ﻧﺸﺮة إﺻﺪار ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻧﺠﺮان
É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh (ÜÉààc’G ó©H) ¿Gô‚ âæª°SCG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“o Ék jOÉYÉk ª¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh á°ùªN 85^000^000 ìôW
óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQIô°ûY (10) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd
≥aGƒŸG) ` `g1426/08/28 ïjQÉJh (1484) ºbQ …QGRƒ``dG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ â°ù°SCÉJ áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω 2005/10/08 ≥aGƒŸG) `g1426/09/05 ïjQÉJh 5950010479 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG h (Ω2005/10/02
(Ω2012/4/22 ≥aGƒŸG) `g1433/6/1 óMC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2012/4/16 ≥aGƒŸG) `g1433/5/24 ÚæKC’G Ωƒj øe :ÜÉààc’G IÎa

√Qób ∫Ée ¢SCGôH(Ω2005/10/02≥aGƒŸG) `g1426/08/28 ïjQÉJh (1484) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG"`H »∏j Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ¿Gô‚ âæª°SCG ácô°T
óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H Ék jOÉY Ék ª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªNh áFÉe (115^000^000) ≈dEG º°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉeh QÉ«∏e (1^150^000^000)
ïjQÉàH •/1693 ºbQ á«YÉæ°üdG á°üNôdGh ,(Ω2005/10/08 ≥aGƒŸG) ` `g1426/09/05 ïjQÉJh 5950010479 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh øY QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdGh ;("º¡°SCG" hCG "º¡°S")
IOÉjR ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb (Ω2011/11/21 ≥aGƒŸG) `g1432/12/25 ïjQÉJ ‘ .`g1432/07/25 ïjQÉJh ¢S/5482 ºbôdGh `g1428/7/21 ïjQÉJh •/1949 ºbôdÉH ádó©ŸGh `g1425/11/28
¿ƒ«∏e áFÉª©Ñ°Sh QÉ«∏e (1^700^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉeh QÉ«∏e (1^150^000^000) øe ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª°ùªN (550^000^000) ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
Ú«dÉ◊G ÚªgÉ°ùª∏d º¡°S ∞dCG áFÉª©°ùJh ÚjÓe áà°S (6^900^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á©°ùJ (69^000^000) áª«≤H º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY á«Fõ÷G IOÉjõdG â“ óbh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ
πµ«g" (2-3) º°ùb) ‘ º¡FÉª°SG IQƒcòŸG ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG óbh Gòg ,∫ÉŸG ¢SCGQ ≈dEG »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe πjƒ– ≥jôW øY ,("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG"`H É≤M’ Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)
É¡àª«b Gƒ©aO ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á©°ùJh ¿ÉàFÉeh QÉ«∏e (1^219^000^000) É¡àª«b ≠dÉÑdGh Ék jOÉY Ék ª¡°S ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh óMGhh áFÉe (121^900^000) ¬Yƒª› Ée ‘ ("ÚªgÉ°ùŸG
øe (%28,29) πã“ »àdGh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh óMGhh áFÉª©HQCG (481^000^000) áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉeh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh á«fÉªK (48^100^000) ÉgOóY ≠dÉÑdGh º¡°SC’G á«≤H ÉeCG .á∏eÉc á«ª°S’G
¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh áà°S (36^900^000) ™«H ≈∏Y ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ≥aGh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ìô£dG á«∏ªY øe Aõéch .("ÜÉààc’G" º°SÉH »∏j Éª«a ¬«dEG QÉ°ûj) ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ìô£J ±ƒ°ùa ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
âfÉµa áMhô£ŸG º¡°SC’G »bÉH ÉeCG ,GóM ≈∏Y ºgÉ°ùe πc πÑb øe á©bƒe á≤aGƒe äÉHÉ£N ≥jôW øY á≤aGƒŸG √òg â“h ,‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%21,71) πã“ å«M ,Qƒ¡ª÷G ≈∏Y º¡°S ∞dCG áFÉª©°ùJh
áFÉe h ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh á«fÉªK (48^100^000) Iójó÷G º¡°SC’G ìôW ºàj ±ƒ°S .(Ω2011/11/21 ≥aGƒŸG) `g1432/12/25 ïjQÉàH ájOÉY Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃ IójóL º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY
íÑ°ü«d ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πãÁ ÉÃ ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe Qƒ¡ª÷G ≈∏Y ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡©«ÑH Ωƒ≤«°S »àdG º¡°S ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh áà°S (36^900^000) ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Ék ª¡°S ∞dCG
ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh áFÉe (170^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©Ñ°Sh QÉ«∏e (1^700^000^000) ÜÉààc’G ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
.º¡°ù∏d
k
ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ("ÜÉààc’G º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG" º°SÉH »∏j Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) Éª¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh á°ùªN (85^000^000) ìôW ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ
≥ëjh Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG OGôaC’G øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ©dG ÜÉààc’G ô°üà≤jh .(ÜÉààc’G ó©H) ¿Gô‚ âæª°SCG ácô°ûd ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 πã“ »àdGh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùHh
ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,("OôØdG ôªãà°ùŸG"`H øjOôØæeh "OGôaC’G ¿hôªãà°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) É¡◊É°üd º¡FÉª°SÉH ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb
q O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d
.Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe
ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ≠∏Ñj ¿CG ™bƒàŸG øeh .á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdG IQGRh øY IQOÉ°üdG `g1426/6/11 ïjQÉàH ∑ 35 ΩÉÿG OGƒŸG øY Ö«≤æàdG á°üNQ •hô°T ÖLƒÃ »eGõdEG ÜÉààc’G Gòg ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
πjƒªàd É¡eGóîà°SGh ácô°ûdG ≈dEG É¡©aO ºà«°S …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (467^135^882) (1) É¡æe ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉ‰ÉªK (825^500^000) ìô£dG ∞«dÉµJ ™aO ó©H
º¡°SCÓd ™FÉH ºgÉ°ùe πc á«µ∏e áÑ°ùf ≥ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈dEG É¡©aO ºà«°S …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (358^364^118) (2)h ¿Gô‚ á≤£æÃ áfÉ£∏°S ‘ ácô°ûdÉH ¢UÉÿG âæª°SC’G ™æ°üe á©°SƒJ ∫ÉªYCG
ÜÉààc’G AÉ¡àfG óæYh .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" 17 ºbQ º°ùb ™LGQ Ó°†a) πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ” óbh.("äÓ°üëàŸG ΩGóîà°SG" 13 ºbQ º°ùb ™LGQ π«°UÉØàdG øe ójõª∏d Ó°†a) ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
.(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“ »àdGh ,º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh á°ùªN (85^000^000) ∑ÓàeG ‘ ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ôªà°ùj ±ƒ°S
QÉ°ûj) (Ω2012/4/22 ≥aGƒŸG) `g1433/6/1 óMC’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh (Ω2012/4/16 ≥aGƒŸG) `g1433/5/24 ÚæKC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
™LGQ Ók °†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (h) áëØ°üdG ‘ IQƒcòŸG ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G"`H »∏j Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ .("ÜÉààc’G IÎa" º°SÉH »∏j Éª«a É¡«dEG
.("ÜÉààc’GG Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c" º°ùb
πµd º¡°S ∞dCG ÉàFÉe (200^000) ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc .≈fOCG óëc Ék ª¡°S Ú°ùªN (50) `H ÜÉààc’G ("ÚÑààµŸG "`H Ú©ªà›h "ÖààµŸG" `H ¬«dEG QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCÉH Öààµe πc ≈∏Y Öéj
ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y – äóLh ¿EG – ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Öààµe
ºàj ±ƒ°ùa ,ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e (1^700^000)
¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh .á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG
.("¬eÉµMCGh ÜÉààc’G •hô°T" 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) .(Ω2012/4/29 ≥aGƒŸG) `g1433/6/8 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¢†FÉØdG OQh
øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh §≤a óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ºgÉ°ùe …CG »£©j ’h ,º¡°SC’G øe §≤a IóMGh áÄa ácô°û∏d
øe AÉ¡àf’G ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S
.("É¡à°SÉ«°Sh ìÉHQC’G πé°S" º°ùb ™LGQ Ók °†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" Úª°ù≤dG á°SGQO Öéj

áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

ÜÉààc’G ôjóeh ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG
¢ù«FôdG á«£¨àdG ó¡©àeh

¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG"`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–"
áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒ``dG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G
øY á«dhDƒ°ùe ájCG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉ``aEG ájCG π©L ≈dEG Iô°ûædG √òg ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒ`j ¿CG øµÁ iô``NCG äÉeƒ∏©e hCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈``dEGh
".É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN ájCG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe ájCG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi
(Ω **** ≥aGƒŸG) `g **** ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة ب�شركة �أ�سمنت جنران والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب� ،سوف تتم معاملة املُكتتبني على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند فقط �إلى املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من
اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين (� )www.cementnajran.comأو موقع هيئة ال�سوق املالية (� )www.cma.org.saأو موقع مدير
االكتتاب (.)www.fransicapital.com.sa
قامت ال�شركة بتعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم «ال�سعودي الفرن�سي كابيتال») كم�ست�شار مايل («امل�ست�شار املايل») ومدير ًا
لالكتتاب («مدير االكتتاب») لها فيما يخت�ص باالكتتاب.كما مت تعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كمتعهد ًا لتغطية االكتتاب فيما يتعلق ب�أ�سهم االكتتاب
املبينة يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية (وامل�شار
�إليها بـ»الهيئة»).ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الوارد ا�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ج) من هذه الن�شرة ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن �صحة
املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم (بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول)� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى
ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم �أن ال�شركة قد �أجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إعدادها� ،إال �أن �أجزاء ًا جوهرية
من املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع يف الن�شرة م�ستقاة من م�صادر خارجية ،ومع �أنه اليوجد لدى ال�شركة وال �أي من م�ست�شاريها الذين تظهر ا�سما�ؤهم يف
ال�صفحتني (هـ) و(و) من هذه الن�شرة (ي�شار �إليهم فيما يلي با�سم «امل�ست�شارين») �أي �سبب يدفعهم لالعتقاد ب�أن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع تفتقر �إلى
الدقة ب�شكل جوهري ،ف�إن ال�شركة مل تتحقق من هذه املعلومات كما مل تقدم �أي �إقرار فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�أن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي لل�شركة وقيمة �أ�سهم
االكتتاب ب�صورة �سلبية نتيجة التطورات امل�ستقبلية يف معدالت الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن
�سيطرة ال�شركة (يرجى مراجعة الق�سم « 2عوامل املخاطرة»).وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب
وال يجب تف�سريها �أو االعتماد عليها ب�أية طريقة على �أنها وعد �أو �إقرار بتحقق الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة� ،أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو امل�ساهمني البائعني �أو م�ست�شاريهم للم�شاركة يف هذا االكتتاب .وعالو ًة
على ذلك ،تعترب املعلومات الواردة يف الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات
اال�ستثمارية اخلا�صة لل�شخ�ص الراغب يف اال�ستثمار ب�أ�سهم االكتتاب.وقبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،يعترب كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�سئو ًال عن احل�صول على
ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ويجب عليه االعتماد على مراجعته اخلا�صة لل�شركة ومدى مالءمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف الن�شرة
للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به ،مبا يف ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باال�ستثمار يف هذا االكتتاب .قد يكون اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب
منا�سب ًا لبع�ض امل�ستثمرين دون غريهم ،ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم االعتماد على قرار طرف �آخر باال�ستثمار �أو عدم اال�ستثمار ك�أ�سا�س للدرا�سة
املفرت�ض قيامهم بها فيما يخ�ص فر�صتهم لال�ستثمار �أو على الظروف الفردية لأولئك امل�ستثمرين.
ق�صر
يقت�صر هذا االكتتاب على الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني وامل�شار �إليهم بـ «امل�ستثمرون الأفراد» ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب
من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب با�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم مايثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ّ
من اكتتب با�سم مطلقته.كما ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب لأي �أ�شخا�ص يف �أية دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية.وتطلب ال�شركة
وامل�ساهمون احلاليون وامل�ست�شار املايل من متلقي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية املذكورة فيها وااللتزام بها.

�

بيانات القطاع والسوق
مت ا�ستخال�ص املعلومات والبيانات املتعلقة باقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية و�صناعة الأ�سمنت يف ن�شرة الإ�صدار احلالية من «درا�سة �سوق الأ�سمنت» التي �أعدتها
�شركة �إرن�ست ويونغ (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم «�إرن�ست ويونغ») ،وهي �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة تعمل يف البحرين منذ عام 1928م ،متخ�ص�صة يف جماالت
الت�أمني واخلدمات اال�ست�شارية وال�ضرائب واملعامالت .ولديها قاعدة عمالء متنوعة وتقدم خدمات للقطاعني العام واخلا�ص على حد �سواء .ومن تقرير اجلدوى
ال�صادر يف مايو 2011م («تقرير اجلدوى للخط الثالث») الذي �أعدته �شركة هولتك لال�ست�شارات اخلا�صة املحدودة ،ي�شار �إليها فيما يلي با�سم («هولتك») والتي
ت�أ�س�ست يف الهند يف عام 1967م وهي �شركة رائدة يف اخلدمات اال�ست�شارية يف جمال الأ�سمنت ،الطاقة ،الطرقات ،البنى التحتية والهند�سية مل�صانع الأ�سمنت،
ولديها خربة عاملية يف �أكرث من  83دولة ،وحتتفظ �شركة هولتيك عالقات وثيقة مع العديد من خمتربات البحوث و�شركات التكنولوجيا املتخ�ص�صة ،و�شركات
�أبحاث ال�سوق.
وال متتلك �إرن�ست ويونغ وال �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم �أية م�ساهمة �أو ح�صة يف ال�شركة.وقد قامت �إرن�ست ويونغ
ب�إعطاء موافقتها اخلطية على ا�ستخدام املعلومات امل�ستخل�صة �أو امل�ستمدة من «درا�سة �سوق الأ�سمنت» بالطريقة وال�شكل املذكورين يف هذه الن�شرة ومل ت�سحب
تلك املوافقة حتى تاريخه.
وال متتلك هولتك وال �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم �أية م�ساهمة �أو ح�صة يف ال�شركة.وقد قامت هولتك ب�إعطاء
موافقتها اخلطية على ا�ستخدام املعلومات امل�ستخل�صة �أو امل�ستمدة من تقرير هولتك للجدوى بالطريقة وال�شكل املذكورين يف هذه الن�شرة ومل ت�سحب تلك املوافقة
حتى تاريخه.

المعلومات المالية واإلحصائية
مت �إعداد القوائم املالية املدققة للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2011م و2010م و2009م و2008م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،واملدرجة جميعها يف هذه
الن�شرة ،مبا يتفق مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها اخلا�صة بالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.تن�شر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
وحيثما مت احل�صول على معلومات �إح�صائية لت�ضمينها يف هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة تعتقد �أن املعلومات املذكورة متثل �أحدث معلومات متاحة من كل م�صدر من
امل�صادر ذات العالقة.

التوقعات والبيانات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة.وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل
ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
تعد بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة «بيانات م�ستقبلية» .وميكن ب�شكل عام حتديد تلك البيانات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات امل�ستقبلية
من قبيل «تخطط» و»تنوي» و»تُقدر» و»ترى» و»تتوقع» و»تتنب�أ» و»قد» و»�سوف» و»ينبغي» و»متوقعة» و»�ستكون» �أو ال�صيغ ال�سلبية �أو الأ�شكال الأخرى لتلك امل�صطلحات
�أو م�صطلحات م�شابهة.تعك�س تلك البيانات امل�ستقبلية وجهات نظر ال�شركة حالي ًا ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ،وهي لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي.علم ًا ب�أن هناك
عوامل عديدة قد تت�سبب يف اختالف النتائج الفعلية لل�شركة �أو �أدائها �أو �إجنازاتها ب�صورة جوهرية عن النتائج �أو الأداء �أو الإجنازات امل�ستقبلية التي قد تعرب
عنها �أو توحي بها مثل تلك البيانات امل�ستقبلية.ف�ض ًال عن �أن بع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�صيل �أكرث يف �أق�سام �أخرى من
هذه الن�شرة (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر الق�سم « 2عوامل املخاطرة» والق�سم « 3ال�شركة»).و�إذا حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو ال�شكوك�أو
�إذا تبني �أن �أي ًا من هذه االفرتا�ضات الأ�سا�سية غري دقيق �أو غري �صحيح ف�إن النتائج الفعلية قد تتغري ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة ح�سبما
هو متوقع �أو ُمقدَّر �أو مخُ طط له �أو متنب�أ به.
وعم ًال مبتطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ،يتعني على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة
الإ�صدار هذه وقبل الت�سجيل يف القائمة الر�سمية ب�أي مما يلي�(:أ) حدوث �أي تغري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار �أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب
قواعد الإدراج والت�سجيل؛ �أو (ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا احلالتني املذكورتني �أعاله ف�إن ال�شركة ال
تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات عن ال�صناعة �أو ال�سوق �أو �أي بيانات م�ستقبلية واردة يف هذه الن�شرة �سواء نتيجة ملعلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري
ذلك .ونتيجة لهذه العوامل واملخاطر والأمور االحتمالية واالفرتا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث املتوقعة والظروف امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث
بال�شكل الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه يجب على امل�ستثمرين املحتملني �أن يدر�سوا جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه الإي�ضاحات و�أن
ال يعتمدوا على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

ب

التعريفات و المصطلحات الفنية
لالطالع على تف�سري مل�صطلحات حمددة ُمع َّرفة وم�صطلحات فنية حمددة تتعلق بقطاع الأ�سمنت ،يرجى مراجعة الق�سم « 1التعريفات واالخت�صارات».

دليل هيكل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
اال�سم
1

حممد بن مانع بن
�سلطان ابا لعال

2

�ضيف اهلل بن عمر
الغامدي

3
4
5
6
7

عبد الوهاب بن �سعود
البابطني
عبد اهلل بن �سامل بن
و�سيمر الو�سيمر
عمر بن على بابطني
فهد بن عبد اهلل
الراجحي
بدر بن عبد املح�سن
املحي�سن

املن�صب

ميثل

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س جمل�س
الإدارة

ع�ضو جمل�س �إدارة

غري تنفيذي
ماجد بن �إبراهيم بن عبد
العزيز �آل �إبراهيم
وليد بن �إبراهيم بن عبدالعزيز
�آل �إبراهيم
�شركة عبد اللطيف �سعود
البابطني

ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�صفة

امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة
واملقاوالت
عبداهلل بن عبدالعزيز بن
�صالح الراجحي
�شركة عبداملح�سن املحي�سن
و�أوالده القاب�ضة

ن�سبة امللكية
املبا�شرة
%7،205

ن�سبة امللكية غري
املبا�شرة
%0،041

غري تنفيذي

%0،001

ال يوجد

غري تنفيذي

%0،001

%1،587

%2،017

ال يوجد

ال يوجد

%1،523

غري تنفيذي

%0،001

ال يوجد

م�ستقل /غري
تنفيذي

%0،001

%0،870

م�ستقل /غري
تنفيذي
م�ستقل /غري
تنفيذي

املكتب امل�سجل
�شركة �أ�سمنت جنران
�ص .ب1006 .
جنران – االثايبة – �شارع امللك عبد العزيز
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )7(5237811:
فاك�س+966 )7(5237822:
املوقع االلكرتوينwww.cementnajran.com :

ج

ممثل ال�شركة
حممد بن مانع �أباالعال
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة �أ�سمنت جنران
�ص.ب ،93692:الريا�ض ،11683
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 (01) 465 6840 :
الفاك�س+966 )01( 279 0864 :
الربيد االلكرتوينm_aballala@hotmail.com :
م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين
�إمام حمد
�شركة �أ�سمنت جنران
�ص.ب ،1006:جنران
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )07( 529 9990 :حتويلة501 :
الفاك�س+966 )07( 529 9991 :
الربيد االلكرتوينe.hamad@cementnajran.com :
�سجل الأ�سهم
ُم ِّ
تداول
�أبراج التعاونية
طريق امللك فهد
�ص .ب ،60612 .الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف،+966 )1( 9999218:
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa:
املوقع االلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب23454 .
الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1(2826666:
الفاك�س+966 )1(2826823:
املوقع االلكرتوينwww.fransicapital.com.sa:
امل�ست�شار القانوين لل�شركة
امل�ست�شارون القانونيون ،باالحتاد مع �شركة بيكر�آند ماكينزي
جممع عليان ،الربج الثاين ،الدور الثالث
�شارع الأح�ساء ،امللز
�ص .ب ،4288 .الريا�ض 11491
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 291 5561 :
فاك�س+966 )1( 291 5571 :
املوقع االلكرتوينwww.bakermckenzie.com :

د

�سكرتري جمل�س الإدارة
املهند�س� :أمين ال�شبل
�شركة �أ�سمنت جنران
�ص .ب ،93692 .الريا�ض ،11683
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 (01) 465 6840 :
الفاك�س+966 )01( 279 0864 :
الربيد الإلكرتوينayman.alshibl@cementnajran.com:

املëا�سب القان�ين
�سركة  ،BDOد .حممد العمري و�سركا√،
حما�سبون قانونيون و��ست�ساريون،
�س .ب ،784 .جدة ،21421
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 )02( 639 4477:
فاك�س+966 )02( 639 4058:
�لربيد �لإلكرتوينinfo@alamri.com:
م�ست�سار العناية املهنية املالية
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
�س .ب ،55078 .جدة � ،21534و
�س .ب� ،92876 .لريا�س 11663
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�ملوقع �لإلكرتوينwww.kpmg.com.sa:
ا�ست�سار… اأبëا çال�س�ق
اإرن�ست ويونغ
�لدور �لر�بع ع�سر� ،لربج ،جممع �لبحرين
�س .ب� ،140 .ملنامة ،مملكة �لبحرين
�ملوقع �لإلكرتوينwww.ey.com :
م�ست�سار الب ç�ëالØنية والتقنية
هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد
�بلوك� ،سو�سانت لوك
جورجاون� ،لهند
هاتف ،)910( 1242385093:فاك�س)910( 1242385114:
�ملوقع �لإلكرتوينwww.holtecnet.com :
متعهد تغطية الكتتاب
�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�س .ب� ،23454 .لريا�س 11426
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف ،+966 )1(2826666:فاك�س+966 )1(2826823:
�ملوقع �للكرتوينwww.fransicapital.com.sa:
امل�ست�سار االإعالين واالإعالمي
�سركة �ل�سو�ف �لعاملية
مركز �ل�سفوة �لتجاري� ،ل�سليمانية
�س ب � 43307لريا�س � ،11561ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف ،+966 )1( 2886632 :فاك�س+966 )1( 2886631 :
�ملوقع �للكرتوينwww.advert1.com :
تنويه:
قدم جميع �مل�ست�سارين �ملذكورين �عاله مو�فقتهم �خلطية على ن�سر ��سمائهم وعناوينهم و�سعار�تهم وعلى ت�سمني �إفاد�تهم بال�سكل و�مل�سمون يف هذه �لن�سرة
كما مل يقم �ي منهم ب�سحب مو�فقته .هذ� ول متلك �يا من هذه �جلهات ول �لعاملني لديها �و �ي من �قربائهم �ية ��سهم �و م�سلحة مهما كان نوعها يف �ل�سركة
حتى تاريخ هذه �لن�سرة.

ه

ا÷هات امل�ستلمة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�سارع �ملعذر
�س.ب56006 .
�لريا�س � ،11554ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 2899999 :
فاك�س+966 1 4042311 :
�ملوقع �للكرتوينwww.alfransi.com.sa :
م�سرف الراجحي
طريق �لعليا
�س.ب� ،28 .لريا�س � ،11411ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 462 9922 :
فاك�س+966 1 462 4311 :
�ملوقع �للكرتوينwww.alrajhi-capital.com :
البنك العربي الوطني
�سارع �مللك في�سل
�س.ب� ،9802 .لريا�س � ،11423ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 402 9000 :
فاك�س+966 1 402 7747 :
�ملوقع �للكرتوينwww.anb.com.sa :
البنك االأهلي التجاري
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س.ب ،3555 .جدة � ،21481ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 2 649 3333 :
فاك�س+966 2 643 7426 :
�ملوقع �للكرتوينwww.alahli.com.sa :
بنك الريا�س
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س.ب� ،22622 .لريا�س � ،11614ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 404 2618 :
�ملوقع �للكرتوينwww.riyadhbank.com :
جمموعة �سامبا املالية
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س.ب� ، 833 .لريا�س � ،11421ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 477 4770:
فاك�س+966 1 479 9402 :
�ملوقع �للكرتوينwww.samba.com.sa :
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
�سارع �لمري عبد�لعزيز بن من�سور بن جلوي
�س.ب� ، 9084 .لريا�س � ،11413ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 1 405 0677 :
فاك�س+966 1 405 0660 :
�ملوقع �للكرتوينwww.sabb.com :

و

البنوك التجارية لل�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص .ب56006 .
الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 2899999 :
فاك�س+966 )1( 4042311 :
املوقع االلكرتوينwww.alfransi.com.sa:

ز

ملخص االكتتاب
ال�شركة

ن�شاط ال�شركة

ر�أ�س مال ال�شركة احلايل
ر�أ�س مال ال�شركة بعد اكتمال الطرح
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة
الطرح
عدد الأ�سهم امل�صدرة قبل الطرح
عدد �أ�سهم االكتتاب
ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من �أ�سهم ر�أ�سمال
ال�شركة
�سعر االكتتاب
القيمة اال�سمية
القيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة
لالكتتاب
عدد �أ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها
قيمة �أ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها
احلد الأدنى لالكتتاب
قيمة احلد الأدنى لالكتتاب
احلدالأق�صى لالكتتاب
قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب
امل�ستثمرون الأفراد

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للم�ستثمرين الأفراد

فرتة االكتتاب

ح

ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت جنران ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1484وتاريخ
1426/08/28هـ (املوافق2005/10/02م) وال�سجل التجاري رقم  5950010479وتاريخ 1426/09/05هـ
(املوافق 2005/10/08م).
�إنتاج �أ�سمنت بورتالندي عادي واملقاوم مبوجب القرار الوزاري ال�صناعي ( )1693ال�صادر بتاريخ
1425/11/28هـ.
جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء.
ت�أ�سي�س �أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري ال�صيانة واخلدمات
للم�صانع داخل وخارج اململكة.
�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي (عادي ومقاوم وغريهما).
متلك الأرا�ضي والعقارات وبراءات االخرتاع واال�ستفادة منها يف حتقيق �أغرا�ضها ال�صناعية داخل
وخارج اململكة العربية ال�سعودية.
الوكاالت التجارية.
 1.700.000.000ريال �سعودي ،مت دفع  1.219.000.000ريال �سعودي بالكامل.
 1.700.000.000ريال �سعودي
� 170.000.000سهم
طرح � 85.000.000سهم ،متثل  %50من ر�أ�س املال ال�صادر لل�شركة ،ت�ضم � 48.100.000سهم جديد،
و� 36.900.000سهم يقوم امل�ساهمون احلاليون ببيعها.
� 121.900.000سهم عادي.
� 85.000.000سهم عادي ومتثل  %50من �إجمايل الأ�سهم امل�صدرة بعد الزيادة.
متثل �أ�سهم االكتتاب  %50من �إجمايل الأ�سهم امل�صدرة بعد الزيادة.
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
 850.000.000ريال �سعودي.
� 85.000.000سهم.
 850.000.000ريال �سعودي
� 50سهم ًا.
 500ريال �سعودي.
� 200.000سهم.
 2.000.000ريال �سعودي.
يقت�صر هذا الطرح على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب با�سمائهم ل�صاحلها ،ويعد الغي ًا اكتتاب من
لها �أوالد ّ
اكتتب با�سم مطلقته.
�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب يف جميع فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي (« )»BSFوفروع
اجلهات امل�ستلمة .ينبغي ا�ستيفاء طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف ق�سم �"18شروط االكتتاب
وتعليماته" يف هذه الن�شرة .ب�إمكان امل�ستثمرين الأفراد الذين �سبق لهم امل�شاركة يف االكتتابات الأولية ال�سابقة
على االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل يف �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي
تقدم هذه اخلدمات لعمالئها.
تبد�أ فرتة االكتتاب يوم الأثنني 1433/5/24هـ (املوافق 2012/4/16م) وت�ستمر ملدة (� )7سبعة �أيام �شاملة
�آخر يوم لإغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد 1433/6/1هـ (املوافق 2012/4/22م).

ا�ستخدام املتح�صالت

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

رد فائ�ض �أموال االكتتاب

الأرباح

حقوق الت�صويت

فرتة احلظر

ت�سجيل وتداول الأ�سهم

عوامل املخاطرة

التكاليف

ُيتوقع �أن تبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب ( )825.500.000ريال �سعودي بعد خ�صم تكاليف الطرح البالغة
 24،5مليون ريال �سعودي ،منها ( 467.135.882 )1ريال �سعودي �سوف يتم دفعها �إلى ال�شركة و�سوف
يتم ا�ستخدامها لتمويل �أعمال التو�سع يف م�صنع الأ�سمنت التابع لل�شركة يف �سلطانة مبنطقة جنران ،و()2
 358.364.118ريال �سعودي �سوف يتم دفعها �إلى امل�ساهمني البائعني وفق ًا لعدد الأ�سهم التي ميلكها
امل�ساهم البائع من ن�سبة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب(.للمزيد من املعلومات حول ا�ستخدام املتح�صالت،
يرجى الرجوع �إلى ق�سم «ا�ستخدام املتح�صالت» يف هذه الن�شرة).
يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب يف موعد �أق�صاه يوم 1433/6/8هـ (املوافق 2012/4/29م)� .سيتم
تخ�صي�ص خم�سون (� )50سهم ًا لكل م�ستثمر فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب على امل�ستثمرين (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر �إلى �إجمايل
الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى لكل م�ستثمر فرد ،حيث �إنه �إذا
جتاوز عدد امل�ستثمرين ( )1.700.000مليون و�سبعمائة �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى
للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد امل�ستثمرين.
�سيعاد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى املكتتبني بدون �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات
امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد ،يف
1433/6/8هـ (املوافق 2012/4/29م) .لن يتم تخ�صي�ص ك�سور الأ�سهم و�أي �أ�سهم مطروحة لالكتتاب تظل
متبقية بعد جتميع ك�سور الأ�سهم �سيتم توزيعها بوا�سطة مدير االكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد وفق تقديره
ومبوافقة من هيئة ال�سوق املالية( .راجع ق�سم « �أحكام االكتتاب وتعليماته – التخ�صي�ص ورد الفائ�ض» من
ن�شرة الإ�صدار).
ت�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد االنتهاء من فرتة االكتتاب لل�سنة
املالية 2012م وال�سنوات املالية التي تليها .علم ًا ب�أنه يجب ،قبل توزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل الت�أكد من عدم
�إخالل ال�شركة بااللتزامات النا�شئة عن اتفاقيات الت�سهيالت املربمة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي و�صندوق
التنمية ال�صناعي(.راجع ق�سم �« 10سجل الأرباح و�سيا�ستها» من ن�شرة الإ�صدار).
لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ،وهي ال تت�ضمن �أية حقوق تف�ضيلية .ويعطي كل �سهم حامله �صوت ًا واحد ًا،
ويحق لكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة والت�صويت
فيها ،ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم ًا �آخر ،من غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة لينوب عنه يف ح�ضور
اجتماعات اجلمعية العامة .ملزيد من التفا�صيل حول الأ�سهم وحقوق الت�صويت املت�صلة بها (ف�ض ًال راجع
ق�سم « 14و�صف الأ�سهم»).
يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون البائعون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة مدتها �ستة �أ�شهر من تاريخ
بدء تداول �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية .بعد �أنتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني البائعني الت�صرف يف
�أ�سهمهم ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك.
مل ي�سبق تداول �أ�سهم ال�شركة يف �أي �سوق للأ�سهم �سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها قبل
طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية لت�سجيل
الأ�سهم يف القائمة الر�سمية؛ وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة  ،وقد مت احل�صول على
جميع املوافقات املتعلقة بن�شرة الإ�صدار هذه واملتطلبات الالزمة لطرح الأ�سهم.ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول
�أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم
والإنتهاء من جميع املتطلبات ذات العالقة (ف�ض ًال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبني» من ن�شرة الإ�صدار)
هناك خماطر حمددة مرتبطة باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.ميكن ت�صنيف هذه املخاطر
ب�شكل عام �إلى ( )1خماطر مرتبطة بعمليات واحتماالت ال�شركة امل�ستقبلية؛ ( )2خماطر مرتبطة بال�سوق
ال�سعودية؛ ( )3خماطر مرتبطة ب�أ�سهم االكتتاب؛ ( )4خماطر �سيا�سية واقت�صادية وتنظيمية؛ و( )5املخاطر
املرتبطة بامل�شروع اجلديد والنا�شئة عن خط الإنتاج الثالث.يجب درا�سة هذه املخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار
باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب (راجع ق�سم «عوامل املخاطرة» يف ن�شرة الإ�صدار).
تقدر التكاليف املتعلقة بالطرح بـ  24،5مليون ريال �سعودي تقريب ًا� .شاملة �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شارين
القانونيني (لل�شركة وللم�ست�شار املايل) واملحا�سبني القائمني على �إعداد التقارير وامل�ست�شارين الإعالميني
وم�ست�شاري العالقات العامة و�أتعاب متعهد التغطية �إ�ضافة �إلى �أتعاب اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق
و الطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة .حيث �ستكون ال�شركة م�سئولة عن التكاليف املتعلقة
ب�إ�صدار الأ�سهم اجلديدة فقط ،بينما �سيتحمل امل�ساهمون البائعون امل�صاريف املتعلقة ببيع �أ�سهمهم وفق
ن�سبة ملكية كل م�ساهم بائع للأ�سهم املطروحة.

ط

تواريخ مهمة للمستثمرين
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
فرتة االكتتاب
�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ورد فائ�ض االكتتاب
(�إن وجد)
التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم

من 1433/5/24هـ (املوافق 2012/4/16م) �إلى 1433/6/1هـ (املوافق 2012/4/22م)
1433/6/1هـ (املوافق 2012/4/22م)
1433/6/8هـ (املوافق 2012/4/29م)
بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والإجراءات النظامية ذات العالقة.

التواريخ امل�شار �إليها يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف ال�صحف املحلية اليومية وعلى موقع
تداول الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saوموقع هيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.gov.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم الإكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد من املواطنني ال�سعوديني فقط وامل�شار �إليهم بـ «امل�ستثمرون الأفراد» ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية
ق�صرمن زوج غري �سعودي والتي ميكنها �أن تكتتب يف �أ�سهم ال�شركة با�سماء �أبنائها ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة
املطلقة �أوالأرملة التي لديها �أبناء ّ
ً
الق�صر .ويعد الغيا�إكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ّ
�سوف تتوفر مناذج طلبات الإكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الإكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكرتونية ،وميكن الإكتتاب اي�ض ًا عن طريق
االنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه اخلدمات �أو كلها للم�ستثمرين �شريطة �أن يكون امل�ستثمر
قد �سبق �أن ا�شرتك يف �أحدى االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا ،ويكون له ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و�أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على
معلومات �أو بيانات امل�ستثمر اخلا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شرتك فيه.
يتعني ا�ستيفاء طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف ق�سم «�أحكام االكتتاب وتعليماته» يف هذه الن�شرة.
يجب على كل ُمكتتب �أن يوافق على ال�شروط والأحكام و�أن ي�ستكمل كافة الأق�سام ذات ال�صلة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب .حتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي
ا�ستمارة طلب اكتتاب ،جزئي ًا �أو كلي ًا ،يف حالة عدم الوفاء ب�أي من �شروط االكتتاب و�أحكامه �أو عدم اتباع التعليمات ح�سب الأ�صول ويف حينه .ال يجوز �إدخال
تعديالت على ا�ستمارة طلب االكتتاب �أو �سحبها مبجرد تقدميها.وعالوة على ذلك ،متثل ا�ستمارة طلب االكتتاب ،فور تقدميها ،اتفاق ًا ُملزم ًا قانون ًيا بني املكتتب
وال�شركة( .راجع ق�سم «�أحكام االكتتاب وتعليماته» من ن�شرة الإ�صدار).

ي

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نظرة عامة وموجزة عن املعلومات الواردة �ضمن هذه الن�شرة وعليه ،ف�إنه ال يحتوي على جميع املعلومات التي
قد تكون مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني .وبنا ًء عليه ،يجب قراءة هذا امللخ�ص باعتباره ُمقدمة لهذه الن�شرة ،ونن�صح م�ستلمي هذه الن�شرة بقراءتها بالكامل
و �أن يكون �أي قرار يتخذه امل�ستثمرون املحتملون باال�ستثمار يف الأ�سهم قائم ًا على هذه الن�شرة يف جمملها.
ونلفت انتباهكم �إلى ق�سم «�إ�شعار هام» يف ال�صفحتني «�أ» و «ب» وق�سم «بيانات القطاع وال�سوق» (الق�سم  )6اللتني تت�ضمنان ملخ�ص ًا مل�صادر املعلومات امل�ستخدمة
يف ق�سم ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية املاثل.

الشركة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت جنران ك�شركة م�ساهمة (مقفلة) مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1484وتاريخ 1426/08/28هـ (املوافق2005/10/02م) م�سجلة يف
ال�سجل التجاري برقم  5950010479ورخ�صة �صناعية رقم �/1693ص بتاريخ 1425/11/28هـ واملعدلة برقم �/1949ص بتاريخ 1428/7/2هـ ورقم �/5482س
بتاريخ 1432/7/25هـ .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج الأ�سمنت البورتلندي العادي ( )Ordinary Portland Cement)(OPCوالأ�سمنت املقاوم
لأمالح الكربيتات ( ،)Sulfate Resistant Cement) (SRCوالتي تهدف �شركة �أ�سمنت جنران ببيعها ب�شكل رئي�سي يف ع�سري وجازان باملنطقة اجلنوبية،
ومدن الطائف وجدة ومكة يف املنطقة الغربية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم ال�شركة بتجارة اجلملة والتجزئة يف منتجاتها ومواد البناء ،ت�أ�سي�س اوالإ�شرتاك يف
ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري ال�صيانة وخدمات للم�صانع� ،إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت ،ومتلك الأرا�ضي والعقارات وبراءات الإخرتاع
والإ�ستفادة منها يف حتقيق �أغرا�ضها امل�ساهمة.
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )1.150.000.000مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )115.000.000مائة وخم�سة ع�شر مليون �سهم ًا
عادي ًا بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .يف تاريخ 1432/12/25هـ (املوافق 2011/11/21م) قررت اجلمعية العامة غري العادية
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )550.000.000خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ،من ( )1.150.000.000مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي
�إلى ( )1.700.000.000مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي .وقد متت الزيادة اجلزئية عن طريق �إ�صدار �أ�سهم بقيمة ( )69.000.000ت�سعة و�ستون مليون
ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.900.000ستة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم للم�ساهمني احلاليني ،عن طريق حتويل االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال ،هذا وقد
اكتتب امل�ساهمون احلاليون املذكورة ا�سمائهم يف (ق�سم (« )2-3هيكل امل�ساهمني») يف ما جمموعه ( )121.900.000مائة وواحد وع�شرون مليون وت�سعمائة
�ألف �سهم ًا عادي ًا والبالغ قيمتها ( )1.219.000.000مليار ومائتان وت�سعة ع�شر مليون ريال �سعودي ،دفعوا قيمتها اال�سمية كاملة� .أما بقية الأ�سهم والبالغ
عددها ( )48.100.000ثمانية و�أربعون مليون ومائة �ألف �سهم بقيمة (� )481.000.000أربعمائة وواحد وثمانون مليون ريال �سعودي ،والتي متثل ()%28،29
من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال) ،ف�سوف تطرح لالكتتاب العام .وكجزء من عملية الطرح لالكتتاب العام ،وافق امل�ساهمون احلاليون على بيع
(� )36.900.000ستة وثالثون مليون وت�سعمائة �ألف �سهم على اجلمهور ،حيث متثل ( )%21.71من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال)� .سوف يتم طرح
الأ�سهم اجلديدة ( )48.100.000ثمانية و�أربعون مليون و مائة �ألف �سهم ًا بالإ�ضافة �إلى (� )36.900.000ستة وثالثون مليون وت�سعمائة �ألف �سهم التي �سيقوم
ببيعها امل�ساهمون احلاليون على اجلمهور من خالل االكتتاب العام مبا ميثل  %50من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال) لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة بعد
االكتتاب ( )1.700.000.000مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )170.000.000مائة و�سبعون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.بني اجلدول التايل مراحل التغري يف را�س مال ال�شركة �إلى مابعد الطرح:
�ألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال املدفوع
الإحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل القرو�ض
�إجمايل ر�أ�س املال

قبل ر�سملة الإحتياطي النظامي
(كما يف 2011/9/30م)
1.150.000
69.173
75.148
1.294.321
70.000
400.370
470.370
1.764.691

بعد ر�سملة الإحتياطي النظامي
(كما يف 2011/12/31م)
*1.219.000

669
3.460
1.223.128
140.000
553.500
693.500
1.916.628

كما يف 2011/12/31م
(مبدئياً بعد الإكتتاب)
1.700.000
669
3.460
1.704.128
140.000
553.500
693.500
2.397.628

*بعد املوافقة على قرار اجلمعية العامة غري العادية ،قامت ال�شركة بر�سملة الإحتياطي النظامي البالغ  69مليون ريال �سعودي والذي �أدى �إلى زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �إلى  1.219مليون ريال �سعودي.

