الشركة مجلس  تنتخب

أعضاء ؛ يشمل األعضاء غير التنفيذيين والمستقلين والمعينين ، وذلك حسب  ما نصت عليه أحكام  9يتكون من 

، كما ال يوجد من بين أعضاء مجلس اإلدارة من يجمع ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية 

بين عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات أو اللجان األخرى اكثر من العدد المنصوص عليه في قانون الشركات 

 التجارية . 

 تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة 

 

 طبيعة وصفة العضوية/  التصنيف المنصب االســـــم 
رئيس مجلس  آل إبراهيم وي بن عبد هللاأحمد بن عل/ الشيخ  -1

 اإلدارة

 /بصفته الشخصيةغير تنفيذي ومستقل

 علوي بن محمد بن يوسف/  الفاضل -0

 آل إبراهيم 

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 /بصفته الشخصيةغير تنفيذي ومستقل

 (بركة للخدمات الماليةشركة ال )ممثل غير تنفيذي ومستقل عضــــــو در الرواسسعيد بخالد بن عبد هللا بن / شيخال -3

 غير تنفيذي ومستقل ممثل)البنك االسالمي للتنمية ( عضــــــو محمد عدنان الميداني الفاضل/  -4

 ممثل) صندوق ابوظبي للتنمية(غير تنفيذي ومستقل  عضــــــو غانم السويدي سيف الفاضل/ محمد  -5

 /بصفته الشخصيةغير تنفيذي ومستقل عضــــــو ي / فهد عبد هللا عبد العزيز الراجح لفاضلا -6

 /بصفته الشخصيةغير تنفيذي ومستقل عضــــــو أحمد بن علي سهل آل حفيظ/ الشيخ  -7

 /بصفته الشخصيةغير تنفيذي ومستقل عضــــــو  أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم الفاضل/ -8

 /بصفته الشخصيةيذي ومستقلغير تنف عضــــــو الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث -9
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 دور مجلس اإلدارة : .3

 

 للمجموعة يتم تسيير أعمال الشركة بواسطة العاملين والمشرفين والمدراء تحت اإلشراف المباشر للرئيس التنفيذي

 وتوجيهات مجلس اإلدارة .

 :واللجنة التنفيذية اجتماعات مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق .4

 

 :اإلدارة  اجتماعات مجلس

شهور ،  4اجتماعات ،ال تتجاوز الفترة بين االجتماع والذي يليه أكثر من  5م عقد مجلس اإلدارة 0214الل عام خ

 وفيما يلي تفاصيلهـا 

 عدد الحضور إجمالي األعضاء تاريخ االجتماع 

 5 9 07/20/0214 اجتماع مجلس اإلدارة األول

 6 9 07/23/0214 نياجتماع مجلس اإلدارة الثا

 7 9 23/26/0214 مجلس اإلدارة الثالث اجتماع

 7 9 18/29/0214 اجتماع مجلس اإلدارة الرابع

 8 9 15/10/0214 خامساجتماع مجلس اإلدارة ال

 

 اجتماعات لجنة التدقيق :

 اجتماعات فيما يلي تفاصيلهـا  7م عقدت لجنة التدقيق 0214خالل عام 

 عدد الحضور إجمالي األعضاء تاريخ االجتماع 

 4 4 05/20/0214 جتماع لجنة التدقيق األولا

 3 4 26/23/0214 اجتماع لجنة التدقيق الثاني

 0 4 11/25/0214 اجتماع لجنة التدقيق الثالث

 0 4 12/28/0214 اجتماع لجنة التدقيق الرابع

 4 4 17/29/0214 خامساجتماع لجنة التدقيق ال

 4 4 26/11/0214 سادساجتماع لجنة التدقيق ال

 3 4 11/10/0214 سابعاجتماع لجنة التدقيق ال

 

 : نفيذيةجنة التللااجتماعات 

 اجتماعات فيما يلي تفاصيلهـا  5نفيذية جنة التللام عقدت 0214خالل عام 

 عدد الحضور إجمالي األعضاء تاريخ االجتماع 

 0 4 29/21/0214 األولنفيذية جنة التللااجتماع 

 3 4 21/24/0214 انيالثنفيذية جنة التللااجتماع 

 4 4 20/26/0214 الثالثنفيذية جنة التللااجتماع 

 4 4 15/29/0214 رابعانفيذية جنة التللااجتماع 

 4 4 14/10/0214 خامسالنفيذية جنة التللااجتماع 
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يدة خدالل عدام والجمعيدة العمومولجنة التددقيق واللجندة التنفيذيدة تفاصيل حضور األعضاء في اجتماعات مجلس اإلدارة 

 م .0214

 
مرات الحضور  االسم 

فددددددي اجتمدددددداع 

 مجلس اإلدارة

مرات الحضور 

فددددددي اجتمدددددداع 

 لجنة التدقيق

مددرات الحضددور 

فددددددددي اجتمدددددددداع 

 نفيذيةجنة التللا

حضددددور الجمعيددددة 

 السنوية  امةالع

 1 4 7 5 آل إبراهيم أحمد بن علوي بن عبد هللا/ الشيخ  -1

 1 3 6 5 آل إبراهيمعلوي  بن الفاضل / محمد بن يوسف -0

 1 3 4 4 در الرواسسعيد بخالد بن عبد هللا بن / شيخال -3

 1   0 محمد عدنان الميدانيالفاضل/  -4

 1   4 غانم السويدي سيف الفاضل/ محمد  -5

 1   3 / فهد عبد هللا عبد العزيز الراجحي فاضل ال -6

 1 4 6 5 أحمد بن علي سهل آل حفيظالشيخ /  -7

 1   3  أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم اضل/الف -8

 1   3 الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث -9

 

  .م 0214تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 
 إإلجتماعات وتواريخ إنعقادهاعدد  االسم 

 1 0 3 4 5 

 07/0/0214 07/3/0214 3/6/0214 18/9/0214 15/10/0214 

      

           آل إبراهيم أحمد بن علوي بن عبد هللا/ الشيخ -1

           علوي آل إبراهيم بن الفاضل/ محمد بن يوسف -0

          در الرواسسعيد بخالد بن عبد هللا بن / شيخال -3

        محمد عدنان الميدانيالفاضل/  -4

          غانم السويدي سيف الفاضل/ محمد  -5

         / فهد عبد هللا عبد العزيز الراجحي  فاضلال -6

           أحمد بن علي سهل آل حفيظالشيخ /  -7

         أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم الفاضل/ -8

         الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث -9

 

 م .0214يق خالل عام تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في إجتماعات لجنة التدق

 
 عدد إإلجتماعات وتواريخ إنعقادها االسم 

 1 0 3 4 5 6 7 

 05/0/

0214 

6/3/

0214 

11/5/

0214 

12/8/

0214 

17/9/

0214 

6/11/

0214 

11/10/

0214 

              / أحمد بن علي سهل آل حفيظ الشيخ -1

               آل إبراهيم/ أحمد بن علوي عبد هللا  الشيخ -0

             محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم الفاضل/ -3

            خالد بن عبد هللا بن سعيد بدر الرواس/ الشيخ -4
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 م .0214خالل عام اللجنة التنفيذية في إجتماعات  نفيذيةجنة التللاتفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء 
 

 عدد إإلجتماعات وتواريخ إنعقادها االسم 

 1 0 3 4 5 

 9/1/0214 1/4/0214 0/6/0214 15/9/0214 14/10/0214 

           الفاضل/ أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم -1

           / أحمد بن علي سهل آل حفيظ الشيخ -0

         الفاضل/ محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم -3

          خالد بن عبد هللا بن سعيد بدر الرواس/ الشيخ -4

 

 لجنة التدقيق : .5

 

من قانون  الشركات التجارية ، وذلك  123م  حسب ما نصت عليه المادة 0223تكوين لجنة التدقيق في عام  تم

الخاص بميثاق  11/0220من التعميم رقم  3لممارسة مهامها ومسؤولياتها وفقاَ للضوابط المنصوص عليها في الملحق 

م والمعدل حسب 3/6/0220لسوق المال بتاريخ  تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة

 م.11/1/0223الصادر بتاريخ  1/0223التعميم رقم 
 

وتعتبر لجنة التدقيق قناة اتصال بين مدقق الحسابات القانوني الخارجي والمدقق الداخلي ومجلس اإلدارة  ، كما أنها 

الداخلي للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة التدقيق وحدة تقوم بمراجعة التقارير المقدمة إليها من اإلدارة و

الداخلية وتقوم بمراجعة القوائم المالية للتأكد من صحتها ومدى االعتماد عليها والتأكد من صحة المخصصات المحتفظ 

ية السليمة وحسب بها لمقابلة التزامات الشركة والتأكد من أن عملية التدقيق أنجزت حسب السياسات والمبادئ المحاسب

 قواعد اإلفصاح والمتطلبات القانونية وأن القوائم المالية تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة .
 