ك

كبار المساهمين المؤسسين
يقدم اجلدول التايل ا�سماء امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الذين ميتلكون ن�سبة  %5و�أكرث من �أ�سهم ال�شركة ،املبا�شرة وغري املبا�شرة.
1
2
3
4
5
6

اال�سم
ماجد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد اهلل بن عبد العزيز بن �صالح الراجحي
حممد بن مانع بن �سلطان ابا لعال
�شركة عبد اللطيف �سعود البابطني واخوانه للتجارة واملقاوالت
�شركة جمموعة �سكاب
الأمري م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود
الإجمايل

عدد الأ�سهم
31.798.940
15.898.940
8.783.176
7.736.940
7.420.000
7.420.000
79.057.996

الن�سبة امللكية املبا�شرة
%26،086
%13،043
%7،205
%6،347
%6،087
%6،087
%64،855

الن�سبة امللكية غري املبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
%0،041
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

امل�صدر� :شركة �أ�سمنت جنران

الرسالة واإلستراتيجية وعمليات التصنيع
الرسالة
تعزيز مكانة ال�شركة يف الأ�سواق املبا�شرة من خالل توفري منتج عايل اجلودة مبوثوقية والإلتزام باملمار�سات التجارية الفعالة مبا يعظم املردود الإقت�صادي جلميع
الأطراف ذات العالقة والإ�ستفادة من �إرتفاع الطلب يف الأ�سواق الواعدة.
اإلستراتيجية
تعتزم ال�شركة على ا�ستنفاذ طاقاتها يف تلبية احتياجات الأ�سواق املجاورة وت�سويق الفائ�ض يف الأ�سواق البعيدة الواعدة ذات الفر�ص الغري م�ستغلة عن طريق
ترويج جودة املنتج وا�ستخدام �آليات لوج�ستية 1حتقق تطلعات العمالء.
عمليات التصنيع
يقوم امل�صنع الرئي�سي ل�شركة �أ�سمنت جنران بعمليات التنقيب والتعدين للمواد اخلام الالزمة ل�صناعة الأ�سمنت يف موقعه بالقرب من منطقة �سلطانة /جنران
على بعد نحو  240كم �شمال �شرق جنران ويتكون من خطني لإنتاج الكلنكر والأ�سمنت.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الأول  6.000طن من الكلنكر يف اليوم وبطاقة طحن قدرها  6.400طن من الأ�سمنت يف اليوم وقد بد�أ الإنتاج التجريبي يف �شهر
�أكتوبر من عام 2007م ،ومت ا�ستالم اخلط الأول من املقاول الرئي�سي يف �شهر ينايرعام 2009م .وكان الت�أخري يف ا�ستالم اخلط الأول ب�سبب الوقت الالزملالنتهاء
من كافة الأعمال املدنية و�أعمال �إقامة الهياكل الفوالذية ،و�أعمال تركيب املعدات والأعمال التجريبية ،وتقدمي �شهادة �أداء اختبار من قبل املقاول الرئي�سي .كما
تبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الثاين  3.000طن من الكلنكر يف اليوم وقد بد�أ الإنتاج التجريبي يف �شهر يوليو من عام 2008م ،وا�ستمرت مدة الإنتاج التجريبي
حوايل �أربعة �أ�شهر ،وتطلب �شهرين �إ�ضافيني لإ�ستكمال اختبارات الأداء قبل ا�ستالم اخلط الثاين من املقاول الرئي�سي يف �شهر يناير عام 2009م.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إن�شاء وحدة طحن �أ�سمنت م�ستقلة بطاقة �إنتاجية قدرها  5.800طن من الأ�سمنت يف اليوم بالقرب من منطقة عاكفة التي تقع على
م�سافة نحو  70كم غرب جنران .وقد بد�أ الإنتاج التجريبي يف �شهر �أبريل 2009م ،وقد ا�ستلمت �شركة جنران وحدة الطواحني من املقاول الرئي�سي يف مايو عام
2009م.
وتبلغ طاقة �إنتاج الكلنكر الإجمالية يف ال�شركة حالي ًا  9.000طن يومي ًا وطاقة طحن الأ�سمنت الإجمالية  12.200طن يومي ًا .وت�ساعد طاقة الطحن الإ�ضافية
ال�شركة لإنتاج الأ�سمنت من خمزون الكلنكر ملواجهة �أي زيادة يف الطلب على الأ�سمنت .وتهدف ال�شركة �إلى �إن�شاء خط �إنتاج ثالث («اخلط الثالث») يف موقع
امل�صنع الرئي�سي يف �سلطانة بطاقة �إنتاجية تبلغ  6.000طن من الكلنكر يومي ًا وطاقة طحن قدرها  8.000طن من الأ�سمنت يومي ًا ملواكبة الطلب املتزايد على
الأ�سمنت.وقد بد�أت �أعمال بناء اخلط الثالث يف  7يناير عام 2012م ،ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجريبي لهذا اخلط يف نهاية الربع الثاين من عام 2013م،
والإنتاج التجاري يف بداية الربع الرابع من عام 2013م وبت�شغيل هذا اخلط �ستزيد طاقة �إنتاج الكلنكر الإجمالية لل�شركة لت�صل �إلى  15.000طن من الكلنكر
يومي ًا وطحن الأ�سمنت لت�صل �إلى  20.200طن يومي ًا.

� 1أكدت ال�شركة �أنه يف الوقت احلايل تدر�س مقرتح ًا لإن�شاء �شركة نقل خا�صة بها لت�سويق منتجاتها وتقدمي خدمات النقل للآخرين ،و تقوم �شركة ارن�ست اند يونغ ب�إعداد تقرير متهيدي لهذا الغر�ض.

ل

وقد طلبت ال�شركة �أي�ضا توفري الهند�سة والتوريد والإن�شاء مل�صنع ا�ستغالل الطاقة احلرارية املبددة للخطوط  1و 2و ،3مبا مي ّكن كل من هذه اخلطوط من
ا�سرتداد و�إعادة ا�ستخدام ما ن�سبته  ٪24-22من احلرارة النا�شئة عن احلرق يف �إطار عملية احلرق –يف عملية الكلنكر( -ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة
الق�سم  3-12من هذه الن�شرة).
ب�شكل عام ف�إن الطاقة الإنتاجية الكاملة للم�صنع هي  2،88مليون طن من الكلنكر (خطي الإنتاج) على �أ�سا�س �أيام ت�شغيل تقديرية  320يوم ( بحيث ي�سمح ملدة
 45يوم تقريب ًا لل�صيانة الدورية والطارئة).
بلغ الإنتاج التجاري يف 2010م  2،36مليون طن من الكلنكر على مدار  260يوم ًا (توقف الإنتاج ملدة  60يوم ًا ب�سبب �إغالق خطوط الإنتاج نتيجة عطل كهربائي
والذي نتج عنه م�شاكل فنية اخرى ،وقد قامت ال�شركة بالإ�ستعانة بخرباء من �شركة  ABB2لت�صحيح امل�شكلة والتي مت حلها ب�شكل دائم من متو�سط الإنتاج
التجاري بني اخلطني ،وهو ما يعادل ن�سبة ا�ستغالل حوايل  %82من الطاقة املقدرة يف امليزانية .وتوقعت ال�شركة زيادة ا�ستغالل طاقتها املقدرة يف امليزانية خالل
عام2011م .وكان معدل ا�ستغالل الطاقة املقدر يف امليزانية للم�صنع يف عام 2011م  2،62مليون طن ،بينما بلغ االنتاج التجاري  2،39مليون طن ،وذلك ب�سبب
توقف االنتاج ملدة �شهرين ب�سبب �إغالق خطوط االنتاج نتيجة لنق�ص الوقود الالزم( ،وحلل هذه امل�شكلة تقوم ال�شركة حالي ًا ب�إ�ستخدام كميات الوقود الفائ�ضة
والناجتة عن توقفات ال�صيانة للخط الأول لت�شغيل اخلط الثاين) وهو ما يعادل ن�سبة ا�ستغالل حوايل  %84من الطاقة املقدرة يف امليزانية .ومن املخطط �أن تكون
الطاقة الإنتاجية الت�صميمية للخط الثالث  2مليون طن من الأ�سمنت �سنوي ًا.
يقع امل�صنع الرئي�سي يف موقع �إ�سرتاتيجي بالقرب من الطريق ال�سريع بني جنران والريا�ض ،على م�سافة نحو  300كم من احلدود اليمنية.كما �أن وحدة الطواحني
تقع على م�سافة نحو  45كم من احلدود اليمنية ،وهي �أقرب �إلى العمالء احلاليني واملحتملني يف منطقة ع�سري.
المزايا التنافسية
ترى ال�شركة �أنها تتمتع باملزايا التناف�سية التالية:
 املوقع الإ�سرتاتيجي
 توفر احتياطات كبرية من املواد اخلام الالزمة على مقربة من امل�صنع الرئي�سي.
 املُدخالت واملنتجات عالية اجلودة
 املرافق احلديثة
 تكلفة الإنتاج التناف�سية
 فريق �إداري م�ؤهل ومتمر�س
  ُم�شغلون فنيون م�ؤهلون ومتمر�سون
يرجى الرجوع �إلى ق�سم «املزايا التناف�سية» بن�شرة الإ�صدار احلالية للح�صول على معلومات �إ�ضافية عن املزايا التناف�سية لل�شركة.
نظرة عامة على السوق
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�شهد ا�ستهالك الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية زيادة من  16،9مليون طن عام 1999م �إلى  48،5مليون طن عام 2011م .هذا وتعد اململكة العربية ال�سعودية
�أكرب �سوق بناء يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث يتم ا�ستثمار فائ�ض ال�سيولة من تدفقات �أموال النفط يف قطاع العقارات.
لقد كان قطاع البناء ي�شكل يف املا�ضي املحرك الرئي�سي ال�ستهالك الأ�سمنت ،ممث ًال  %90تقريب ًا من كافة مبيعات الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية.ومن
بني ن�سبة الـ  % 90امل�شار �إليها �آنف ًا ،كانت  %60تذهب للقطاع ال�سكني ،مما يجعلها ال�سوق امل�ستهدفة الأكرث �أهمية ،فيما تذهب الـ %30املتبقية للقطاع التجاري
وامل�ؤ�س�سي .ويف املقابل ،كان الإنفاق على البنية التحتية يحظى بح�صة �أقل ن�سبي ًا ( )%10من مبيعات الأ�سمنت يف املا�ضي ،لكنه �أ�صبح ي�ؤثر على منو الطلب على
الأ�سمنت يف ال�سنوات الأخرية.ومن املتوقع �أن ي�ستمر هذا االجتاه ،حيث �إن احلكومة �أعلنت �أي�ض ًا عن العديد من «امل�شروعات ال�ضخمة» بف�ضل ارتفاع �إيرادات
النفط.
يوجد كما هو يف تاريخ هذا امل�ستند � 16شركة �أ�سمنت تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية .يلخ�ص اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية احلالية للم�صانع القائمة يف
اململكة العربية ال�سعودية والطاقة الإنتاجية التي �سيتم �إ�ضافتها خالل ال�سنوات حتى 2014م.

 2هي �شركة رائدة عامليايف تقنياتالطاقةوالتكنلوجياالتي متكن املرافق العامة وعمالئها من امل�صانععلى حت�سني �أدائهمفي حينخف�ضالأثر على البيئة
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شركات األسمنت السعودية
�شركة الأ�سمنت
�أ�سمنت ال�سعودية
�أ�سمنت ال�شرقية
�أ�سمنت اليمامة
�أ�سمنت الق�صيم
�أ�سمنت الريا�ض
�أ�سمنت املدينة
�أ�سمنت ينبع
�أ�سمنت العربية
�أ�سمنت تبوك
�أ�سمنت اجلنوبية
�أ�سمنت جنران
�شركة �أ�سمنت املنطقة
ال�شمالية
�أ�سمنت اجلوف
�أ�سمنت ال�صفوة
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت الباحة
الإجمايل

القدرة الإنتاجية
(مليون طن يف ال�سنة)
7،68
3،2
6،08
3،52
3،84
1،92
4
3،84
1،28
6،08
2،88

الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية
املتوقعة (مليون طن يف ال�سنة)
2،5
1،6
2

تو�سعة م�صنع حايل/
�إن�شاء م�صنع جديد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
تو�سع
اليوجد
اليوجد
تو�سع
تو�سع

ال�سنة املتوقعة الإنتاجية
الإ�ضافية
2012م
2012م
2014م

1،92

0،96

تو�سع

2013م

1،60
0،44
48،98

1،00
1،60
1،60
11،26

اليوجد
م�صنع جديد
م�صنع جديد
م�صنع جديد

2012م
2013م
2014م

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق

األسواق الرئيسية المستهدفة لشركة أسمنت نجران
تهدف �شركة �أ�سمنت جنران �إلى تلبية الطلب املتزايد على الأ�سمنت يف اململكة ،مع الرتكيز ب�صفة خا�صة على املنطقة اجلنوبية ،ومدنالطائف وجدة ومكة يف
املنطقة الغربية .وتنوي ال�شركة تلبية الطلب الإ�ضايف على الأ�سمنت يف املنطقة من خالل التو�سع يف من�ش�آتها احلالية (للح�صول على مزيد من املعلومات ب�ش�أن
خطط ال�شركة للتو�سع ،ف�ض ًال مراجعة ق�سم « 2-12اخلط الثالث» من الن�شرة).
المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية
تتكون املنطقة اجلنوبية من مدجنازان وع�سري والباحة وجنران .ويف عام 2011م بلغ ا�ستهالك الأ�سمنت باملنطقة اجلنوبية  7،58مليون طن يف ال�سنة ،وهو ما
يقارب  %15،6من اال�ستهالك املحلي للمملكة.
ت�شهد �أعمال البناء التجارية طفرة غري م�سبوقة يف مدن املنطقة اجلنوبية .وهذا ي�شمل امل�شاريع الإدارية وال�سكنية وامل�شاريع ال�سياحية واملجمعات التجارية
ومراكز الت�سوق .و�إلى جانب تلك امل�شاريع ،مت �أي�ض ًا تد�شني عدد من امل�شاريع ال�ضخمة يف املنطقة .و�سيكون �أكرب هذه امل�شاريع مدينة جازان االقت�صادية والتي مت
تد�شينها يف نوفمرب 2006م� ،4إذ ت�شري التقديرات �إلى �أنها �سوف ت�ستهلك �أثناء �إن�شائها ما يزيد على  6مليون طن من الأ�سمنت على مدار � 6سنوات .و�إجما ًال ،ارتفع
ا�ستهالك الأ�سمنت يف املنطقة اجلنوبية من  4،7مليون طن يف عام 2009م �إلى  7،58مليون طن يف عام 2011م� ،أي بزيادة ن�سبتها .%61،28
وي�سيطر على �سوق الأ�سمنت باملنطقة اجلنوبية حالي ًا م�صنعان وهما �شركة �أ�سمنت اجلنوبية و�شركة �أ�سمنت جنران ،وهما م�صنعا الأ�سمنت الوحيدان يف املنطقة.
وتعتزم �شركة �أ�سمنت اجلنوبية زيادة طاقتها الإنتاجية مبقدار  1،6مليون طن يف عام 2012م .كما تخطط �شركة �أ�سمنت جنران لإ�ضافة خط �إنتاج ثالث يف
م�صنعها الرئي�سي بالقرب من �سلطانة مبنطقة جنران ،مما يزيد الطاقة الإنتاجية مبقدار  2،08مليون طن يف ال�سنة من الأ�سمنت .وبهذا �سوف ترتفع القدرة
الإنتاجية الإجمالية يف املنطقة �إلى  10،56مليون طن يف عام 2012م.
وفيما يلي تو�ضيح حلجم اال�ستهالك من اال�سمنت يف كل منطقة يف عام 2011م.
4
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بيان تفصيلي الستهالك األسمنت في المنطقة الجنوبية في عام 2011م
مليون طن يف ال�سنة
2،00
3،42
0،98
1،18
7،58

املنطقة
جازان
ع�سري
الباحة
جنران
الإجمايل
امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

�سوف تكون منطقة جنران ،والذي بلغ تعداد �سكانها يف عام 2011م �أكرث من  500.000ن�سمة� ،سوق ًا رئي�سي ًا ملنتجات ال�شركة .ومن املخطط على مدار ال�سنوات
الثالث القادمة �إن�شاء العديد من امل�شاريع احليوية التي تخدم منطقة جنران .جدير بالذكر �أن الأن�شطة الإن�شائية �شهدت زيادة على مدار ال�سنوات الأخرية بف�ضل
عدد من امل�شاريع اجلاري تنفيذها من قبل احلكومة.
وفيما يلي بع�ض امل�شاريع الهامة اجلاري تنفيذها �أو املقرتح تنفيذها يف منطقة جنران:
 م�شاريع معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي :الهدف من هذا امل�شروع هو توفري املياه ملنطقة جنران و�شرورة ،بتكلفة قدرها  400مليون ريال �سعودي ،وقد مت
البدء يف تنفيذ امل�شروع( .امل�صدر :وزارة �ش�ؤون املياه والكهرباء)
 جامعة جنران :هناك عدة م�شاريع قائمة حتت التنفيذ يف جامعة جنران ،و�سيتم الإعالن عن املزيد من املناق�صات املرتبطة بهذا امل�شروع عما قريب ،وقد
ي�ستغرق عامني لإ�ستكمال كافة امل�شروع( .امل�صدر :وزارة التعليم العايل)
 تو�سعة مطار جنران :مت البدء يف تنفيذ �أعمال املطار اجلديد ،وما زال بع�ض �أعمال الرتميم ل�صاالت املطار القدمي م�ستمر ًا( .امل�صدر :هيئة الطريان
املدين)
 الإ�سكان وم�شاريع البنية التحتية :مت البدء يف بناء  1.062وحدة �سكنية املخططة لها يف جنران ،وهو م�شروع م�ستمر وقد ي�ستغرق عام �آخر لإ�ستكمال
امل�شروع( .امل�صدر :وزارة الإ�سكان)
 املدار�س :ي�ضم هذا امل�شروع �أكرث من  35مدر�سة جديدة ،وهي يف �إطار التنفيذ يف منطقة جنران و�شرورة ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض م�شاريع الرتميم للمدار�س
القدمية( .امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم)
 امل�ست�شفيات :ي�ضم امل�شروع بناء م�ست�شفيات جديدة يف املنطقة بقيمة  102مليون ريال �سعودي ،وهي حتت �إطار التنفيذ ،بالإ�ضافة �إلى تو�سيع وترميم
امل�ست�شفيات القائمة( .امل�صدر :وزارة ال�صحة)
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،فقد بد�أت اململكة العربية ال�سعودية ببناء مدينة جازان االقت�صادية والتي تعترب من �أهم املدن االقت�صادية ،بتكلفة ا�ستثمارية تزيد عن
 100مليار ريال �سعودي .وقد مت تد�شينها من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،يف نوفمرب عام 2006م .5وتتوقع
ال�شركة �أن تكون هذه امل�شاريع ،مبا يف ذلك مدينة جازان االقت�صادية� ،أ�سواق ًا رئي�سية ملنتجات �شركة �أ�سمنت جنران.
ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة املعلومات املالية املنتقاه �أدناه باالقرتان مع القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م  ،وهذا ي�شمل يف
جميع الأحوال الإي�ضاحات املرفقة بها واملدرجة يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة.
أبرز البيانات المالية األساسية (باأللف ريال سعودي)
ال�سنة املالية 2011م
الأداء الت�شغيلي
�إجمايل املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل
امل�صروفات العامة والإدارية
عائد اال�ستثمار( /اخل�سارة)
5

697.454
()401.048
296.406
()23.866
-

ال�سنة املالية 2010م
634.430
()336.701
300.728
()23.695
-

ال�سنة املالية 2009م
373.230
()195.424
177.806
()19.840
17.066
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ال�سنة املالية 2011م
الدخل ال�صايف( /اخل�سارة)
الو�ضع املايل
املوجودات املتداولة
املوجودات الثابتة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
امل�ؤ�شرات الرئي�سية

ال�سنة املالية 2010م

ال�سنة املالية 2009م

234.634

241.720

152.066

298.218
1.701.078
1.999.296
218.507
557.661
776.168
1.223.128

304.534
1.538.577
1.843.111
161.961
383.153
545.114
1.297.997

241.173
1.556.008
1.825.123
247.791
509.846
1.315.277

هام�ش الربح الإجمايل

%42،45

%47،40

%47،6

هام�ش الربح( /اخل�سارة) ال�صايف

%33،64

%38،1

%40،7

الن�سبة املتداولة ()x

1،4

1،9

1،0

�إجمايل املطلوبات �إلى �إجمايل املوجودات

%38،82

%29،57

%27،9

�إجمايل اخل�صوم �إلى �إجمايل حقوق امللكية

%63،46

%42

%38،8

العائد ( /اخل�سارة) على حقوق امللكية

%19،18

%18،6

%11،6

العائد( /اخل�سارة) على املوجودات

%11،73

%13،1

%8،3

معدالت منو الإيرادات

%9،93

%70،1

%87،8

معدل منو الأرباح

()%2،93

%59،0

-

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

ملخص عوامل المخاطرة
يجب على امل�ساهمني املحتملني النظر بعني االعتبار �إلى جميع املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ،مبا يف ذلك
املخاطرة املذكورة �أدناه ووالتي تناولناها مبزيد من التف�صيل يف الق�سم رقم ( )2من هذه الن�شرة حتت عنوان «عوامل املخاطرة».
املخاطر املرتبطة بعمليات واحتماالت ال�شركة امل�ستقبلية














ع

حمدودية البيانات املالية ال�سابقة
االعتماد على املوظفني الرئي�سيني
االعتماد على االتفاقيات مع �أطراف ثالثة
خماطر �أ�سعار الفائدة
خماطر الت�أمني
الرتاخي�ص والت�صاريح
خماطر املعدات
خماطر تكلفة الإنتاج واالعطال
خماطر التمويل
املخاطر الت�شغيلية و�أحداث القوة القاهرة
احلفاظ على العالقات مع العمالء
املخاطر املرتبطة بعيوب املنتج
املخاطر املرتبطة برخ�صة حمجر مواد اخلام

 خماطر امل�شاريع اجلديدة املرتبطة ب�إن�شاء اخلط الثالث
 ال�سعودة
 خماطر التمويل الإ�ضايف
 خماطر ح�صر �أ�صول ال�شركة
 الت�أمني �ضد املخاطر
 املخاطر املرتبطة ب�إ�سطول النقل
 �شبكات التوزيع
املخاطر املرتبطة ب�سوق اململكة العربية ال�سعودية
 املخاطر املرتبطة باالقت�صاد
 املناف�سة
 انخفا�ض ن�شاط الإن�شاء
 عوامل العر�ض والطلب
 املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنظيمية
 املخاطر ال�سيا�سية
 البيئة التنظيمية
 احلظر املفرو�ض على ت�صدير الإ�سمنت
املخاطر املرتبطة ب�أ�سهم االكتتاب





عدم وجود �سوق �سابق للأ�سهم
ال�سيولة وتقلب �أ�سعار الأ�سهم
خماطر بيع الأ�سهم م�ستقب ًال
توزيع الأرباح
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فهرسة المحتويات
.1
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.3

.4
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تعريفات واخت�صارات
عوامل املخاطرة
  1 - 2املخاطر املرتبطة بعمليات ال�شركة واحتماالتها امل�ستقبلية
  2 - 2املخاطر املرتبطة ب�سوق اململكة العربية ال�سعودية
  3 - 2املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنظيمية
  4 - 2املخاطر املرتبطة ب�أ�سهم االكتتاب
ال�شركة
 1 - 3مقدمة
 2 - 3هيكل امل�ساهمني
  3 - 3الر�سالة والإ�سرتاتيجية
 4 - 3عمليات الت�صنيع
  5 - 3الت�سويق واملبيعات
  6 - 3املن�ش�آت امل�ساندة
  7 - 3امل�شغلون الفنيون
  8 - 3املقاولون
  9 - 3املعدات الرئي�سية الكربى
  10 - 3الع�ضوية واالعتماد
امليزات التناف�سية
 1 - 4نظرة عامة
االقت�صاد ال�سعودي
 1 - 5نظرة اقت�صادية عامة
  2 - 5التنويع االقت�صادي
 3 - 5بيئة الأعمال
  4 - 5الت�أثري على �صناعة الأ�سمنت
قطاع الأ�سمنت
� 1 - 6سوق الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية
  2 - 6الأ�سواق امل�ستهدفة
  3 - 6اخلال�صة
الوظائف الفنية والإدارية
 1 - 7مقدمة
 2 - 7عمليات الت�صنيع
  3 - 7املالية
هيكل ال�شركة وحوكمتها
  1 - 8الهيكل التنظيمي
� 2 - 8أع�ضاء جمل�س الإدارة
 3 - 8كبار املوظفني
 4 - 8حوكمة ال�شركة
  5 - 8اللجنة التنفيذية
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1.1تعريفات واختصارات
يبني اجلدول التايل تعريفات واخت�صارات حمددة ُم�ستخدمة يف هذه الن�شرة.
التعريف واالخت�صارات
املُ�صطلح املُع َّرف
الإدراج
امل�ست�شارون
عقد الت�أ�سي�س
املحا�سب القانوين
الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية
املجل�س �أو جمل�س الإدارة
يوم العمل
النظام الأ�سا�سي
الت�سهيالت التمويلية من البنك ال�سعودي الفرن�سي
CAGR

الرئي�س التنفيذي
CML

CNBM

نظام ال�شركات
ال�شركة �أو �شركة �أ�سمنت جنران
الئحة حوكمة ال�شركات
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سوق املالية �أو تداول
اجلمعية العامة غري العادية
امل�ست�شار املايل
اتفاقيات التمويل
احلكومة
وحدة الطواحني
معهد هيفي لأبحاث وت�صميمات الأ�سمنت ()HCRDI
هولتك
امل�ستثمرون الأفراد

�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية وقبول تداول �أ�سهم االكتتاب يف �سوق الأوراق املالية
وفق املادة 28من قواعد الإدراج
م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة ا�سما�ؤهم يف ال�صفحة (د) من هذه
الن�شرة
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة
�شركة  BDOالدكتور /حممد العمري و�شركاه ،حما�سبون وا�ست�شاريون
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
جمل�س �إدارة ال�شركة
�أي يوم (عدا اخلمي�س واجلمعة والعطل الر�سمية) تفتح فيه اجلهات امل�ستلمة �أبوابها
باململكة العربية ال�سعودية من �أجل مزاولة الأعمال امل�صرفية املعتادة
النظام الأ�سا�سي لل�شركة
الت�سهيالت التمويلية من البنك ال�سعودي الفرن�سي املبينة يف الق�سم  1-4-15من ن�شرة
الإ�صدار احلالية
معدل النمو ال�سنوي املركب
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
قانون ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي م 30/بتاريخ 1424/6/2هـ،
وتعديالته
�شركة ال�صني الوطنية ملواد البناء ،وهي مقاول الباطن الرئي�سي للخط الثاين ووحدة
الطواحني
نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ،
وتعديالته
�شركة �أ�سمنت جنران ال�سعودية ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية
الئحة حوكمة ال�شركات املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2006/2/2/1م بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق
2006/11/12م)
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة والوارد �أ�سمائهم يف �صفحة ( )44من هذه الن�شرة
ال�سوق املالية ال�سعودية التي تعمل بنظام �إلكرتوين للتداول يف الأوراق املالية املدرجة
داخل اململكة العربية ال�سعودية
جمعية عامة غري عادية للم�ساهمني ُمنعقدة وفق النظام الأ�سا�سي
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال املحدودة
اتفاقيات التمويل املبينة يف الق�سم  4-15من ن�شرة الإ�صدار احلالية
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحدة طواحني الأ�سمنت التابعة لل�شركة والواقعة يف عاكفة ،املنطقة اجلنوبية
معهد هيفي لأبحاث وت�صميمات الأ�سمنت وهي �شركة تابعة ملجموعة  ،CNBMم�س�ؤولة
عن ت�شغيل و�صيانة وحدة الطواحني
هولتك لال�ست�شارات اخلا�صة املحدودة ،الهند
ي�شمل املواطنني ال�سعوديني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب با�سماء �أبنائها ل�صاحلها.
ّ

1

املُ�صطلح املُع َّرف
اململكة �أو ال�سعودية
مدير الإ�صدار
اخلط الأول
اخلط الثاين
اخلط الثالث
الكلنكر
قواعد الإدراج
امل�صنع الرئي�سي
الإدارة
ن�سما
�صايف املتح�صالت
�سعر االكتتاب
�أ�سهم االكتتاب
االكتتاب
فرتة االكتتاب
القائمة الر�سمية
OPC

اجلمعية العامة العادية
الرئي�س
اجلهات امل�ستلمة
امل�ساهمون البائعون
كبار املوظفني
الأ�سهم
SRC

املكتتب
اتفاقية االكتتاب
ا�ستمارة طلب االكتتاب
الأ�سواق امل�ستهدفة
املقاول الرئي�سي
متعهد التغطية
اتفاقية التعهد بالتغطية

2

التعريف واالخت�صارات
اململكة العربية ال�سعودية
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال املحدودة
اخلط الأويل لإنتاج الكلنكر والأ�سمنت الواقع يف امل�صنع الرئي�سي
خط �إنتاج الكلنكر الثاين يف امل�صنع الرئي�سي
خط �إنتاج الكلنكر الثالث يف امل�صنع الرئي�سي
املادة اال�سا�سية التي تدخل ب�صناعة اال�سمنت ،تخلط مع املواد الأولية
والكلنكر يتكون من املواد اجلريية والطينية
قواعد الإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفق املادة  6من قانون ال�سوق املالية املن�شور
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق  31يوليو 2003م)
مرافق الإنتاج الرئي�سية التابعة لل�شركة والواقعة بالقرب من �سلطانة يف منطقة جنران
وت�شمل اخلطني الأول والثاين
�إدارة ال�شركة
�شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة ،وهي املقاول الرئي�سي لل�شركة
متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صروفات االكتتاب
( )10رياالت �سعودية لل�سهم
� 85.000.000سهم يتم طرحها وفق �شروط االكتتاب
الطرح العام الأويل لعدد � 85.000.000سهم ،مبا ميثل  %50من ر�أ�س املال املُ�صدر
لل�شركة ،ب�سعر االكتتاب
الفرتة التي تبد �أ من 1433/5/24هـ (املوافق 2012/4/16م) وت�ستمر ملدة
(� )7أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب ،لينتهي بنهاية يوم 1433/6/1هـ
(املوافق 2012/4/22م)
قائمة الأوراق املالية املحفوظة لدى هيئة ال�سوق املالية وفق قواعد الإدراج
الأ�سمنت البورتالندي العادي
جمعية عامة عادية للم�ساهمني تنعقد وفق النظام الأ�سا�سي
رئي�س ال�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي ،م�صرف الراجحي ،البنك العربي الوطني ،البنك االهلي
التجاري ،بنك الريا�ض ،جمموعة �سامبا املالية ،البنك ال�سعودي الربيطاين.
امل�ساهمون احلاليون بال�شركة قبل االكتتاب
املوظفون املحددون يف الق�سم  3-8من ن�شرة الإ�صدار احلالية
�أ�سهم ال�شركة العادية
�أ�سمنت مقاوم للكربيتات
امل�ستثمرون الأفراد الذين يكتتبون يف الأ�سهم وفق االكتتاب
االتفاقية التي تت�ضمن �شروط االكتتاب و�أحكامه والتي �سيقوم امل�ستثمرون على �أ�سا�سها
باالكتتاب ب�أ�سهم ال�شركة و�شرائها واملرفقة مع ن�شرة الإ�صدار احلالية
ا�ستمارة طلب االكتتاب املرفقة بن�شرة الإ�صدار احلالية
املنطقة اجلنوبية من اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى منطقتي مكة املكرمة
والريا�ض
�شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال املحدودة
اتفاقية التعهد بالتغطية التي �سيتم �إبرامها بني ال�شركة ومتعهد التغطية فيما يت�صل
باالكتتاب

املُ�صطلح املُع َّرف
وارت�سيال
القلويات
معدل الريبو
معدل ال�سايبور
زيت الوقود الثقيل
By Pass

البالتني
الباالديوم

التعريف واالخت�صارات
وارت�سيال ملقاوالت الطاقة املحدودة
القلويات هي مركبات كيميائية قلوية قادرة على تنزع بروتون من احلمو�ض ال�ضعيفة
جدً ا يف تفاعل حم�ض-قلوي
ﻳﻘ�ﺼﺪ ﻤﺑﻌﺪل اﻟﺮﻳﺒﻮ اﻟﻬﺎﻣ�ﺶ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �إﻋﺎدة اﻟ�ﺸﺮاء واﻟﺬي ﻳﺤ�ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ�ﺸﺮﺘي
اﻟ�ﻀﻤﺎﻧﺔ
ال�سايبور هو معدل العر�ض (على عوائد الودائع) بني البنوك وبع�ضها.
زيت الوقود الثقيل هو من منتجات البرتول حيث يتبقى بعد ا�ستخال�ص املكونات اخلفيفة
من البرتول مثل النفثا والبنزين والديزل والزيت اال�سا�س وبعد ذلك الوقود الثقيل.
هي �آلية الرت�شيح لإزالة القلويات من املواد اخلام
البالتني هو عن�صر كيميائي ،وهو معدن ثمني �أقوى من احلديد وله مرونة الذهب،
وي�ستخدم يف عمل الألواح والأ�سالك الرقيقة والتي ت�ستخدم يف العديد من الأغرا�ض.
هو عن�صر كيميائي ي�ستخرج من خامي النحا�س والنيكل ،وي�ستخدم كعامل م�ساعد ويف
�صناعة املجوهرات.
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ،مبا فيها عوامل املخاطرة
املبينة �أدناه .علم ًا ب�أن عوامل املخاطرة لي�ست �شاملة وح�صريه ،وقد تكون هناك خماطر �أخرى غري معلومة حالي ًا �أو تعتربها ال�شركة غري جوهرية من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر على عمليات ال�شركة.
�إن ن�شاط ال�شركة ،واحتماالتها امل�ستقبلية ،والظروف املالية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلبي ًا ب�صورة جوهرية �إذا ما حدثت �أو حتققت �أي من
املخاطر التالية التي ترى �إدارة ال�شركة («الإدارة») حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يحددها جمل�س الإدارة �أو ي�صنفها حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية،
لكنها حدثت بالفعل و�أ�صبحت جوهرية.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل �أية خ�سارة قد
تنجم عن ذلك اال�ستثمار .ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن يرجع �إلى م�ست�شار مهني متخ�ص�ص يف تقدمي
امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
ويف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة («الإدارة») يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة
�أن حتددها �أو التي يعتربونها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل �أو جز ًء
من ا�ستثماره يف �أ�سهم ال�شركة.
�إن املخاطر وال�شكوك املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أن املخاطر وال�شكوك الإ�ضافية ،مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حالي ًا �أو التي تُعترب
غري جوهرية ،قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة واحتماالتها المستقبلية
2 22 -22 -2محدودية البيانات المالية السابقة
ت�أ�س�ست ال�شركة يف عام 2005م ،وبد�أ الإنتاج التجريبي يف اخلط الأول يف �أكتوبر 2007م فيما بد�أ الإنتاج التجريبي يف اخلط الثاين ووحدة الطواحني يف يوليو
2008م و�أبريل 2009م على التوايل .وقد ت�سلمت ال�شركة خطي الإنتاج الأول والثاين من املقاول الرئي�سي يف يناير 2009م ،بينما ت�سلم وحدة الطواحني يف مايو
2009م.وتنوي ال�شركة �إن�شاء خط �إنتاج ثالث بطاقة �إنتاجية ت�صميمية قدرها  6.000طن من الكلنكر  8.000طن من طحن الأ�سمنت يوميا �أي ما يعادل  2مليون
طن من الأ�سمنت �سنويا .وقد بد�أت �أعمال بناء اخلط الثالث يف  7يناير 2012م ،ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجريبي لهذا اخلط يف نهاية الربع الثاين من عام
2013م ،والإنتاج التجاري يف بداية الربع الرابع من عام 2012م.
ولدى ال�شركة قوائم مالية مدققة عن ال�سنوات املالية من عام 2006م �إلى عام 2011م .بيد �أنه من غري املحتمل �أن متثل تلك القوائم املالية �أ�سا�س ًا مفيد ًا لتقييم
الأداء امل�ستقبلي لل�شركة �أو لكي يتخذ امل�ستثمرون املحتملون على �أ�سا�سها قرار ًا ب�ش�أن �شراء الأ�سهم .قد ال تكون املعلومات املالية ال�سابقة الواردة يف هذه الن�شرة
دلي ًال على الو�ضع املايل امل�ستقبلي لل�شركة �أو نتائج عملياتها.
ولتقييم احتماالت ال�شركة امل�ستقبلية ،ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة املخاطر والنفقات وال�شكوك والعقبات التي قد تواجهها �شركة �أ�سمنت جنران عند
تطبيق �إ�سرتاتيجيتها ومزاولة �أعمالها.
2 22 -22 -2االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمد ال�شركة على قدرات وخربات كبار م�س�ؤوليها وموظفيها الرئي�سيني يف جوانب امل�س�ؤولية الإدارية والعملية .ورغم �أن ال�شركة توفر رواتب تناف�سية وظروف
عمل جيدة لالحتفاظ باملوظفني وجذبهم� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن جناحها يف االحتفاظ باملوظفني احلاليني �أو جذب موظفني ُجدد.
�إن خ�سارة املوظفني الرئي�سيني �أو العجز عن االحتفاظ باملوظفني امل�ؤهلني �أو توظيف �آخرين على درجة عالية من الت�أهيل يف امل�ستقبل قد يكون له ت�أثري �سلبي
وجوهري على نتائج ال�شركة وعملياتها ومركزها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
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2 22 -22 -2االعتماد على اتفاقيات مع أطراف ثالثة
�أبرمت ال�شركة ( )1اتفاقية مع هولتك جلوبال �سوليو�شنز �ش.م.ح(6.ي�شار �إليه فيما بعد بـ «هولتك جلوبال �سوليو�شنز») لتوفري فنيني متمر�سني ملراقبة ت�شغيل
و�إدارة وحدة الطواحني من قبل معهد هيفي لأبحاث وت�صميمات الأ�سمنت (( Hefei Cement Research & Design Institute) HCRDIي�شار �إليه فيما بعد
بـ «)»HCRDI؛ و( )2اتفاقية مع  HCRDIلت�شغيل و�صيانة وحدة الطواحني .كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية لت�شغيل و�صيانة حمطات طاقة مع �شركة وارت�سيال ،حيث
تقوم مبوجبها �شركة وارت�سيال بت�شغيل حمطات الطاقة ملرافق ال�شركة( .ملزيد من املعلومات عن العقود التي �أبرمتها ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  5-15من هذه
الن�شرة).
ومن ّثم ف�إن ال�شركة تعتمد حالي ًا على �أطراف ثالثة من املقاولني لتنفيذ عمليات ت�شغيل و�صيانة وحدة الطواحني .وتنوي ال�شركة اال�ستفادة من خربة هذه الأطراف
الثالثة من املقاولني لتطوير اخلربات الفنية الالزمة ملوظفيها لتمكينهم من ت�شغيل مرافق الإنتاج وحمطة الطاقة .غري �أنه ال يوجد �أي �ضمان ب�أن موظفي ال�شركة
�سوف يكت�سبون اخلربة املطلوبة بنهاية العقود احلالية �أو �أن ال�شركة �ستكون قادرة �إذا اقت�ضى الأمر ،على �سرعة �إيجاد مقاولني متمر�سني لتقدمي خدمات بديلة
منا�سبة� ،إذا ما انتهت العقود احلالية(.ملزيد من املعلومات عن العقود التي �أبرمتها ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  5-15من هذه الن�شرة).
و�إذا �أخفق املقاولون يف تقدمي اخلدمات التي تتنا�سب ومعايري اجلودة اخلا�صة بال�شركة� ،أو �إذا ا�ضطرت ال�شركة �إلى تغيري املقاولني قبل املوعد املحدد لأي �سبب
�أو �إذا مل يكت�سب موظفو ال�شركة اخلربة الالزمة لت�شغيل مرافقها ب�شكل �صحيح ومل تتمكن ال�شركة من التعاقد مع مقاولني بد ًال عن احلاليني وفق ًا ل�شروط مقبولة،
�أو �إذا مل تتمكن من ذلك على الإطالق ،فقد يرتتب على هذا تكاليف �إ�ضافية �أو انقطاع لعمليات الت�شغيل احلالية وهو ما قد يكون له بدوره ت�أثري �سلبي وجوهري
على نتائج ال�شركة وعملياتها الت�شغيلية ومركزها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها (.ملزيد من املعلومات عن العقود التي �أبرمتها ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  5-15من
هذه الن�شرة).
2 22 -22 -2مخاطر أسعار الفائدة
اقرت�ضت ال�شركة �أمو ً
اال ب�أ�سعار فائدة متباينة مبوجب اتفاقيات التمويل .و�سوف ت�ؤدي الزيادات يف �أ�سعار الفائدة �إلى زيادة نفقات الفائدة على ال�شركة ،وهو ما
قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على نتائج عمليات ال�شركة وتدفقاتها النقدية وقدرتها على �سداد ديونها.
2 22 -22 -2مخاطر التأمين
كاف �أو على الإطالق �أو ال
قد ت�صبح ال�شركة عر�ضة للم�ساءلة ،من بينها امل�ساءلة عن خماطر التلوث �أو املخاطر الأخرى ،والتي ال تكون لل�شركة ت�أمني �ضدها ب�شكل ٍ
ميكنها توفري الت�أمني لها� .إن بوال�ص ال�شركة احلالية (رغم �أن ال�شركة تراها منا�سبة بالن�سبة لطبيعة العمليات واملخاطر املنظورة)� ،ش�أنها �ش�أن كافة البوال�ص،
تت�ضمن ا�ستثناءات وقيود على التغطية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال ي�ستمر توفر بوال�ص الت�أمني اخلا�صة بال�شركة .ونتيجة لذلك ،ف�إن بوال�ص ت�أمني ال�شركة قد ال
تغطي يف امل�ستقبل نطاق املطالبات �ضد ال�شركة .ومن ّثم ،هناك خماطر ب�أن ت�ؤدي اخل�سائر وامل�س�ؤوليات الناجمة عن املخاطر غري امل�ؤ َّمن عليها �أو امل�ؤ َّمن عليها
كاف �إلى زيادة تكاليف ال�شركة وهو ما قد يكون له ت�أثري جوهري �سلبي على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها
ب�شكل غري ٍ
املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها( .ملزيد من املعلومات عن الت�أمني التي حتافظ عليه ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  7-15من هذه الن�شرة)
2 22 -22 -2التراخيص والتصاريح
يتعني على ال�شركة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن كافة �شركات الأ�سمنت الأخرى ،احل�صول والإبقاء على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات النظامية املالئمة فيما يتعلق
ب�أن�شطتها.
�إن بع�ض تراخي�ص ال�شركة حمددة املدة ويجب جتديدها ب�صفة دورية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تن�ص معظم تراخي�ص ال�شركة على �أنه من املمكن تعليقها �أو �إنها�ؤها
�إذا عجزت ال�شركة عن التقيد مبتطلبات الرتخي�ص .ومن املمكن �أي�ض ًا �أن تقوم الهيئة املعنية املُ�صدرة للرتخي�ص بتغيري �شروط الرخ�صة احلالية التي تعمل
ال�شركة مبوجبها .عالوة على ذلك ،عند ال�سعي �إلى جتديد رخ�صة �أو تعديلها ،ال يوجد �ضمان ب�أن الهيئة املعنية �ستكون على ا�ستعداد لتجديد �أو تعديل نطاق
الرخ�صة� ،أو �أنها �إذا فعلت ذلك فلن تفر�ض �شروط ًا غري مواتية على ال�شركة .وعالوة على ذلك ،ويف حني �أن ال�شركة تعتقد �أنها قد ح�صلت على الرتاخي�ص
املالئمة لأن�شطتها ،فال يوجد �ضمان ب�أال تكون هناك تراخي�ص �إ�ضافية مطلوبة يف امل�ستقبل.
و�إذا عجزت ال�شركة عن جتديد رخ�صة �أو مت تعليق رخ�صة �أو �إنها�ؤها� ،أو مت جتديد رخ�صة �أو تعديلها ب�شروط غري مواتية� ،أو �إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول
على الرتاخي�ص الإ�ضافية املطلوبة يف امل�ستقبل ،فقد تكون ال�شركة مطالبة ب�إيقاف بع�ض عملياتها مما قد يرتتب عليه انقطاع يف عمليات الت�شغيل والإنتاج �أو تكبد
ال�شركة تكاليف �إ�ضافية ،وقد يكون حدوث تلك الأمور جمتمعة له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو نتائج عملياتها و�/أو
و�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها(.ملزيد من املعلومات عن الرتاخي�ص التي ح�صلت عليها ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  3-15من هذه الن�شرة)

�  6أقرت ال�شركة �أنها تقوم بت�شغيل اخلطوط بنف�سها ،و�أنه مت �إنهاء جميع عقود الت�شغيل مع �شركات �أخرى.
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2 22 -22 -2مخاطر المعدات
قامت ال�شركة ب�شراء معدات من موردين رائدين ،ال�شيء الذي ميثل عام ًال مهم ًا لنجاح ت�شغيل مرافقها .ولذلك ،ف�إن ال�شركة تعتمد على �أن تلك املعدات تعمل
بكفاءة وفعالية من �أجل حتقيق توقعاتها املالية.
ويف حالة حدوث عطل غري متوقع يف �أي من املعدات الرئي�سية بامل�صنع ف�إن ذلك قد يعرقل �إنتاج ال�شركة ب�شكل كبري ويعيق قدرتها على احلفاظ على امل�ستويات
احلالية من الإنتاج �أو اجلودة الالزمة للوفاء مبتطلبات عمالئها .ومن ّثم قد يكون لذلك العطل ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة واحتماالتها امل�ستقبلية
ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2مخاطر تكلفة اإلنتاج واألعطال
قد تزداد تكلفة الإنتاج التي تتحملها ال�شركة ب�شكل كبري ب�سبب عوامل خارجة عن �سيطرتها .ت�شمل معظم التكاليف النقدية الهامة التي تتحملها ال�شركة ما
يلي )1:تكاليف املواد اخلام ،والتي ت�شمل ر�سوم ا�ستغالل االمتياز على املدخالت امل�ستخرجة من املحجر املوجود يف املوقع وتكاليف املواد اخلام التي توردها
�أطراف ثالثة (ال �سيما خام احلديد)؛  )2تكاليف العمالة؛  )3تكاليف الإ�صالح وال�صيانة؛  )4تكاليف معاجلة املواد؛ و )5تكاليف الوقود.
قد ترتفع �أ�سعار املواد اخلام ال�ضرورية بني احلني والآخر (�سواء ب�سبب �إجراءات حكومية لرفع ر�سوم االمتياز �أو ب�سبب زيادات الأ�سعار من قبل موردي املواد
اخلام الأخرى �أو الوقود) .ويف حالة وقوع �أي من تلك الزيادات ،فقد ال تتمكن ال�شركة من مترير التكلفة الكاملة لتلك الزيادات �إلى عمالئها �أو تعوي�ض �آثار تلك
التكاليف املرتفعة ب�شكل كامل من خالل حت�سني الإنتاجية.
ويف حالة تعطل الإنتاج �أو ت�أخري توريد املواد اخلام� ،أو مواجهة املوردين املتعاقد معهم لنق�ص �أو م�شكالت ت�شغيلية� ،أو عدم قدرة املوردين �أو عدم رغبتهم يف
توريد املواد اخلام �أو الوقود بالكميات املطلوبة �أو عدم توريده على الإطالق ،فقد حتتاج ال�شركة �إلى موردين بد ًال عنهم .وقد يرتتب على �أي ت�أخري يف العثور على
مورد بديل منا�سب تعطيل عمليات ال�شركة الت�شغيلية.
وقد يكون للزيادات الكبرية يف �أي من تكاليف الإنتاج ،مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص ،تكلفة املواد اخلام �أو الوقود �أو الت�أخر يف �إيجاد موردين بدالء منا�سبني،
ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة �أو احتماالتها امل�ستقبلية �أو نتائج عملياتها �أو و�ضعها املايل �أو �أ�سعار �أ�سهمها.
2 22 -22 -2مخاطر إمدادات الوقود
حتتاج ال�شركة وقود ًا لتوليد الكهرباء لت�شغيل حمطة طاقة زيت الوقود الثقيل واملبادالت احلرارية للخطني الأول والثاين .وحت�صل ال�شركة على الوقود الالزم
ملحطة توليد الكهرباء واخلط الأول مبوجب عقد �أبرمته مع �شركة �أرامكو ،وخالل ال�سنوات الـثالث املا�ضية قامت ال�شركة ب�شراء الوقود من �شركة �أرامكو لت�شغيل
اخلط الثاين� ،إال �أنه قامت �شركة �أرامكو ب�إيقاف �إمداد الوقود للخط الثاين يف الأول من يناير 2011م .نتيجة لذلك ،قامت ال�شركة با�ستخدام كميات الوقود
الفائ�ضة نتيجة توقف اخلط الأول لل�صيانة لت�شغيل اخلط الثاين .وتقوم ال�شركة حالي ًا باتخاذ الإجراءات الالزمة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية و�شركة �أرامكو
من �أجل توفري الوقود للخط الثاين ،وتتوقع ال�شركة �أنه بعد اكتمال عملية االكتتاب� ،سوف توافق الوزارة على �إمداد الوقود ،وبناء على ذلك �سوف تقوم �شركة
�أرامكو بتوفري الوقود الالزم للخط الثاين.
يو�ضح اجلدول التايل كميات الوقود الالزمة لت�شغيل كل خط بالطاقة الإنتاجية الكاملة:
كميات الوقود الالزمة �سنوياً
اخلط الأول
اخلط الثاين
اخلط الثالث

258.000م
144.000م
3
210.000م
3
3

و�سوف تتخذ ال�شركة �أي�ض ًا الإجراءات الالزمة مع الوزارة و�شركة �أرامكو لتوفري الوقود للخط الثالث املزمع �إن�شائه (وذلك بعد االنتهاء من �إن�شائه) ،بالإ�ضافة �إلى
خطط ال�شركة ب�إقامة م�صنع ا�ستغالل الطاقة احلرارية والذي �سيم ّكن جميع اخلطوط من ا�سرتداد و�إعادة ا�ستخدام ما ن�سبته  %24-%22من احلرارة النا�شئة
عن حرق الوقود وذلك بدورة ي�ؤدي �إلى تقليل ن�سبة الوقود املتطلب �إمدادها من �شركة �أرامكو وتقليل الإعتماد علىزيت الوقود الثقيل مبا يقارب 38.750م�³سنوي ًا.
ومع ذلك ،لي�س هناك �أي �ضمانات ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من ت�أمني الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين والثالث بعد االكتتاب ،مما قد ي�ؤدي �إلى
�إغالقهما �أو �أحدهما ،وبالتايل �إلى انخفا�ض �إنتاج ال�شركة بن�سبة  %33من الطاقة الإنتاجية احلالية ،ومما �سي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة ،وعملياتها ،وو�ضعها
املايل ،و�أ�سعار �أ�سهمها ،ونتائجها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2مخاطر التمويل
�أبرمت ال�شركة اتفاق اقرتا�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وافقت مبوجبه على منح رهن عقاري على موجودات ال�شركة الثابتة والتي ت�ضم قطع
�أرا�ضي يف مدينة جنران (التفا�صيل يف الق�سم  .)3-4-15و�إذا �أخلت ال�شركة يف امل�ستقبل ب�أي تعهدات خا�صة بالدين مبوجب اتفاق االقرتا�ض مع �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ،فقد يطلب ال�صندوق من ال�شركة �سداد الدين على الفور و�/أو ان ي�صادر املوجودات املرهونة.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أبرمت ال�شركة ت�سهيالت متويل مع البنك ال�سعودي الفرن�سي وت�سهيال ائتمانيا مع البنك الأهلي التجاري قد تزيد من تعر�ضها ملخاطر التعرث
يف الدفع وحب�س الرهن .وعالوة على ذلك ،ف�إن هذه الت�سهيالت وغريها التي تربمها ال�شركة قد تعر�ضها ملخاطر �أخرى ،مثل القيود واحلدود املعتادة ب�ش�أن قدرة
ال�شركة حتمل املزيد من الديون �أو اخل�ضوع لتعهدات مالية �صارمة تتطلب منها الوفاء بن�سب مالية حمددة( .ملزيد من املعلومات عن الت�سهيالت التي �أبرمتها
ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  4-15من هذه الن�شرة).
و�إذا �أخلت ال�شركة بتعهدات دين من الديون يف امل�ستقبل ،فقد يطالب املُقر�ضون ال�شركة ب�سداد الدين على الفور ،ويف حالة وجود �ضمان لدين ،فيمكنهم
اال�ستحواذ على موجودات ال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا �أعلن �أي ُمقر�ض �أن دينه م�ستحق وواجب الدفع نتيجة التخلف عن ال�سداد ،فمن املرجح �أن يتمكن
مقر�ضي ال�شركة الآخرين املطالبة ب�سداد ديونهم على الفور .ويف هذه احلالة ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من الو�صول �إلى م�صادر متويل بديلة كافية
للوفاء ب�سداد تلك الديون.
وقد يكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2مخاطر استخدام المتحصالت
�سوف ت�ستخدم ال�شركة مبلغ  467.135.882ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب بالإ�ضافة �إلى مبلغ  500.000.000ريال �سعودي عن طريق قرو�ض ،وكذلك
مبلغ  297.029.118ريال �سعودي من موارد ال�شركة الذاتية� ،أي �إجمايل  1.264.162.000ريال �سعودي من �أجل تو�سعة امل�صنع الرئي�سي من خالل �إن�شاء
اخلط الثالث ،وتقوم ال�شركة حالي ًا باتخاذ الإجراءات الالزمة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية و�شركة �أرامكو من �أجل توفري الوقود للخط الثاين ،وتتوقع ال�شركة
�أنه بعد اكتمال عملية االكتتاب� ،سوف توافق الوزارة على �إمداد الوقود ،وبناء على ذلك �سوف تقوم �شركة �أرامكو بتوفري الوقود الالزم للخط الثاين .و�سوف تتخذ
ال�شركة �أي�ض ًا الإجراءات الالزمة مع الوزارة و�شركة �أرامكو لتوفري الوقود للخط الثالث املزمع �إن�شائه (وذلك بعد االنتهاء من �إن�شائه) .ومع ذلك ،لي�س هناك �أي
�ضمانات ب�أنه �سوف يتم توفري الكمية املطلوبة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين والثالث ،مما قد ي�ؤدي �إلى �إغالقهما �أو �أحدهما .و�إن �إغالق اخلط الثاين �أو الثالث
قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الطاقة الإنتاجية احلالية ،مما ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة ،وعملياتها ،وو�ضعها املايل ،و�أ�سعار �أ�سهمها ،ونتائجها امل�ستقبلية ،وقد ي�ؤثر
�أي�ض ًا ب�شكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني� ،أو �إلى خ�سارة املكتتبني لكامل ا�ستثمارهم يف ال�شركة.
2 2 2 -22 -2مخاطر حصر أصول الشركة
ال�شركة ب�صدد تنفيذ نظام ح�صر �أ�صولها والذي من �ش�أنه حت�سني �إدارة املعلومات (مثل التمويل/املحا�سبة ،الت�صنيع ،املبيعات واخلدمات) يف ال�شركة ب�أكملها،
وهذا بدوره �سي�سهل تدفق املعلومات داخلي ًا .على الرغم من �أن تنفيذ نظام ح�صر �أ�صول ال�شركة بد�أ يف عام � ،2011إال �أنه لن يتم تنفيذ بع�ض الوحدات الإ�ضافية
(مبا يف ذلك وحدة الأ�صول الثابتة) حتى نهاية الربع الأول من عام  .2012ف�إذا تطلبت الأ�صول الثابتة �صيانة حمددة �أو ا�ستبدال (قبل تنفيذ وحدة الأ�صول
الثابتة) ف�إن ال�شركة لن تكون قادرة على توفري املعلومات ذات ال�صلة يف الوقت املنا�سب والذي بدوره �سي�ؤدي �إلى الت�أخر يف ال�صيانة �أو اال�ستبدال املطلوب،
وبالإمكان �أن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على ربحية ال�شركة يف حال �إذا كان ذي ت�أثري جوهري على عمليات الإنتاج.
2 2 2 -22 -2المخاطر التشغيلية وأحداث القوة القاهرة
تتولى ال�شركة ت�شغيل م�صنع �أ�سمنت وا�سع النطاق وعر�ضه ملخاطر ت�شغيلية كبرية واملرتبطة عموم ًا بال�شركات ال�صناعية ،مبا يف ذلك احلوادث ال�صناعية
والظروف املناخية غري املعتادة وغري املتوقعة واملخاطر البيئية .كما قد تعاين ال�شركة وعملياتها نتيجة حدث �آخر من �أحداث القوة القاهرة على العموم.
وقد تت�سبب تلك املخاطر �أو الأحداث يف �إحلاق �ضرر كبري مبرافق ال�شركة �أو القوة العاملة بها� ،أو تت�سبب يف تعطل عملية الإنتاج وقدرة ال�شركة على ت�سليم
منتجاتها ،و�/أو قد يرتتب عليها تكبد ال�شركة خل�سائر �أو م�س�ؤوليات فادحة ،وقد يكون لأي منها ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية
و�/أو نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها( .ملزيد من املعلومات عن الت�سهيالت التي �أبرمتها ال�شركة ،ف�ضال راجع ق�سم  7-15من هذه الن�شرة).
2 2 2 -22 -2الحفاظ على العالقات مع العمالء
يف نهاية عام 2011م� ،شكل �أف�ضل خم�سة عمالء لل�شركة ن�سبة  %52من مبيعاتها .وبالرغم من �أن ال�شركة تتمتع بعالقات جيدة مع عمالئها� ،إال �أنها مل تربم معهم
�أية عقود طويلة الأجل .ويف حال انهارت هذه العالقات مع العمالء� ،أو خ�سرت ال�شركة بع�ض عمالئها ل�صالح مناف�س �آخر قد ي�ؤثر هذا �سلب ًا على �أعمال ال�شركة،
ونتائجها املالية ،ونتائج عملياتها.
وتعتزم ال�شركة احلفاظ على عالقات جيدة مع من تتعامل معهم من موزعني ،ومو ّردين ،ومقدّمي خدمات النقل ،والهيئات احلكومية ،والقطاع اخلا�ص ،وغريهم
من الأطراف الثالثة ،حتى يت�سنى لها املناف�سة بنجاح يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعني على ال�شركة �أن تتخذ كافة الإجراءات
الت�شغيلية والفعالة لتحقيق �أهدافها بطريقة مالئمة ووفق تخطيط م�سبق.
وال �شك �أن �إخفاق ال�شركة يف �إيجاد العالقات الالزمة مع العمالء واملوزعني واملوردين والأطراف الثالثة الأخرى واحلفاظ عليها وفق �شروط عادلة ،و�إخفاقها يف
و�ضع خطة لتنفيذ عملياتها بفعالية وكفاءة قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على عمل ال�شركة ونتائجها املالية ونتائج عملياتها.
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2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بعيوب المنتج
على الرغم من ال�ضوابط ومراقبة منتجات ال�شركة عرب جميع مراحل عمليات الإنتاج والت�صنيع ،ف�ض ًال عن التحقق من تقيد منتجات ال�شركة للمعايري املعمول
بها يف الأ�سواق التي �ستباع فيها ،ف�إن ال�شركة ال ميكنها �أن ت�ستبعد احتمال حدوث �أي عطل �أو حادث من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى وجود عيوب يف جودة املنتج ،مما قد
ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على عمل ال�شركة ونتائجها املالية ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة برخصة محجر مواد الخام
تزاول ال�شركة عملها يف الوقت الراهن مبوجب رخ�صة تعدين با�سم �شركة ثمرات جنران املحدودة (للمزيد من املعلومات عن هذه ال�شركة و�شروط الرخ�صة،
راجع الق�سم  5-3-15من ن�شرة الإ�صدار) .وقد ت�ضمنت رخ�صة املحاجر �شرط ًا ين�ص على �ضرورة �أن تقوم �شركة ثمرات جنران املحدودة بت�أ�سي�س ال�شركة
بهدف �إجراء االكتتاب ونقل الرخ�صة �إليها .وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد اكتمال االكتتاب و�إدراج
الأ�سهم .وجتري ال�شركة ات�صاالتها حالي ًا بوزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�ضمان نقل رخ�صة املحاجر يف املوعد املحدد� ،إال �أنه لي�س ثمة �ضمان على �أن رخ�صة
املحاجر �سيتم نقلها يف املوعد املحدد �إلى ال�شركة؛ الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا وجوهري ًا على عمل ال�شركة ،واحتماالتها امل�ستقبلية ،ونتائج عملياتها ،ومركزها املايل
و�/أو �سعر �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2مخاطر المشاريع الجديدة المرتبطة بإنشاء الخط الثالث
تنوي ال�شركة ا�ستخدام جزء من عوائد االكتتاب لإن�شاء خط �إنتاج ثالث بطاقة �إنتاجية ت�صميمية تبلغ  6.000طن يف اليوم من الكلنكر وطاقة طحن �أ�سمنت تبلغ
 8.000طن يف اليوم .وال يوجد ثمة �ضمان �أنه �سيتم �إن�شاء اخلط الثالث �ضمن الفرتة الزمنية املحددة ووفق امليزانية املتوقعة كما ال يوجد ثمة �ضمان �أنه لدى
االنتهاء من �إن�شائه �سيتم ت�شغيله بالطاقة الإنتاجية املخطط لها .وقد يكون لأي ت�أخريات �أو �أي زيادة يف تكلفة �إن�شاء اخلط الثالث ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال
ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ورغم �أن ال�شركة �أجرت تقييم ًا مف�ص ًال للطلب على الأ�سمنت الذي �سيتم �إنتاجه بوا�سطة اخلط الثالث� ،إال �أنه ال يوجد �ضمان ب�أن التوقعات
واالفرتا�ضات التي مت ت�شغيله على �أ�سا�سها �سوف تثبت �صحتها عملي ًا .و�إذا ثبت عدم �صحة �أي من االفرتا�ضات التي مت على �أ�سا�سها �إن�شاء اخلط الثالث ،فقد
يكون لهذا ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2السعودة
يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجه حكومي يطلب من ال�شركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومن بينها �شركة ا�سمنت جنران ،توظيف واالحتفاظ
بعدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني �ضمن طاقم عمالتها .وفقا لتعميم وزارة العمل ال�صادر بتاريخ 1423/5/1هـ (املوافق 2002/ 8/10م) ويتعني عليها يف هذه
احلالة احل�صول على �شهادة بذلك من وزارة العمل .وقد قررت وزارة العمل فر�ض �سيا�سات �سعودة �أكرث �شدة يف بداية هذا العام وفق ًا لنظام نطاقات.
ووفق ًا لهذا النظام ف�إن ن�سبة ال�سعودة املطلوبة تعتمد على املقارنة بني ال�شركات يف نف�س املجال .وت�صنف ال�شركة �ضمن النطاق «الأخ�ضر» من قبل وزارة العمل.
وي�شار �إلى �أن موظفي ال�شركة من املواطنني ال�سعوديني حالي ًا ي�شكلون ن�سبة .7%29،61
تنوي ال�شركة ،متى ما كان ذلك ممكن ًا ،توظیف كوادر �سعودیة للعمل يف كافة �أق�سام ال�شركة وعلى كافة امل�ستویات االداریة ،كما تنوي ال�شركة توفری الإمكانیات
الالزمة ملوظفیها ال�سعودینی لتطویر مهاراتهم الفنیة من خالل دورات تدریبیة ت�أهلهم لتقلد وظائف علیا يف ال�شركة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إنه ال توجد �ضمانات ب�أن ال�شركة �ست�ستطیع الوفاء مبتطلبات ال�سعودة احلالیة �أو امل�ستقبلیة التي قد تطلبها اجلهات املعنیة ،وبالتايل قد
یفر�ض على ال�شركة عقوبات من اجلهات احلكومیة وت�شمل العقوبات عدم تطبیق متطلبات ال�سعودة تعلیق طلبات ت�أ�شریات املوظفنی �أو تخفی�ض الأعداد املطلوبة
من ال�شركة ووقف نقل الكفالة للعمالة الغری �سعودیة �أو ا�ستبعاد ال�شركة من امل�شاركة يف املناق�صات احلكومیة �أو حرمانها من احل�صول على قرو�ض حكومیة.
2 2 2 -22 -2مخاطر التمويل اإلضافي
تعتمد ال�شركة على قدرتها على احل�صول على قرو�ض جتارية وتتمثل تلك املخاطر يف احتمال االحتیاج امل�ستقبلي ملزیدمن الأموال والتي قد ال تتوفر �أو تتوفرولكن
ب�شروط غری مواتیة ،ولكي تتطور ال�شركة كما هو خمطط لها وتبقى يف و�ضع مناف�س ف�سوف یتعنی علیها تو�سیع قاعدة عملیاتها وحتتاج بالتايل لتمویل لتكبری
.كما تعتمد احتیاجات ال�شركةالتمویلیة الإ�ضافية على ر�أ�سمالها وعلى و�ضعهااملايل ونتائج عملیاتها وتدفقاتها النقدیة،وهنا المیكن �إعطاء �أي ت�أكید ب�أن ال�شركة
�ستتمكن من احل�صول علىالتمویل الالزم يف الوقت املنا�سب و�/أو ب�شروط مقبولة �إن دعت حاجة ال�شركة لذلك.
2 2 2 -22 -2التأمين ضد المخاطر
حتتفظ ال�شركة ببوال�ص ت�أمنی بقيمة �إجمالية ت�ساوي  2،2مليارريال�سعودي (ملزيد من التفا�صيل ف�ض ًالراجع ق�سم  7-15من هذه الن�شرة) ،وترى �أنها كافیة
لت�أمني املخاطر التي قدتتعر�ض لها .وقد حتتوي تلك البوال�ص على بع�ض القيود �أو اال�ستثناءات وقد ال تن�ص بع�ض البوال�ص على ت�أمني �شامل عن كل املخاطر
املحتملة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة نتيجة عملها .لذا �إذا تعر�ضت ال�شركة ملخاطر غري م�ؤمن عليها �أو خماطر لي�س م�ؤمن عليها بالقدر الكايف قد يزيد ذلك من
التكاليف الت�شغيلية مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة و�أعمالها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.

 7هذه الن�سبة م�أخوذة من �شهادة نطاقات لل�شركة.
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2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بوسائل النقل
ال متتلك ال�شركة �شاحنات نقل خا�صة بها لنقل الأ�سمنت الذي تُنتجه ،ولذلك تعر�ض على عمالئها حوافز ًا لت�شجيعهم على ا�ستالم الأ�سمنت من ال�شركة مبا�شرة.
ويتم تنفيذ عمليات نقل املواد اخلام بني املحجر وامل�صنع الرئي�سي ،ف�ض ًال عن نقل الكلنكر بني امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطحن من ِقبل اثنان من املقاولني .و�إذا
تعذر على عمالء ال�شركة ا�ستالم الأ�سمنت مبا�شرة من موقعها� ،أو يف حالة وجود خالف �أو عدم اتفاق بني �شركات النقل وال�شركة ،قد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا وجوهري ًا
على نتائج عمليات ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،و�أعمالها ،وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2شبكات التوزيع
قد تعتمد ال�شركة على �شبكة توزیع خا�صة بها لبیع منتجاتها،وقد اليلتزم موزعي ال�شركة باملعایری املحددة لبیع منتجات ال�شركة مما قد ی�ؤثر علىمبیعات ال�شركة.
هذا بالإ�ضافة �إلى �أن ال�شركات املناف�سة قدتقدم ملوزعي ال�شركة عرو�ض ًا �أف�ضل مما تقدمه لهم ال�شركة،مما ی�ؤدي �إلى ان�سحاب ه�ؤالء املوزعنی من توزیع منتجات
ال�شركة وترویج منتجات ال�شركات املناف�سة.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بسوق المملكة العربية السعودية
2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة باالقتصاد
يعتمد �أداء ال�شركة على الأو�ضاع االقت�صادية للمملكة العربية ال�سعودية والأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة.
ورغم النمو الذي حتقق يف قطاعات �أخرى� ،إال �أن اقت�صاد اململكة والإنفاق احلكومي ال يزاالن يعتمدان على �سعر النفط والغاز يف الأ�سواق العاملية ،ومن ّثم ،ف�إن
تراجع �أ�سعار النفط والغاز قد يبطئ ب�شكل كبري �أو يعيق منو االقت�صاد ال�سعودي �أو خطط الإنفاق احلكومي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي تغيري �سلبي يف واحد �أو �أكرث من عوامل االقت�صاد الكلي ،مثل �سعر ال�صرف و�أ�سعار الفائدة والت�ضخم وم�ستويات الأجور واال�ستثمارات
الأجنبية والتجارة الدولية قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
وعالوة على ذلك ،ونظر ًا لأن البيئات االقت�صادية والقانونية مازالت عر�ضة للتطوير امل�ستمر ،ف�إن ال�شركة قد تتعر�ض لعوامل ت�ؤثر �سلب ًا على ا�ستثماراتها يف
موجوداتها .وقد يكون لأي تغيريات كربى غري متوقعة يف الأو�ضاع ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو القانونية للمملكة �أو الدول املجاورة لها �أو دول �أخرى يف املنطقة
ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو و�ضعها املايل و�/أو نتائج عملياتها و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
2 22 -22 -2المنافسة
تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�سية .ورغم �أن ال�شركة ترى �أنها حتظى مبيزة تناف�سية يف جنران� ،إال �أنه من �أجل البيع يف �أ�سواق �أخرى �سيتعني على ال�شركة املناف�سة
مع واحد �أو �أكرث من منتجي الأ�سمنت الآخرين يف اململكة البالغ عددهم �ستة ع�شر ُمن ِتج ًا .ورغم �أن عوائق دخول ال�سوق متعددة� ،إال �أنه من املمكن �أي�ض ًا �أن يدخل
مناف�سون جدد �إلى ال�سوق مما قد ي�ؤدي �إلى زيادة املناف�سة.
وف�ض ًال عن ذلك ،قد ي�ؤثر الت�سعري التناف�سي من قبل مناف�سي ال�شركة على الأداء املايل لل�شركة� .إن �شركات الأ�سمنت العاملة بالفعل يف ال�سوق لها عمالئها وتتوقع
ال�شركة �أنها قد ت�ستغرق بع�ض الوقت لالنت�شار واملناف�سة بفعالية مع هذه ال�شركات يف الأ�سواق امل�ستهدفة التي ت�ستحوذ عليها تلك ال�شركات .وعالوة على ذلك،
ومن املرجح �أن ي�ؤدي فائ�ض الأ�سمنت يف ال�سوق املحلي �إلى مناف�سة �أكرب.وقد يكون لهذه ال�ضغوط التناف�سية ،منفردة �أو جمتمعة ،ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال
ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو و�ضعها املايل و�/أو نتائج عملياتها و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
2 22 -22 -2االنخفاض في نشاط اإلنشاء
�شهدت اململكة منو ًا اقت�صادي ًا قوي ًا يف ال�سنوات الأخرية ،وهو ما �أثبته العدد املرتفع مل�شاريع البنية التحتية وامل�شاريع ال�صناعية (مبا يف ذلك م�شاريع النفط والغاز
وم�شاريع البرتوكيماويات) اجلاري تنفيذها �أو املخطط لإن�شائها يف امل�ستقبل.
وعلى الرغم من ذلك ،تعتمد ربحية ال�شركة وعملياتها الت�شغيلية �إلى حد كبري على القوة امل�ستمرة لقطاع البناء ال�سعودي ،وعلى تنفيذ م�شاريع البنية التحتية
للقطاعني العام واخلا�ص وفق اخلطط املو�ضوعة يف تاريخ هذه الن�شرة .ويف حالة عدم امل�ضي قدم ًا يف امل�شاريع احلالية �أو املقرتحة كما هو متوقع �أو يف حالة
�ضعف القطاع ب�شكل عام ،فقد تت�أثر �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها ب�شكل �سلبي وجوهري.
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2 22 -22 -2عوامل العرض والطلب
نظر ًا لطبيعة �سلعة الأ�سمنت ،ف�إن املناف�سة تقوم على ال�سعر يف املقام الأول ،وتقوم بدرجة �أقل على الأداء وجودة املنتجات و�إمكانية تو�صيل املنتج وخدمة العمالء.
ونتيجة لذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة من حماية و�ضعها يف �سوق �صناعة الأ�سمنت من خالل متييز املنتجات .كما قد ال تتمكن من مترير �أي زيادات يف التكلفة �إلى
عمالئها.لقد ات�سمت �أ�سعار �أ�سمنت ال�شركة يف ال�سابق بالتقلب واحل�سا�سية لتغريات ن�سبية يف العر�ض والطلب والأو�ضاع االقت�صادية العامة .وقد تكون هناك
منتجات �أخرى عر�ضة لنف�س هذه العوامل ،لكن ت�أثري تلك العوامل عادة ما ي�صل �إلى ذروته على املنتجات ال�سلعية.
علم ًا ب�أنه من غري املمكن التنب�ؤ مب�ستويات العر�ض والطلب امل�ستقبلية �أو �أو�ضاع ال�سوق ب�شكل دقيق .ونتيجة لذلك ،قد تواجه ال�شركة تقلبات دورية يف نتائجها
املالية نظر ًا لت�أثري �أو�ضاع القطاع الأو�سع نطاق ًا وم�ستويات الإنتاج ومبيعات املنتجات وال�سعر.

2 22 -2المخاطر السياسية واالقتصادية والتنظيمية
2 22 -22 -2البيئة التنظيمية
تخ�ضع �أعمال ال�شركة لل ُنظم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل من خاللها ال�شركة عر�ضة للتغيري .كما �أن التغيريات
النظامية الناجمة عن العوامل ال�سيا�سية و�/أو االقت�صادية و�/أو الفنية و�/أو البيئية قد يكون لها ت�أثري كبري على عمليات ال�شركة من خالل تقييد تطوير ال�شركة
�أو زيادة عدد عمالئها ،واحلد من عمليات ال�شركة من خدمات ومنتجات ال�شركة �أو زيادة �إمكانية وجود مناف�سة �إ�ضافية .وقد ترى ال�شركة �أنه من ال�ضروري �أو
املو�صى به تعديل عملياتها من �أجل العمل مبا يتفق مع تلك ال ُنظم ،وهو ما قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�/أو احتماالتها امل�ستقبلية و�/أو
نتائج عملياتها و�/أو و�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
2 22 -22 -2الحظر المفروض على تصدير اإلسمنت
يف یولیو ٢٠٠٨م فر�ضت حكومة اململكة حظر ًا على ت�صدیر الأ�سمنت �إلى خارج اململكة علىجمیع منتجي الأ�سمنت .وقد �أثر احلظر والقيود املفرو�ضة على ت�صدير
الأ�سمنت يف مبيعات منتجي الأ�سمنت ال�سعوديني الذين ي�صدرون �إنتاجهم �إلى �أ�سواق الدول املجاورة ،وقد مت تعدیل هذا احلظر من قبل احلكومة بحیث میكن
ال�سماح بت�صدیر اال�سمنت �شریطة التزام املنتج ال�سعودي ببع�ض ال�شروط (مثل االلتزام ببیع كی�س الأ�سمنت لل�سوق ال�سعودي ب�سعر  ١٠ریاالت للكی�س زنة ٥٠
كلغ) .بتاريخ  12فرباير 2012م ،اتخذت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا ب�إيقاف ت�صدير مادة الأ�سمنت والكلنكر تنفيذ ًا ل�ضوابط ت�صدير الأ�سمنت والتي تن�ص
على الت�أكد من �سد احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�ض ،وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق املحلية .8والذي ی�ؤثر �سلب ًا علىخطط ال�شركة يف �إمكانیة الت�صدیر
للأ�سواق اخلارجیة.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بأسهم االكتتاب
2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق لألسهم
ال يوجد حالي ًا �سوق عامة لتداول �أ�سهم ال�شركة وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن منو �سوق ن�شط وم�ستمر لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب و�إذا مل ين�ش�أ �سوق
ن�شطة لتداول �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سيولة التداول �أو �سعر �سهم ال�شركة.
2 22 -22 -2السيولة وتقلب أسعار األسهم
قد ال يتمكن املكتتبون من �إعادة بيع �أ�سهم االكتتاب ب�سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى� ،أو قد ال يتمكنون من بيعها على الإطالق ،حيث �إن �سعر ال�سوق لأ�سهم االكتتاب
قد يت�أثر �سلب ًا بعد االكتتاب نتيجة عوامل تقع حتت �سيطرة ال�شركة �أو خارجة عن �سيطرتها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،التباينات يف نتائج عمليات
ال�شركة �أو �أو�ضاع ال�سوق �أو التغيريات يف الأنظمة احلكومية .هذا وقد ت�ؤثر تقلبات ال�سوق ،والأو�ضاع االقت�صادية ،ب�شكل �سلبي على �سعر ال�سوق لأ�سهم االكتتاب.
2 22 -22 -2بيع وطرح أسهم جديدة مستقب ً
ال
�إن بيع �أعداد كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق بعد انتهاء االكتتاب �أو االعتقاد باحتمال حدوث مثل ذلك البيع ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر ال�سوق للأ�سهم .ال يجوز
للم�ساهمني البائعني ،عقب �إمتام االكتتاب بنجاح ،الت�صرف يف �أي من الأ�سهم ملدة �ستة �أ�شهر .وال تنوي ال�شركة حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية عقب االكتتاب على
الفور .ورغم ذلك ،ف�إن �إ�صدار ال�شركة لأ�سهم جديدة �أو بيع عدد كبري من الأ�سهم من قبل �أي من امل�ساهمني البائعني ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة
على ذلك و بعد انتهاء فرتة احلظر البالغة �ستة �أ�شهر ،قد يكون له ت�أثري �سلبي على �سوق �أ�سهم ال�شركة وقد يرتتب عليه انخفا�ض �سعر ال�سهم يف ال�سوق �أو تدين
ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�شركة.
8
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بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ت�صدر ال�شركة م�ستقب ًال وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي وبعد احل�صول على املوافقات النظامية �أ�سهم ًا تف�ضيلية قد تتمتع بحقوق �أعلى من
احلقوق التي يتمتع بها امل�ساهمون يف الأ�سهم احلالية.
2 22 -22 -2توزيع األرباح
يعتمد قرار ال�شركة بتوزيع الأرباح على عدة عوامل ،من بينها الأرباح امل�ستقبلية واملركز املايل واملتطلبات الر�أ�سمالية واالحتياطيات القابلة للتوزيع واالئتمان املتاح
لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة وعوامل �أخرى يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة هامة بني احلني والآخر .كما قد تكون قدرة ال�شركة للإعالن عن �أرباح نقدية
على الأ�سهم وتوزيعها مقيدة ب�أمور عديدة من بينها التعهدات يف الت�سهيالت االئتمانية وا�ستعادة اخل�سائر املرتاكمة واملخ�ص�صات وفق القانون ال�سعودي .وعالوة
على ذلك ،ف�إن دفع ال�شركة لأرباح يف ال�سابق ال يعد �ضمان ًا على دفع �أرباح يف امل�ستقبل.
وال يوجد �ضمان ب�ش�أن ما �إذا كان �سيتم دفع �أي �أرباح� ،أو ب�ش�أن املبلغ املدفوع� ،إن ُوجد ،يف �أية على وجه التحديد.
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3.3الشركة
3 33 -3مقدمة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت جنران ك�شركة م�ساهمة (مقفلة) مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1484وتاريخ 1426/08/28هـ (املوافق2005/10/02م) وم�سجلة يف
ال�سجل التجاري التابع لوزارة التجارة وال�صناعة برقم  5950010479ورخ�صة �صناعية رقم �/1693ص بتاريخ 1425/11/28هـ واملعدلة برقم �/1949ص بتاريخ
1428/7/2هـ و�/5482س بتاريخ 1432/7/25هـ .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج الإ�سمنت البورتلندي العادي )Ordinary Portland Cement
 )OPCوالإ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات ( ،)Sulfate Resistant Cement) (SRCوالتي تهدف �شركة �أ�سمنت جنران بيعها ب�شكل رئي�سي يف ع�سري
وجازان باملنطقة اجلنوبية ،ومدن الطائف وجدة ومكة يف املنطقة الغربية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم ال�شركة بتجارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد
البناء ،ت�أ�سي�س �أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري ال�صيانة وخدمات للم�صانع� ،إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت ،ومتلك الأرا�ضي
والعقارات وبراءات االخرتاع واال�ستفادة منها يف حتقيق �أعرا�ضها.
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )1.150.000.000مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )115.000.000مائة وخم�سة ع�شر مليون �سهم ًا
عادي ًا بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .يف تاريخ 1432/12/25هـ (املوافق 2011/11/21م) قررت اجلمعية العامة غري العادية
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )550.000.000خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ،من ( )1.150.000.000مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي
�إلى ( )1.700.000.000مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي .وقد متت الزيادة اجلزئية عن طريق �إ�صدار �أ�سهم بقيمة ( )69.000.000ت�سعة و�ستون مليون
ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.900.000ستة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم للم�ساهمني احلاليني ،عن طريق حتويل االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال ،هذا وقد
اكتتب امل�ساهمون احلاليون املذكورة �أ�سمائهم يف (ق�سم (« )2-3هيكل امل�ساهمني») يف ما جمموعه ( )121.900.000مائة وواحد وع�شرون مليون وت�سعمائة
�ألف �سهم ًا عادي ًا والبالغ قيمتها ( )1.219.000.000مليار ومائتان وت�سعة ع�شر مليون ريال �سعودي ،دفعوا قيمتها اال�سمية كاملة� .أما بقية الأ�سهم والبالغ
عددها ( )48.100.000ثمانية و�أربعون مليون ومائة �ألف �سهم بقيمة (� )481.000.000أربعمائة وواحد وثمانون مليون ريال �سعودي ،والتي متثل ()%28،29
من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال) ،ف�سوف تطرح لالكتتاب العام .وكجزء من عملية الطرح لالكتتاب العام ،وافق امل�ساهمون احلاليون على بيع
(� )36.900.000ستة وثالثون مليون وت�سعمائة �ألف �سهم على اجلمهور ،حيث متثل ( )%21،71من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال)� .سوف يتم طرح
الأ�سهم اجلديدة ( )48.100.000ثمانية و�أربعون مليون و مائة �ألف �سهم ًا بالإ�ضافة �إلى (� )36.900.000ستة وثالثون مليون وت�سعمائة �ألف �سهم التي �سيقوم
ببيعها امل�ساهمون احلاليون على اجلمهور من خالل االكتتاب العام مبا ميثل  %50من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد زيادة ر�أ�س املال) لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة بعد
االكتتاب ( )1.700.000.000مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )170.000.000مائة و�سبعون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.بني اجلدول التايل مراحل التغري يف ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ما بعد الطرح:
�ألف ريال �سعودي
ٍر�أ�س املال املدفوع
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل القرو�ض
�إجمايل الر�سملة

قبل ر�سملة االحتياطي النظامي
(كما يف 2011/9/30م)

بعد ر�سملة االحتياطي النظامي
(كما يف 2011/12/31م)

1.150.000
69.173
75.148
1.294.321
70.000
400.370
470.370
1.764.691

*1.219.000

669
3.460
1.223.128
140.000
553.500
693.500
1.916.628

كما يف 2011/12/31م
(مبدئياً بعد االكتتاب)
1.700.000
669
3.460
1.704.128
140.000
553.500
693.500
2.397.628

امل�صدر� :شركة ا�سمنت جنران
*بعد املوافقة على قرار اجلمعية العامة غري العادية ،قامت ال�شركة بر�سملة االحتياطي النظامي البالغ  69مليون ريال �سعودي والذي �أدى �إلى زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  1.219مليون ريال �سعودي.