 من األعضاء اآلتي أسماءهم : 0214ديسمبر  31تتكون لجنة التدقيق في 
 

 رئيس اللجنة   أحمد بن علي سهل آل حفيظ / شيخال

 عضــو  هيم عبد هللا آل ابراأحمد بن علوي /  الشيخ

 عضــو  محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم/  الفاضـل

 عضــو   الرواس بن سعيد خالد بن عبد هللا / الشيخ

 

 كمددا تجدددر اإلشددارة إلددى أن أعضدداء لجنددة التدددقيق يتمتعددون بددالخبرة الماليددة والمحاسددبية الكافيددة التددي تمكددنهم مددن إنجدداز 

 من قانون الشركات التجارية . 120، وذلك حسب ما نصت عليه المادة  مهامهم

 

 : اللجنة التنفيذية -6

 

 تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس االدارة .

 

 من األعضاء اآلتي أسماءهم : 0214ديسمبر  31في نفيذية  جنة التاللتتكون 

 

 رئيس اللجنة  أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم  /فاضل ال

 عضــو   أحمد بن علي سهل آل حفيظ / الشيخ

 عضــو  / محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم الفاضـل

 عضــو   /خالد بن عبد هللا بن سعيد الرواس  الشيخ
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 لجنة المناقصات: -7

  

ائر يتمثل دور لجنة المناقصات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء المواد والخدمات ، وتتكون مدن رسسداء االقسدام بالددو

 المختلفة .

 

  األتعاب والمكافآت : -8

 

م بلغت األتعاب المدفوعة لألعضاء عن حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة ولجنة 0214خالل العام المالي 

 . م0213خالل عام  48.222مقابل  لاير عماني  50.522واللجنة التنفيذية  التدقيق

 

لاير عماني كمكافآت  ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام  147.522 مبلغبباإلضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص 

 2م 0213لاير عماني في عام   150.222م ، علماً بأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة قد بلغت 0214

 

م متضمنة الرواتب والبدالت والحوافز 0214المكافآت التي تم منحها ألكبر سبعة موظفين تنفيذيين بالشركة خالل عام 

كما تم منح حوافز للعاملين ،لاير عماني في العام الماضي 682.663لاير عماني بالمقارنة مع  662.391 بلغت

 بالشركة حسب تقييم نتائج األداء والكفاءة .

 

تجدد تلقائياَ لمدة سنتين أخريين ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف يسنتين وبالشركة كما نشير إلى أن مدة عقد العمل 

 . من تاريخ انتهاء العقد ينشهرمن شهر إلى  هإنذار مدتفترة تجديد العقد قبل  بعدم رغبته في اآلخر

 

 اإلفصاح عن اإلخالل أو عدم االلتزام بميثاق تنظيم الشركات :  -9

 

أو الهيئة  لم تتعرض الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة ألي عقوبات أو قيود من قبل سوق مسقط لألوراق المالية

 ال أو أي هيئة قانونية تنظيمية أخرى .العامة لسوق الم

 

 قنوات االتصال بالمساهمين والمستثمرين : -12

 

عناوين الللمساهمين بواسطة البريد علي  امة السنويةودعوات حضور الجمعية العبيانات المالية السنوية ترسل ال

صحف المحلية وبموقع شبكة االتصال سنوية بالفصلية وال، كما يتم نشر نتائج األداء الالمسجلة لدى سجالت الشركة 

االفصاح عن )اإلنترنت( بسوق مسقط لألوراق المالية وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، كما يتم 

 بسوق مسقط لألوراق المالية .لدى مركز المعلومات بموقع شبكة االتصال )اإلنترنت(المعلومات الجوهرية للشركة 

 . دارة وتحليالتها جزء من التقرير السنوي للشركةيشكل تقرير مناقشات اإل
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 بيان سعر األسهم : -11
 

 فيما يلي عدد األسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت لألسمنت وذلك حسب أسعار التداول 

 م .                                           0214بسوق مسقط لألوراق المالية خالل عام 

 أدنى سعر أعلى سعر   القيمة  عدد األسهم    

 بيسة -.ع ر بيسة-.عر  لاير عماني        المتداولة    
 

 0.202  0.152  3.899.272  1.877.259  م0214   ينايــر

 0.275  0.052  0.883.232  1.314.901  م0214  فبرايـر

 0.192  0.082  1.749.432  785.310  م0214  مـارس

 0.152  0.192  1.346.998  639.172  م0214أبريل   

 0.142  0.192  917.651  405.304  م0214مايــو   

 1.972  0.142  3.215.430  1.498.268  م0214يـونيــو 

 0.215  0.272  1.726.085  833.270  م0214يـوليـــو 

 0.262  0.192  0.120.654  988.234  م0214اغسطس

 0.285  0.012  4.430.127  0.267.104  م0214سبتمبر  

 0.222  0.015  5.063.502  0.485.190  م0214أكتوبر  

 1.922  0.192  4.997.453  0.399.472  م0214نوفمبر  

 1.322  0.252  5.221.505  0.880.961  م0214ديسمبر 
 

 ألوراق سوق مسقط ل بالمقارنة مع مؤشرشركة العلى وأدنى سعر لسهم رسم بياني يوضح أفيما يلي 

 .    0214خالل عام المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام 

 

              عمانيلاير                                                                                  مؤشر سوق مسقط                                   
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 كبار المساهمين -10

 

 % أو اكثر من رأس مال الشركة كما يلي :5كان المساهمون الذين يحملون نسبة  0214ديسمبر 31في 

 

 نسبة المساهمة % اسم المساهم مسلسل

 15.22 صندوق ابو ظبي للتنمية -1

 11.71 بنك التنمية االسالمي -0

 12.33 دولفين الدولية -3

 12.22 بادر بنك  -4

 6.88 صندوق تقاعد وزارة الدفاع -5

 8.70 هللا بن عبد العزيز الراجحي عبد -6

 5.94 سندباد للتجارة العالمية -7

 

 

 

 م :31/10/0214تصنيف حملة األسهم كما في 
 

 % نسبة المساهمة عدد األسهم عدد المساهمين حملة األسهم 

 4.530 9.264.677 1.162 122.222أقل من 

 5.145 12.089.026 54 522.222إلى  122.221من 

 4.451 8.921.679 14 1.222.222إلى  522.221من 

 17.093 34.585.552 13 12.222.222إلى  1222.221من 

 68.579 137.158.888 7 12.222.222أعلى من 

 %122 022.222.222 1.048 المجمــوع 
 

 م13/31/1234فئات المساهمين كما في    -13 
 

 مساهمة %نسبة ال عدد األسهم المملوكة الفئة

 45.245 92.289.265 المؤسسون

 0.198 4.396.917 الشركات

 32.011 62.400.299 المؤسسات المالية والبنوك

 16.859 33.717.873 صناديق التقاعد

 5.687 11.374.246 األفراد

 %122 022.222.222 اإلجمالي
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 :  لمحة مهنية عن المدقق القانوني: بي دبليو سي - 14
 

موظفاً ملتزمون بتوفير  222,195  بلداً ويعمل لديها حوالي 157شبكة شركات متواجدة في بي دبليو سي هي 

أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية.  كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب 

 للشركات ومؤهالت مالية مهنية من خالل الدورات األكاديمية لبي دبليو سي.

 

عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن  42في الشرق األوسط منذ   بي دبليو سيتأسست 

والكويت ولبنان وليبيا وُعمان واألراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات، حيث يعمل بها 

-www.pwc.com/middle   ني:لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروموظف.  3.222أكثر من 

east 

 

عاماً ويعمل فيها ثالثة شركاء، من ضمنهم شريك ُعماني،  42في سلطنة ُعمان منذ أكثر من  تأسست بي دبليو سي

موظفاً مهنياً ومساعدين.  إن خبرائنا في مجاالت التدقيق والضرائب واالستشارات قادرون على  135وأكثر من 

 واالستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.الجمع بين المهارات الفنية 

 

بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي 

   www.pwc.com/structure الموقع اإللكتروني:كيان قانوني مستقل.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

للعام المالي مجموعة مقابل تدقيق حسابات ال بي دبليو سيونشير إلى أن األتعاب التي تقاضاها والمستحقة لمكتب 

 . لاير عماني 06.222م ، مبلغ وقدره 0214
 

 اإلدارة مجلس تأكيد  - 15
 

 :إن مجلس اإلدارة يؤكد مسؤوليته عن اآلتي     
 

 وفقاً للمعايير والقوانين المعمول بها . مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية -

 مسؤوليته عن مراجعة كفاءة وصحة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من مالئمتها للوائح والنظم الداخلية  -

التأكيد على عدم وجود مسائل جوهرية تؤثر في استمرار الشركة ومقدرتها على مواصلة إستمرار أنشطتها خالل  -

 التالي . العام المالي   

 

                                                                                                                                        
 

  عبد هللا آل إبراهيم علوي بن أحمد بن لشيخ /ا

 رئيـس مجلــس اإلدارة                                                                                                                      