وتقع مقرات ال�شركة الرئي�سية وعملياتها يف منطقة جنران الواقعة يف املنطقة اجلنوبية من اململكة العربية ال�سعودية.
تتكون عمليات �شركة �أ�سمنت جنران من �أعمال التعدين و�إنتاج الكلنكر وطحن الأ�سمنت ،والتي تتم جميعها يف امل�صنع الرئي�سي (منطقة امتيازات م�ساحتها 30
كم مربع) ،مت اال�ستحواذ عليها مبوجب عقد �إيجار من وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف منطقة يدمه يف �سلطانة على بعد نحو  240كم من جنران على طريق
الريا�ض .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،متتلك ال�شركة وحدة م�ستقلة لطحن الأ�سمنت («وحدة الطواحني») يف عاكفة التي تقع على م�سافة  300كم من امل�صنع الرئي�سي
على طريق خمي�س م�شيط بهدف بيع وتوزيع اال�سمنت يف منطقة ع�سري.
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يو�ضح اجلدول التايل تواريخ الإن�شاء والإنتاج التجريبي والتجاري لكل خط �إنتاج:
اخلط الأول
اخلط الثاين
اخلط الثالث
وحدة الطواحني

بد�أ الإنتاج التجاري
يناير 2009م
يناير 2009م
الربع الرابع 2013م (متوقع)
مايو 2009م

بد�أ الإنتاج التجريبي
�أكتوبر 2007م
يوليو 2008م
الربع الثالث 2013م (متوقع)
ابريل 2009م

تاريخ الإن�شاء
دي�سمرب 2005م
يوليو 2006م
يناير 2012م
يناير 2008م

امل�صدر :ال�شركة

ويتم �إنتاج الكلنكر من خالل خطي �إنتاج يف امل�صنع الرئي�سي بطاقة �إجمالية تبلغ  9.000طن من الكلنكر يومي ًا .بد�أ االنتاج التجريبي يف خط الإنتاج الأول الذي
تبلغ طاقته الإنتاجية  6.000طن من الكلنكر يومي ًا وطحن الأ�سمنت  6.400طن يومي ًا يف �أكتوبر 2007م .كما بد�أ االنتاج التجريبي خلط الإنتاج الثاين بطاقة
�إنتاجية تبلغ  3.000طن من الكلنكر يومي ًا يف يوليو 2008م ،يف حني �أن الإنتاج التجريبي يف وحدة الطواحني التي تبلغ طاقتها الإنتاجية  5.800طن يومي ًا بد�أ يف
�أبريل 2009م .وقد ت�سلمت ال�شركة خطي الإنتاج الأول والثاين من املقاول الرئي�سي وبد�أ الإنتاج التجاري للخطني يف يناير 2009م ،بينما مت ت�سلم وحدة الطواحني
وبد�أ االنتاج التجاري يف مايو 2009م .وكان ال�سبب الرئي�سي للت�أخري يف ا�ستالم اخلط الأول هو الوقت الالزم لقيام املقاول ب�إنهاء جميع مالحظات ال�شركة
للإ�ستالم الإبتدائي والوقت الالزم لالنتهاء من كافة الأعمال املدنية و�أعمال �إقامة الهياكل الفوالذية ،و�أعمال تركيب املعدات والأعمال التجريبية ،وتقدمي �شهادة
�أداء اختبار من قبل املقاول الرئي�سي ،ولكن ذلك مل مينع ال�شركة من الإنتاج والبيع.
يو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية للكلنكر لكل خط ب�شكل يومي و�سنوي:
الطاقة الإنتاجية اليومية
 6.000طن
 3.000طن
 6.000طن (متوقع)

اخلط الأول
اخلط الثاين
اخلط الثالث

الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ( 320يوم)
 1،92طن
 0،96طن
 1،92طن

وقد ت�سلمت ال�شركة خطي الإنتاج الأول والثاين من املقاول الرئي�سي وبد�أ الإنتاج التجاري للخطني يف يناير 2009م ،بينما مت ت�سلم وحدة الطواحني وبد�أ الإنتاج
التجاري يف مايو 2009م.
يو�ضح اجلدول التايل القدرة الإنتاجية والكميات املنتجة من الكلنكر ون�سبة اال�ستغالل لكل خط يف ال�سنوات 2009م2010 ،م ،و2011م:

2009م
2010م
2011م

القدرة الإنتاجية
1.920.000
1.920.000
1.920.000

خط الإنتاج الأول
الكميات املنتجة
1.555.241
1.594.309
1.582.747

ن�سبة اال�ستغالل
%81
%83
%82

القدرة الإنتاجية
960.000
960.000
960.000

خط الإنتاج الثاين
الكميات املنتجة
927.768
767.736
814.859

ن�سبة اال�ستغالل
%97
%80
%85

امل�صدر :ال�شركة

وتبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ح�سب الرتخي�ص ال�صناعي التي حتملها ال�شركة  5،5مليون طن من الأ�سمنت 5،2 ،مليون طن من الإ�سمنت البورتلندي العادي،
و� 300ألف طن من الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات( ،ي�ضم هذا الرقم �إجمايل الطاقة الإنتاجية لل�شركة بعد ا�ستكمال اخلط الثالث ،والتي تبلغ طاقتهاالإنتاجية
ت�صميمية  1،92مليونطن كلنكر �سنوي ًا)  .كمية الإ�سمنت التي مت �إنتاجها خالل عام 2011م بلغ  2.778.186طن من الإ�سمنت البورتلندي العادي بن�سبة  %92من
�إجمايل الإنتاج ،و  232.872طن من الإ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات بن�سبة  %8من �إجمايل الإنتاج.
ولت�شغيل امل�صنع بالطاقة الإنتاجية الكاملة تقوم ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية و�شركة �أرامكو من �أجل توفري الوقود للخط
الثاين ،وتتوقع ال�شركة �أنه بعد اكتمال عملية االكتتاب� ،سوف توافق الوزارة على �إمداد الوقود ،وبناء على ذلك �سوف تقوم �شركة �أرامكو بتوفري الوقود الالزم
للخط الثاين .و�سوف تتخذ ال�شركة �أي�ض ًا الإجراءات الالزمة مع الوزارة و�شركة �أرامكو لتوفري الوقود للخط الثالث املزمع �إن�شائه (وذلك بعد االنتهاء من �إن�شائه)
يو�ضح اجلدول التايل كميات الوقود الالزمة لت�شغيل كل خط بالطاقة الإنتاجية الكاملة:
كميات الوقود الالزمة �سنوياً
اخلط الأول
اخلط الثاين
اخلط الثالث

258.000م
144.000م
3
210.000م
3
3
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وتخطط ال�شركة لإقامة م�صنع ا�ستغالل الطاقة احلرارية والذي �سيم ّكن جميع اخلطوط من ا�سرتداد و�إعادة ا�ستخدام ما ن�سبته  %24-%22من احلرارة النا�شئة
عن حرق الوقود وذلك بدورة ي�ؤدي �إلى تقليل ن�سبة الوقود املتطلب �إمدادها من �شركة �أرامكو وتقليل الإعتماد على زيت الوقود الثقيل مبا يقارب38.750م � 3سنوي ًا.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�شركة وقعت عقد ًا مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة بتاريخ  17نوفمرب 2011م لإن�شاء خط ثالث بطاقة �إنتاجية تبلغ 6.000
طن كلنكر يومي ًا وطحن �أ�سمنت بطاقة  8.000طن يومي ًا يف امل�صنع الرئي�سي ويتوقع بد�أ الإنتاج التجاري لهذا اخلط يف الربع الرابع من عام 2013م .وهذا من
�ش�أنه زيادة طاقة ال�شركة الإنتاجية الإجمالية �إلى  15.000طن من الكلنكر يومي ًا وزيادة طحن الأ�سمنت لت�صل �إلى  20.200طن يومي ًا( .ملزيد من املعلومات،
ف�ض ًال مراجعة ق�سم  « 5-15ملخ�ص العقود اجلوهرية»).
وقد طلبت ال�شركة �أي�ضا توفري الهند�سة والتوريد والإن�شاء مل�صنع ا�ستغالل الطاقة احلرارية املبددة للخطوط  1و 2و ،3مبا مي ّكن كل من هذه اخلطوط من
ا�سرتداد و�إعادة ا�ستخدام ما ن�سبته  ٪24-22من احلرارة النا�شئة عن احلرق يف �إطار عملية احلرق –يف عملية الكلنكر( -ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة
الق�سم  3-12من هذه الن�شرة).
وقد بلغت الطاقة الإنتاجية الكاملة للم�صنع الرئي�سي عام2010م ،على �أ�سا�س  320يوم من الإنتاج املقدر يف امليزانية (الأمر الذي �سمح بوجود نحو  45يوم من
ال�صيانة والتوقف املخطط) 2،88 ،مليون طن من الكلنكر با�ستخدام اخلطني الأول والثاين .وبلغ الإنتاج التجاري يف 2010م  2،36مليون طن من الكلنكر على
مدار  260يوم ًا من الإنتاج التجاري يف املتو�سط بني اخلطني (توقف الإنتاج ملدة  60يوم ًا ب�سبب اغالق خطوط الإنتاج نتيجة عطل كهربائي والذي نتج عنه م�شاكل
فنية �أخرى ،وقد قامت ال�شركة باال�ستعانة بخرباء من �شركة  ABB9لت�صحيح امل�شكلة والتي مت حلها ب�شكل دائم) ،وهو ما يعادل ا�ستغالل نحو  %82،0من الطاقة
املقدرة يف امليزانية .وتوقعت ال�شركة زيادة ا�ستغالل طاقتها املقدرة يف امليزانية خالل عام 2011م .وكان معدل ا�ستغالل الطاقة املقدر يف امليزانية للم�صنع يف
عام 2011م  2،62مليون طن ،بينما بلغ الإنتاج التجاري  2،39مليون طن ،وذلك ب�سبب توقف الإنتاج ملدة �شهرين ب�سبب �إغالق خطوط الإنتاج نتيجة لنق�ص الوقود
الالزم( ،وحلل هذه امل�شكلة تقوم ال�شركة حالي ًا با�ستخدام كميات الوقود الفائ�ضة والناجتة عن توقفات ال�صيانة للخط الأول لت�شغيل اخلط الثاين) وهو ما يعادل
ن�سبة ا�ستغالل حوايل  %84من الطاقة املقدرة يف امليزانية .ومن املخطط �أن تكون الطاقة الإنتاجية الت�صميمية للخط الثالث  2مليون طن من الأ�سمنت �سنوي ًا.
يقع امل�صنع الرئي�سي يف منطقة �إ�سرتاتيجية على جبل طويق يف جنران ،مما يتيح لل�شركة �سهولة الو�صول �إلى الأ�سواق امل�ستهدفة يف ع�سري وجازان باملنطقة
اجلنوبية ،ومدن الطائف وجدة ومكة يف املنطقة الغربية� .إن �أقرب مناف�س لل�شركة على الأ�سواق امل�ستهدفة يقع على بعد  800كيلومرت من هذه الأ�سواق ،مما
يحد من �شدة املناف�سة .بالإ�ضافة لذلك ف�إن امل�صنع الرئي�سي يقع بالقرب من الطريق ال�سريع الذي يربط جنران بالريا�ض ،مما ي�ؤدي �إلى خف�ض تكاليف النقل
والتوزيع يف املنطقة الو�سطى من اململكة العربية ال�سعودية.

3 33 -3هيكل المساهمين
البائعون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ماجد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد اهلل بن عبد العزيز بن �صالح الراجحي
حممد بن مانع بن �سلطان ابا لعال
�شركة عبد اللطيف �سعود البابطني واخوانه للتجارة واملقاوالت
�شركة جمموعة �سكاب
الأمري م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود
خالد بن �سعود عبد اهلل ال�شبلي
عبد الرحمن بن م�شبب بن على الكناين ال�شهري
�شركة ابناء عبداملح�سن عبدالرحمن �صالح املحي�سن القاب�ضة
�شركة عبد اهلل و�سعيد حممد عبايد بن زقر املحدودة
عبد اهلل بن �سامل بن و�سيمر الو�سيمر
وليد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة واملقاوالت ل�صاحبها عمر بابطني
خالد بن �صالح بن عبد العزيز الراجحي
عبد املح�سن بن عبد اهلل بن فهد احلكري
�شركة عبد الرحمن عبد اهلل املو�سى و�أوالده املحدودة

قبل االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%26،086
31.798.940
%13،043
15.898.940
%7،205
8.783.176
%6،347
7.736.940
%6،087
7.420.000
%6،087
7.420.000
%4،348
5.300.000
%4،348
5.300.000
%3،043
3.708.940
%2،609
3.180.000
%2،017
2.459.200
%1،739
2.120.000
%1،523
1.856.325
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000

 9هي �شركة رائدة عامليا يف تقنيات الطاقة والتكنلوجيا التي متكن املرافق العامة وعمالئها من امل�صانع على حت�سني �أدائهم يف حني خف�ض الأثر على البيئة.
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بعد االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%13،043
22.173.173
%6،521
11.086.217
%3،603
6.124.445
%3،173
5.394.913
%3،043
5.173.913
%3،043
5.173.913
%2،174
3.695.652
%2،174
3.695.652
%1،521
2.586.217
%1،304
2.217.391
%1،009
1.714.783
%0،870
1.478.261
%0،761
1.294.402
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696

البائعون

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

�شركة الريا�ض العاملية للأغذية
�شركة �آل�سعيدان للعقارات
�شركة املرقاب لأ�صحابها هند احليدر و�شركائها
خالد بن نا�صر بن عبد اهلل امل�سند
الأمرية �سارة بنت في�صل بن تركي بن عبد العزيز �آل �سعود
خالد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد العزيز بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
حممد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
الأمرية نوره بنت نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
الأمري م�شعل بن نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
الأمري عبد العزيز بن نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
�سلطان بن عادي بن م�صلح املطريي
�شركة البلحة للتجارة والت�سويق
حممد بن عبد العزيز بن �سليمان ال�سليم
�شركة ثمرات جنران املحدودة
الأمري نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
�إ�سماعيل حممد �أمني ح�سن
�سلمان بن �صالح بن حو�شان احلو�شان
�ضيف اهلل بن عمر الغامدي
فهد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي
عبد الوهاب بن �سعود بن عبد العزيز البابطني
بدر بن عبد املح�سن بن عبد الرحمن املحي�سن
عمر بن على بابطني
حممد بن �صالح الدين �سلهب
علي بن حممد بن جار اهلل الطويل اليامي
حممد بن را�شد بن من�صور ال�شرمان
ح�سني بن حممد بن هادي اليامي
عادل بن حممد جابر الغنه اليامي
عبد العزيز بن فار�س بن دوا�س اليامي
عبد اهلل بن جابر بن عبد اهلل القنه
اجلمهور
الإجمايل

قبل االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،087
1.325.000
%0،914
1.114.574
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،652
795.000
%0،652
795.000
%0،435
530.000
%0،435
530.000
%0،435
530.000
%0،326
397.500
%0،217
263.940
%0،211
257.580
%0،082
99.640
%0،035
42.665
%0،022
26.500
%0،006
7.420
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،000
0
%100،00
121.900.000

بعد االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،543
923.913
%0،457
777.185
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،326
554.348
%0،326
554.348
%0،217
369.565
%0،217
369.565
%0،217
369.565
%0،163
277.174
%0،108
184.044
%0،106
179.609
%0،041
69.478
%0،018
29.750
%0،011
18.478
%0،003
5.174
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%50،000
85.000.000
%100،00
170.000.000
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اجلداول التالية تو�ضح ملكية ال�شركات امل�ساهمة ون�سبة امللكية غري املبا�شرة يف �شركة ا�سمنت جنران:
شركة عبداللطيف سعود البابطين واخوانه (تأسست بتاريخ 1388/2/5هـ برأس مال قدره  2مليون
ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
عبداللطيف بن �سعود بن عبدالعزيز البابطني
عبدالوهاب بن �سعود بن عبدالعزيز البابطني
عبدالكرمي بن �سعود بن عبدالعزيز البابطني
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن �سعود البابطني
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%1،587
%1،587
%1،587
%1،587
%6،347

ن�سبة امللكية
%25
%25
%25
%25
%100

شركة مجموعة سكاب (تأسست بتاريخ 1428/11/30هـ برأس مال قدره  200مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
حممد بن علي بن م�سلم
م�سلم بن علي بن م�سلم
ابراهيم بن علي بن م�سلم
عبدالعزيز بن علي بن م�سلم
�سلطان بن علي بن م�سلم
ماجد بن علي بن م�سلم
في�صل بن علي بن م�سلم
ح�سني بن علي بن م�سلم
من�صور بن علي بن م�سلم
عرفة بنت علي بن م�سلم
فاطمة بنت علي بن م�سلم
نورة بنت علي بن م�سلم
نوال بنت علي بن م�سلم
دالل بنت علي بن م�سلم
المة بنت علي بن م�سلم
خلود بنت علي بن م�سلم
الهنوف بنت علي بن م�سلم
املها بنت علي بن م�سلم
العنود بنت علي بن م�سلم
و�ضحا ح�سني ن�صيب
فاطمة حممد ال�شارخ
فايزة علي الدوي�ش اجلربا
الإجمايل
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ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،190
%0،254
%0،254
%0،254
%6،08

ن�سبة امللكية
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%6،25
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%3،125
%4،1666
%4،1666
%4،1666
%100

شركة أبناء عبدالمحسن عبدالرحمن صالح المحيسن القابضة (تأسست بتاريخ 14118/5/11هـ برأس مال
قدره  7،5مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
بدر عبداملح�سن املحي�سن
�أحمد عبداملح�سن املحي�سن
تركي عبداملح�سن املحي�سن
في�صل عبداملح�سن املحي�سن
عبدالرحمن عبداملح�سن املحي�سن
فاطمة عبداملح�سن املحي�سن
نورة عبداملح�سن املحي�سن
جواهر عبداملح�سن املحي�سن
البندري عبداملح�سن املحي�سن
نوف عبداملح�سن املحي�سن
العنود عبداملح�سن املحي�سن
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،870
%0،380
%0،380
%0،380
%0،380
%0،109
%0،109
%0،109
%0،109
%0،109
%0،109
%3،04

ن�سبة امللكية
%28،58
%12،5
%12،5
%12،5
%12،5
%3،57
%3،57
%3،57
%3،57
%3،57
%3،57
%100

شركة عبداهلل وسعيد محمد عبايد بن زقر المحدودة (تأسست بتاريخ 1387/3/4هـ برأس مال قدره
 19،93مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
وهيب �سعيد بن زقر
�شركة في�صل �سعيد بن زقر
حممد عبيد بن �سعيد بن زقر
عبداهلل �سعيد بن زقر
�شركة الرثيا املتطورة التجارية
�صفية بنت �سعيد بن زقر
�سعاد بنت �سعيد بن زقر
�ألفت بنت �سعيد بن زقر
عبدالرحمن بن عبداهلل �أبار
غازي بن عبداهلل �أبار
عبداهلل بن حممود �أبار
�أمامة بنت عبداهلل �أبار
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،422
%0،422
%0،422
%0،422
%0،184
%0،184
%0،184
%0،184
%0،055
%0،055
%0،046
%0،028
%2،60

ن�سبة امللكية
%16،157
%16،157
%16،157
%16،157
%7،074
%7،074
%7،074
%7،074
%2،123
%2،123
%1،769
%1،061
%100

شركة فيصل سعيد بن زقر المحدودة (تأسست بتاريخ 1423/2/10هـ برأس مال قدره  0،5مليون ريال
سعودي)
ا�سم ال�شريك
في�صل �سعيد حممد عبيد بن زقر
غازي في�صل �سعيد بن زقر
نادين في�صل �سعيد بن زقر
هبه في�صل �سعيد بن زقر

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،357
%0،028
%0،014
%0،014

ن�سبة امللكية
%84،64
%6،72
%3،36
%3،36
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ا�سم ال�شريك
فاطمة عبداهلل حممد رفيع لنجاوي
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،008
%0،422

ن�سبة امللكية
%1،92
%100

شركة الثريا المتطورة التجارية المحدودة (تأسست بتاريخ 1428/10/9هـ برأس مال قدره  0،5مليون ريال
سعودي)
ا�سم ال�شريك
عبداهلل حممد �سعيد عو�ض
عدنان حممد �سعيد عو�ض
هدى حممد �سعيد عو�ض
ر�ضا حممد �سعيد عو�ض
ليلى حممد �سعيد عو�ض
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،053
%0،053
%0،026
%0،026
%0،026
%0،184

ن�سبة امللكية
%28،571
%28،571
%14،286
%14،286
%14،286
%100

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى وأوالده المحدودة (تأسست بتاريخ 1422/11/22هـ برأس مال قدره
 60مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
عبدالرحمن عبداهلل حمد املو�سى
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
�أحمد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
�أ�سامة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
وليد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
مرمي �أحمد �سليمان الرباك
هيام عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
�أمرية عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
عبري عبدالرحمن عبداهلل املو�سى
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،652
%0،104
%0،104
%0،104
%0،104
%0،078
%0،052
%0،052
%0،052
%1،30

ن�سبة امللكية
%50
%8
%8
%8
%8
%6
%4
%4
%4
%100

شركة الرياض العالمية لألغذية (تأسست بتاريخ 1414/1/28هـ برأس مال قدره  3مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
�شركة الريا�ض العاملية القاب�ضة للتجارة واملقاوالت
�سمو الأمري /خالد بن فهد بن في�صل الفرحان �آل �سعود
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%1،174
%0،130
%1،304

ن�سبة امللكية
%90
%10
%100

شركة الرياض العالمية القابضة للتجارة والمقاوالت (تأسست بتاريخ 1413/8/8هـ برأس مال قدره
مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
�سمو الأمري /خالد بن فهد بن في�صل الفرحان �آل �سعود
�سمو الأمري /م�شعل بن خالد بن فهد بن في�صل الفرحان �آل �سعود
الإجمايل
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ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%1،057
%0،117
%1،174

ن�سبة امللكية
%90
%10
%100

شركة آل سعيدان للعقارات (تأسست بتاريخ 1399/5/17هـ برأس مال قدره  3مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
ابراهيم حممد عبداهلل بن �سعيدان
بدر ابراهيم حممد بن �سعيدان
�أحمد ابراهيم حممد بن �سعيدان
حممد ابراهيم حممد بن �سعيدان
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%1،108
%0،065
%0،065
%0،065
%1،304

ن�سبة امللكية
%85
%5
%5
%5
%100

شركة المرقاب ألصحابها هند الحيدر وشركائها (تأسست بتاريخ 1407/10/19هـ برأس مال قدره 0،1
مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
هند حممد عبدالرحمن احليدر
�ساري ابراهيم عبدالكرمي املعيوف
مالك ابراهيم عبدالكرمي املعيوف
عبدالكرمي ابراهيم عبدالكرمي املعيوف
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،272
%0،326
%0،163
%0،326
%1،087

ن�سبة امللكية
%25
%30
%15
%30
%100

شركة عبر المملكة السعودية القابضة (تأسست بتاريخ 1429/2/26هـ برأس مال قدره  10مليون ريال
سعودي)
ا�سم ال�شريك
�شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة
فهد بن جزاء احلربي
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،499
%0،153
%0،652

ن�سبة امللكية
%76،562
%23،438
%100

شركة عبر المملكة للتنمية القابضة (تأسست بتاريخ 1427/7/8هـ برأس مال قدره  1.506.750ريال
سعودي)
ا�سم ال�شريك
�سليمان بن �سليم �سليم احلربي
�سعد بن �سليم �سليم ال�صاعدي
م�سلم بن �سليم �سليم احلربي
عبدالوهاب بن �سليم �سليم ال�صاعدي
تركي بن �سليم �سليم ال�صاعدي
عمر بن �سليم �سليم ال�صاعدي
�صالح بن �سليم �سليم ال�صاعدي
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،153
%0،153
%0،153
%0،019
%0،008
%0،007
%0،007
%0،499

ن�سبة امللكية
%30،61
%30،61
%30،61
%3،92
%1،63
%1،31
%1،31
%100

شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاوالت (تأسست بتاريخ 1416/2/6هـ برأس مال قدره
 0،5مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
�سلمان �سليم طري�س ال�صاعدي

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،326

ن�سبة امللكية
%50
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ا�سم ال�شريك
حممد �سليم طري�س ال�صاعدي
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،326
%0،652

ن�سبة امللكية
%50
%100

شركة البلحة للتجارة والتسويق (تأسست بتاريخ 1432/6/26هـ برأس مال قدره مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
حممد بن �صالح الدين بن �سيف الدين �سلهب
�شافيا �سعود عبدالعزيز الدغيرث
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،108
%0،108
%0،217

ن�سبة امللكية
%50
%50
%100

شركة ثمرات نجران المحدودة (تأسست بتاريخ 1426/1/6هـ برأس مال قدره  0.5مليون ريال سعودي)
ا�سم ال�شريك
�سمو الأمري نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
حممد بن مانع �أبا العال
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
%0،041
%0،041
%0،082

ن�سبة امللكية
%50
%50
%100

3 33 -3الرسالة واإلستراتيجية
3 33 -33 -3الرسالة
�أن ر�سالة ال�شركة هي تعزيز مكانتها يف الأ�سواق املبا�شرة من خالل توفري منتج عايل اجلودة مبوثوقية والإلتزام باملمار�سات التجارية الفعالة مبا يعظم املردود
الإقت�صادي جلميع الأطراف ذات العالقة والإ�ستفادة من �إرتفاع الطلب يف الأ�سواق الواعدة.
3 33 -33 -3اإلستراتيجية
تعتزم ال�شركة ا�ستنفاذ طاقاتها يف تلبية احتياجات الأ�سواق املجاورة وت�سويق الفائ�ض يف الأ�سواق البعيدة الواعدة ذات الفر�ص الغري م�ستغلة عن طريق ترويج
جودة املنتج وا�ستخدام �آليات لوج�ستية 10حتقق تطلعات العمالء.
3 33 -33 -3المنتجات
تقوم �شركة �أ�سمنت جنران حالي ًا ب�إنتاج وت�سويق نوعني من الأ�سمنت:الأ�سمنت البورتالندي العادي (« ،)»OPCوالأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات («.)»SRC
3 33 -33 -3األسمنت البورتالندي العادي
ي�شكل الأ�سمنت البورتالندي العادي حالي ًا �أكرث من  %90من �إنتاج الأ�سمنت .ولإنتاج طن واحد من الكلنكر ،يتم ت�سخني مزيج من احلجر اجلريي َ
والطني �أو مواد
�أخرى ذات مكونات وخوا�ص مماثلة �إلى درجة حرارة تبلغ  1،350درجة مئوية .يتكون املزيج يف الإ�سمنت البورتلندي العادي من  %83من احلجر اجلريي %12 ،من
الطني %1،7 ،من الرمل %1،8 ،من خام احلديد ،و  %1من البوك�سيت (وهو �صخر ي�ستخرج منه االملونيوم) .لدى ال�شركة طاحونتني (طاحونة يف امل�صنع الرئي�سي
وطاحونة �أخرى يف وحدة الطحن) حيث تنتج  %90من الإ�سمنت البورتلندي العادي ،وذلك لتلبية الطلب احلايل.
ُيعترب الأ�سمنت البورتالندي العادي منا�سب ًا ملعظم �أنواع الإن�شاءات احلديثة و التقليدية ،مبا يف ذلك جميع �أ�شكال املباين و�أعمال اخلر�سانة واخلر�سانة �سابقة
ال�شد و�أعمال الإ�صالحات.
3 33 -33 -3اإلسمنت المقاوم ألمالح الكبريتات
ي�ستخدم الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات يف بع�ض امل�شاريع مثل ال�سدود املعر�ضة لكميات كبرية من �أمالح الكربيتات .كما �أنه ي�ستخدم يف �أي �إن�شاءات يكون
لها تالم�س مبا�شر برتبة طينية والتي حتتوي على كمية كبرية من �أمالح الكربيتات مثل الأ�سا�سات والأعمدة .يتكون املزيج يف الإ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات
10
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�أكدت ال�شركة �أنه يف الوقت احلايل تدر�س مقرتح ًا لإن�شاء �شركة نقل خا�صة بها لت�سويق منتجاتها وتقدمي خدمات النقل للآخرين ،و تقوم �شركة ارن�ست اند يونغ ب�إعداد تقرير متهيدي لهذا الغر�ض.

من  %83،3من احلجر اجلريي %8،45 ،من الطني %4،28 ،من الرمل ،و  %3،94من خام احلديد .بينما يتم حتويل الكلنكر �إلى الإ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات
بنف�س الطريقة التي مت ذكرها �سابق ًا للإ�سمنت البورتالندي العادي .وتنتج ال�شركة من خالل الطواحني االربعة  %10من اال�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات لتلبية
الطلب احلايل يف ال�سوق.

3 33 -3عمليات التصنيع
3 33 -33 -3الخط األول
تبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة خلط الإنتاج الأول  6.000طن من الكلنكر يومي ًا كما تبلغ طاقة طحن اال�سمنت  6.400طن يومي ًا.
3 33 -33 -33 -3وصف عمليات التصنيع
يتكون ت�صنيع الإ�سمنت من املراحل التالية :التعدين والتك�سري والطحن واخللط واحلرق والطحن ثم التعبئة .وفيما يلي تو�ضيح لهذه املراحل:
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة التعدين
تتم عمليات التعدين يف املحاجر اخلا�صة بال�شركة بالقرب من امل�صنع الرئي�سي ،الأمر الذي ي�ضمن �سرعة نقل وت�أمني جميع مواد اخلام الأ�سا�سية وخا�صة
(احلجر اجلريي والطني واحلجرالرملي واجلب�س ) يف وقت �أقل وبكلفة تناف�سية لإنتاج الكلنكر با�ستخدام توليفة من املعدات والأيدي العاملة هي الأكرث اقت�صادية
وفعالية .ومتتلك ال�شركة �أ�سطو ًال كام ًال من �أف�ضل �آالت التعدين على م�ستوى العامل من �إنتاج �شركة كاتربلر ،بغية �ضمان الت�شغيل ال�سل�س لأن�شطة التعدين .ومتتلك
ال�شركة حالي ًا � 10شاحنات لنقل النفايات ،و 3بلدوزورات ،و 4حفارات ،ومكب�س واحد ،وماكينة ت�سوية مبحرك ،و 8لوادر بعجالت ،و 5لوادر توجيه.
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة التكسير
يتم نقل احلجر اجلريي امل�ستخرج �إلى امل�صنع بوا�سطة ال�سيور �إلى ك�سارة طاقتها الإنتاجية  1.200طن يف ال�ساعة كما يتم نقل املواد الت�صحيحية وامل�ضافة
(الطني وخام احلديد واجلب�س) بوا�سطة �شاحنات (قالبات) �إلى ك�سارة طاقتها الإنتاجية  450طن يف ال�ساعة .وحت�صل ال�شركة على احلديد اخلام من �أحد
املقاولني ،حيث يتم جلبه بال�شاحنات من مناجم يدمه الواقعة على م�سافة  200كيلومرت ًا تقريب ًا من امل�صنع الرئي�سي.
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة الطحن والخلط
يتم نقل املواد املجرو�شة من الك�سارات بوا�سطة ال�سيور �إلى م�ستودعات وبعد ذلك يتم توزيعها على حماقني خا�صة وجمهزة مبوازين ليتم التحكم بن�سب اخللط
املطلوبة ثم لنقلها عرب ال�سيور �إلى طاحونة مواد اخلام العمودية بطاقة  500طن يف ال�ساعة لتتم عملية الطحن .وتعترب طاحونة املواد اخلام الر�أ�سية جزء من
خط الإنتاج الرئي�سية ،حيث وظيفتها الأ�سا�سية هي طحن املواد اخلام وفق الدرجة املطلوبة.ويتم بعد الطحن تخزين املواد يف خزانات ت�سمى خزانات التجان�س
لتكون جاهزة لعملية احلرق يف الفرن.
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة الحرق
تتم عملية �إنتاج الكلنكر مبرور املواد اخلام املجرو�شة يف مبادل حراري مكون من خم�سة مراحل (تت�ضمن ت�سخني املواد اخلام يف �سخان م�سبق لفرتة  10-5ثوانٍ
ثم الت�سخني يف فرن لنحو  20دقيقة) حيث يتم تبادل احلرارة مع الهواء ال�ساخن ال�صاعد واملواد املطحونة التي تغذي الفرن املعد لذلك بطاقة  6.000طن يومي ًا
والذي تبلغ درجة حرارته 1.350درجة مئوية تقريب ًا حيث تتم عملية حرق و�صهر مزيج املواد اخلام وت�شكيلها على هيئة حبيبات �أثناء دوران الفرن وبعد ذلك يتم
تربيد املنتج من خالل املربد اخلا�ص يف نهاية الفرن بوا�سطة �إدخال الهواء اخلارجي.
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة طحن األسمنت
يتم نقل الكلنكر �إلى خزانات الكلنكر عرب ناقالت معدة لذلك ثم يتم نقله من اخلزانات بوا�سطة �سيور �إلى طاحونتني �أنبوبيتني بطاقة  160طن يف ال�ساعة لكل
منهما وحتتوي الطواحني على كرات حديدية خمتلفة الأحجام تقوم بطحن الأ�سمنت عند دوران الطواحني ،ثم ينقل الأ�سمنت املطحون �إلى خزانات الأ�سمنت
بوا�سطة ناقالت دالئية.
3 33 -33 -33 -33 -3مرحلة تعبئة األسمنت السائب والمكيس
يتم تعبئة الأ�سمنت املكي�س يف حمطة التعبئة بوا�سطة �أربع ماكينات بطاقة 100طن يف ال�ساعة لكل منها ثم تنقل الأكيا�س وحتمل ال�شاحنات �آلي ًا بطاقة 2.500
كي�س يف ال�ساعة حيث يبلغ وزن كل كي�س  50كيلوجرام .بينما يتم تعبئة ال�شاحنات بـ � 25إلى  30طن من الأ�سمنت ال�سائب عن طريق خراطيم تغذية �أ�سفل خزانات
الأ�سمنت .وتبلغ قدرة التعبئة الت�صميمية ال�شهرية للم�صنع  180.000طن من الأ�سمنت ال�سائب و  120.000طن من الأ�سمنت املكي�س.
وتقوم ال�شركة حالي ًا ب�إنتاج  150.000طن من اال�سمنت ال�سائب و  100.000طن من اال�سمنت املكي�س يف ال�شهر.
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3 33 -33 -3الخط الثاني
ي�ستخدم اخلط الثاين نف�س التقنية امل�ستخدمة يف اخلط الأول ب�شكل عام بطاقة �إنتاجية قدرها  3.000طن من الكلنكر يومي ًا وطحن �أ�سمنت بطاقة �إنتاجية
قدرها  5.800طن يومي ًا .وهو خط منف�صل عن اخلط الأول ،با�ستثناء اال�شرتاك يف من�ش�آت تك�سري وتخزين املواد الت�صحيحية وامل�ضافة واملرافق واملباين
امل�ستقلة عن امل�صنع وحمطة الطاقة .ويتم نقل الكلنكر الذي يتم �إنتاجه يف اخلط الثاين �إلى وحدة الطواحني بوا�سطة �شاحنات (قالبات) حيث يتم طحنه وتعبئته
ك�أ�سمنت �سائب و مكي�س.
3 33 -33 -3وحدة الطواحين
يتم نقل الكلنكر من اخلط الثاين يف امل�صنع الرئي�سي �إلى وحدة الطواحني ب�إ�ستخدام �شاحنات ويتم تفريغه داخل حماقن ثم يتم نقله عن طريق ال�سيور الناقلة
�إلى خزانات الكلنكر .وفور �إ�ضافة اجلب�س للكلنكر يتم طحنه يف طاحونتني �أنبوبيتني للأ�سمنت طاقة كل منها  135طن بال�ساعة .ثم يتم تعبئة الأ�سمنت املكي�س
يف حمطة التعبئة بوا�سطة ماكينتني بطاقة 100طن يف ال�ساعة لكل منهما ثم تنقل الأكيا�س وحتمل ال�شاحنات �آلي ًا مبعدل  2.500كي�س يف ال�ساعة .ويتم تعبئة
�شاحنات الأ�سمنت ال�سائب عن طريق خراطيم تغذية �أ�سفل خزانات الأ�سمنت.

3 33 -3التسويق والمبيعات
يتوفر يف ال�شركة كادر م�ؤهل وذو خربة يعمل على ت�سويق منتجاتها بكفاءة .وقد بد�أت ال�شركة �إنتاجها من الإ�سمنت يف عام 2008م .وقد بلغت مبيعات ال�شركة
من الأ�سمنت عام 2008م ،و2009م ،و2010م و 2011م 769.000 ،مليون طن 1.602.847 ،مليون طن 3.044.000 ،مليون طن و 3.011.058مليون طن
على التوايل ،حيث �أن  %40منها تقريب ًا �أ�سمنت مكي�س والباقي �أ�سمنت �سائب %90 .من مبيعات الإ�سمنت من البورتالندي العادي ،و  %10من املقاوم لأمالح
الكربيتات .وحيث �أن احلكومة ال�سعودية منذ عام 2008م فر�ضت حظر ًا على �صادرات الأ�سمنت ،لذلك ف�إن جميع املبيعات تتم حملي ًا.

3 33 -3المنشآت المساندة
3 33 -33 -3محطات الطاقة
متتلك ال�شركة يف امل�صنع الرئي�سي حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة  56ميجاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل والتي توفر الطاقة الالزمة للخطني الأول والثاين
واملن�ش�آت واملرافق امللحقة بهما� .أما وحدة الطواحني فيتم تزويدها بالطاقة من خالل حمطة م�ستقلة بطاقة  21ميجاوات تعمل �أي�ض ًا بزيت الوقود الثقيل .و تتولى
�شركة وارت�سيال ت�شغيل حمطتي الطاقة ،حيث يتم ا�ستخدام  0،25لرت من زيت الوقود الثقيل لإنتاج وحدة طاقة ( 1كيلو وات يف ال�ساعة) (ملزيد من املعلومات،
راجع الق�سم  2-5-15من ن�شرة الإ�صدار).
3 33 -33 -3المجمعات والمرافق السكنية
نظراً للموقع املعزول للم�صنع الرئي�سي� ،أن�ش�أت ال�شركة جممعات ومرافق �سكنية للعاملني باملوقع ،حيث يوجد جممع �سكني لإداريي امل�صنع يتكون من  42فيال و4
مباين للإ�سكان العائلي حتتوي على  72وحدة ،هذا بالإ�ضافة �إلى مرافق اخلدمات التي ت�شمل م�سجد ًا وعيادة ومتجر ًا للت�سوق ومطعم ًا و�صاالت �ألعاب ريا�ضية
وترفيهية ومدر�ستني ،بالإ�ضافة �إلى �سكن ومطعم حلوايل  80عام ًال يف وحدة الطحن.
كما يوجد بالقرب من امل�صنع جممع �سكني منف�صل لنحو  500عامل .وي�ضم هذا املجمع م�سجد ًا ومالعب ريا�ضية ومطعم ًا.
3 33 -33 -3المقر الرئيسي لإلدارة العامة والمباني اإلدارية األخرى
يقع مبنى املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جنران ويتكون من ثالثة طوابق ويت�سع املبنى لـ  80موظف تقريب ًا وي�ضم م�سجد ًا ومواقف لل�سيارات وم�ستودع كما يوجد
يف كل من امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني مبنى م�ستقل للإدارة.

3 33 -3المشغلون الفنيون
وقعت �شركة �أ�سمنت جنران عقد مع هولتكجلوبال �سوليو�شنز ،تقوم مبوجبه هولتكجلوبال �سوليو�شنزبتوفري العاملني الفنيني ذوي اخلربة ملراقبة ت�شغيل و�صيانة
وحدة الطواحني من قبل �شركة .HCRDI
كما وقعت ال�شركة عقد ت�شغيل و�صيانة مع �شركة � ،HCRDIإحدى ال�شركات التابعة ل�شركة ال�صني الوطنية ملواد البناء « ،»CNBMتقوم مبوجبه �شركة HCRDI

بت�شغيل و�صيانة وحدة الطواحني .ت�أ�س�ست �شركة ال�صني الوطنية ملواد البناء «� »CNBMسنة 1984م ،وت�شمل �أن�شطتها التجارية ت�صميم وت�صنيع وبيع مواد البناء
والأ�سمنت واملواد املركبة والزجاج .كما ت�شغل عدد ًا من م�صانع الأ�سمنت بطاقة �إنتاجية تزيد عن  160مليون طن �سنوي ًا.
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كما �أن ال�شركة لديها عقد ت�شغيل و�صيانة حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف كل من امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني مع �شركة وارت�سيال ال�سعودية والتي متثل
�شركة وارت�سيال الفنلندية �إحدى �أكرب م�صنعي مولدات الطاقة الكهربائية يف العامل.
ملزيد من التفا�صيل حول العقود ،يرجى مراجعة ق�سم «ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية» يف هذه الن�شرة.

3 33 -3المقاولون
�شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة يف اململكة العربية ال�سعودية ،هي املقاول الرئي�سي مل�شروع تنفيذ امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني .وقامت �شركة
ال�صني الوطنية ملواد البناء « »CNBMكمقاول من الباطن بتوريد جميع معدات امل�صنع ووحدة الطواحني.
3 33 -33 -3شركة نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة – المقاول الرئيسي
�شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة هي الق�سم الهند�سي والإن�شائي ل�شركة ن�سما القاب�ضة املحدودة ،والتي تُ�سهم يف قطاع ال�صناعة والبنية التحتية يف
اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1981م ،ويعهد لها تنفيذ كافة �أعمال البناء والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإن�شائية يف قطاعي الإن�شاءات وال�صناعة .ويبني
اجلدول التايل ملكية امل�ساهمني يف �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة:
ا�سم ال�شريك
�شركة عذيب القاب�ضة
�شركة روابي القاب�ضة
�شركة خالد علي الرتكي و�أوالده
�شركة ن�سما القاب�ضة
الإجمايل

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

ن�سبة امللكية
%20
%20
%25
%35
%100

3 33 -33 -3شركة الصين الوطنية لمواد البناء ( – )CNBMالمقاول الرئيسي من الباطن
�شركة  CNBMهي املقاول الرئي�سي من الباطن وقامت بتوريد وتركيب جميع معدات وماكينات امل�صنع وكذلك الت�شغيل التجريبي واختبارات الأداء� .شركة
ال�صني الوطنية ملواد البناء هي �شركة مملوكة بالكامل من قبل جمهورية ال�صني ال�شعبية .ملزيد من املعلومات حول �شركة  ،CNBMيرجى مراجعة ق�سم «امل�شغلون
الفنيون» يف هذه الن�شرة.

3 33 -3المعدات الرئيسية الكبرى
معظم املعدات والآالت الثقيلة التي مت تركيبها يف اخلطني الأول والثاين ووحدة الطواحني تعترب العن�صر الرئي�سي من عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية يف �صناعة
اال�سمنت ،والتي تتطلب كثافة ر�أ�سمالية عالية نظر ًا لتنوع وتخ�ص�ص الآالت واملعدات امل�ستخدمة والتي يتم ت�صنيعها يف كربى �شركات �أوروبا الغربية� ،أو ال�شركات
الأمريكية.
ال�شركة ب�صدد تنفيذ نظام ح�صر �أ�صولها والذي من �ش�أنه حت�سني �إدارة املعلومات (مثل التمويل/املحا�سبة ،الت�صنيع ،املبيعات واخلدمات) يف ال�شركة ب�أكملها،
وهذا بدوره �سي�سهل تدفق املعلومات داخلي ًا وب�شكل خا�ص املعلومات املتعلقة بالأ�صول الثابتة لل�شركة .على الرغم من �أن تنفيذ نظام ح�صر �أ�صول ال�شركة بد�أ يف
عام 2011م� ،إال �أنه لن يتم تنفيذ بع�ض الوحدات الإ�ضافية (مبا يف ذلك وحدة الأ�صول الثابتة) حتى نهاية الربع الأول من عام 2012م.

3 3 3 -3العضوية واالعتماد
ال�شركة ع�ضو يف االحتاد العربي للأ�سمنت ومواد البناء منذ عام 2006م وكذلك ع�ضو يف اللجنة الوطنية ل�صناعة الأ�سمنت التابع ملجل�س الغرف ال�سعودية منذ
فرباير 2011م .وقد قدمت ال�شركة للح�صول على �شهادة الآيزو  9001يف �إدارة اجلودة ،والآيزو  14001يف �إدارة اجلودة البيئية ،وعالمة اجلودة من الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة والتي تتوقع �أن حت�صل عليها بنهاية الربع الأول من عام 2012م .وتتبع ال�شركة معايري لل�سالمة يف خطوط الإنتاج ،حيث
تقوم مبراجعتها ب�شكل منتظم ل�ضمان مالئمتها امل�ستمرة.
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4.4الميزات التنافسية
4 44 -4نظرة عامة
ترى ال�شركة �أنها تتمتع بامليزات التناف�سية التالية:








املوقع الإ�سرتاتيجي
توفر كمية احتياطات كبرية من املواد اخلام على مقربة من امل�صنع الرئي�سي
املُدخالت واملنتجات عالية اجلودة
املرافق احلديثة
تكلفة الإنتاج التناف�سية
فريق �إداري م�ؤهل ومتمر�س
 ُم�شغلون فنيون م�ؤهلون ومتمر�سون

4 44 -44 -4الموقع اإلستراتيجي
ترى ال�شركة �أن موقعي امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني يجعلها يف و�ضع مميزً خلدمة �أ�سواقها الرئي�سية يف املنطقة اجلنوبية وخ�صو�ص ًا جنران وع�سري ،كما
�أنها مهي�أة خلدمة ال�سوق ال�سعودية يف مناطق �أخرى كاملنطقة الغربية .الأ�سواق احلالية امل�ستهدفة من قبل ال�شركة هي جنران وع�سري يف املنطقة اجلنوبية،
والطائف ،مكة ،وجدة يف املنطقة الغربية( .ملزيد من املعلومات عن هذه الأ�سواق ،ف�ض ًال راجع ق�سم رقم « 6قطاع الإ�سمنت» من هذه الن�شرة)
وت�ؤكد ال�شركة على وجود كميات كبرية من احتياطات املواد اخلام يف املنطقة اخلا�ضعة للرتخي�ص لأكرث من  50عام ًا من الإنتاج ،على �أ�سا�س تكاليف الإنتاج
املتوقعة( .امل�صدر :درا�سة اجلدوى لهولتك)
وتقع وحدة الطواحني على بعد  300كيلو مرت غرب امل�صنع الرئي�سي ونحو  70كيلومرت ًا غرب جنران على الطريق امل�ؤدي �إلى خمي�س م�شيط مما يجعلها �أكرث قرب ًا
للأ�سواق الرئي�سية يف منطقة ع�سري� ،أبها وخمي�س م�شيط ،من م�صانع �شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية ،حيث تتوقع ال�شركة �أن ي�شهد الطلب على الأ�سمنت زيادة
كبرية يف تلك املنطقة.
4 44 -44 -4توفر جميع المواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت
يتميز موقع امل�صنع الرئي�سي بتوافر �أربعة من املكونات الرئي�سية اخلم�سة (وهي احلجر اجلريي والطني واحلجر الرملي واجلب�س) يف موقع امتياز اال�ستغالل
الذي ا�ست�أجرته ال�شركة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،وتتوقع ال�شركة �أن توفر املواد اخلام االربعة على مقربة من امل�صنع الرئي�سي �سوف يرتتب عليه خف�ض
تكاليف الإنتاج.
�أما املكون الرئي�سي اخلام�س وهو خام احلديد فالكمية املطلوبة منه متدنية ويتم جلب النوع املطلوب من على بعد حوايل  200كم من موقع امل�صنع يف منطقة
جنران .ومتتلك ال�شركة احتياطات من خام احلديد كافية ملدة ثالث �سنوات من عام 2011م .ومتتلك �أي�ض ًا خيار �شراء خام احلديد من م�صادر �أخرى وفق ًا
لعقود يف حال دعت احلاجة �إلى ذلك.
وترى ال�شركة �أن هناك احتياطيات كافية من املواد اخلام املتاحة يف املنطقة مبوجب رخ�صة االمتياز لأكرث من  50عام ًا من الإنتاج ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى م�ستويات
الإنتاج املتوقعة( .امل�صدر :درا�سة اجلدوى لهولتك)
كما مت اكت�شاف احتياطيات من املياه عالية اجلودة يف موقع امل�صنع الرئي�سي .وقد مت حفر ثالثة �آبار مياه لإمداد املياه �إلى امل�صنع الرئي�سي (حيث يتم ا�ستخدامها
ب�صفة �أ�سا�سية لأغرا�ض التربيد) ومرافق اخلدمات امل�ساندة ،مبا يف ذلك املجمعات ال�سكنية.
4 44 -44 -4المواد الخام والمنتجات عالية الجودة
يتميز احلجر اجلريي واجلب�س املتوفران يف موقع االمتياز باجلودة العالية (امل�صدر :درا�سة اجلدوى لهولتك).وعلى وجه التحديد ،توجد ن�سب منخف�ضة من
القلويات ،مما يحد من احلاجة �إلى معاجلة املواد اخلام من خالل نظام الت�صفية « »By Passلإزالة هذه ال�شوائب .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن َ
الطني يحتوي على
م�ستويات عالية من الألومينا وحمتويات احلديد ،مما ُيحد من كميات خام احلديد املطلوب �شرا�ؤها كمادة �إ�ضافية ومقدار كميات الطني امل�ستخدمة يف عملية
الإنتاج.
�إن عملية �ضمان اجلودة بال�شركة و�إجراء الفحو�صات املختربية امل�ستمرة ح�سب املمار�سات ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية ت�ؤكد �أن منتجات ال�شركة تفي
دائم ًا مبتطلبات بل وتتجاوز معايري املوا�صفات ذات العالقة التي و�ضعتها اجلمعية الأمريكية الختبار املواد (« )»ASTMوهيئة املعايري الربيطانية (« .)»BSويف
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الوقت الراهن تعمل ال�شركة على احل�صول على �شهادة املوا�صفات من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة (« )»SASOوتتوقع ال�شركة احل�صول على
هذه ال�شهادة بنهاية الربع الأول من عام 2012م.
4 44 -44 -4المرافق الحديثة
متتلك ال�شركة مرافق ومعدات �إنتاج حديثة ،تُعد من بني الأحدث يف اململكة .وقد مت ت�صميم املرافق و�إن�شا�ؤها عن طريق جمموعة من املقاولني ال�سعوديني
وال�صينيني املتمر�سني الذين تعاقدت معهم ال�شركة مع احل�صول على املعدات الرئي�سية من �شركات ت�صنيع رائدة يف غرب �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية.
وتتوقع ال�شركة �أن تعمل مرافقها احلديثة على احلد من خماطر انقطاع العمل مع ال�سماح لها باحلفاظ على عملياتها ومعايريها الإنتاجية ذات اجلودة العالية.
4 44 -44 -4تكلفة اإلنتاج التنافسية
ترى ال�شركة �أن توفراملواد اخلام على مقربة من امل�صنع الرئي�سي �سيرتتب عليه انخفا�ض تكاليف الإنتاج ب�شكل ن�سبي على �أ�سا�س ما يلي:
 انخفا�ض تكاليف النقل والتخل�ص من خملفات الت�صنيع؛
 �إنخفا�ض ر�سوم الإ�ستغالل احلجر اجلريي (كانت ال�شركة تقوم بدفع ر�سوم منخف�ضة لإ�ستغالل احلجر اجلريي �إلى وزارة البرتول والرثوة املعدنية حتى
نهاية عام 2011م وذلك لتخفيف �أعباء وم�صاريف ماقبل الت�شغيل على ال�شركات اجلديدة ملدة خم�س �سنوات� ،أما الآن ف�إنها تدفع نف�س معدل الر�سوم
املفرو�ضة على �شركات الأ�سمنت القدمية)؛
 يف ظل انخفا�ض ن�سبة القلويات يف احلجر اجلريي ف�إنه ال حاجة �إلى ت�شغيل نظام الت�صفية « »By Passلإزالة ال�شوائب ،مما يجنب ال�شركة تكاليف �إ�ضافية
ب�سبب تلك العملية؛
 حتتوي روا�سب الطني على ن�سبة كبرية من �أكا�سيد احلديد ،وهو ما يخفّ�ض كميات خام احلديد املزمع �شرا�ؤها من م�صادر خارجية؛ �إن جودة املواد اخلام
العالية تعمل على حت�سني ا�ستقرار عملية الإنتاج ،مما يحد من خماطر التوقف �أو �صعوبات الإنتاج .
 �إن ا�ستقرار عملية الإنتاج ب�سبب جودة املواد اخلام �ست�ؤدي �إلى زيادة الإنتاجية ،والتوفري يف ا�ستهالك الوقود.
�إن توفر املواد اخلام الرئي�سية من حماجر ال�شركة املوجودة يف موقع امل�صنع �سي�ساعد يف تخفي�ض النقل ب�صورة كبرية مقارنة مبنتجي الأ�سمنت الآخرين .ونظر ًا
لأن م�صنع ال�شركة هو من بني امل�صانع الأحدث يف اململكة العربية ال�سعودية ،فذلك من �ش�أنه �أن يخف�ض تكاليف الإ�صالح وال�صيانة وحاالت توقف الإنتاج غري
املخطط لها مقارنة باملناف�سني الذين ميلكون مرافق �أقدم.
ونظر ًا لبعد امل�سافة بني وحدة الطواحني وامل�صنع الرئي�سي ،ف�إن ال�شركة تتكبد تكاليف نقل �إ�ضافية تبلغ  26ريال �سعودي للطن الواحد من الكلنكر .غري �أنه يتم
تعوي�ض هذه التكلفة من خالل مبيعات ال�شركة لعمالئها يف منطقة ع�سري ،التي تتمتع ب�أ�سعار تناف�سية و و�صول �سهل ملنتجات ال�شركة ،والذي بدوره عزز تغلغل
وانت�شار ال�شركة يف ال�سوق.
وا�ستناد ًا �إلى العوامل الواردة �أعاله ،تتوقع ال�شركة �أن تتمتع مبيزة تناف�سية من حيث التكلفة باملقارنة معمنتجي الأ�سمنت الآخرين.
4 44 -44 -4الفريق اإلداري المؤهل والمتمرس
يعمل لدى ال�شركة فريق �إداري متمر�س وميتلك معرفة وا�سعة ب�صناعة الأ�سمنت .ويحظى كبار امل�س�ؤولني يف ال�شركة بخربة هائلة متتد على مدار �سنوات عديدة
ت�شمل جماالت الإدارة والإنتاج واملبيعات والت�سويق يف قطاع الأ�سمنت.ويدعم كبار امل�س�ؤولني بال�شركة موظفون متمر�سون ،ميتلكون �سنوات عديدة من اخلربة ذات
ال�صلة التي اكت�سبوها يف �أعمال مماثلة .ملزيد من املعلومات راجع ق�سم (« 8هيكل ال�شركة وحوكمتها»)
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المشغلون الفنيون المؤهلون والمتمرسون
ُ 4 44 -44 -4
مت التعاقد على مراقبة وت�شغيل م�صانع ال�شركة ومرافقها و�صيانتها من خالل �إ�سنادها �إلى �شركتني عامليتني متمر�ستان ،معهد هيفي لأبحاث وت�صاميم اال�سمنت
( )HCRDIو وارت�سيال .ولالطالع على معلومات �إ�ضافية عن هذه ال�شركات ،يرجى مطالعة ق�سم «امل�شغلون الفنيون» من ن�شرة الإ�صدار احلالية .ولالطالع على
تفا�صيل �إ�ضافية عن اتفاقيات الت�شغيل والإدارة ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم الوارد حتت عنوان «ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية» من ن�شرة الإ�صدار احلالية.
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5.5االقتصاد السعودي
5 55 -5نظرة اقتصادية عامة
فيما يتعلق بالبيانات عن االقت�صاد ال�سعودي و�صناعة اال�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية املدرجة يف الق�سمني  5و  6من هذه الن�شرة ،يرجى االطالع على
التقرير الكامل ل�سوق اال�سمنت املعد من قبل ارن�ست اند يونغ ،والتي يتم ت�ضمينها بالكامل يف غرفة البيانات .حيث �أن جميع املعلومات الواردة يف الق�سمني  5و 6
م�صدرها تقرير �شركة ارن�ست اند يونغ لدرا�سة ال�سوق ،مامل ين�ص على خالف ذلك.
يعتمد اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية على النفط وتفر�ض احلكومة �ضوابط �صارمة على الأن�شطة االقت�صادية الكربى كاحلفر والإ�ستخراج والتوزيع .وهي
�صدّرة للنفط «الأوبك».
متتلك �أكرث من  %20من احتياطيات النفط العاملية امل�ؤكدة ،وتُ�صنف باعتبارها �أكرب مُ�صدِّ ر للنفط ،وتلعب دور ًا رائد ًا يف منظمة الدول املُ َ
وقد �ساعدت �أ�سعار النفط املرتفعة يف ال�سابق على تعزيز النمو وزيادة الإيرادات احلكومية ال�سعودية للموجودات الأجنبية.
لقد كانت التنمية االقت�صادية يف اململكة العربية ال�سعودية على مدار �أكرث من  35عام ًا تخ�ضع ب�شكل كبري خلطط تنمية اقت�صادية خم�سية .وقد ركزت اخلطط
اخلم�سية الأولى على تنمية البنية التحتية يف اململكة ،فيما ركزت اخلطط الالحقة ب�شكل متزايد على تنمية املوارد الب�شرية والقطاع اخلا�ص.
وقد ركزت احلكومة ال�سعودية خالل العقد املا�ضي على اخل�صخ�صة ،ال �سيما يف القطاعني ال�صناعي والزراعي .وتعك�س خطة التنمية التا�سعة الرتكيز على
التنويع االقت�صادي والأهمية املتزايدة لتنمية القطاع غري النفطي يف اململكة العربية ال�سعودية.
5 55 -55 -5إجمالي الناتج المحلي
حظي الإقت�صاد يف اململكة العربية ال�سعودية ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف عام 2010م .كما �أن الإنفاق العام واال�ستثمار القوي من جانب احلكومة ال�سعودية كان مبثابة نقطة
انطالق لدعم وتعزيز التعايف خالل املراحل الأولى ،فيما ا�ستقرت �أ�سعار منتجات النفط ال�سعودية و�أ�سهمت ب�شكل �إيجابي يف النمو االقت�صادي الكلي .هذا وقد
تراجع الن�شاط يف القطاع اخلا�ص ب�سبب الأو�ضاع االئتمانية املتوترة ،لكن من املتوقع �أن يت�سارع وي�ساعد� ،إلى جانب ال�صادرات واال�ستهالك احلكومي ،يف دفع
معدل النمو الفعلي لإجمايل الناجت املحلي لي�صل �إلى  %3،2يف عام 2010م ونحو  %4،5يف عام 2011م.
يبني اجلدول التايل امل�ؤ�شرات الإقت�صادية و معدل النمو الفعلي واال�سمي لإجمايل الناجت املحلي للمملكة العربية ال�سعودية بني عام 2009م – و 2011م.
جدول : 1-5المؤشرات االقتصادية
امل�ؤ�شرات االقت�صادية
�إجمايل الناجت املحلي الفعلي (الن�سبة املئوية للتغيري)
�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي (بالبليون ريال �سعودي)
�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي للفرد (بالريال ال�سعودي)
�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي للفرد (تعادل القوة ال�شرائية بالريال ال�سعودي)
امل�صدر:جلوبال �إن�سايت
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2009م

2010م

2011م

%0،6
1.409.25
55.533
88.083

%3،2
1.724.63
66.603
89.940

%4،5
1.939.6
73.432
92.661
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5 55 -55 -5التضخم
انخف�ض معدل الت�ضخم يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2011م ،حيث بلغ متو�سط الزيادة ال�سنوية  %5،0مقارنة مبعدل  %5،4يف عام 2010م .ومن املتوقع �أن
يرتفع معدل الت�ضخم �إلى  %5،2يف عام 2012م لكن من املتوقع �أن ينخف�ض خالل ال�سنوات القادمة .وترجع �أ�سباب الإرتفاع والإنخفا�ض يف معدل الت�ضخم �إلى
13
التغري يف ن�سبة الطلب املحلي على ال�سلع مما ي�ؤدي �إلى �إرتفاع و�إنخفا�ض �أ�سعار الغذاء وال�سكن.
جدول  : 2-5التضخم (2008م – 2011م)
امل�ؤ�شرات االقت�صادية

2008م

2009م

2010م

2011

الت�ضخم (الن�سبة املئوية للتغيري)

%9،9

%5،1

%5،4

%5

امل�صدر:جلوبال �إن�سايت
  11امل�ؤ�شرات الإقت�صادية لعام 2011م هي ارقام متوقعة حيث �أن الأرقام الفعلية غري متوفرة
 12جلوبل ان�سايت هي �شركة عاملية للمعلومات ذات م�ستوى عاملي مع خرباء يف جماالت الطاقة ،االقت�صاد ،املخاطر اجليو�سيا�سية ،وغريها من املجاالت.
 13امل�صدر :جلوبل ان�سايت
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5 55 -55 -5مؤشرات التجارة والحسابات الجارية
بعد هبوط فائ�ض احل�سابات اجلارية �إلى  99،38مليار ريال �سعودي ( 26،5مليار دوالر �أمريكي) يف عام 2009م ،مقارنة مببلغ  496،13مليار ريال �سعودي
( 132،3مليار دوالر �أمريكي) يف 2008م ،فقد ا�ستعاد عافيته لي�صل �إلى  215،63مليار ريال �سعودي ( 57،5مليار دوالر �أمريكي) (مبا يعادل  %13من �إجمايل
الناجت املحلي) يف عام 2010م.يرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى حت�سن �أ�سعار النفط والطلب اخلارجي القوي.
خالل عام 2011م ،و�صل ر�صيد احل�سابات اجلارية يف اململكة العربية ال�سعودية �إلى  255،15مليار ريال �سعودي ( 72،9مليار دوالر �أمريكي) (�أي نحو %14
من �إجمايل الناجت املحلي) كما ارتفع الفائ�ض التجاري لي�صل �إلى  624،38مليار ريال �سعودي ( 166،5مليار دوالر �أمريكي) (�أي نحو  %32من �إجمايل الناجت
املحلي).
الجدول :3-5المملكة العربية السعودية – مؤشرات التجارة والحسابات الجارية (2009م – 2011م)
التجارة واحل�سابات اجلارية
ت�صدير ال�سلع (باملليار ريال �سعودي)
ا�سترياد ال�سلع (باملليار ريال �سعودي)
امليزان التجاري (باملليار ريال �سعودي)
امليزان التجاري (كن�سبة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي)
ر�صيد احل�ساب اجلاري (باملليار ريال �سعودي)
ر�صيد احل�ساب اجلاري (كن�سبة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي)

2009م

2010م

2011م

711،38
308،62
402،72
28،6
99،38
7،1

903،75
343،13
560،63
32،5
215،63
12،5

1،010،83
390،16
621،04
32
271،92
14

امل�صدر:جلوبال �إن�سايت

من املتوقع �أن ي�ستمر ارتفاع �أ�سعار النفط وزيادة الإنتاج يف تعزيز ال�صادرات النفطية للمملكة ،كما يتوقع �أن ي�ؤدي تعزيز الن�شاط االقت�صادي والتجارة العاملية
�إلى توفري الدعم ل�صادرات اململكة غري النفطية .و ُيرجح �أن يظل امليزان التجاري وميزان احل�سابات اجلارية يف اململكة قوي ًا خالل ال�سنوات القادمة بف�ضل و�ضع
اململكة العربية ال�سعودية ك�أكرب مُ�صدِّ ر للنفط على م�ستوى العامل.

5 55 -5التنويع االقتصادي
تعكف اململكة العربية ال�سعودية حالي ًا على ا�ستك�شاف خيارات جديدة للنمو االقت�صادي .وتتبع احلكومة �سيا�سة طموحة جتاه ال�صناعات املختلفة بد ًء من التعدين
واملعادن وحتى البرتوكيماويات والأ�سمنت وال�سيارات ،وذلك يف �إطار �سعيها لتنويع فر�ص العمل عرب كافة املجاالت.كما يجري �إدخال تو�سعات �ضخمة على
القطاعات ال�صناعية مثل احلديد والأملنيوم والأ�سمنت يف حماولة للوفاء بالطلب مع منو �سوق دول جمل�س التعاون اخلليجي.
5 55 -55 -5اإلنشاءات
تُ�شكل اململكة العربية ال�سعودية �سوق الإن�شاءات الأكرب يف منطقة ال�شرق الأو�سط بالكامل حيث يجري تنفيذ م�شاريع مبليارات الرياالت ال�سعودية ،كما �أن هناك
العديد من امل�شاريع الأخرى يف مرحلة التخطيط بوا�سطة القطاعني العام واخلا�ص� .إن املباين ال�شاهقة على طول كورني�ش جدة ويف الريا�ض تقف �شاهدة على
ت�سارع ن�شاط الإن�شاءات عرب �أنحاء اململكة يف ال�سنوات الأخرية .كما يجري تطوير م�شاريع مباين فندقية ومكتبية مبليارات الرياالت ال�سعودية يف الريا�ض وحدها.
هذا فيما توا�صل احلكومة م�شاريعها الرئي�سية يف قطاعي ال�صناعة والبنية التحتية ،مثل املدن االقت�صادية يف اململكة .وتنعقد الآمال على �أن تُ�سهم املدن
ال�صناعية القائمة واملخططة يف اململكة� ،إلى جانب املدن االقت�صادية ال�ستة ،يف اال�ستثمارات اخلا�صة من �أجل تعزيز التوجه نحو تنويع االقت�صاد بعيد ًا عن
االعتماد على النفط.
وتعمل �أن�شطة الإن�شاءات على تعزيز قطاع الأ�سمنت وغريها من قطاعات مواد البناء .وهناك فر�ص كربى يف القطاعني احلكومي واخلا�ص لال�ستثمار يف هذه
املجاالت ويف خدمات تدريب العمالة املاهرة مثل املهند�سني الكهربائيني وامليكانيكيني.
5 55 -55 -5البتروكيماويات
حتظى اململكة العربية ال�سعودية مبيزة تناف�سية يف �صناعات البرتوكيماويات بف�ضل وفرة �إمدادات النفط والغاز الطبيعي ،وقد عملت بالفعل على تطوير �أكرث من
جممع �ضخم للبرتوكيماويات .وقد ركز الإنتاج ال�سعودي يف املقام الأول على �سال�سل منتجات امليثانول والإيثيلني .هذا وتُدار �صناعة البرتوكيماويات ال�سعودية يف
الغالب عن طريق م�شروعات م�شرتكة بني �شركات تابعة للحكومة ال�سعودية و�شركات دولية كربى.
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5 55 -5بيئة األعمال
ذكر البنك الدويل يف تقريره ال�سنوي «مزاولة الأعمال التجارية» لعام 2011م 14باململكة العربية ال�سعودية كواحدة من �أف�ضل  10دول يف جمال الإ�صالح االقت�صادي
يف عام 2011م ،حيث تقدمت اململكة �إلى املركز  12من بني  181دولة ،و�أ�شار �إلى �أن اململكة تعد من �أي�سر الدول التي ميكن مزاولة الأعمال التجارية بها.
ووفق ت�صنيفات البنك الدويل ،تُ�ص َّنف اململكة على �أنها الأف�ضل بني دول ال�شرق الأو�سط بل �أنها تتقدم على اقت�صاديات نا�ضجة مثل فرن�سا والنم�سا .وتهدف
اململكة حالي ًا �إلى �أن تكون من بني �أف�ضل ع�شر دول تناف�سية على م�ستوى العامل بحلول 2012م ،حيث تركز ب�شكل متزايد على بناء اقت�صاد قائم على املعرفة.

5 55 -5التأثير على صناعة األسمنت
�سوف ت�ؤثر الزيادة يف الن�شاط االقت�صادي على القطاعات املختلفة لالقت�صاد �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .حيث �أعلنت احلكومة عن العديد من امل�شاريع
ال�ضخمة ،مثل املدن االقت�صادية يف رابغ وجازان وحائل واملدينة .وبنا ًء عليه ،تتوقع ال�شركة �أن يظل الطلب على الأ�سمنت واملنتجات املرتبطة بالإن�شاءات قوي ًا
خالل ال�سنوات القادمة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،تتوقع ال�شركة �أن تخلق هذه امل�شاريع ال�ضخمة فر�ص ًا �إ�ضافية ل�شركة �أ�سمنت جنران من �أجل توفري الأ�سمنت
�إلى تلك امل�شاريع اجلاري تنفيذها �أو املخطط لها يف املنطقة اجلنوبية ومنطقتي الريا�ض ومكة املكرمة .وفيما يتعلق بتوفري اال�سمنت يف منطقتي الريا�ض ومكة
املكرمة ،ف�سوف تتحمل ال�شركة تكلفة نقل هي  60ريال �سعودي للطن و  70ريال �سعودي للطن على التوايل.
وعالوة على ذلك تهدف خطة التنمية التا�سعة �إلى:15
 �إن�شاء مليون وحدة �سكنية ملواكبة  %80من حجم الطلب املتوقع على الإ�سكان خالل �سنوات خطة التنمية التا�سعة 2010م – 2014م ،موزعة على مناطق
اململكة بحيث تقوم ببنائها اجلهات التالية:
الهيئة العامة للإ�سكان :بناء � 66ألف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق اململكة.
�صندوق التنمية العقارية :متويل بناء نحو � 109ألف وحدة �سكنية من خالل تقدمي � 90ألف قر�ض يف خمتلف مناطق اململكة.
عدد من اجلهات احلكومية :بناء نحو � 50ألف وحدة �سكنية ملن�سوبيها.
القطاع اخلا�ص :متويل وبناء � 775ألف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق اململكة.
 توفري نحو  226مليون مرت مربع من الأرا�ضي لإقامة امل�شروعات ال�سكنية املتوقع بنا�ؤها يف القطاعني العام واخلا�ص خالل �سنوات اخلطة يف خمتلف مناطق
اململكة مع توفري البنى التحتية لتلك امل�شاريع.
 قيام الهيئة العامة للإ�سكان خالل �سنوات اخلطة ب�إ�ستكمال الت�صاميم الهند�سية جلميع امل�شروعات املناطة بها عالوة على مهام الإ�شراف على تنفيذ
الوحدات ال�سكنية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستكمال �إعداد ا�سرتاتيجية الإ�سكان باململكة ،و�إعداد الدرا�سات والبحوث الإ�سكانية ح�سب احلاجة ،وايجاد قاعدة
معلومات �إ�سكانية.
 قيام وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية بالبدء يف تطبيق نظام (كود) البناء ال�سعودي على القطاع ال�سكني.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع الأهداف املحددة بالن�سبة للوحدات والأرا�ضي ال�سكنية بح�سب املناطق الإدارية خطة التنمية الإدارية:
املنطقة

�صندوق التمنية
العقارية (�ألف وحدة)

الهيئة العامة
للإ�سكان(�ألف وحدة)

الريا�ض

23

4

198

مكة املكرمة

20

4

229

253

املدينة املنورة

9

6،5

50

65،5

18،3

الق�صيم

9

4

32

45

12،6

ال�شرقية

13،5

4

103

120،5

33،7

ع�سري

7

4

52

63

17،6

تبوك

4،5

4

24

32،5

9،1

14
15

القطاع اخلا�ص
(�ألف وحدة)

�إجمايل الوحدات ال�سكنية
(�ألف وحدة)*

الأرا�ضي ال�سكنية
(مليون مرت مربع)

225

63
71

www.doingbusiness.org
امل�صدر :وزارة الإقت�صاد والتخطيط
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املنطقة

�صندوق التمنية
العقارية (�ألف وحدة)

الهيئة العامة
للإ�سكان(�ألف وحدة)

القطاع اخلا�ص
(�ألف وحدة)

�إجمايل الوحدات ال�سكنية
(�ألف وحدة) *

الأرا�ضي ال�سكنية
(مليون مرت مربع)

حائل

5

6

14

25

7

احلدود ال�شمالية

3

6

7،5

16،5

4،6

جازان

5

6،5

31

42،5

11،9

جنران

4

6،5

14

24،5

7

الباحة

3

4

11،5

18،5

5،1

اجلوف

3

6،5

9

18،5

5،1

الإجمايل

109

66

775

950

266

امل�صدر :وزارة الإقت�صاد والتخطيط
*ي�ضاف �إلى الإجمايل (� )50ألف وحدة ت�شيدها اجلهات احلكومية ملن�سوبيها حتتاج �أرا�ضي �سكنية بنحو  14مليون مرت مربع.
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6.6قطاع األسمنت
6 66 -6سوق األسمنت في المملكة العربية السعودية
6 66 -66 -6استهالك األسمنت
�شهد ا�ستهالك الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية منو ًا من نحو  15،9مليون طن يف عام 2000م �إلى  48،5مليون طن يف عام 2011م .وقد �شهد ا�ستهالك
الأ�سمنت معدالت منو ثابتة من 2001م وحتى 2011م ،حني و�صل �إلى ذروته عند  48،5مليون طن وهو ما كان يرجع بالدرجة الأولى �إلى امل�شاريع احلكومية
ال�ضخمة.
الجدول  1-6استهالك األسمنت من 2000م إلى 2011م بالمليون طن في السنة
ال�سنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ا�ستهالك الأ�سمنت
15،9
19،9
21،0
22،6
24،1
25،4
24،8
27،1
32،4
36،7
41،2
48،5

النمو ()%
()6
25
6
8
7
5
()2
9
19
13
12
18

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق

يت�ضح من اجلدول الوارد �أعاله �أن معدالت النمو يف ال�سنوات الفردية خالل العقد املا�ضي قد �أظهرت تباينات كبرية .غري �أن معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي
لل�سنوات من 2000م �إلى 2011م بلغ نحو .%7 ،10
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6 66 -66 -6توزيع االستهالك
الجدول  2-6االستهالك
املنطقة

املنطقة

الو�سطى

الريا�ض
الق�صيم
حائل

ال�شرقية
ال�شمالية

ال�شرقية
اجلوف
احلدود
ال�شمالية

الغربية

منطقة
مكة
تبوك
املدينة

اجلنوبية

جازان
ع�سري
الباحة
جنران

اململكة العربية
ال�سعودية

احلجم التقديري
لل�سوق يف 2008م
باملليون طن
8،18
1،84
0،56
10،58
4،45
0،56

احلجم التقديري
لل�سوق يف 2009م
باملليون طن
10،20
1،89
1،41
13،5
5،41
0،68

احلجم التقديري
لل�سوق يف 2010م
باملليون طن
11،19
2،05
1،54
14،78
6،03
0،61
0،69

احلجم التقديري
لل�سوق يف 2011م
14
باملليون طن
13،19
2،41
1،82
17،42
7،11
0،72
0،81

27،1
5،0
3،7
35،8
14،6
1،5
1،7

0،78

6،09
8،0

1،30
8،90

1،53
10،49

3،2
21،6

0،52
1،80
10،99
1،47
2،54
0،79
0،80
5،60

0،97
2،44
11،41
1،56
2،62
0،82
0،70
5،7

1،01
2،70
12،61
1،70
2،90
0،83
1،00
6،43

1،19
3،18
14،86
2،00
3،42
0،98
1،18
7،58

2،5
6،5
30،6
4،1
7،0
2،1
2،4
15،6

32،40

36،70

41،24

48،50

100

0،22

8،67

2011م  %من
الإجمايل

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق

ُ 6 66 -66 -6م ِّ
حفزات استهالك األسمنت
تمُ ثل التنمية العقارية والبنية التحتية املُح ِّفز الرئي�سي ال�ستهالك الأ�سمنت .و�سوف نورد �أدناه مناق�شة حول املُح ِّفزات الرئي�سية للطفرة الأخرية يف منو ا�ستهالك
الأ�سمنت .وقد مت ا�ستخال�ص البيانات امل�ستخدمة يف هذه املناق�شة من درا�سة ل�سوق الأ�سمنت �أجرتها �شركة �إرن�ست ويونغ.
قطاع البناء السكني
كان قطاع البناء ال�سكني وال يزال �أحد املُح ِّفزات الرئي�سية للطلب .والعامل الرئي�سي وراء النمو يف قطاع البناء ال�سكني هي واحدة من �أ�سرع معدالت النمو ال�سكاين
على م�ستوى العامل (مبعدل منو يبلغ نحو � %2سنوي ًا) .ومع منو ال�سكان ،يلزم توفري املزيد من امل�ساكن .و�إلى جانب العمل على تطوير مناطق �سكنية جديدة للوفاء
باحتياجات �أعداد ال�سكان املتنامية ،يجري كذلك حتديث املن�ش�آت القدمية وهو ما ترتب عليه �أي�ض ًا زيادة احلاجة للأ�سمنت .كما تعمل احلكومة على حتويل
تركيزها باجتاه الإن�شاءات ال�سكنية .وفق ًا ملا مت تداوله يف و�سائل االعالم �ستعاين اململكة العربية ال�سعودية من نق�ص يف عدد املنازل اجلديدة مبعدل  1,5مليون
منزل بحلول عام 2015م و 4,5مليون منزل بحلول عام 2025م .هذا فيما تخطط احلكومة ال�سعودية لبناء مليون منزل �سكني جديد بحلول عام 2014م.17
  16املعلومات املتعلقة بعام 2011م غري متاحة ومل تن�شر بعد .ولغر�ض التحديث مت تخ�صي�ص اال�ستهالك الكلي ليبلغ  48,5مليون طن ،ومت توزيعها على كل منطقة وفق ًا حلجم اال�ستهالك يف ال�سنوات ال�سابقة.
�سيتم ت�أكيد الأرقام فور توفرها.
 17امل�صدر الأ�سا�سي )www.about.com( :امل�صدر الكامل)http://construction.about.com/b/2011/02/23/saudi-arabia-the-ambitious-arabic-development-plan.htm( :
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ويف فرباير من عام 2011م ،مت زيادة ر�أ�س مال �صندوق التنمية العقارية بالدولة مببلغ  40مليار ريال �سعودي لتوفري املزيد من قرو�ض الإ�سكان .كما مت تخ�صي�ص
 3,5مليار ريال �سعودي مل�ساعدة العائالت منخف�ضة الدخل على �إ�صالح منازلهم و�سداد فواتري الكهرباء واملياه .وف�ض ًال عن ذلك ،رفعت احلكومة ميزانية الهيئة
العامة للإ�سكان مبعدل  15مليار ريال �سعودي .ومن املرجح �أن تُعجل الهيئة العامة للإ�سكان مبنح م�شاريع الإ�سكان .ويف مار�س من عام 2011م ،ومن خالل
جمموعة �أخرى من املرا�سيم امللكية ،خ�ص�صت احلكومة ال�سعودية مبلغ ًا �إ�ضافي ًا بواقع  250مليار ريال �سعودي لإن�شاء  500.000وحدة �سكنية يف �أنحاء اململكة
العربية ال�سعودية.
وتوجد حالي ًا م�شاريع �إ�سكان تبلغ قيمتها نحو 750مليار ريال �سعودي ( 200مليار دوالر �أمريكي) جاري العمل على تنفيذها بالفعل كما وافقت احلكومة بالفعل
على خطة تنمية بقيمة  1.444مليار ريال �سعودي ( 385مليار دوالر �أمريكي) .وقد �شهدت املتطلبات املالية املتوقعة لقطاعات التنمية الرئي�سية يف خطة التنمية
التا�سعة للمملكة العربية ال�سعودية (2010م 2014 -م) زيادة بن�سبة  %67,2لت�صل �إلى  1.444,6مليار ريال �سعودي ( 385,2مليار دوالر �أمريكي) من 863,9
مليار ريال �سعودي ( 230,3مليار دوالر �أمريكي) يف خطة التنمية الثامنة.
قطاع البناء غير السكني
على غرار قطاع البناء ال�سكني� ،شهد قطاع البناء غري ال�سكني هو الآخر معدالت منو �ضخمة .وهذا ي�شمل امل�شاريع التجارية واملجمعات املكتبية والأ�سواق ال�ضخمة
«الهايربماركت�س» واملباين املدر�سية واجلامعية ومراكز الت�سوق .وقد �شهد الن�شاط اال�ستثماري يف هذا القطاع طفرة كبرية .وهناك خطط لتد�شني مبادرات
�ضخمة يف جدة ويف م�شروع تطوير جبل عمر مبكة .وت�شري التقارير �إلى �أن ن�سبة املباين غري ال�سكنية يف قطاع البناء الإجمايل قد �شهدت منو ًا على مدار ال�سنوات
الأخرية.
البنية التحتية
�ش ّكلت البنية التحتية من الناحية التاريخية احل�صة الأ�صغر ن�سبي ًا يف جمموع النفقات الإن�شائية ،لكنها تعمل على حتفيز النمو الأخري الذي �شهده الطلب على
الأ�سمنت .ت�شمل البنود الواردة يف هذه الفئة م�شاريع التنمية املدنية واملطارات والطرق ومرافق توليد الكهرباء وحمطات معاجلة املياه ونظم ال�صرف وخالفه.
وتهدف خطة التنمية التا�سعة �إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لل�سدود وحمطات التحلية بن�سبة  %115,2بحلول عام 2014م .وقد مت تخ�صي�ص  111,1مليار ريال
�سعودي ( 29,6مليار دوالر �أمريكي) للموانئ و�شبكة ال�سكك احلديدية وم�شاريع النقل واالت�صاالت مبا ي�شكل زيادة قدرها  %96,6عن اخلطة ال�سابقة .ومن
املتوقع تعزيز البنية التحتية للنقل عن طريق م�شاريع مثل ميناء ر�أ�س الزور وتو�سعة �شبكة ال�سكك احلديدية (مبا ي�شمل �إن�شاء خط يربط بني ال�شمال واجلنوب
وقطار احلرمني ال�سريع وم�شروع اجل�سر الربي ال�سعودي) .ومن بني م�شاريع املوانئ املخطط لها �أو اجلاري تنفيذها مطار امللك عبد العزيز يف جدة ومطار
املدينة املنورة.
6 66 -66 -6قطاع البناء
حظي قطاع البناء بدعم قوي من احلكومة يف ال�سنوات الأخرية بف�ضل �إ�سرتاتيجية احلكومة الرامية �إلى تطوير اقت�صاد غري معتمد على النفط .وقد و�ضعت
احلكومة خطط ًا طموحة ترمي �إلى م�ضاعفة النمو االقت�صادي على مدار العقدين القادمني ،وهذا ي�شمل زيادة متو�سط معدل النمو ال�سنوي لقطاع البناء من %4,9
يف ال�سنة يف الفرتة من 2006م �إلى 2010م لي�صل �إلى  %7,2يف الفرتة من 2010م �إلى 2014م (امل�صدر:خطة التنمية التا�سعة).
هذا وقد منا قطاع البناء يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %6,1يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م بحوايل  7,87مليار ريال �سعودي ( 2,11مليار دوالر
امريكي) ،وهو ما يعززه امل�شاريع التي تبلغ تكلفتها مليارات الرياالت ال�سعودية �سواء تلك اجلاري الإعداد لها �أو اجلاري تنفيذها حالي ًا .وا�ستناد ًا �إلى عدد امل�شاريع
امل�ستمرة ،فمن املتوقع �أن يكون امل�شهد متو�سط املدى للمملكة العربية ال�سعودية �إيجابي ًا ،مع توقع بلوغ متو�سط النمو الفعلي � %4سنوي ًا بني 2011م و2015م يف قطاع
البناء .ومن املتوقع �أن ترتفع قيمة القطاع بدورها من  86,6مليار ريال �سعودي ( 23,1مليار دوالر �أمريكي) لت�صل �إلى  121,5مليار ريال �سعودي ( 32,4مليار
دوالر �أمريكي) بني عامني 2011م و2015م.
�أر�سلت الهيئة العامة للطريان املدين باململكة العربية ال�سعودية يف �أغ�سط�س من عام 2010م دعوات �إلى ثماين �شركات م�ؤهلة من �أجل تقدمي عطاءاتها لتطوير
املرحلة الأولى من مطار املدينة .وت�شمل املرحلة الأولى ،والتي تبلغ تكلفتها  6,75مليار ريال �سعودي ( 1,5مليار دوالر �أمريكي) ،تطوير مرافق جوية وبرية يف
املطار .كما قامت الهيئة العامة للطريان املدين برت�سية عقود لتعزيز �أعمال التطوير والتو�سعة امل�ستمرة ملطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة .ومن بني الأهداف
املقرتحة مل�شروع مطار جدة الدويل اجلديد �إن�شاء �أربعة مبانٍ جديدة ل�صاالت ال�سفر وخط �سكك حديدية �سريعة مع ت�صميم الطاقة اال�ستيعابية للمطار بحيث
ت�ستوعب  80مليون راكب �سنوي ًا .وعلى نحو مماثل ،قامت اململكة العربية ال�سعودية يف �سبتمرب 2010م برت�سية خم�سة عقود بقيمة  1,290مليار ريال �سعودي
( 344مليون دوالر �أمريكي) لت�شغيل و�صيانة  24مطار يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .تغطي العقود التي متتد على مدار خم�س �سنوات مطار الأمري حممد
بن عبد العزيز الدويل يف املدينة ومطارات �أخرى يف العال وحائل وتبوك والوجه .ت�شمل اخلطط االقت�صادية توفري خم�ص�صات للإ�سكان منخف�ضة التكلفة
واملرافق التعليمية ومراكز الرعاية ال�صحية والبنية التحتية للنقل واملرافق العامة .بيد �أنه مل يت�ضح بعد كيف �أن هذه اخلطط �سوف تتالءم مع النفقات الواردة
يف امليزانية ،وما �إذا كانت تلك اخلطط ت�أتي بالإ�ضافة �إلى اخلطط اال�ستثمارية الكبرية املُعلن عنها من قبل .وقد خططت احلكومة ال�سعودية لإنفاق �أموال
طائلة على «م�شاريع كربى» مثل الطرق وال�سكك احلديدية واملوانئ واملدن اجلديدة خالل اخلم�س �سنوات القادمة .وهذا ي�شمل م�شاريع �ضخمة للتنمية العقارية
وتطوير البنية التحتية .وقد مت الإعالن عن العديد من «امل�شاريع ال�ضخمة» مثل مدينة املعرفة يف املدينة املنورة ومدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية ومدينة جازان
االقت�صادية ومدينة الأمري عبد العزيز بن م�ساعد االقت�صادية ومدينة املنطقة ال�شرقية االقت�صادية ومدينة تبوك االقت�صادية .هذا ويعمل الطلب على الإ�سكان
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على تعزيز قطاع البناء .وت�شري التقديرات �إلى �أن قطاع الإ�سكان ،والذي يحفزه يف املقام الأول النمو ال�سكاين (واملُقدّر بـ � %2سنوي ًا) ،يتطلب  163.500وحدة
�سنوي ًا للوفاء بعدد الوحدات ال�سكنية يف اململكة التي و�صلت �إلى  2,62مليون وحدة بحلول 2010م .وت�شري التوقعات البديلة امل�ستندة �إلى ت�صاريح البناء التي
�أ�صدرتها البلديات �إلى  37.000وحدة �سكنية �سنوي ًا حتى 2010م .وتدل هذه االجتاهات يف قطاع الإن�شاءات على منو قوي يف الطلب على الأ�سمنت يف اململكة
العربية ال�سعودية يف امل�ستقبل.
بالإ�ضافة �إلى اال�ستثمار املبا�شر يف القطاع ،ي�ستفيد قطاع البناء كذلك من القطاعات الأخرى ،حيث �إن كافة القطاعات اجلديدة واجلاري تو�سعتها كقطاع
الإ�سمنت ،وال�صلب ،ومعدات ومواد البناء تتطلب �أعما ًال مدنية .الطلب
من املرجح �أن ي�ؤدي االنتعا�ش االقت�صادي �إلى زيادة يف الطلب على قطاع الأ�سمنت .حيث و�صل الطلب على الأ�سمنت �إلى  48,5مليون طن يف عام 2011م ،بزيادة
قدرها  %17,7عن م�ستويات عام 2010م.
تقوم تقديرات الطلب امل�ستقبلي على متو�سط ارتباط ا�ستهالك الأ�سمنت يف املا�ضي ب�إجمايل الناجت املحلي وال�سكان .و ُيعترب �إجمايل الناجت املحلي وال�سكان من
بني املتغريات الرئي�سية حيث �إنهما يظهران ترابط ًا كبري ًا با�ستهالك الأ�سمنت .ومن املرجح �أن ي�شهد ا�ستهالك الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية منو ًا غري
م�سبوق َا خالل ال�سنوات القادمة بف�ضل املرا�سيم الأخرية التي �أ�صدرتها احلكومة وم�شاريع البنية التحتية املحتملة املخطط لها وفق خطة التنمية التا�سعة .وقد
متت درا�سة هذه العوامل �أي�ض ًا عند تقدير الطلب املتوقع على الأ�سمنت �أثناء الفرتة املقبلة.
وبنا ًء على درا�سة �سوق اال�سمنت التي اعدتها �شركة ارن�ست ويونغ ف�إن الطلب على الأ�سمنت �سي�شهد زيادة يف امل�ستقبل.
6 66 -66 -6العرض
6 66 -66 -66 -6الطاقة اإلنتاجية الحالية
حتى عام 2007م كان عدد �شركات اال�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية ثمان �شركات .وقد دخلت ال�سوق �أربع �شركات �إ�ضافية يف عام 2008م� :شركة �أ�سمنت
جنران و�شركة �أ�سمنت الريا�ض و�شركة �أ�سمنت املدينة و�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية .وقد ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت اجلوف يف عام 2010م .ومتتلك ال�شركات
الثالث ع�شرة جمتمعة قدرة �إنتاجية �إجمالية تبلغ نحو  47,84مليون طن من الأ�سمنت �سنوي ًا .وهي ال تقوم بت�صنيع الأ�سمنت خارج اململكة .وقد كانت واردات
اململكة من الأ�سمنت على مدار ال�سنوات الأخرية ال تكاد تُذكر.
الجدول  :5-6شركات األسمنت السعودية (الطاقة اإلنتاجية وحجم الطلب حسب المناطق
بالمليون طن سنويًا في 2008م 2010 -م)
ا�سم املُنتِج
�شركة الأ�سمنت ال�سعودية
1
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية
2
الإجمايل يف املنطقة ال�شرقية
�شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودية
3
�شركة �أ�سمنت الق�صيم
4
�شركة �أ�سمنت الريا�ض
5
�شركة �أ�سمنت املدينة
6
�شركة �أ�سمنت ال�صفوة
7
الإجمايل يف املنطقة الو�سطى
�شركة �أ�سمنت ينبع
8
�شركة الأ�سمنت العربية
9
الإجمايل يف املنطقة الغربية
� 10شركة �أ�سمنت تبوك
� 11شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية
� 12شركة �أ�سمنت اجلوف
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الطاقة الإنتاجية (باملليون طن)
2011م
2010م
2009م
2008م
7،68
7،68
7،68
4،80
3،20
3،20
3،20
3،20
10،88
10،88
10،88
8
6،08
6،08
6،08
6،08
3،52
3،52
3،52
3،52
3،20
3،20
1،6
1،6
1،60
1،60
1،6
1،6
0،44
14،84
14،4
12،8
12،8
4،70
4،00
4،00
4،00
3،84
3،84
3،84
2،80
8،54
7،84
7،84
6،8
1،28
1،28
1،28
1،28
1،92
1،92
1،92
1،92
1،60
1،60
-

حجم الطلب (باملليون طن)
2011م
2010م
2009م
2008م

4،45

5،41

6،03

7،11

10،58

13،5

14،78

17،42

10،99

11،41

12،61

14،86

ا�سم املُنتِج
الإجمايل يف املنطقة ال�شمالية
� 13شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
� 14شركة �أ�سمنت جنران
الإجمايل يف املنطقة اجلنوبية
الإجمايل يف اململكة العربية ال�سعودية

الطاقة الإنتاجية (باملليون طن)
2011م
2010م
2009م
2008م
4،80
4،8
3،2
3،2
6،08
6،08
6،08
6،08
2،88
2،88
2،88
2،88
8،96
8،96
8،96
8،96
48،02
46،88
43،68
39،76

حجم الطلب (باملليون طن)
2011م
2010م
2009م
2008م
1،53
1،30
0،68
0،78

5،60
32،40

5،70
36،70

6،43
41،15

7،58
48،50
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يو�ضح اجلدول �أعاله الطاقة الإنتاجية واال�ستهالك للأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية من عام 2008م �إلى 2010م ،والذي يبني وجود فائ�ض من الأ�سمنت
للأعوام 2008م و2009م و2010م على �صعيد اململكة ،ووجود نق�ص ب�سيط يف عام 2011م .يف عام 2011م ،عانت املنطقة الو�سطى والغربية نق�ص يف الأ�سمنت
وذلك نتيجة زيادة الطلب من امل�شاريع الكربى واملبادرات احلكومية املعلن عنها م�ؤخر ًا يف تلك املناطق ،بينما تخطى العر�ض الطلب يف باقي مناطق اململكة.
وبلغت الطاقة الإنتاجية للأ�سمنت يف عام 2011م يف املنطقة اجلنوبية  8،96مليون طن (�أي نحو  %18،66من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة) ،فيما بلغت
 8،54مليون طن يف املنطقة الغربية (�أي نحو  %17،78من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة) ف�ض ًال عن انتاج  14،84مليون طن يف املنطقة الو�سطى (�أي نحو
 %30،90من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة) .الإ�ضافات اجلديدة يف الطاقة الإنتاجية
من املرجح توفري طاقات �إنتاجية �إ�ضافية يف �أنحاء اململكة عن طريق امل�شاركني احلاليني يف ال�سوق وامل�ستثمرين اجلدد .ويتمثل العائق الأكرب �أمام الدخول �إلى
قطاع الأ�سمنت يف اململكة يف احل�صول على رخ�صة تعدين او رخ�صة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية .فقد حال ذلك دون تقدم العديد من امل�شاريع التي مت
الإعالن عنها من قبل.
وقد �إزدادت الطاقة الإنتاجية لقطاع الأ�سمنت ال�سعودي �إلى  48،02مليون طن يف عام 2011م مقارنة بـ  46،88مليون طن يف عام 2010م� ،إذ �أ�ضافت �شركة
�أ�سمنت ينبع حوايل  0،7مليون طن يف عام 2011م .بينما �أ�ضافت �شركة �أ�سمنت ال�صفوة حوايل  0،44مليون طن يف عام 2011م .و�شركة �إ�سمنت ال�صفوة هي
�شركة م�شرتكة بني �أع�ضاء من جمموعة اخلياط ،و�شركة الفارج ،وهي من �أكرب ال�شركات يف العامل يف �صناعة مواد البناء والإن�شاء ومقرها يف فرن�سا .وتقوم
ب�إنتاج الإ�سمنت من خالل م�صنعها الواقع يف �شمال �شرق مدينة جدة وبطاقة انتاجية قدرها  1،9مليون طن �سنوي ًا .وبد�أ الإنتاج التجريبي يف ال�شركة يف بداية
18
عام 2011م ،بينما بد�أ الإنتاج التجاري يف نهاية مايو 2011م.
للمنتجين الحاليين
الجدول :6-6الزيادة المتوقعة للقدرة اإلنتاجية ُ
ا�سم املُنتِج
�شركة �أ�سمنت ينبع
�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
�شركة الأ�سمنت ال�شمالية
�شركة �أ�سمنت جنران
الإجمايل

الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية املتوقعة
(باملليون طن)
2،5
1،60
0،96
2،00
7،06

ال�سنة الأولى املتوقعة للإنتاج
2012م
2012م
2013م
2014م
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الجدد
المنتجين ُ
الجدول  :7-6الزيادة المتوقعة للطاقة اإلنتاجية المخطط لها من قبل ُ
ا�سم املُنتِج اجلديد
�شركة �أ�سمنت ال�صفوة
�شركة �أ�سمنت الباحة
�شركة �أ�سمنت حائل
الإجمايل

الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية املتوقعة
(باملليون طن)
1،00
1،60
1،60
4،20

ال�سنة الأولى املتوقعة للإنتاج
2012م
2014م
2013م
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يلخ�ص اجلدول التايل ت�أثري خمتلف القدرات الإنتاجية الإ�ضافية و�سيناريو العر�ض للقدرات الإنتاجية الإجمالية يف قطاع الأ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية
لعام 2012م:
الجدول  8-6إجمالي الطاقة اإلنتاجية لشركات األسمنت في المملكة العربية السعودية في عام
2012م
ا�سم املُنتِج
�شركة الأ�سمنت ال�سعودية
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية
املنطقة ال�شرقية
�شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودية
�شركة �أ�سمنت الق�صيم
�شركة �أ�سمنت الريا�ض
�شركة �أ�سمنت املدينة
املنطقة الو�سطى
�شركة �أ�سمنت ينبع
�شركة الأ�سمنت العربية
�شركة �أ�سمنت ال�صفوة
املنطقة الغربية
�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
�شركة �أ�سمنت جنران
املنطقة اجلنوبية
�شركة �أ�سمنت اجلوف
�شركة �أ�سمنت تبوك
�شركة الأ�سمنت ال�شمالية
املنطقة ال�شمالية
الإجمايل

�إنتاج الأ�سمنت 2012م (باملليون طن)
7،68
3،20
10،88
6،08
3،52
3،20
1،60
14،4
7،20
3،84
1،44
12،48
7،68
2،88
10،56
1،60
1،28
1،92
4،80
53،12
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6 66 -6األسواق المستهدفة
ت�ضم الأ�سواق التي ت�ستهدفها ال�شركة املنطقة اجلنوبية �إلى جانب املنطقتني الغربية والو�سطى و�إن كان �إلى درجة �أقل .وتتكون املنطقة اجلنوبية من مناطق جازان
وع�سري والباحة وجنران .وع�سري هي الأكرث �سكان ًا� ،إذ ُيقدر تعداد �سكانها بنحو  1،8مليون ن�سمة� .أما جازان فهي الأكرث كثافة �سكانية �إذ يبلغ عدد �سكانها حوايل
 1،3مليون ن�سمة .واملنطقة الأ�صغر من حيث تعداد ال�سكان هي الباحة .وتُعترب جازان املنطقة الأكرث تطور ًا من الناحية التجارية يف املنطقة ،حيث تتم معظم
الأن�شطة التجارية من خالل مينائها .وتقوم ال�شركة حالي ًا ببيع الأ�سمنت يف منطقتي جنران وع�سري يف املنطقة اجلنوبية ،حيث بلغت مبيعاتها يف عام 2011م
 863.157طن من الأ�سمنت بن�سبة  %29من �إجمايل املبيعات ،و 875.864طن من الأ�سمنت بن�سبة  %29من �إجمايل املبيعات على التوايل .بالإ�ضافة �إلى ذلك
تقوم ال�شركة ببيع الأ�سمنت يف املنطقة الغربية ،ووادي الدوا�سر ،واملنطقة الو�سطى ،واملنطقة ال�شرقية ،حيث بلغت مبيعاتها يف عام 2011م  1.088.964طن
من الأ�سمنت بن�سبة  %35من �إجمايل املبيعات ،و 80.401طن من الأ�سمنت بن�سبة  %3من �إجمايل املبيعات  ،و  49.343طن من الأ�سمنت بن�سبة  %2من �إجمايل
املبيعات ،و  53.329طن من الأ�سمنت بن�سبة  %2من �إجمايل املبيعات على التوايل.
6 66 -66 -6استهالك األسمنت
بلغ ا�ستهالك الأ�سمنت عام 2011م يف املنطقة اجلنوبية  7،58مليون طن (�أي نحو  %15،6من اال�ستهالك الوطني) ،فيما مت ا�ستهالك  10،49مليون طن يف
املنطقة الغربية (�أي نحو  %21،6من اال�ستهالك الوطني) ف�ض ًال عن ا�ستهالك  17،42مليون طن يف املنطقة الو�سطى (�أي نحو  %27،1من اال�ستهالك الوطني).
يو�ضح اجلدول �أدناه اال�ستهالك لعام 2009م 2010 ،م و2011م يف الأ�سواق امل�ستهدفة:
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الجدول :10-6استهالك األسمنت في األسواق المستهدفة
املنطقة

املدن

الغربية
الو�سطى

مكة
الريا�ض
جازان
ع�سري
الباحة
جنران

اجلنوبية
الإجمايل

ا�ستهالك 2009م (باملليون طن يف
ال�سنة)
8
10،2
1،56
2،62
0،82
0،70
23،9
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ا�ستهالك 2010م (باملليون طن يف
ال�سنة)
8،90
11،19
1،70
2،90
0،83
1،00
26،52

ا�ستهالك 2011م (باملليون طن يف
ال�سنة)
10،49
13،19
2،00
3،42
0،98
1،18
31،26

6 66 -66 -6خصائص األسواق المستهدفة
6 66 -66 -66 -6نسب المنتجات المباعة
ُي�شكل الأ�سمنت البورتالندي العادي (وهو النوع الأكرث �شيوعا من اال�سمنت امل�ستخدم يف اململكة ،واملنا�سب ملعظم �أنواع الإن�شاءات احلديثة والتقليدية)  %88من
الأ�سمنت املُباع يف املنطقة اجلنوبية ،و %75من اال�سمنت املباع يف منطقة الريا�ض و %44من اال�سمنت املباع يف منطقة مكة املكرمة .بينما ُي�شكل الأ�سمنت املقاوم
لأمالح الكربيتات (وهو النوع امل�ستخدم يف م�شاريع ال�سدود واالن�شاءات التي يكون لها تالم�س مبا�شر برتبة طينية) ن�سبة  %12من اال�سمنت املباع يف املنطقة
اجلنوبية و %25من اال�سمنت املباع يف الريا�ض ،و %23من �سوق منطقة مكة املكرمة ،بينما يباع الأ�سمنت البوزوالين البورتالندي يف مكة املكرمة فقط (وي�ستخدم
هذا النوع من الإ�سمنت يف �إن�شاء �سدود املياه و�أية �إن�شاءات �أخرى تت�أثر بالرطوبة والبيئة احلارة ،وميكن لهذا النوع من الإ�سمنت �أن يحل مكان جميع �أنواع
الإ�سمنت الأخرى) وي�شكل ن�سبة  %33من ال�سوقها ،مع العلم �أن �شركة ا�سمنت جنران ال تقوم ب�إنتاج هذا النوع من اال�سمنت .هذا وتبلغ ن�سبة الأ�سمنت ال�سائب
املباع نحو  %60من مبيعات ال�شركة يف الأ�سواق امل�ستهدفة ،فيما ُي�شكل الأ�سمنت املُعب�أ ن�سبة الـ  %40املتبقية ،مبا يتوافق مع الن�سب املباعة من قبل ال�شركات
الأخرى يف اململكة.
6 66 -66 -66 -6األسعار
يتجاوز متو�سط �أ�سعار الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات �أ�سعار الأ�سمنت البورتالندي العادي بنحو � 10إلى  20ريال �سعودي للطن .وعند البيع بكميات �ضخمة،
ف�إن �أ�سعار الأ�سمنت املُعب�أ تتجاوز �أ�سعار الأ�سمنت ال�سائب بنحو  10رياالت �سعودية للطن .يبني اجلدول التايل �أ�سعار الأ�سمنت احلالية يف ال�سوق امل�ستهدفة.
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الجدول :11-6أسعار األسمنت تسليم المصنع في عام 2011م (بالريال السعودي في الطن)
املنطقة
اجلنوبية  -جنران
اجلنوبية  -ع�سري
الغربية
الو�سطى

الأ�سمنت البورتالندي
املُعب�أ
260
260
250
260

ال�سائب
250
250
250
220

الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات
املُعب�أ
ال�سائب
280
270
280
270
280
270
280
250

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

6 66 -66 -6المنافسة في األسواق المستهدفة
تُعد �شركة �أ�سمنت جنران و�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية حالي ًا املنتجان الرئي�سيان يف املنطقة اجلنوبية من اململكة العربية ال�سعودية .ويوجد ل�شركة �أ�سمنت
املنطقة اجلنوبية ثالثة م�صانع يف مناطق جازان وع�سري ومكة املكرمة.
ويوجد لدى �شركة ا�سمنت جنران م�صنع واحد ووحدة طواحني واحدة يف جنران.
ويف املنطقة الغربية من اململكة العربية ال�سعودية ،يوجد ل�شركة الأ�سمنت العربية م�صنع يف رابغ كما يوجد ل�شركة �أ�سمنت ينبع م�صنع يف ينبع وهما املنتجان
الرئي�سيان يف املنطقة الغربية .وتقوم ال�شركة و�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية بتوفري كميات حمدودة من الأ�سمنت يف هذه املنطقة.
ومن بني املنتجني الرئي�سيني للأ�سمنت يف املنطقة الو�سطى �شركة �أ�سمنت اليمامة و�شركة الأ�سمنت املدينة و�شركة �أ�سمنت الريا�ض .يبني اجلدول �أدناه العر�ض
الفعلي للأ�سمنت يف الأ�سواق امل�ستهدفة .جميع الأرقام للأعوام 2009م و2010م و2011م.
الجدول :12-6العرض في األسواق المستهدفة
امل�صانع
�شركة �أ�سمنت ينبع
�شركة الأ�سمنت العربية
املنطقة الغربية
�شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودية
�شركة �أ�سمنت الريا�ض
�شركة �أ�سمنت املدينة
�شركة �أ�سمنت ال�صفوة
املنطقة الو�سطى
�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
�شركة �أ�سمنت جنران
املنطقة اجلنوبية
الإجمايل

الطاقة الإنتاجية للأ�سمنت
(باملليون طن يف عام 2009م)
4،00
3،84
7،84
6،08
1،60
1،60
9،28
6،08
2،88
8،96
26،08

الطاقة الإنتاجية للأ�سمنت
(باملليون طن يف عام 2010م)
4،00
3،84
7،84
6،08
3،20
1،60
10،88
6،08
2،88
8،96
27،68

الطاقة الإنتاجية للأ�سمنت
(باملليون طن يف عام 2011م)
4،70
3،84
8،54
6،08
3،20
1،60
0،44
11،32
6،08
2،88
8،96
28،82

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

يبني اجلدول التايل ح�صة �شركات ت�صنيع الأ�سمنت الرائدة يف اململكة يف الأ�سواق امل�ستهدفة ل�شركة ا�سمنت جنران يف عام 2011م.
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الجدول  :13-6حصص السوق في األسواق المستهدفة
الو�سطى
الريا�ض
%48
%22
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
%15
%2
%13
%100

املنطقة
ال�شركة امل�صنـِّعة
�شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودية
�شركة الأ�سمنت ال�سعودية
�شركة �أ�سمنت الق�صيم
�شركة �أ�سمنت ينبع
�شركة الأ�سمنت العربية
�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
�شركة �أ�سمنت تبوك
�شركة �أ�سمنت الريا�ض
�شركة �أ�سمنت جنران
�شركة �أ�سمنت املدينة
الإجمايل

الغربية
مكة
الينطبق
%2
%2
%32
%36
%9
%1
%5
%11
%1
%100

اجلنوبية
الباحة
جنران
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
%100
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
%100
الينطبق
الينطبق
%100
%100

ع�سري
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
%75
الينطبق
الينطبق
%25
الينطبق
%100

جازان
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
%82
الينطبق
الينطبق
%18
الينطبق
%100

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

6 66 -66 -6القدرة التنافسية المحتملة للشركة في األسواق المستهدفة
تعتمد قدرة ال�شركة ومناف�سيها على زيادة ح�صتهم من ال�سوق بفعالية على عاملني اثنني :تكاليف ت�صنيع الأ�سمنت وتكاليف النقل من امل�صنع �إلى ال�سوق املعنية.
وي�شار �إلى �أن طبيعة الأ�سمنت جتعل نفقات نقله مرتفعة .وهذا يعني �أن �شركات الأ�سمنت حتظى مبيزة تناف�سية داخلية يف املناطق الأكرث قرب ًا من م�صانعها.
يبني اجلدول �أدناه تكاليف الإنتاج التقديرية ملختلف امل�شاركني يف الأ�سواق امل�ستهدفة.
الجدول :14-6متوسط تكاليف اإلنتاج في عام 2011م (بالريال السعودي)
�شركة
�أ�سمنت
جنران
متو�سطة
التكلفة
(بالريال
ال�سعودي/
للطن)

102

�شركة
�أ�سمنت
الق�صيم

104

�شركة
�أ�سمنت
ينبع

102

�شركة
الأ�سمنت
العربية

108

�شركة
�أ�سمنت
املنطقة
اجلنوبية

103

�شركة
�أ�سمنت
الريا�ض

102

�شركة
�أ�سمنت
اليمامة

105

�شركة
�أ�سمنت
املدينة

103

�شركة
�أ�سمنت
ال�صفوة

103

�شركة
الأ�سمنت
ال�سعودية

104

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

يبني اجلدول �أدناه تقديرات متو�سط تكاليف ال�شحن بالريال ال�سعودي للطن من �أقرب م�صنع لكل �شركة ت�صنيع �إلى املناطق الفرعية املختلفة .وت�شري كلمة
(الينطبق) يف اجلدول �إلى �أن �شركة الت�صنيع املعنية ال تخدم تلك ال�سوق.
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الجدول :15-6متوسطة تكاليف الشحن في عام 2011م (بالريال السعودي)

املنطقة

�شركة
�أ�سمنت
جنران

�شركة
�أ�سمنت
الق�صيم

الريا�ض
الباحة
ع�سري
جنران
جدة
مكة

60
55
40
20
75
70

35
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق

�شركة
�أ�سمنت
ينبع

�شركة
الأ�سمنت
العربية

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
40
45

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
20
25

�شركة
�أ�سمنت
املنطقة
اجلنوبية
الينطبق
30
30
الينطبق
40
40

�شركة
�أ�سمنت
الريا�ض

�شركة
�أ�سمنت
اليمامة

�شركة
�أ�سمنت
املدينة

�شركة
�أ�سمنت
ال�صفوة

�شركة
الأ�سمنت
ال�سعودية

20
الينطبق
الينطبق
الينطبق
65
60

10
الينطبق
الينطبق
الينطبق
65
60

20
الينطبق
الينطبق
الينطبق
65
60

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
20
25

40
الينطبق
الينطبق
الينطبق
90
85

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

ت�شكل تكلفة بيع الأ�سمنت من قبل كل منتج يف ال�سوق يف منطقة بعينها �إجمايل تكاليف ال�شحن وتكاليف الإنتاج .يبني اجلدول �أدناه تكاليف بيع ال�شركة للأ�سمنت
يف كل منطقة متثل الأ�سواق امل�ستهدفة مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها املناف�سون يف تلك املنطقة.
الجدول :16-6متوسطة التكلفة إلى السوق في عام 2011م (بالريال السعودي)

املنطقة
الريا�ض
الباحة
ع�سري
جنران
جدة
مكة

�شركة
�أ�سمنت
جنران
162
157
142
122
177
172

�شركة
�أ�سمنت
الق�صيم

�شركة
�أ�سمنت
ينبع

�شركة
الأ�سمنت
العربية

139
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
142
147

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
128
133

امل�صدر :تقرير �شركة �إرن�ست ويونغ لدرا�سة ال�سوق.

�شركة
�أ�سمنت
املنطقة
اجلنوبية
الينطبق
133
133
الينطبق
143
143

�شركة
�أ�سمنت
الريا�ض

�شركة
�أ�سمنت
اليمامة

�شركة
�أ�سمنت
املدينة

�شركة
�أ�سمنت
ال�صفوة

�شركة
الأ�سمنت
ال�سعودية

122
الينطبق
الينطبق
الينطبق
167
162

115
الينطبق
الينطبق
الينطبق
170
165

123
الينطبق
الينطبق
الينطبق
168
163

الينطبق
الينطبق
الينطبق
الينطبق
123
128

144
الينطبق
الينطبق
الينطبق
194
189

6 66 -66 -6مشاريع البناء المخطط لها في األسواق المستهدفة
�إجما ًال تتوقع ال�شركة �أن امل�شاريع يف الأ�سواق امل�ستهدفة �ست�ؤثر ايجابي ًا بالن�سبة للنمو يف ا�ستهالك الأ�سمنت.
6 66 -66 -66 -6جدة
تُعترب جدة ثاين �أكرب مدينة يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إذ يبلغ تعداد �سكانها  3،2مليون ن�سمة .فهي امليناء البحري وامليناء اجلوي الرئي�سي للحجاج الذين
يق�صدون مدينة مكة املكرمة ،كما �أنها مركز جتاري و�صناعي وثقايف رئي�سي� ،إذ تعد و�سيلة الربط الرئي�سية للدولة مع �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا لأغرا�ض التجارة.
وقد �شهدت جدة يف ال�سنوات الأخرية ازدهار ًا يف قطاع العقارات ،مع زيادة اال�ستثمارات العقارية يف املدينة .كما �شهدت الأجزاء ال�شرقية من جدة ن�شاط ًا متزايد ًا
ف�ض ًال عن ارتفاع الأ�سعار بف�ضل قرار البلديات منح ت�صاريح �إن�شاء مباين مكونة من ثالثة طوابق يف املنطقة .وقد تعزز الن�شاط التجاري �أثناء ال�سنوات الع�شر
الأخرية مع �إن�شاء مراكز جتارية و�أ�سواق مركزية «�سوبر ماركت�س» ومتاجر للبيع باجلملة .وقد قامت البلدية ب�إعادة تنظيم الأ�سواق التقليدية يف جدة وحتديثها،
وهي ت�شمل �أ�سواق الذهب والف�ضة و�صرف العمالت و�أ�سواق البيع باجلملة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شمل املنتجات ال�صناعية ال�صابون واملدبوغات والأحذية
والقرميد والبالط والرخام وال�سفن والأ�سمنت وامل�شروبات والطالءات والبال�ستيك وغري ذلك الكثري .كما تطورت جدة و�أ�صبحت مركز ًا مالي ًا هام ًا تن�شط به
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .وتخطط حكومة اململكة العربية ال�سعودية لتطوير جممع مدن ريا�ضية يف جدة بتكلفة  15مليار ريال �سعودي .كما يجري التخطيط
مل�شروع �ضخم من �أجل حتويل ال�ساحل الغربي �إلى مركز ثقايف و�سياحي حيث تتطلع اململكة �إلى ا�ستغالل الإمكانيات االقت�صادية لل�سياحة الدينية .ت�شمل امل�شاريع
الأخرى تطويراملطارات و�إن�شاء ميناء بحري ومنطقة �صناعية و�إدخال حت�سينات على الواجهة املائية.
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6 66 -66 -66 -6الرياض
الريا�ض هي عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية واملدينة الأكرب باململكة .وهناك العديد من امل�شاريع التنموية املخطط لها يف املدينة واملنطقة يف جماالت ال�صحة
والتعليم واملياه والكهرباء .هذا وت�ضخ الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ا�ستثمارات بواقع  14,31مليار ريال �سعودي ( 3.816مليار دوالر �أمريكي) يف �أربعة
م�شاريع يف العا�صمة .ت�شمل تلك امل�شاريع بناء خط قطار ال�سكك احلديدية اخلفيف ملدينة الريا�ض ،والذي ميتد بني طريقي العروبة و�أبو بكر ال�صديق ،وبناء
طريق الريا�ض الدائري ،و�إ�ضافة م�ساحة �إدارية تبلغ نحو  57.000مرت مكعب ملكتبة امللك فهد الوطنية.
6 66 -66 -66 -6جازان
تُعد جازان ثاين �أكرب املناطق اجلنوبية حيث يبلغ تعداد �سكانها نحو  1,3مليون ن�سمة .وي�ضفي ميناء جازان على املنطقة �أهمية �إ�سرتاتيجية .وت�شمل امل�شاريع
الكربى التي متت املوافقة عليها واقرتاحها للمنطقة �إن�شاء مدينة جازان االقت�صادية والكلية التقنية بجازان و�إن�شاء ميناء جديد وم�شروع ال�سكك احلديدية
وم�صفاة للنفط.
6 66 -66 -66 -6عسير
تعد ع�سري �أكرب املناطق اجلنوبية حيث يبلغ تعداد �سكانها نحو  1,8مليون ن�سمة .ومن بني امل�شاريع الهامة التي مت البدء يف تنفيذها �أو املقرتحة للمنطقة �إن�شاء
مركز �أبها الدويل للمعار�ض واملدينة الطبية  ،مبا يف ذلك  120مركز لل�صحة الأولية وثالث م�ست�شفيات ،و�إن�شاء جامعة �أبها وثماين كليات ،واملدينة ال�صناعية،
وطريق خمي�س م�شيط �إلى الريا�ض (ج�سور).
6 66 -66 -66 -6نجران
ُيقدر عدد �سكان منطقة جنران بنحو  0,5مليون ن�سمة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �أن�شطة الإن�شاءات �شهدت زيادة على مدار ال�سنوات الأخرية بف�ضل العديد من
امل�شاريع اجلاري تنفيذها من قبل احلكومة .ومن بني امل�شاريع الهامة املقرتحة ملنطقة جنران م�شاريع معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي وبناء جامعة جنران
وتطويرمطار جنران و�إن�شاء امل�ست�شفيات واملباين املدر�سية.
6 66 -66 -66 -6الباحة
تُعترب الباحة الأ�صغر يف املناطق اجلنوبية حيث اليزيد تعداد �سكانها عن  0,4مليون ن�سمة .وال توجد حالي ًا م�شاريع كربى يجري الإعداد لها يف هذا املنطقة.
6 66 -66 -6االستهالك المستقبلي لألسمنت في األسواق المستهدفة
ت�شري درا�سة ال�سوق املعدة من قبل �شركة ارن�ست ويونغ� ،إلى �أن املنطقة اجلنوبية متثل يف الوقت الراهن نحو  %15,6فيما متثل املنطقة الغربية نحو  %30,6من
الطلب املحلي على الأ�سمنت .ونتيجة زيادة الطلب من امل�شاريع الكربى واملبادرات احلكومية املعلن عنها م�ؤخر ًا ،من املتوقع �أن يزداد الطلب على الأ�سمنت يف
الأ�سواق امل�ستهدفة خالل العامني املقبلني.
وا�ستناد ًا �إلى توقعات العر�ض والطلب يف الأ�سواق امل�ستهدفة� ،سوف يتجاوز الطلب على اال�سمنت املعرو�ض منه ب�شكل م�ستمر خالل العامني املقبلني ،فيما
�سيتخطى العر�ض الطلب بعد ثالثة �سنوات من الآن.

6 66 -6الخالصة
من املتوقع �أن ي�شهد الطلب على الأ�سمنت يف الأ�سواق امل�ستهدفة زيادة ثابتة على مدار العامني املقبلني .وترى ال�شركة �أن هذه الزيادة الثابتة يف الطلب متثل فر�صة
منا�سبة لزيادة املبيعات والظهور ك ُمنتج رائد يف �أ�سواقها امل�ستهدفة.
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7.7الوظائف الفنية واإلدارية
7 77 -7مقدمة
تتكون الوظائف الفنية والإدارية يف �شركة �أ�سمنت جنران من القطاعات اخلم�سة التالية:
 عمليات الت�صنيع؛
 �سل�سلة الإمدادات؛
 املالية؛
 تقنية املعلومات؛
 املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة ؛
وتتكون �إدارة كل قطاع من فريق من املهنيني من ذوي اخلربة الذين يعملون مبا�شرة حتت الرئي�س التنفيذي.

7 77 -7عمليات التصنيع
يخت�ص هذا القطاع بالتخطيط والت�شغيل و�إدارة الإنتاج وال�صيانة يف امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني ،ويعمل به فريق من املهنيني ذوي اخلربة الطويلة يف
�صناعة الأ�سمنت.
ويقوم النموذج الت�شغيلي للم�صنع جزئي ًا على اال�ستعانة ب�شركة ت�شغيل و�صيانة عاملية لديها نخبة من الفنيني املتمر�سني للقيام ب�إدارة عمليات الإنتاج وال�صيانة.
وبالتايل ،ف�إن الوظيفة الأ�سا�سية لهذا القطاع هي مراقبة وتقييم �أداء ال�شركة امل�شغلة و�ضمان التوافق التام بني الإنتاج التجاري والأهداف املرجوة .ومع ذلك ف�إن
ال�شركة ا�ستفادت من خربة املقاولني املتعاقد معهم يف الوقت الراهن لتطوير اخلربة الفنية الالزمة مع مرور الوقت بني العاملني لديها قبل �أن تتمكن من ت�شغيل
من�ش�آت الإنتاج وحمطة الطاقة ذاتي َا .وتقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل اخلط الأول والثاين ذاتي ًا� .سل�سلة الإمدادات
يخت�ص قطاع �سل�سلة الإمدادات بالتخطيط والتنفيذ الأمثل لعمليات ال�شراء واخلدمات اللوج�ستية والت�سويق واملبيعات وخدمة العمالء.
7 77 -77 -7إدارة المشتريات والعقود
تدعم �إدارة امل�شرتيات والعقود ق�سم الت�شغيل وال�صيانة من خالل التعاقد على املواد اخلام واملعدات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار ،وت�شمل هذه العملية تخطيط
املوارد والتفاو�ض وال�شراء من موردين حمليني وخارجيني والتخلي�ص والنقل والتخزين واملناولة و�ضمان اجلودة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �إدارة امل�شرتيات والعقود
تعمل عن كثب مع املوردين ل�ضمان ا�ستمرارية التوريد والبحث عن م�صادر وقنوات جديدة لتخفي�ض التكلفة مع �ضمان اجلودة.
كما تقوم هذه الإدارة بالإ�شراف على �إعداد وتنظيم عقود ال�شراء واخلدمات والت�أمني الالزم وال�ضروري بجميع �أنواعه و�أي�ض ًا بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
للح�صول على اعتمادات اجلودة ملنتجات و�إدارة عمليات ال�شركة ( SASO ISO 9001وISO 14001 ,الخ).
7 77 -77 -7إدارة التسويق والمبيعات
تعمل �إدارة الت�سويق واملبيعات على ت�سويق وبيع منتجات ال�شركة للو�صول �إلى احل�صة امل�ستهدفة يف �سوق الأ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية واحلفاظ عليها مبا
يعزز من مكانة ال�شركة ويحقق �أف�ضل عائد للم�ساهمني .كما تقوم �إدارة الت�سويق واملبيعات بتطوير �إ�سرتاتيجيات وخطط البيع والرتويج ملنتجات ال�شركة ،كما �أنها
تقوم ب�إعداد خطط املبيعات ال�سنوية وال�شهرية والإح�صائيات الدورية ومتابعة ال�سوق و التوا�صل مع العمالء وتقدمي خدمات مابعد البيع.

7 77 -7المالية
يتمثل دور الإدارة املالية يف تطوير الإ�سرتاتيجية املالية واحلفاظ على �سيا�سة ال�شركة النقدية ،وتعزيز املمار�سات التجارية ،وتطبيق مبد�أ امل�ساءلة يف العمل من
خالل امل�شاركة الفاعلة بني العاملني يف خمتلف املواقع عرب الهرم الوظيفي داخل ال�شركة.
كما �أن الإدارة ت�سهم �أي�ض ًا يف املبادرات الإ�سرتاتيجية على م�ستوى ال�شركة للنمو والربحية واال�ستمرارية من خالل ا�ستغالل جمموعة وا�سعة من العالقات يف
جمال العمل داخل وخارج ال�شركة.
7 77 -77 -7إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة
تخت�ص �إدارة املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة بتوظيف وت�شغيل وتدريب العاملني يف جميع وحدات العمل يف ال�شركة .كما تخت�ص بتنفيذ �سيا�سات �ش�ؤون
العاملني وحتديثها ب�صورة دورية ملواجهة االحتياجات والظروف املتغرية .كما �أنها تقود املبادرات املتعلقة بالعاملني مثل ال�سعودة والتدريب والتطوير.
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بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،ف�إن �إدارة املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة م�س�ؤولة عن ا�ستخراج الت�أ�شريات ورخ�ص العمل والت�أمني الطبي والإ�شراف على توفري
خدمات الإ�سكان والتموين وال�صيانة والنظافة والتنقل للعاملني يف ال�شركة.
7 77 -77 -7إدارة تقنية المعلومات
تخت�ص �إدارة تقنية املعلومات بحلول تقنية املعلومات اخلا�صة بال�شركة ،مبا يف ذلك الأجهزة والتطبيقات وال�شبكات .كما تخت�ص بتخطيط وتطوير وتقييم وتن�سيق
و�إدارة اال�ستثمار يف تقنية املعلومات لل�شركة .ومن ثم ،فهي تقدم تو�صياتها باختيار وتطوير وتركيب جميع نظم تقنية املعلومات لل�شركة.
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8.8هيكل الشركة وحوكمتها
8 88 -8الهيكل التنظيمي
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8 88 -8أعضاء مجلس اإلدارة
تتميز �شركة �أ�سمنت جنران بوجود جمل�س �إدارة مكون من �أفراد يحظون بتقدير كبري يف جمتمع الأعمال ويخدم عدد منهم يف جمال�س �إدارات �شركات خا�صة
وعامة �أخرى .وقد التحق �أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�شركة منذ الت�أ�سي�س (2005/10/2م).
الجدول :1-8مجلس إدارة شركة أسمنت نجران
اجلن�سية

ال�سن

امللكية املبا�شرة

امللكية غري
املبا�شرة

املن�صب

ال�صفة

�سعودي

51

%7،205

%0،041

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

64

%0،001

اليوجد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

66

%0،001

%1،587

ع�ضو جمل�س �إدارة

غري تنفيذي

60

%2،017

اليوجد

ع�ضو جمل�س �إدارة

عمر بن على بابطني*

�سعودي

53

اليوجد

%1،523

ع�ضو جمل�س �إدارة

 6فهد بن عبد اهلل الراجحي
بدر بن عبد املح�سن
7
املحي�سن*

�سعودي

49

%0،001

اليوجد

ع�ضو جمل�س �إدارة

�سعودي

36

%0،001

%0،870

ع�ضو جمل�س �إدارة

اال�سم
1
2
3
4
5

حممد بن مانع بن �سلطان
ابا العال
�ضيف اهلل بن عمر الغامدي �سعودي
عبد الوهاب بن �سعود
�سعودي
البابطني*
عبد اهلل بن �سامل بن و�سيمر
�سعودي
الو�سيمر

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
*عبدالوهاب بن �سعود البابطني م�ساهم يف �شركة�شركة عبداللطيف �سعود البابطني واخوانه
*عمر بن علي البابطني م�ساهم غري مبا�شر من خالل م�ؤ�س�سته التي متتلك  ٪ 1,523من �أ�سهم ال�شركة
* بدر بن عبد املح�سن املحي�سن م�ساهما يف �شركة املحي�سن و�أوالده القاب�ضة
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م�ستقل/غري
تنفيذي
م�ستقل/غري
تنفيذي
غري تنفيذي
م�ستقل/غري
تنفيذي

محمد بن مانع بن سلطان ابا لعال – رئيس مجلس اإلدارة
تولى املهند�س /حممد بن مانع بن �سلطان ابا العال قيادة ت�أ�سي�س ال�شركة يف عام 2005م وجميع املراحل التي تلت ذلك .وقبل ارتباطه ب�أ�سمنت جنران عمل
املهند�س /حممد �أبا العال يف املديرية العامة للأ�شغال الع�سكرية يف وزارة الدفاع والطريان ملدة  20عام ًا .وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية
من جامعة والية بورتالند يف عام 1983م ،كما ح�صل على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية و البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة والية اركان�سا�س
يف عام 1984م.
الدكتور ضيف اهلل بن عمر الغامدي – نائب رئيس مجلس اإلدارة
ي�شغل الدكتور الغامدي من�صب رئي�س اللجنة التنفيذية لل�شركة .كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات – �سا�سكو وهي �شركة
تقدم خدمات النقل وهو املدير العام ملجموعة �آرا الدولية .وعلى مدار ال�سنوات الع�شرين املا�ضية ،عمل الدكتور الغامدي م�ست�شار ًا بنظام الدوام اجلزئي يف
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،ومدير ًا عام ًا لإدارة امل�شروعات وال�صيانة بجامعة امللك �سعود ،وم�شرف ًا مل�شروعات جامعة الق�صيم ،و�أ�ستاذ َا م�ساعد ًا
للهند�سة املدنية يف جامعة امللك �سعود حيث ح�صل على درجة الدكتوراه يف الهند�سة املدنية من جامعة والية ميت�شجان يف عام 1984م.
عبد الوهاب بن سعود البابطين  -عضو مجلس اإلدارة
عبدالوهاب بن �سعود البابطني �شريك وع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي ملجموعة البابطني و�شركة عبداللطيف �سعود البابطني و�إخوانه املحدودة .وع�ضو يف �شركة
البابطني ل�صناعة البال�ستيك واملواد العازلة املحدودة ،ويف �شركة البابطني ل�صناعة الب�سكويت واملواد الغذائية املحدودة ،ويف �شركة ال�سعودية يوريتان املواد
الكيميائية املحدودة .وهو حا�صل على درجة يف الدرا�سات العليا يف علوم الإدارة من جامعة �سا�سيك�س(اململكة املتحدة) يف عام 1971م.
عبد اهلل بن سالم بن وسيمر الوسيمر  -عضو مجلس اإلدارة
عبداهلل بن �سامل الو�سيمر هو لواء متقاعد بالقوات امل�سلحة ال�سعودية .وقد تخرج من كلية امللك في�صل للطريان عام  1390هـ .وعلى مدار حياته املهنية ،قاد
العديد من الت�شكيالت الع�سكرية على خمتلف الأ�صعدة يف وزارة الدفاع والطريان .ومنذ تقاعده من القوات امل�سلحة ال�سعودية� ،أ�صبح عبداهلل الو�سيمر رجل
�أعمال وامل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة ال�شرق الأو�سط للإ�ستثمار املايل.
عمر بن على بابطين  -عضو مجلس اإلدارة
يتمتع عمر بن علي بابطني بخربة جتارية وا�سعة يف عدد من ال�صناعات .وي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي للمجموعة الطبية املتحدة ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة
علي عمر بابطني و�إخوانه ،ورئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى ال�سالمة ،ورئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة واملقاوالت ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة تطوير
وتنفيذ امل�شاريع املحدودة ،ورئي�س جمل�س �إدارة م�صنع �سمات ملعدات املعامل الطبية .وحا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة �شيفلد (اململكة
املتحدة) يف عام 1982م.
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فهد بن عبد اهلل الراجحي  -عضو مجلس اإلدارة
عمل فهد بن عبداهلل الراجحي يف من�صب املدير العام للخزانة وامل�ؤ�س�سات املالية ب�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار .وقد �ساهم مبجهود حثيث يف تعزيز
و�إدارة �شركات عائلة الراجحي .وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 1987م ويدير حالي ًا
�أعماله اخلا�صة.
بدر بن عبد المحسن المحيسن  -عضو مجلس اإلدارة
ي�شغل بدر بن عبداملح�سن املحي�سن من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عبد املح�سن املحي�سن و�أوالده القاب�ضة .كما �أنه ي�شغل من�صب املدير العام مل�ؤ�س�سة
املقاوالت والتنمية التجارية (كادو) ( .)Contracting & Commercial Development Est.(CADOوتعترب �شركة املقاوالت والتطوير (� )CADOشركة
رائدة يف جمال الإن�شاءات وال�صيانة والت�شغيل .ت�أ�س�ست ال�شركة يف 1974م .حيث قامت بتنفيذ العديد من امل�شروعات ال�سكنية والتجارية مثل بناء املنازل واملباين
التجارية وامل�ست�شفيات .وقبل توليه هذه املنا�صب ،عمل يف وظائف متعددة يف �شركة املقاوالت والتطوير و�إدارة هند�سة امل�شروعات يف وزارة الدفاع والطريان .وهو
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود يف عام 1997م.

8 88 -8كبار الموظفين
يتمتع كبار املوظفني يف ال�شركة بخربة طويلة يف املجاالت املعنية يف �صناعة الأ�سمنت وغريها.
الجدول  :2-8كبار موظفي شركة أسمنت نجران
1
2
3
4
5
6
7

اال�سم
�أحمد بن عبده زقيل
حممود حمدان علي �صبيح
عمران �أحمد خان
م�ؤيد مطر يو�سف �سليمان
عبداهلل �آل �سدران
ناجي حممد الهمامي
الك�سميناريانابورام كري�شنان

اجلن�سية
�سعودي
�أردين
باك�ستاين
�أردين
�سعودي
�سعودي
هندي

ال�سن
50
68
52
64
48
40
50

املن�صب
الرئي�س التنفيذي
نائب الرئي�س التنفيذي
املدير املايل
مدير امل�صنع
مدير عام املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة
مدير املبيعات والت�سويق
مدير تقنية املعلومات
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ال ميتلك كبار املوظفني يف ال�شركة وال �سكرتري املجل�س �أو �أقاربهم �أو �أي طرف ذات ال�صلة �أية م�ساهمة �أو ح�صة يف ال�شركة �أو م�صلحة يف �أدوات الدين لل�شركة
�إما ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
الدكتور أحمد بن عبده زقيل– الرئيس التنفيذي ( 50سنة)
يتولى الدكتور �أحمد قيادة و�إدارة ال�شركة ،وقد عمل يف من�صب الرئي�س التنفيذي منذ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويتمتع بخربة وا�سعة يف �صناعة الأ�سمنت.
وقبل التحاقه بال�شركة ،عمل ملدة � 14سنة ب�شركة �أ�سمنت ينبع حيث �شغل منا�صب رفيعة متدرجة .وكان �آخر من�صب تواله ب�شركة �أ�سمنت ينبع هو من�صب م�ساعد
املدير العام لل�ش�ؤون الفنية وامل�شاريع حيث ر�أ�س �إدارة التخطيط وامل�شاريع وعمل عن كثب يف متابعة �أن�شطة الإنتاج وال�صيانة للم�صنع .وخالل هذا الوقت �أ�شرف
الدكتور �أحمد على العديد من مبادرات التو�سع الكبرية التي بلغت قيمتها نحو  1،5مليار ريال �سعودي.
وقبل توليه ذلك املن�صب كان الدكتور �أحمد �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف ق�سم املالية واالقت�صاد بجامعة امللك فهد للبرتول والرثوة املعدنية .وهو حا�صل على درجة
الدكتوراه يف اقت�صاديات املعادن مع تخ�ص�ص ثانوي يف بحوث العمليات من جامعة كولورادو للمناجم بالواليات املتحدة الأمريكية.
السيد /محمود حمدان علي صبيح – نائب الرئيس التنفيذي (سلسلة اإلمدادت) ( 68سنة)
التحق حممود �صبيح ب�شركة �أ�سمنت جنران يف 2009م وهو يدير جميع العمليات املتعلقة ب�سل�سلة الإمدادات كما �أنه يقدم اال�ست�شارات للرئي�س التنفيذي فيما
يتعلق بخطط وا�سرتاتيجيات الت�سويق واملبيعات وامل�شرتيات .ويتمتع بخربة وا�سعة يف �صناعة الأ�سمنت ،حيث بد�أ حياته املهنية فيهذا القطاع عام 1979م ب�شركة
الأ�سمنت الأردنية (وهي �إحدى ال�شركات التابعة ل�شركة الفارج ،وهي واحدة من �أكرب منتجي الأ�سمنت على م�ستوى العامل) كمدير �إدارة ولوازم ،ثم تدرج حتى
و�صل �إلى من�صب نائب املدير العام للت�سويق واملبيعات وامل�شرتيات .ثم عمل بعد ذلك ملدة �سنتان ون�صف مدير ًا عام ًا ل�شركة �أ�سمنت عطربة بال�سودان .وهو حا�صل
على حممود �صبيح درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة الإ�سكندرية يف م�صر ،ودبلوما متقدمة يف الإدارة ال�صناعية من معهد  RVBيف دلفت بهولندا.
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عمران أحمد خان – المدير المالي ( 52سنة)
التحق عمران ب�شركة �أ�سمنت جنران يف 2007م وهو م�س�ؤول عن التخطيط املايل لل�شركة والتقيد بالقوانني والأنظمة املالية واملحا�سبية يف التطبيق والإف�صاح
و�إعداد التقارير .كما ت�شمل مهام من�صبه و�ضع الإ�سرتاتيجيات وتطوير �سيا�سات الأعمال وتقارير الأداء والتميز الت�شغيلي.
وهو يحظى بخربة يف هذا املجال متتد على مدار � 25سنة يف ال�شركات وجمموعات الأعمال الرائدة يف باك�ستان ،وت�شمل جماالت خربته ب�صفة �أ�سا�سية الت�صنيع
على نطاق وا�سع والذي ميتد ل�صناعة الن�سيج والكيماويات وامل�ستح�ضرات الطبية وال�سكر وال�صلب والأ�سمنت.
وعمران هو حما�سب قانوين حا�صل على �شهادة اختبار املحا�سبني القانونيني (والتي توازي �شهادة ماج�ستري يف التجارة يف باك�ستان) من معهد املحا�سبني
القانونيني يف باك�ستان ،وهو ع�ضو يف نف�س املعهد.
مؤيد مطر يوسف سليمان – مدير المصنع ( 64سنة)
يقوم املهند�س /مطر ب�إدارة جميع عمليات الإنتاج وال�صيانة واخلدمات امل�ساندة يف امل�صنع ووحدة الطواحني وميتلك خربة طويلة يف �صناعة الأ�سمنت .وقبل
التحاقه ب�شركة �أ�سمنت جنران يف عام 2005م ،عمل مطر مدير ًا �إقليمي ًا يف �شركة الفارج وكان م�س�ؤو ًال عن ت�شغيل و�إدارة وحدتي التعبئة التابعة لل�شركة يف
ال�سودان وت�سويق منتجاتها .وقبل ذلك عمل مدير ًا فني ًا يف �شركة �أ�سمنت عطربة يف ال�سودان كما عمل م�ست�شار ًا فني َا يف �شركة �أ�سمنت ينبع ملدة  13عام ًا ،و�شملت
م�س�ؤولياته خاللها الإ�شراف الفني على مقاول الت�شغيل وال�صيانة يف امل�صنع .وقد بد�أ مطر حياته املهنية يف �صناعة الأ�سمنت حيث عمل مدير ًا للجودة يف �شركة
اال�سمنت الأردنية ،وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة يف العلوم الكيميائية واملعدنية من جامعة �سرييل ميثودي بجمهورية يوغ�سالفيا ال�سابقة.
عبد اهلل آل سدران – مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة ( 48سنة)
التحق عبداهلل �آل �سدران ب�شركة �أ�سمنت جنران يف 2007م وهو م�س�ؤول عن �إدارة املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة .وقبل التحاقه بال�شركة كانت لديه خربة
امتدت لـ 17عام ًا يف جمال ال�ش�ؤون الإدارية واخلدمات مع كربى ال�شركات الوطنية مثل جمموعة العمودي ال�سعودية وكوكاكوال ال�سعودية ،وهو حا�صل على
بكالوريو�س يف و�سائط الإعالم تخ�ص�ص �صحافة من جامعة امللك �سعود.
ناجي محمد الهمامي -مدير المبيعات والتسويق ( 40سنة)
التحق ناجي الهمامي ب�شركة �أ�سمنت جنران يف عام 2007م وبد�أ عمله كمدير للمبيعات املحلية ثم متت ترقيته �إلى من�صب مدير املبيعات والت�سويق .وقبل ذلك
�شغل الهمامي منا�صب عديدة يف املبيعات يف املنطقة اجلنوبية لدى عدد من �شركات الألبان والع�صائر الكربى يف اململكة ملدة تزيد على � 8سنوات .وح�صل
الهمامي على دبلوم يف الت�سويق من معهد الإدارة التجارية ( )ICMيف اململكة املتحدة وقد �شارك يف العديد من الدورات التدريبية والندوات يف جمال املبيعات
وا�سرتاتيجيات الت�سويق داخل وخارج اململكة.
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ل .ر .كريشنان – مدير تقنية المعلومات ( 50سنة)
يعمل ال�سيد الك�سمينار يانابورام رامان كري�شنان ب�شركة �أ�سمنت جنران كمدير لتقنية املعلومات منذ �سبتمرب 2007م .وقد عمل قبل ذلك لدى خوراكيواال
البا�ستي ،وهي �شركة �سوي�سرية تقوم بن�شاطها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مدير ًا لنظام معلومات الإدارة للمجموعة .كما عمل �أي�ض ًا نائبا ملدير نظم
املعلومات ب�شركة �أ�سمنت ينبع من عام 1988م �إلى عام 2005م .وح�صل كري�شنان على بكالوريو�س يف العلوم من جامعة بومباي.
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تُدرك ال�شركة �أن حوكمة ال�شركة توفر الهيكل الذي يتم من خالله و�ضع �أهداف ال�شركة ،و�سبل حتقيقها ،ومراقبة الأداء .وتتعلق حوكمة ال�شركة يف الأ�سا�س بخلق
قيمة للم�ساهمني مع الرتكيز على م�صالح موظفي ال�شركة وعمالئها ومورديها .ومن �ش�أن احلوكمة اجليده لل�شركة �أن يوفر نظم ًا للم�ساءلة واملراقبة فيما يتعلق
ب�أن�شطة ال�شركة والأفراد ،مبا يتنا�سبواملخاطر التي تنطوي عليه تلك الأن�شطة.
تلتزم �شركة �أ�سمنت جنران و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها ب�أعلى معايري حوكمة ال�شركات وقد و�ضعت �سيا�ساتها مبا يتوافق ح�سب اعتقادها باللوائح اال�سرت�شادية
والأحكام واملواد الإلزامية من هذه الالئحة ال�صادرة عن الهيئة فال�شركة لديها تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بني جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة .وت�شمل الأدوار
الرئي�سية ملجل�س الإدارة حتديد ر�سالة ال�شركة وغاياتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية وتقدمي الإر�شادات الإ�سرتاتيجية و�ضمان كفاءة وفعالية نظام التخطيط الكلي.
كما �أن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تعيني املوظفني الرئي�سيني لل�شركة و�ضمان توفر جميع املوارد الالزمة وتطويرها ب�أف�ضل و�سيلة ممكنة .ويقوم املجل�س بتقييم
�أن�شطة �أعمال ال�شركة واجنازاتها وا�ستثماراتها با�ستمرار .وتتبنى ال�شركة نظم الرقابة الداخلية الفعالة يف جميع �إداراتها ،ولديها يف الوقت الراهن ثالث جلان
ملراجعة عمليات ال�شركة يف �إطار جماالت خربتها وتقدم اللجان تقاريرها بالنتائج واالقرتاحات ملجل�س الإدارة.
يلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة التقيد باملادتني  69و 70من نظام ال�شركات ،واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .ووفق ًا للمادة 69
من نظام ال�شركات ،ال يجوز �أن يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي م�صلحة  -مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -يف ال�صفقات والعقود املربمة حل�ساب ال�شركة� ،إال
بتخويل من اجلمعية العامة العادية ،والتي يتم جتديدها �سنوي ًا .وميكن �أن ُي�ستثنى من هذا �صفقات املناق�صات العامة ،يف حال قدّم ع�ضو جمل�س الإدارة العر�ض
الأف�ضل .وتخ�ضع العقود املتعلقة بتلك العمليات للت�صويت من قبل امل�ساهمني �أثناء انعقاد اجلمعية العامة العادية .ويتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يخطر
املجل�س ب�أي م�صلحة �شخ�صية قد تكون له يف ال�صفقات �أو العقود املربمة حل�ساب ال�شركة .ويجب ت�سجيل مثل هذه الإ�شعارات يف حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة،
وال ي�ص ّوت ع�ضو جمل�س الإدارة على القرار ذي ال�صلة .وينبغي على رئي�س جمل�س الإدارة �أن يخطر اجلمعية العامة العادية (متى انعقدت) بال�صفقات والعقود
التي ميتلك فيها �أي ع�ضو مبجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية ،على �أن يكون هذا الإخطار م�صحوب ًا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات.
وتن�ص املادة  70من نظام ال�شركات على �أنه ال يجوز التجديد لع�ضو جمل�س الإدارة �سنوي ًا �إال بتفوي�ض من اجلمعية العامة العادية ،كما ال يجوز له امل�شاركة يف
�أي عمل يعد مناف�س ًا لعمل ال�شركة� ،أو االنخراط يف �أي �أن�شطة جتارية ت�ضطلع بها ال�شركة؛ و�إال يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�ضات �أو اعتبار العمليات التي نفذها
حل�سابه اخلا�ص كما لو �أنها قد متت حل�ساب ال�شركة.
تتعلق املادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات بنف�س امل�سائل املن�صو�ص عليها يف املادتني  69و 70من نظام ال�شركات ،ف�ض ًال عن �أال متنح ال�شركة قر�ض ًا نقدي ًا من
�أي نوع لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو تعطي �ضمان ًا يتعلق بقر�ض �أبرمه ع�ضو جمل�س �إدارة مع الغري.
وميتثل جمل�س الإدارة للمادة ( 9الإف�صاح يف تقرير جمل�س الإدارة) واملادة ( 10ب) املتعلقة بو�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها،
واملادة ( 12ج) و(د) املتعلقتان بت�شكيل جمل�س الإدارة ،واملادة ( 14جلنة مراجعة احل�سابات) ،واملادة ( 15جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت) من الئحة حوكمة
ال�شركات.
كما � ّأ�س�س جمل�س الإدارة عدد ًا من اللجان على النحو الالزم ل�ضمان حفاظه على �أعلى معايري حوكمة ال�شركات ،ومن ثم مت ت�شكيل اللجان التالية:
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قام جمل�س الإدارة بتعيني جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة .وتخت�ص هذه اللجنة التنفيذية مبتابعة وتنفيذ قرارات جمل�س الإدارة .وتنعقد
اجتماعات اللجنة بدعوة من رئي�سها .و ُي�سجل يف حم�ضر قرار جمل�س الإدارة قرار تعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ومكاف�آتهم وتخ�ص�صاتهم واخت�صا�صاتهم
وامل�س�ؤوليات املنوطة بهم .وتتمتع اللجنة بال�صالحية يف كل الأمور املتعلقة ب�إ�ستثمارات �شركة �أ�سمنت جنران.
الجدول :2-8أعضاء اللجنة التنفيذية
الدور
الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
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اال�سم
الدكتور �ضيف اهلل بن عمر الغامدي
فهد بن عبد اهلل الراجحي
عبد اهلل بن �سامل بن و�سيمر الو�سيمر

8 88 -8لجنة المراجعة
تُ�شرف جلنة املراجعة على النواحي املالية و�إدارة املخاطر والنواحي املتعلقة بالرقابة الداخلية على عمليات ال�شركة .وت�شمل م�س�ؤولياتها مراجعة ومناق�شة القوائم
املالية امل�ؤقتة وال�سنوية لل�شركة .وت�شرف جلنة املراجعة �أي�ض ًا على مراجعي احل�سابات اخلارجيني وتراجع فعالية املراجعات اخلارجية والداخلية ولها ال�صالحية
يف التعاقد مع ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني �إذا ر�أت ذلك للقيام مب�س�ؤولياتها بخ�صو�ص ال�ش�ؤون املالية لل�شركة .كما يقع على عاتقها م�س�ؤولية مراجعة فعالية نظام
املراجعة الداخلية اخلا�ص بال�شركة ونظم املعلومات املحا�سبية وكفاءات وقدرات �إدارة التمويل يف �ضوء االلتزام باملعايري املحا�سبية املتعارف عليها .ت�شمل واجبات
وم�س�ؤوليات جلنة مراجعة احل�سابات ما يلي:





















مراجعة وتبني اخلطة ال�سنوية لإدارة املراجعة الداخلية.
درا�سة املالحظات التي �أبداها مراجعو احل�سابات اخلارجيون والداخليون ب�ش�أن �سيا�سات وقواعد ووظائف املراجعة الداخلية وتقدمي التو�صيات اخلا�صة
بذلك �إلى جمل�س الإدارة.
درا�سة الطلبات والأتعاب اخلا�صة ملن�صب مراقب احل�سابات اخلارجي وتر�شيح مراقب احل�سابات اخلارجي املنا�سب ملجل�س الإدارة للإعداد لعر�ض الأمر
على اجلمعية العامة.
مراجعة وظائف وخطة مراقب احل�سابات اخلارجي.
التن�سيق بني مراقبي احل�سابات اخلارجيني �إذا كان هناك �أكرث من مراقب ح�سابات خارجي واحد.
مراجعة الك�شف عن الو�ضع املايل الذي تقدمه �إدارة ال�شركة �إلى مراقب احل�سابات اخلارجي و�إبداء ر�أيها بهذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة.
مراجعة التقارير التي قدمها مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي تو�صيات ملجل�س الإدارة ب�ش�أنها.
االجتماع مع مراقب احل�سابات اخلارجي ملناق�شة القوائم املالية لل�شركة و�ضمان �أنها تعك�س ب�شكل �سليم الو�ضع املايل لل�شركة.
تقييم �أداء مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي تو�صيات بهذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة
مراجعة التقارير املالية ربع ال�سنوية وال�سنوية لل�شركة وتقدمي تقارير بنا ًء عليها ملجل�س الإدارة.
مراجعة التقارير املتعلقة مبدى التزام �إدارة ال�شركة بالنظم وال�ضوابط املالية ال�صادرة عن الهيئات التنظيمية وب�ش�أن �سرعة ا�ستجابة ال�شركة لطلبات
الهيئات التنظيمية ،وتقدمي وجهات نظر حول هذا الأمر �إلى جمل�س الإدارة.
احل�صول على ت�أكيدات من �إدارة ال�شركة ومراقب احل�سابات الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجي ب�أن النظم والإجراءات اخلا�صة بالرقابة الداخلية
متوافقة مع حاجات ال�شركة و�أنها م�صممة ب�شكل يتوافق مع معايري مراجعة احل�سابات ال�سعودية و�أنها تُط َّبق ب�شكل فعال.
احل�صول على ت�أكيدات من �إدارة ال�شركة ومراقب احل�سابات الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجي حول كفاية و�أمان نظم املعلومات.
النظر يف النزاعات التي قد تن�ش�أ بني مراقب احل�سابات اخلارجي و�إدارة ال�شركة �أو بني �أحدهما ومراقب احل�سابات الداخلي فيما يتعلق ب�إجراءات ونتائج
الإعداد للقوائم املالية الدورية �أو ال�سنوية.
درا�سة طلبات التقدمي ملن�صب مراقب احل�سابات الداخلي وتقدمي تو�صيات بهذا ال�ش�أن ملجل�س الإدارة.
تقييم �أداء وا�ستقالل وظيفة املراجعة الداخلية.
تقييم توفر املوارد الكافية لوظيفة املراجعة الداخلية.
مراجعة اخلطط والتوجيهات التي ينبغي اتباعها يف حالة �إجراء فح�ص مفاجئ �أو غري متوقع للح�سابات وخمزون املوجودات وتقرير ما �إذا كان يجري
تطبيق �سيا�سات ومعايري �إدارة املخاطر.
مراجعة تقارير التفتي�ش واجلرد و�إجراءات املتابعة من قبل �إدارة ال�شركة للمالحظات الواردة فيها.
مراجعة وتقييم �أي مقرتحات لإدارة ال�شركة حول ال�سيا�سات واملعايري والإجراءات املتعلقة بالنواحي املالية واملحا�سبية و�إدارة املخاطر وتقدمي تو�صيات
بهذا ال�ش�أن ملجل�س الإدارة.

الجدول :3-8أعضاء لجنة المراجعة
الدور
الرئي�س (م�ستقل)
ع�ضو
ع�ضو

اال�سم
�إ�سماعيل �أمني
عمر بن علي بابطني
بدر بن عبد املح�سن املحي�سن
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�إ�سماعيل �أمني مواطن بحريني يعمل حما�سب ًا وم�ست�شارا للأعمال ،وقد التحق للعمل لدى �شركة �إرن�ست ويونغ يف عام  1967و�أ�صبح �شريك ًا يف نف�س العام .كما
�شغل من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي ملنطقة ال�شرق الأو�سط خلم�س فرتات متتابعة (كل فرتة تبلغ ثالثة �أعوام) .ثم تقاعد من �إرن�ست ويونغ يف عام ،1999
وعمل ع�ضو ًا يف املجل�س اال�ست�شاري للبنوك الإ�سالمية ،وع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وم�ساعد ًا لل�سكرتري العام جلمعية
املحا�سبني واملراجعني العرب ،ورئي�س ًا جلمعية املحا�سبني واملراجعني البحرينية ،وع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا لهيئة املحا�سبة واملراجعة التابعة ملجل�س التعاون اخلليجي.
�أمني ا�سماعيل حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة كينيدي وي�سرتن بوالية ايداهو ،التي تلقاها يف عام 1991م وهو ع�ضوا يف معهد
املحا�سبني الإداريني منذ عام 1981م.
للمزيد من التفا�صيل حول م�ؤهالت وخربات الأع�ضاء الآخرين بلجنة مراجعة احل�سابات ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم � 2-9أعاله.
حالي ًا ت�ستعني �شركة جنران ب�شركة ارن�ست اند يونغ للقيام بوظيفة املراجعة الداخلية حل�ساباتها.

8 88 -8لجنة الترشيحات والمكافآت
تقرر جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت كيفية تقييم �أداء جمل�س الإدارة وتقرتح معايري مو�ضوعية لتقييم الأداء تعر�ض للموافقة على جمل�س الإدارة ،للتعامل مع
الطريقة التي ميكن ملجل�س الإدارة من خاللها زيادة قيمة امل�ساهمني على املدى الطويل .ي�شمل تقييم الأداء �أي�ض ًا درا�سة �أداء �سعر �أ�سهم ال�شركة على مدار فرتة
خم�س �سنوات مقابل م�ؤ�شر جميع �أ�سهم تداول وامل�ؤ�شر املرجعي لنظراء ال�شركة يف القطاع .وعالوة على ذلك ،ف�إن اللجنة تخت�ص بجميع الأمور املتعلقة باملوارد
الب�شرية مبا يف ذلك مراجعة نظم �إدارة املوارد الب�شرية واملخططات التنظيمية لتحديد املجاالت التي حتتاج �إلى حت�سني .كما �أن اللجنة م�س�ؤولة عن مراجعة ن�سبة
�سعودة ال�شركة ل�ضمان االلتزام بالنظم القائمة .كما ت�شمل واجبات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:











درا�سة الرت�شيحات لع�ضوية جمل�س الإدارة وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن ذلك �إلى املجل�س.
مراجعة القدرات واملهارات املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ب�صورة دورية وحتديد الوقت الذي يحتاج كل ع�ضو جمل�س �إدارة تخ�صي�صه لل�شركة وتقدمي
املقرتحات املنا�سبة ملجل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة وو�ضع نظام للحوكمة وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن التغيريات املمكنة �إلى جمل�س الإدارة.
حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف ت�شكيل جمل�س الإدارة وتقدمي تو�صيات ومقرتحات للمجل�س ملعاجلتها مبا يتم�شى وم�صالح ال�شركة.
�ضمان ا�ستقالل �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وعدم وجود �أي تعار�ض يف امل�صالح ،عندما تُعر�ض املو�ضوعات على جمل�س الإدارة ويكون ع�ضو جمل�س
الإدارة املذكور يخدم يف جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
درا�سة املقرتحات اخلا�صة بتعوي�ض ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتقدمي مقرتحات بهذا ال�ش�أن ملجل�س الإدارة.
درا�سة تر�شيح مر�شحني للمنا�صب التنفيذية العليا يف ال�شركة وحتديد مرتباتهم ومكاف�آتهم وتقدمي املقرتحات املنا�سبة ملجل�س الإدارة.
درا�سة اللوائح اخلا�صة باملوارد الب�شرية بال�شركة وتقدمي مقرتحات بهذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة.
درا�سة املو�ضوعات التي يكلف جمل�س الإدارة اللجنة بها.
القيام بتقييم �سنوي لأدائها كلجنة وتقدمي التقييم �إلى جمل�س الإدارة.

الجدول :4-8أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الدور
الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو

اال�سم
عبد الوهاب بن �سعود البابطني
عمر بن على بن بابطني
عبد اهلل بن �سامل بن و�سيمر الو�سيمر

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

8 88 -8تعهدات الشركة عقب اإلدراج
تتعهد ال�شركة بالوفاء مبا يلي عقب الإدراج:
 �إعداد �إجراءات حوكمة ال�شركة بحيث تت�ضمن املتطلبات املن�صو�ص عليها يف الئحة حوكمة ال�شركات الكاملة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .ويتعني
اعتماد هذه الإجراءات يف جمعية عامة يف غ�ضون عام واحد من تاريخ �إدراج ال�شركة يف ال�سوق.
 القيام بتعديل �أ�سلوب الت�صويت الوارد يف النظام الأ�سا�سي عن طريق عقد جمعية عمومية غري عادية .و�سوف يتم تزويد �إدارة حوكمة ال�شركات بجدول
زمني لتنفيذ �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي .و�سيتم الإعالن عن موعد ومكان انعقاد اجلمعية وجدول �أعمالها قبل املوعد بخم�سة وع�شرون يوم على الأقل،
وذلك خالل عام واحد من تاريخ الإدراج يف ال�سوق.
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 القيام بدعوة اجلمعية العامة للم�ساهمني لإ�صدار قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكافئات وجلنة مراجعة احل�سابات ومدة
ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجان وذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإدراج و�سوف يتم تزويد هيئة ال�سوق املالية بقواعد اللجان بعد اعتمادها من اجلمعية.
 تزويد هيئة ال�سوق املالية بجدول زمني فيما يتعلق مبتطلبات حوكمة ال�شركة التي مل تُقرها ال�شركة حتى تاريخه ،والتي �صرحت ال�شركة مبوجب النموذج
( )8ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية ب�أنها تتعهد بااللتزام بها بعد �إدراج ال�شركة.
 تزويد �إدارة حوكمة ال�شركات بتاريخ انعقاد �أول جمعية عامة بعد �إدراج ال�شركة ،حتى يت�سنى للإدارة الرتتيب للح�ضور.

8 88 -8واجبات أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني جمل�س الإدارة من خالل اجتماع اجلمعية العامة ويحكم نظام ال�شركة الأ�سا�سي م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة .وقد مت تعيني جمل�س الإدارة احلايل ملدة
ثالث �سنوات بد ًءا من 1431/8/28هـ (املوافق  2010/8/9م) .وفيما يلي ملخ�ص لواجبات وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
8 88 -88 -8رئيس مجلس اإلدارة













احلر�ص على مواكبة �أحدث املمار�سات والتطورات املتعلقة بنظم الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سات املماثلة وال�سعي لتطبيق �أف�ضل تلك املمار�سات يف ال�شركة.
توجيه جمل�س الإدارة ملراجعة ومتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج التي تتبناها ال�شركة.
�ضمان ا�ستقالل جمل�س الإدارة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة من بني تلك املقرتحات التي تقدمها �إدارة ال�شركة.
متابعة وتقييم الأداء العام لل�شركة والرئي�س التنفيذي و�أداء كبار امل�س�ؤولني بال�شركة من خالل الرئي�س التنفيذي.
التن�سيق مع الرئي�س التنفيذي بهدف تقدمي معلومات كاملة ملجل�س الإدارة يف �أ�سرع وقت حول املو�ضوعات التي يطرحها املجل�س وذلك مل�ساعدتهم يف �صنع
القرار.
التن�سيق مع الرئي�س التنفيذي يف �إعداد عرو�ض تقدميية عن ال�شركة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه اجلدد وت�شجيع الأع�ضاء احلاليني على حتديث
معلوماتهم ب�شكل م�ستمر عن عمل ال�شركة و�أن�شطتها يف املجاالت املختلفة وخا�صة ما يتعلق ب�صناعة الأ�سمنت.
حتديد اجلدول ال�سنوي وجدول �أعمال االجتماعات التي �سيعقدها املجل�س واجلمعيات العمومية للم�ساهمني بالتن�سيق مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي و�إ�ضافة �أية مو�ضوعات �إلى جدول �أعمال االجتماع �إذا طلب منه ذلك �أي من امل�ساهمني الذين ميثلون  %5على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة.
امل�شاركة يف اجتماعات جلان املجل�س �إذا كان ذلك منا�سب ًا.
�إدارة اجتماعات جمل�س الإدارة ب�شكل فعال ومتابعة عمل اللجان.
الإعداد الجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعيات العمومية للم�ساهمني بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي ومتابعة تنفيذ قراراتها.
الت�أكد من تقدمي ن�سخة من حم�ضر اجتماع اجلمعيات العمومية للم�ساهمني لهيئة ال�سوق املالية يف خالل ع�شرة �أيام من االجتماع املذكور.
الت�أكد من تقدمي نتائج اجلمعيات العمومية للم�ساهمني لهيئة ال�سوق املالية فور اكتمالها.

8 88 -88 -8السكرتير
�أمين ال�شبل هو مواطن �سعودي حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك �سعود يف عام 1984م .وهو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سوبرلت
ال�سعودية ،واملدير العام ل�شركة ثمرات جنران ،والرئي�س واملدير التنفيذي للمجموعة الطبية املتحدة املحدودة ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة امل�صانع الكربى
للتعدين .وتتمثل مهامه ك�سكرتري املجل�س يف مايلي:





التح�ضري الجتماعات جمل�س الإدارة و�ضمان الوفاء بجميع املتطلبات وفق النظام الداخلي لل�شركة؛
تزويد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بجدول �أعمال لالجتماعات؛
ت�سجيل حم�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة؛
مرا�سلة الوكاالت احلكومية نيابة عن جمل�س الإدارة وبح�سب توجيهات رئي�س ال�شركة.

8 88 -88 -8أعضاء مجلس اإلدارة






�ضمان الإ�شراف الكامل على �أن�شطة ال�شركة.
توجيه الرئي�س التنفيذي للإ�شراف على تنفيذ الأن�شطة اليومية.
تعيني الرئي�س التنفيذي لل�شركة وحتديد �شروط اخلدمة والراتب واملكاف�آت.
حتديد وظائف و�صالحيات الرئي�س التنفيذي لل�شركة بو�ضوح.
تبني وتقييم الأهداف الدورية وال�سنوية واخلطط الإ�سرتاتيجية لل�شركة بالإ�ضافة �إلى معايري الأداء و�ضمان �أن الإدارة تعمل وفق ذلك.
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يف االجتماعات العادية ،الرتكيز على مراجعة التقارير اخلا�صة ب�أداء ال�شركة والأمور املتعلقة به مثل م�ستوى وجودة الإنتاج وا�ستغالل املوجودات وعالقات
الت�سويق والأمور املتعلقة ب�سوق الأ�سمنت واملناف�سني واتخاذ القرارات املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن ومتابعة تنفيذها.
�ضمان �أن الإدارة تقوم بتنفيذ جميع ال�سيا�سات والإ�سرتاجتيات واخلطط والربامج واللوائح والإجراءات التي حتكم عمل ال�شركة ب�أعلى م�ستوى من
ال�شفافية وااللتزام.
�ضمان �أن الإدارة حري�صة على حماية م�صالح امل�ساهمني وا�ستثماراتهم يف ال�شركة من �أي خماطر كبرية وتطوير الأنظمة الفعالية واملنا�سبة ملنع مثل هذه
املخاطر.
مراجعة فعالية نظام املراجعة الداخلي والتحقق منه على �أ�سا�س �سنوي فيما يتعلق بالنواحي املالية والت�شغيلية وتطبيق القواعد واللوائح وفعالية الأداء.
�إ�صدار جميع القواعد واللوائح الداخلية التي حتكم عمل ال�شركة وت�شجيع الإدارة على القيام بالتعديالت املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن با�ستمرار بهدف تعظيم
فعالية �أداء ال�شركة.
اعتماد �آليات و�إجراءات وا�ضحة لتنفيذ مبادئ املراجعة الداخلية و�إعداد التقارير املالية والعالقة مع مراقبي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة.
اعتماد م�سودة امليزانية ال�سنوية لل�شركة.
مراجعة واعتماد التقارير ال�سنوية والدورية حول �أن�شطة و�إجنازات ال�شركة وتقدمي معلومات كاملة و�شاملة للم�ساهمني يف ال�شركة حول نتائج �أداء ال�شركة
وتقييم الأداءالكلي لل�شركة.
�إجراء تقييم �سنوي لأداء جمل�س الإدارة وجلانه.
�إجراء تقييم �سنوي لأداء الرئي�س التنفيذي وربط ذلك بالأداء الكلي لل�شركة.
الإ�شراف على �إعداد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر و�إعداد تقرير عن ن�شاط ال�شركة لل�سنة املالية املنق�ضية وتقدمي ذلك �إلى اجلمعية العامة
لل�شركة.
دعم �إدارة ال�شركة من خالل تقدمي املوارد الفنية واملالية والب�شرية املطلوبة لتحقيق �أهداف ال�شركة و�إ�سرتاجتياتها وخططها وبراجمها.
الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية �إذا قل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب القانوين املطلوب للتعيني القانوين لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
�إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اخلارجي �أو �إذا طلب ذلك عدد من امل�ساهمني ميثلون  %5على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة.
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وقعت ال�شركة عقد مع الرئي�س التنفيذي (الدكتور �أحمد زقيل) يف الأول من نوفمرب 2006م ملدة ثابتة وهي خم�س �سنوات ،ومت جتديد عقده يف الأول من نوفمرب
2011م ملدة خم�س �سنوات اخرى.
ت�شمل واجبات وم�س�ؤوليات الرئي�س والرئي�س التنفيذي ما يلي:
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العمل على حتقيق �أهداف ال�شركة وتطوير ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها و�إ�سرتاتيجياتها يف �سبيل حتقيق �أداء �أكرث متيز ًا.
الإ�شراف على �إعداد �إ�سرتاتيجية ال�شركة وخططها وبراجمها وميزانيتها ومتابعة تنفيذها.
الإ�شراف ب�شكل مبا�شر على الإدارة ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات والقرارات التي يتخذها جمل�س الإدارة �أو اجلمعيات العامة للم�ساهمني و�إطالع جمل�س الإدارة
على ذلك.
ً
متثيل ال�شركة يف االجتماعات وتوقيع االتفاقيات التي تربهما ال�شركة مع �أطراف ثالثة وفقا لتعليمات رئي�س جمل�س الإدارة.
�ضمان التنفيذ الفعال لأنظمة املحا�سبة واملراجعة والأنظمة الفنية ،بالإ�ضافة �إلى �أنظمة اجلودة وحماية البيئة.
الت�أكد �أن منتجات ال�شركة متت �إدارتها بالطريقة املثلى ل�ضمان املناف�سة واجلودة و�أعلى عائد ممكن و�أقل م�ستوى من خماطر التعر�ض للخ�سارة مل�صلحة
ال�شركة وم�ساهميها.
�إعداد التقارير ربع ال�سنوية وال�سنوية وتقدميها ملجل�س الإدارة مبا يف ذلك �إجنازات ال�شركة والعوائق املاثلة �أمامها ومقرتحات احللول املنا�سبة.
التن�سيق املتوا�صل مع رئي�س جمل�س الإدارة ور�ؤ�ساء جلان املجل�س لتقدمي املعلومات الدقيقة وذات ال�صلة لرئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ور�ؤ�ساء جلان املجل�س حول املو�ضوعات التي يناق�شها املجل�س وجلانه مل�ساعدتهم على ت�أدية وظائفهم ب�أ�سرع وقت واتخاذ القرارات املنا�سبة.
اقرتاح قواعد ولوائح داخلية حتكم عمل ال�شركة وتقدميها �إلى جمل�س الإدارة العتمادها.
�ضمان توفر خطة لقوة العمل وم�سارات مهنية دقيقة ت�ضمن ا�ستمرار توفر الكوادر امل�ؤهلة ل�شغل املنا�صب القيادية يف ال�شركة.
تطوير ثقافة م�ؤ�س�سية داخل ال�شركة لتحويل ال�شركة �إلى مركز للتميز يف جمال �صناعة الأ�سمنت وتعزيز عالقتها بامل�ساهمني والعمالء.
بناء �سمعة متميزة لل�شركة من خالل التعريف بخدماتها و�إجنازاتها.
الإ�شراف على التحديث املتوا�صل لطريقة العمل والإجراءات والأنظمة واللوائح يف ال�شركة بهدف زيادة فعاليتها.
�أي وظائف �أخرى يحددها جمل�س الإدارة.
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يقر رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ورئي�سها التنفيذي و�أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
 �أنه مل ي�سبق لهم �أن �أ�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم �أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س،
 فيما عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة (ق�سم � 2-15صفحة  ،)89لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم م�صالح مادية يف
�أية عقود �أو ترتيبات �سارية املفعول �سوا ًء حمررة �أو غري حمررة كتابة �أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها لها ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة يف وقت �إ�صدار
ن�شرة الإ�صدار هذه،
 مل يحدث �أي تغيري جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة ولي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة حتى تاريخ اعتماد
هذه الن�شرة.
 فيما عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة (�صفحة ج) ،لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم �أية م�صالح مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف �أي �أ�سهم �أو �أدوات دين اخلا�صة بال�شركة.
 فيما عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة (�صفحة م و  ،)14-13مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة والذي قد يكون له ت�أثري �سلبي على الو�ضع
املايل لل�شركة للإثني ع�شر �شهرا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه مل يتم تقدمي �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي خالل العامني ال�سابقني مبا�شرة لتاريخ تقدمي
طلب الإدراج املتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية من قبل ال�شركة لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو كبار التنفيذيني� ،أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء( .ف�ض ًال
مراجعة ق�سم � 1-9صفحة  56ق�سم � 1-12صفحة  ،76ق�سم � 11-15صفحة  99من ن�شرة اال�صدار)
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�إ�ضافة �إلى الإقرارات املتقدم ذكرها ،ف�إن رئي�س جمل�س الإدارة ،والرئي�س التنفيذي ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة العليا لل�شركة ،و�سكرتري جمل�س الإدارة
يقرون مبا يلي:
 �أن وثائق ت�أ�سي�س ال�شركة ال متنح �أية �صالحيات متكن �أي ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض �أو اقرتاح له فيه م�صلحة جوهرية.
 ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
 �أن وثائق ت�أ�سي�س ال�شركة ال متنح �أية �صالحيات متكن �أي ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الت�صويت على تعوي�ضات تتعلق به� ،أو ت�سمح لع�ضو جمل�س الإدارة
باالقرتا�ض من ال�شركة.
 ال تقدم ال�شركة تعوي�ضات مالية �أو قرو�ض من �أي نوع لأي ع�ضو من جمل�س �إدارتها.
 عدم امل�شاركة دون تفوي�ض من اجلمعية العامة العادية يجدد �سنوي ًا ،يف �أي ن�شاط يناف�س ن�شاط ال�شركة �أو يف �أي �أن�شطة جتارية تزاولها ال�شركة.
يقر ع�ضو جمل�س الإدارة �إلى املجل�س عن �أية م�صالح �شخ�صية قد تكون له يف عمليات �أو عقود تتم حل�ساب ال�شركة .ويتم ت�سجيل هذه الإقرارات يف حما�ضر
اجتماعات املجل�س ،ويتعني على ع�ضو املجل�س املعني عدم امل�شاركة يف الت�صويت على القرار املتعلق به .وعلى رئي�س املجل�س تبليغ اجلمعية العامة العادية (عند
انعقادها) بالعمليات والعقود التي يوجد م�صلحة �شخ�صية فيها لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ويجب �أن يكون هذا التبليغ م�شفوع ًا بتقرير خا�ص من
مراجع احل�سابات.
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يو�ضح النظام الأ�سا�سي لل�شركة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �أنها ال تتعدى ع�شرة باملائة ( )%10من �صايف �أرباح ال�شركة بعد خ�صم النفقات واالحتياطيات
النظامية وتوزيع  %5على الأقل من �صايف �أرباح ال�شركة على امل�ساهمني .وقد بلغ �إجمايل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م،
 1.400.000ريال �سعودي ،وبلغ  1.400.000ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2010م ،و  1.532.000ريال �سعودي ( 1.400.000ريال �سعودي كمكاف�آت �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،و 132.000ريال �سعودي كبدل ح�ضور الإجتماعات) يف  31دي�سمرب 2009م ،و  1.481.000ريال �سعودي ( 1.400.000ريال �سعودي كمكاف�آت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و 81.000ريال �سعودي كبدل ح�ضور الإجتماعات) يف  31دي�سمرب 2008م .بدل ح�ضور الإجتماعات لعام 2010م مت دفعه لأع�ضاء املجل�س
يف عام 2011م .تبني اجلداول التالية تفا�صيل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني لل�سنوات 2009م2010 ،م2011 ،م على التوايل.
البيان (2009م)
الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت الدورية وال�سنوية

�أع�ضاء املجل�س
التنفيذيني
-

�أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني
132.000
1.400.000

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو
املكاف�آت والتعوي�ضات
2.508.000
319.506
-
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البيان (2009م)
اخلطط التح�ضريية
�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع
ب�شكل �شهري �أو �سنوي
الإجمايل
البيان (2010م)
الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت الدورية وال�سنوية
اخلطط التح�ضريية
�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع
ب�شكل �شهري �أو �سنوي
الإجمايل
البيان (2011م)
الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت الدورية وال�سنوية
اخلطط التح�ضريية
�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع
ب�شكل �شهري �أو �سنوي
الإجمايل

�أع�ضاء املجل�س
التنفيذيني
-

�أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني
-

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو
املكاف�آت والتعوي�ضات
-

-

-

-

-

1.532.000

2.827.506

�أع�ضاء املجل�س
التنفيذيني
-

�أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني
1.400.000
-

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو
املكاف�آت والتعوي�ضات
2.856.000
386.004
-

-

-

-

-

1.400.000

3.242.004

�أع�ضاء املجل�س
التنفيذيني
-

�أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني
162.000
1.400.000
-

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو
املكاف�آت والتعوي�ضات
2.996.000
656.000
-

-

-

-

-

1.562.000

3.652.000

امل�صدر� :شركة �أ�سمنت جنران
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بلغ عدد املوظفني يف �شركة �أ�سمنت جنران يف  17يناير 2012م  897موظف منهم  248مواطن �سعودي ميثلون  %1929،61من �إجمايل القوة العاملة و  649غري
�سعوديني .وت�سعى ال�شركة دائم ًا �إلى توظيف املواطنني ال�سعوديني ذوي اخلربة واحلفاظ عليهم .وهناك برامج تدريبية لتطوير مهارة وكفاءة جميع املوظفني
ال�سعوديني.
الجدول :5-8موظفو شركة أسمنت نجران (بإستثناء موظفي شركات هولتك وHCRDI
ووارتسيال)
2012
�سعودي
غري �سعودي
الإجمايل

الرقم
248
649
897

%
29،61
70،39
100

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
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هذه الن�سبة م�أخوذة من �شهادة نطاقات الر�سمية لل�شركة

2011
الرقم
247
361
608

%
%40،63
%59،37
%100

2010
الرقم
232
350
582

2009
%

%40
%60
%100

الرقم
141
266
407

2008
%

%35
%65
%100

الرقم
105
178
283

%
%27
%63
%100

تكمن قوة وجناح �شركة �أ�سمنت جنران يف خربة ومتر�س موظفيها .ونظر ًا لأن �صناعة الأ�سمنت هي �صناعة فنية �إلى حد ما ،فمن املهم لأي �شركة �أ�سمنت �أن يكون
لديها جمموعة كبرية من املهنيني الفنيني واملوظفني املهرة .وال بد �أن يخ�ضع املهنيون الفنيون واملوظفون الذين يتمتعون بقدر من املهارة لنظم تدريبية متنوعة
و�شهادات من الهيئات امل�ؤ�س�سية املنا�سبة.
يو�ضح اجلدول التايل القوة العاملة احلالية بال�شركة مق�سمة ح�سب الإدارات املختلفة:
الجدول :6-8نسبة السعودة في كل قطاع (بإستثناء موظفي شركات هولتك وHCRDI
ووارتسيال)
2012
�سعودي
قطاع
الت�شغيل
وال�صيانة
قطاع �سل�سلة
الإمداد
قطاع الإدارة
واخلدمات
امل�ساندة
الإجمايل

%

2011

غري
�سعودي

%

�سعودي

%

غري
�سعودي

2010
%

�سعودي

%

غري
�سعودي

%

49

12،69

337

87،31

47

14،07

287

85،93

47

14،64

274

85،36

38

71،69

15

28،31

38

71،70

15

28،30

41

63،07

24

36،93

163

72،44

62

27،56

162

73،30

59

26،70

142

73،57

51

26،42

250

414

247

361

230

349

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
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يعمل بال�شركة عددا من املواطنني ال�سعوديني يعادل نحو  %2029،61من املوظفني بال�شركة وذلك كما يف  17يناير 2012م .وال�شركة ملتزمة ب�شكل تام بتحقيق
الهدف الوطني للوفاء مبتطلبات ال�سعودة .ولهذا ال�سبب ،ف�إن تدريب وتطوير مهارات وقدرات املواطنني ال�سعوديني ي�أتي يف مقدمة �أولويات ال�شركة .وقد عملت
ال�شركة عن كثب مع وزارة العمل يف هذا ال�ش�أن وقامت ال�شركة بتنفيذ خطة �شاملة لزيادة ن�سبة املوظفني ال�سعوديني تدريجي ًا لتحقيق الهدف الوطني والتفوق
عليه .وقد �أ�صدرت وزارة العمل �شهادة لل�شركة ت�ؤكد على �أنها قد التزمت مبتطلبات �سيا�سة ال�سعودة املعمول بها .وتاريخ ال�شهادة 1432/11/27هـ وتنتهي بعد
�ستة �أ�شهر يف (1433/5/27هـ) .وعلى مدار الأعوام القليلة املا�ضية ،جنحت ال�شركة يف جذب العديد من املهنيني ال�سعوديني امل�ؤهلني يف منا�صب عليا .ومن
خالل التعرف على قدراتهم الكامنة ،جنحت ال�شركة يف م�ساعدتهم على اكت�ساب مهارات ومعارف �إ�ضافية لتطوير حياتهم املهنية يف ال�شركة ب�شكل �أكرب� .إن
ن�سبة ال�سعودة لدى ال�شركة ت�ضعها �ضمن النطاق الأخ�ضر وفق ًا لنظام نطاقات.
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9.9مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج
عملياتها
ت�ستند مناق�شة الإدارة التالية وحتليل الو�ضع املايل ونتائج العمليات ل�شركة �أ�سمنت جنران �إلى القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
و2010م و2009م والإي�ضاحات املرفقة بها .وقد تولت �شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم تدقيق القوائم املالية لل�سنوات املالية 2010م و2009م.
هذا فيما تولت �شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه ،التابعة ملجموعة  ،BDOتدقيق القوائم املالية لل�سنة املالية 2011م ،و�سوف يرد ذكر هذه القوائم يف مو�ضع
�آخر من ن�شرة الإ�صدار احلالية.
بد�أت ال�شركة الإنتاج التجريبي يف عام 2008م و بد�أت العمليات التجارية من  1يناير 2009م يف اخلطني الأول والثاين فيما بد�أت بوحدة الطواحني يف مايو
2009م .ومن ّثم ،ف�إن الفرتات الوارد مناق�شتها يف هذا الق�سم والتي ترتبط بها القوائم املالية املدققة ،غري متماثلة ب�شكل مبا�شر ،لل�سنوات املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وك�ش�أن العديد من ال�شركات التي تكون يف مرحلة مبكرة من تطوير عملياتها الت�شغيلية� ،شهد
الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها تغريات �سريعة وهائلة �أثناء الفرتات التي وردت مناق�شتها يف هذا الق�سم ،حيث طورت ال�شركة قاعدة عمالئها و�شيدت
بنيتها التحتية وقامت بت�أمني عالقات مع املوردين ،من بني �أمور �أخرى .ومن ّثم ،ا�ستمر ب�شكل عام منو الإيرادات وارتفاع التكاليف الت�شغيلية واملالية واملوجودات
واملطلوبات والنفقات الر�أ�سمالية واملتطلبات النقدية �أثناء الفرتات ذات ال�صلة ،مما جعل مقارنة القوائم املالية بني فرتة و�أخرى �أمر ًا حمدود الفائدة.
هذا وقد تت�ضمن مناق�شة الإدارة وحتليل الو�ضع املايل ونتائج العمليات لل�شركة بيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�شكوك .علم ًا ب�أن النتائج الفعلية لل�شركة
رمبا تختلف ب�شكل جوهري عن تلك الوارد مناق�شتها يف تلك البيانات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك تلك الوارد مناق�شتها �أدناه ويف موا�ضع �أخرى
من ن�شرة الإ�صدار احلالية ،ال�سيما الق�سم الوارد حتت عنوان «عوامل املخاطرة».

9 99 -9إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية
ُيقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،على حد مبلغ علمهم� ،أن املعلومات املالية املقدمة يف ن�شرة الإ�صدار احلالية مت ا�ستخال�صها ،دون �أي تغيريات جوهرية ،من القوائم
املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و ،2009و�أنه قد مت �إعداد تلك املعلومات وفق املعايري املحا�سبية للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
كما ُيقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري جوهري �سلبي على الو�ضع املايل �أو التجاري لل�شركة �أثناء ال�سنوات املالية الثالثة الأخرية املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011م و2010م و2009م وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار احلالية.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إنه مل يتم منح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو ر�سوم �سم�سرة �أو �أية مكاف�آت غري نقدية �أخرى خالل العامني ال�سابقني لتاريخ طلب �إدراج
الأ�سهم مبا�شرة فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية من قبل ال�شركة �إلى �أي مدير �أو م�س�ؤول �أو �أي م�ست�شار �أو خبري.
وف�ض ًال عن ذلكُ ،يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �سوف متتلك �أمو ً
اال كافية للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل للأ�شهر الأثنا ع�شر التالية لتاريخ ن�شرة الإ�صدار
احلالية ،و�إن ر�أ�سمال ال�شركة غري خا�ضع لأي خيار.

9 99 -9السياسات المحاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .ويرد ذكر ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
لل�شركة يف الإي�ضاحات من قوائم ال�شركة املالية املذكورة يف ق�سم (املعلومات املالية).

9 99 -9نتائج العمليات
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة الدخل املدققة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م.
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الجدول  :1-9قائمة الدخل

بالألف ريال �سعودي
املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
م�صاريف البيع والت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية
الربح من العمليات الت�شغيلية
�إيراد(/خ�سارة) اال�ستثمارات
م�صاريف التمويل
م�صاريف الطرح لالكتتاب العام
�إيرادات �أخرى
الربح ( /اخل�سارة) قبل الزكاة
الزكاة
�صايف الدخل ( /اخل�سارة) لل�سنة/الفرتة

2011م
مدققة
697.454
()401.048
296.406
()9.195
()23.866
263.346
()21.625
913
242.634
()8.000
234.634

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
637.430
()336.701
300.728
()7.679
()23.695
269.354
()16.160
()3.856
12
249.350
()7.630
241.720

2009م
مدققة
373.230
()195.424
177.806
()3.642
()19.840
154.324
17.066
()15.372
166
156.184
()4.118
152.066

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

�شهدت �صايف املبيعات معدل منو �سنوي مركب بلغ  %36،7يف الفرتة من 2009م �إلى 2011م .وبد�أ الإنتاج التجاري للم�صنع الرئي�سي من خطي الإنتاج الأول والثاين
يف  1يناير 2009م .وعالو ًة على ذلك ،بد�أت �شركة �أ�سمنت جنران العمليات التجارية من وحدة الطواحني يف مايو 2009م حيث بلغت مبيعات ال�شركة 126،6
مليون ريال �سعودي من الأ�سمنت البورتالندي العادي و 135،9مليون ريال �سعودي من الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات .وقد ُ�سجلت �صايف مبيعات مببلغ 373،2
مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م .وقد كانت الزيادة يف �صايف املبيعات �أثناء 2010م مقارنة بعام 2009م ترجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى عمليات �سنة كاملة لوحدة
الطواحني ف�ضال عن ارتفاع معدالت النمو يف املبيعات خارج منطقة جنران .ويعود ارتفاع �صايف املبيعات يف عام 2011م مبعدل منو �سنوي ن�سبته  ٪9،4مقارنة
بعام 2010م ب�صفة رئي�سية �إلى ارتفاع متو�سط �أ�سعار البيع وانخفا�ض احلوافز املمنوحة للعمالء .وتتمثل هذه احلوافز ب�شكل رئي�سي من دعم ملبيعات العمالء
خارج منطقة جنران بالإ�ضافة �إلى تخفي�ضات تتعلق بالكميات املباعة للعمالء .ويبلغ حجم املبيعات خالل العام 2009م  1،7مليون طن ،و 3،0مليون طن خالل
كل من العامني 2010م و2011م.
وقد ارتفعت تكاليف املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %43،3يف الفرتة من 2009م �إلى 2011م .وكن�سبة من املبيعات� ،شهدت تكلفة املبيعات زيادة من %52،4
يف عام 2009م �إلى  %52،8يف عام 2010م .وارتفعت �أي�ض ًا �إلى  %57،5يف عام 2011م .ارتفعت تكاليف املبيعات يف عام 2010م ب�شكل رئي�سي ب�سبب ارتفاع
حجم الكميات املباعة بن�سبة  .%78،9بينما ارتفعت تكاليف املبيعات يف عام 2011م ب�سبب ارتفاع تكاليف الت�شغيل وال�صيانة بن�سبة  %33،1وتكاليف الت�صليحات
بن�سبة  %102،5وارتفاع تكاليف الوقود بن�سبة  ،%52،6وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة تكاليف النقل البحري لزيت الوقود الثقيل وا�ستخدام زيت الوقود
اخلفيف الأغلى ثمن َا� .سجلت ن�سبة �إجمايل الربح بن�سبة  %42،5يف العام 2011م ،و %47،2يف العام 2010م و  %47،6يف العام 2009م .تت�شكل م�صاريف البيع
والتوزيع ب�صفة �أ�سا�سية من رواتب املوظفني و�أجور نقل اال�سمنت .مت ت�صنيف �أجور نقل اال�سمنت كتخفي�ض من جممل املبيعات والبالغة  4.000ريال �سعودي
يف عام 2009م بينما مت اعادة ت�صنيفها يف العامني 2010م و2011م �ضمن تكاليف البيع والتوزيع .وقد �شهدت م�صاريف البيع والتوزيع منو ًا بواقع  %110،9يف
عام 2010م وذلك ب�سبب عمليات �سنة كاملة لوحدة الطواحني (والتي تقوم بطحن الكلنكر وحتولها �إلى ا�سمنت لبيعها يف منطقة ع�سري) ومنوا بقدر  ٪19،7يف
عام  2011ب�سبب الزيادة يف �أجور نقل اال�سمنت بن�سبة  .%44،4يف عام 2010م ،مت فتح مكاتب االت�صال يف الطائف وخمي�س م�شيط ومت توظيف املوظفني هناك
لت�سويق اال�سمنت التي تنتجها وحدة الطحن والتي �أ�سفرت عن زيادة يف م�صاريف البيع والت�سويق لعام 2010م .وكن�سبة مئوية من املبيعات ،بلغت م�صاريف البيع
والت�سويق نحو  %1،2خالل الفرتة من عام 2009م �إلى 2011م.
تت�شكل امل�صاريف العمومية والإدارية ب�صفة �أ�سا�سية من رواتب ومنافع املوظفني ،اال�ستهالك ،م�صاريف �سفر ،و�أتعاب مهنية� .شهدت امل�صاريف العمومية
والإدارية زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ � %9،7أثناء الفرتة من 2009م �إلى 2011م .على ا�سا�س �سنوي ارتفعت امل�صاريف بن�سبة  %19،4يف عام 2010م و%0،7
يف عام 2011م .وقد جاءت الزيادة يف عام 2010م ب�صفة �أ�سا�سية نتيجة �إلى الزيادة يف التربعات وخم�ص�ص الديون والذمم امل�شكوك يف حت�صيلها.
انخف�ضت ن�سبة �صايف الربح �إلى  %33،6يف عام 2011م ،من  %37،9يف عام 2010م و %40،7يف عام 2009م ،ب�سبب ارتفاع م�صاريف البيع والتوزيع وتكاليف
التمويل.
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9 99 -99 -9المبيعات
الجدول  :2-9المبيعات

بالألف ريال �سعودي
�إجمايل املبيعات
ال�سائب
املُعب�أ
الكلنكر
�إجمايل املبيعات
خم�صوم ًا منه:احلوافز
التقل
�صايف املبيعات

2011م
مدققة
480.474
280.935
761.410
()63.955
697.454

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
461.730
276.288
738.018
()100.589
637.430

2009م
مدققة
230.077
152.874
13.977
396.928
()23.694
()4
373.230

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

بالألف ريال �سعودي
�إجمايل املبيعات
الإ�سمنت البورتالندي العادي
الإ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات
الكلنكر
�إجمايل املبيعات
خم�صوم ًا منه:احلوافز
النقل
�صايف املبيعات
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
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2011م
مدققة
698.512
62.898
761.410
()63.955
697.454

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
671.148
66.870
738.018
()103.325
634.693

2009م
مدققة
358.529
24.422
13.977
396.928
()23.694
()4
373.230

طن
�إجمايل حجم املبيعات
ال�سائب
املُعب�أ
الكلنكر
�إجمايل الكميات املباعة

2011م
1.903.812
1.107.247
3.011.059

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
1.878.386
1.168.634
3.047.020

2009م
950.054
652.707
99.961
1.702.722

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

�شهد �إجمايل املبيعات زيادة مبعدل منو �سنوي تراكمي عند  %36،7على مدار ال�سنوات املالية من 2009م �إلى 2011م.
يف عام 2010م� ،شهد �إجمايل املبيعات زيادة بن�سبة  %70،8مقارنة بعام 2009م لي�صل �إلى  637،4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م من  373،2مليون ريال
�سعودي يف عام 2009م .وقد جاءت هذه الزيادة ب�صفة �أ�سا�سية نتيجة زيادة يف كميات املنتج ال�سائب واملعب�أ املباعة بن�سبة  %97،7و %79على التوايل ب�سبب زيادة
املبيعات يف املناطق خارج جنران ،نتيجة احلوافز املعرو�ضة للعمالء .ومتثل احلوافز خ�صومات املبيعات القائمة على املناطق ،والتي تمُ نح �إلى العمالء خارج
منطقة جنران من �أجل زيادة املبيعات �إليهم .بد�أت وحدة الطواحني عملها ملدة عام كامل خالل عام 2010م ،مما �أدى �إلى زيادة يف كمية اال�سمنت املطحون التي
مت ت�سويقها وبيعها .كما قامت ال�شركة بفتح مكتب ًا للت�سويق يف الطائف يف عام 2010م يف حماولة منها لال�ستحواذ على ح�صة ال�سوق يف منطقة مكة املكرمة ،مما
�أدى �إلى ارتفاع احلوافز التي تقدم للعمالء يف منطقتي الريا�ض ومكة ب�شكل حاد يف عام 2010م مع منو املبيعات يف تلك املنطقة.
يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،ارتفع �إجمايل املبيعات بن�سبة  ٪ 9،4لت�صل �إلى  697،5مليون ريال �سعودي يف عام  2011مقارنة بـ  637،4مليون
ريال �سعودي يف عام 2010م .وكانت كميات الأ�سمنت ال�سائبة �سجلت ارتفاع مبقدار  ٪ 1،4عن عام 2010م ،بينما انخف�ضت كمية اال�سمنت املباعة بالأكيا�س
بن�سبة  ٪ 5،3وذلك ب�سبب تركيز ال�شركة على بيع اال�سمنت ال�سائب الأكرث ربحية .وعلى الرغم من ارتفاع املبيعات بن�سبة  %9،4يف عام 2011م مقارنة بعام
2010م ،ارتفعت تكلفة املبيعات بن�سبة  %19،4خالل نف�س الفرتة مما �أدى الى انخفا�ض ربحية ال�شركة يف عام 2011م.
وعالوة على ذلك انخف�ضت احلوافز بن�سبة  ٪ 36،4ب�سبب تغيري �سيا�سة ال�شركة الهادفة خلف�ض احلوافز املمنوحة تبع ًا للتغيري يف �أو�ضاع ال�سوق.
انخف�ضت مبيعات اال�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات بن�سبة  %5،9ب�سبب انخفا�ض الكمية املباعة بن�سبة .%8،4
ومل ت�سجل ال�شركة مبيعات من الكلنكر خالل العامني 2010م و2011م ب�سبب ا�ستخدام ال�شركة للكلنكر يف �إنتاج اال�سمنت.
ارتفعت احلوافز كن�سبة من �صايف املبيعات من  %6،3يف عام 2009م �إلى  %15،8يف عام 2010م ب�سبب ارتفاع �صايف املبيعات بن�سبة  %70،8خالل نف�س الفرتة.
بينما يف عام 2011م ،انخف�ضت الن�سبة �إلى  %9،2يف عام 2011م على الرغم من ارتفاع املبيعات بن�سبة  %9،4يف عام 2011م ب�سبب االنخفا�ض اجلوهري يف
احلوافز املعرو�ضة للعمالء.
ارتفع �صايف املبيعات مبعدل منو �سنوي تراكمي عند  %36،7خالل الفرتة 2009م �إلى 2011م.
تكلفة المبيعات
الجدول  :3-9تكلفة المبيعات

بالألف ريال �سعودي
املواد اخلام امل�ستهلكة

2011م
مدققة
77.117

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
76.280

2009م
مدققة
44.813

الرواتب والأجور واملكاف�آت

35.052

28.909

25.777

تكاليف الت�شغيل وال�صيانة
االت�صاالت
الوقود
عمليات الإ�صالح وال�صيانة
ال�سفر لأغرا�ض العمل

47.106
524
64.291
50.044
611

35.381
316
42.126
24.719
760

47.165
289
43.382
4.805
246
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بالألف ريال �سعودي
ت�شغيل املركبات
العمالة بالتعاقد
الت�أمني
الإ�ستهالك
الإطفاء
تكاليف متنوعة
التكلفة الإجمالية لل�سلع املُ�ص ّنعة
املخزون االفتتاحي املتاح
املخزون اخلتامي املتاح
تكلفة ال�سلع املُباعة

2011م
مدققة
45
436
1.847
75.720
4.285
7.007
363.982
72.084
()35.019
401.048

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
167
1.125
1.843
78.114
2.872
6.652
299.252
109.534
()72.084
336.701

2009م
مدققة
437
598
2.206
75.931
2.823
8.180
256.651
50.212
()111.440
195.424

مالحظة :يف العامني  2010و  ،2011مت ت�صنيف اطفاء تكاليف تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمن تكاليف التمويل .بينما مت ت�صنيفها يف عام 2009م �ضمن تكلفة املبيعات.
امل�صدر� :شركة ا�سمنت جنران

�شكلت تكلفة املبيعات يف ال�سنوات املالية 2009م و2010م و2011م  %52،4و %52،8و %57،5من �إجمايل املبيعات على التوايل .ب�شكل �إجمايل� ،إزدادت املبيعات
مبقدار  141،3مليون ريال �سعودي ( )%72،3يف عام 2010م مقارنة مع عام 2009م ناجمة ب�شكل رئي�سي الرتفاع املواد الأولية امل�ستخدمة بـ  31،5مليون ريال
�سعودي ( .)%70،2ارتفعت تكلفة املبيعات مبقدار  64،3مليون ريال �سعودي ( )٪19،1يف ال�سنة املالية 2011م ،لت�صل �إلى  401،0مليون ريال �سعودي ب�سبب زيادة
تكلفة الوقود بن�سبة ( ،)٪52،6تكاليف الت�شغيل وال�صيانة ( ،)٪33،1الرواتب والأجور ( )٪21،2وتكاليف الت�صليح وال�صيانة ( )٪109،5من  339،5مليون ريال
�سعودي يف عام 2010م.
ارتفعت تكلفة املبيعات مبعدل منو �سنوي تراكمي بن�سبة  %43،3خالل الفرتة 2009م �إلى 2011م.
المواد األولية المستخدمة
تت�ضمن املواد املبا�شرة امل�ستهلكة يف عملية الإنتاج ب�صفة �أ�سا�سية احلجر اجلريي والطني وخام احلديد واحلجر الرملي واجلب�س .ومن بني املواد �آنفة الذكر،
ت�ستخل�ص ال�شركة احلجر اجلريي والطني واجلب�س من املعادن الواقعة بجوار امل�صنع مبوجب رخ�صة امتياز تعدين ،فيما يتم احل�صول على خام احلديد من
مورد حملي.
�شكلت املواد الأولية امل�ستخدمة  ،%22،7 ،%22،9و  %19،2من تكلفة املبيعات يف 2009م2010 ،م2011 ،م على التوايل.
الرواتب واألجور والمكافآت
ارتفعت الرواتب والأجور واملكاف�آت بن�سبة  %12،2يف العام 2010م مقارنة مع العام 2009م ب�سبب توظيف  68موظف .بينما ارتفعت هذه التكاليف بن�سبة %21.2
يف العام 2011م.
وقد جاءت الزيادة يف الرواتب واملكاف�آت ب�سبب التغيري يف ال�سيا�سات ،حيث تولت �شركة �أ�سمنت جنران يف �سبتمرب 2010م �أعمال احلرا�سة الأمنية عن طريق
التوظيف املبا�شر لرفع ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة ،والتي كانت �سابقا من �ضمن مهام �شركة متعاقدة .وقد ترتب على ذلك تعيني  82موظف ومتت �إ�ضافتهم �إلى
ك�شوف رواتب ال�شركة مع كافة التعوي�ضات الأخرى ح�سب �سيا�سة ال�شركة .وعالوة على ذلك ،مت الإعالن عن مكاف�أة يف عام 2011م بواقع مرتب �شهرين مت�شي ًا مع
التوجهات امللكية ال�سامية �إلى جانب زيادات بحد �أق�صى  %5ح�سب تقارير �أداء املوظفني .وقد بلغ ت�أثري مكاف�أة مرتب ال�شهرين بن�سبة  %33من �إجمايل م�صاريف
الرواتب والأجور للعام 2011م.
بلغ تعداد موظفي ال�شركة امل�صنفون �ضمن تكلفة املبيعات  362موظف يف العام 2009م 430 ،موظف يف العام 2010م و  501موظف يف العام 2011م.
التشغيل والصيانة
انخف�ضت تكاليف الت�شغيل وال�صيانة بن�سبة  %25،0يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م ،حيث قامت �شركة  HCRDIبت�شغيل و�صيانة خط الت�شغيل الثاين .و
عمدت ال�شركة �إلى �إ�سناد ت�شغيل و�صيانة اخلطني الأول والثاين بطاقة  6.000طن يف اليوم و 3.000طن يف اليوم على التوايل� ،إلى هولتك لال�ست�شارات ومعهد
هيفي لأبحاث وت�صميمات الأ�سمنت ( ."Hefei Cement Research and Design Institute" (HCRDIوقد قامت �شركة  HCRDIب�أعمال الت�شغيل طوال
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عام 2010م جمان ًا تقريب ًا نتيجة تفاهم بني الإدارتني وقد انتهت الفرتة املجانية يف فرباير 2011م .وبعدها قامت ال�شركة بت�شغيل و�صيانة اخلطوط بنف�سها بينما
تتولى �شركة � HCRDIإعارة موظفني فقط .كما قامت ال�شركة �أي�ض ًا ب�إ�سناد ت�شغيل و�صيانة حمطة الطاقة لديها �إلى �شركة  Wartsilaللطاقة .كما تتولى HCRDI
ت�شغيل وحدة الطواحني حتت �إ�شراف هولتك� .شهدت م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة زيادة بن�سبة  %33،1يف عام 2011م وذلك ب�سبب فرتة الت�شغيل املجانية والتي
انتهت يف فرباير2011م باال�ضافة الى ذلك قامت �شركة  HCRDIبجلب عمالة جديدة مما ترتب عليه �سداد تذاكر ال�سفر ور�سوم الهجرة ذات ال�صلة.
الوقود
ت�ستهلك ال�شركة ب�صفة �أ�سا�سية زيت الوقود الثقيل يف عملياتها الإنتاجية وحمطات الطاقة لديها وهو ما يتم �شرا�ؤه من �أرامكو ال�سعودية مبوجب عقد توريد .ثم
يجري نقله �إلى ال�شركة من خالل مقاولني من القطاع اخلا�ص .ولدى ال�شركة حالي َا عقد توريد مع �أرامكو ال�سعودية لزيت الوقود الثقيل خلط الإنتاج الأول ،وتقوم
ال�شركة حالي ًا باتخاذ الإجراءات الالزمة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية و�شركة �أرامكو من �أجل توفري الوقود للخط الثاين ،وتتوقع ال�شركة �أنه بعد اكتمال
عملية االكتتاب� ،سوف توافق الوزارة على �إمداد الوقود ،وبناء على ذلك �سوف تقوم �شركة �أرامكو بتوفري الوقود الالزم للخط الثاين .و�سوف تتخذ ال�شركة �أي�ض ًا
الإجراءات الالزمة مع الوزارة و�شركة �أرامكو لتوفري الوقود للخط الثالث املزمع �إن�شائه (وذلك بعد االنتهاء من �إن�شائه) ،وتقوم ال�شركة حالي ًا ب�إ�ستخدام الفائ�ض
من زيت الوقود نتيجة لتوقفات ال�صيانة يف اخلط الأول لت�شغيل اخلط الثاين ب�شكل جزئي .وقد �شهدت تكاليف الوقود زيادة بن�سبة  %52،6يف عام 2011م مقارنة
بعام 2010م ،وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة تكاليف النقل البحري لزيت الوقود الثقيل بن�سبة  %202،8وزيادة �إجمايل الوقود امل�ستهلك بن�سبة  .%3وترجع
الزيادة يف ا�ستهالك الوقود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى ارتفاع �إنتاج الكلنكر خالل عام 2011م بن�سبة  8.634( %3لرت) �أكرث مقارنة بعام 2010م .كما �أن عددا من
التوقفات يف الأفران �أثناء عام 2011م التي حدثت ب�سبب عدم توافر زيت الوقود الثقيل من �أرامكو ا�ضطر ال�شركة �إلى اللجوء �إلى تعوي�ض النق�ص ب�شراء زيت
وقود خفيف الأعلى تكلفة من �أرامكو ،ويكلف الوقود اخلفيف باملتو�سط  0،07ريال �سعودي لكل لرت �أعلى من زيت الوقود الثقيل ،والذي �أثر �سلب ًا على جممل ربح
ال�شركة بـ  3،0مليون ريال يف عام 2011م .وت�ستخدم ال�شركة النقل البحري لنقل زيت الوقود الثقيل وذلك ب�سبب �إمكانية نقل كميات كبرية من الوقود بتكاليف
نقل �أرخ�ص مقارنة مع النقل الربي.
اإلصالح والصيانة
ارتفعت تكاليف الإ�صالح وال�صيانة يف العام 2010م �إلى  24،7مليون ريال �سعودي ( )%414،4ب�سبب كون العام 2010م ال�سنة الت�شغيلية الكاملة الأولى بكامل
الطاقة الإنتاجية .وارتفعت هذه التكاليف الى  50،0مليون ريال �سعودي ( )%102،5ب�سبب ارتفاع التوقفات غري املجدولة .و مل ت�أثر التوقفات غري املجدولة على
مبيعات ال�شركة ب�سبب توفر خمزون كايف من الكلنكر واال�سمنت لتغطية احتياجات العمالء.
�شكلت تكاليف الإ�صالح وال�صيانة  ،%22،7 ،%22،9و %19،2من تكلفة املبيعات يف 2009م ،و2010م ،و2011م على التوايل.
9 99 -99 -9مصاريف البيع والتسويق
يلخ�ص اجلدول التايل م�صاريف البيع والت�سويق لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :4-9مصاريف البيع والتسويق

بالألف ريال �سعودي
رواتب ومكاف�آت العاملني
الإ�ستهالك
نفقات ال�سفر
�أجور نقل الأ�سمنت
�أخرى
�إجمايل م�صاريف البيع والت�سويق

2011م
مدققة
4.090
732
65
3.941
365،82
9.195

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
3.787
777
120
2.736
259
7.679

2009م
مدققة
437
182
93
3.642

مالحظة :مت ت�صنيف �أجور نقل اال�سمنت يف العام � 2009ضمن حوافز املبيعات
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

متثل م�صاريف البيع والت�سويق متو�سط  %1،2من �إجمايل املبيعات يف ال�سنة املالية 2009م و2010م و2011م .وقد جاءت هذه الزيادة يف ال�سنة املالية 2010م
و2011م ب�سبب الزيادة يف رواتب ومكاف�آت العاملني و�أجور نقل الأ�سمنت.
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رواتب ومكافآت العاملين
يف عام 2011م �شهدت رواتب ومكاف�آت العاملني زيادة بن�سبة  %8ب�سبب الزيادة يف عدد العاملني واملكاف�أة التي تعادل راتب �شهرين �أ�سا�سيني لكافة العاملني
والزيادة ال�سنوية يف الراتب بحد �أق�صى  %5اعتبار ًا من يناير 2011م.
بلغ تعداد موظفي املبيعات والت�سويق  62موظف يف العام 2009م 62 ،موظف يف العام 2010م و 73موظف يف العام 2011م.
أجور نقل االسمنت
مت ت�صنيف �أجور نقل اال�سمنت كتخفي�ض من جممل املبيعات والبالغة  4.000ريال �سعودي يف العام  2009بينما مت اعادة ت�صنيفها يف العامني 2010م و2011م
�ضمن تكاليف البيع والتوزيع.
ارتفعت �أجور نقل اال�سمنت بن�سبة  %44،0يف عام 2011م مقارنة بالعام 2010م ب�سبب توقيع عقد جديد لنقل اال�سمنت ملنطقة خمي�س م�شيط وحتمل ال�شركة تكلفة
نقل الأ�سمنت ب�شكل �أ�سا�سي لبناء جامعة �أبها .متثل م�صاريف نقل اال�سمنت كن�سبة من املبيعات  %0،6يف العام 2011م و %0،4يف العام 2010م.
9 99 -99 -9المصاريف العمومية واإلدارية
�شهدت امل�صاريف العمومية والإدارية منو ًا مبعدل منو �سنوي مركب عند  %9،7خالل الثالث �سنوات املالية 2009م2010 ،م ،و2011م .وب�شكل �إجمايل ،زادت هذه
امل�صاريف من  19،8مليون ريال �سعودي يف 2009م �إلى  23،7مليون ريال �سعودي يف 2011م ب�شكل رئي�سي ب�سبب ارتفاع رواتب و�أجور العاملني.
يبني اجلدول التايل تفا�صيل امل�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :5-9المصاريف العمومية واإلدارية

بالألف ريال �سعودي
رواتب ومكاف�آت العاملني
الإ�ستهالك
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
العمالة بالتعاقد
نفقات ال�سفر
الر�سوم املهنية
التربعات
م�صاريف الدعاية
االت�صال
م�صاريف ال�صيانة
اال�شرتاكات
الإيجار
الت�أمني
م�صاريف املركبات
�أخرى
�إجمايل النفقات العامة والإدارية
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

62

2011م
مدققة
15.200
1.760
732،53
540،49
886،47
1.380
644،66
524،94
427،63
76،30
332،07
23،26
221،54
1.116
23.866

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
12.432
1.216
1.623
699
1.228
631
2.849
768
316
289
71
147
37
192
1.197
23.695

2009م
مدققة
11.557
1.239
1.183
1.165
1.003
972
597
373
255
121
72
41
33
1.229
19.840

رواتب ومكافآت العاملين
�ش ّكلت تكاليف العمالة املكون الرئي�سي من امل�صاريف العمومية والإدارية بواقع %58،3و %52،5و %63،7من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية يف ال�سنوات
املالية 2009م و2010م و2011م.
هذا فيما �شهدت رواتب ومكاف�آت العاملني زيادة بن�سبة  %22،3يف عام 2001م ب�سبب الزيادة يف عدد العاملني والعالوة بواقع راتب �أ�سا�سي ل�شهرين جلميع
العاملني والزيادة ال�سنوية يف الرواتب بحد �أق�صى %5اعتبار ًا من يناير 2011م .وقد زاد عدد العاملني من  34كما يف  31دي�سمرب 2009م و 42كما يف  31دي�سمرب
2010م �إلى  43كما يف  31دي�سمرب 2011م.
اإلستهالك
ُيعد الإ�ستهالك هو ثاين �أكرب مكون للم�صاريف العمومية والإدارية ،حيث �ش ّكل  %6،2و %5،1و %7،4من �إجمايل امل�صاريف العامة والإدارية يف ال�سنوات املالية
و2009م و2010م و2011م .وقد �أظهر الإ�ستهالك ارتفاعا ب�شكل طفيف يف العام 2011م .عالوة على ذلك ،ت�ستخدم �شركة �أ�سمنت جنران �أ�أ�سلوب الر�صيد
املتناق�ص يف ح�ساب الإ�ستهالك.
نفقات السفر
يقع املقر الرئي�سي ل�شركة �أ�سمنت جنران يف مدينة جنران بينما معظم عالقات العمل املهمة مع الدوائر احلكومية والبنوك واملكاتب الإ�ست�شارية يف كل من
جدة والريا�ض .ومتثل نفقات ال�سفر م�صاريف التذاكر والإقامة ملوظفي ال�شركة الذين يراجعون الدوائر احلكومية والبنوكو�إجتماعات جمل�س الإدارة والزيارات
املتكررة للم�ست�شارين واملراجعني الداخليني واخلارجيني.
وحيث �أن الت�شغيل التجاري بد�أ يف عام 2009م فقد حافظت نفقات ال�سفر على نف�س امل�ستوى يف عامي 2009م و2010م ،وقد انخف�ضت هذه النفقات بن�سبة %56،0
يف عام 2011م ب�سبب ر�سملة م�صاريف ال�سفر اخلا�صة باخلط الت�شغيلي الثالث بنا ًء على �سيا�سة الر�سملة.
الرسوم المهنية
تتكون الر�سوم املهنية ب�شكل رئي�سي خالل العام 2009م من ر�سوم ا�ست�شارات الزكاة ومراجعة احل�سابات املدفوعة ل�شركة ديلويت والبالغة  250.000ريال
�سعودي ،اال�ست�شارات املدفوعة ل�شركة ارن�ست ويونغ والبالغة  217.929ريال �سعودي ور�سوم املراجعة الداخلية والبالغة  175.000ريال �سعودي واملدفوعة ل�شركة
الدكتور حممد العمري و�شركاه ،التابعة ملجموعة .BDO
خالل العام 2010م ،تتكون الر�سوم املهنية من ا�ست�شارات الزكاة واملراجعة املدفوعة ل�شركة ديلويت والبالغة  376.533ريال �سعودي ،ور�سوم املراجعة الداخلية
والبالغة  175.000ريال �سعودي املدفوعة ل�شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه ،التابعة ملجموعة .BDO
جاءت الزيادة يف الر�سوم املهنية خالل عام 2011م ب�سبب ا�ستقطاع ر�سوم ا�ست�شارية ل�شركة ديلويت بواقع  117.000ريال �سعودي �إلى جانب ر�سوم درا�سة ال�سوق
ل�شركة �إرن�ستويونغ مقابل  116.471ريال �سعودي ور�سوم ا�ست�شارية قانونية ل�شركة املال وم�شاركوه مقابل  80.000ريال �سعودي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت دفع
مبلغ  22.000ريال �سعودي �إلى طالل �أبوغزالة مقابال �ست�شارة حما�سبية ملرة واحدة.
التبرعات
ت�أتي التربعات كجزء من مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية التي تتبناها�شركة �أ�سمنت جنران ومتثل تربعاتنقدية �شهرية �إلى الفقراء واملحتاجني املقيمني يف
الهجراملجاورة للم�صنع .وتت�شكل التربعات املدفوعة والبالغة  1،0مليون ريال �سعودي خالل العام 2009م من  0،2مليون ريال �سعودي مدفوعة لأندية ريا�ضية يف
الريا�ض ،و  0،1مليون ريال �سعودي جلمعية خريية و  0،1مليون ريال �سعودي لربامج وزارة الداخلية.
وقد �شمل ذلك خالل ال�سنة املالية 2010م تربعات بقيمة  2،9مليون ريال �سعودي لإغاثة املت�ضررين من فيا�ضانات مدينة جدة والنازحني يف منطقة جازان .وتربع
بقيمة  0،5مليون ريال �سعودي القامة قرية اجلنادرية يف جازان.
انخف�ضت التربعات بـ  %51،6يف العام 2011م الى  1،4مليون ريال �سعودي من  2،8مليون ريال �سعودي .التربعات الرئي�سية ت�شمل  0،3مليون ريال �سعودي ملنطقة
جنران 0،1 ،مليون ريال �سعودي الحتفاالت اليوم الوطني حتت رعاية االمري م�شعل.
المصاريف األخرى
ت�ألفت امل�صاريف الأخرى ب�صفة �أ�سا�سية من تدريب العاملني وم�صاريف ور�ش العمل واملرافق العامة وم�صاريف الأدوات املكتبية والطباعة.وقد �شهدت هذه
امل�صاريف انخفا�ض ًا ب�سبب انخفا�ض تكاليف التدريب مع انتقال العمل من مرحلة بدء الت�شغيل �إلى مرحلة الت�شغيل.
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9 99 -99 -9الربح(/الخسارة) من االستثمارات
الربح( /الخسارة) المحققة من االستثمارات
ح�صلت �شركة �أ�سمنت جنران خالل عام 2009م على �أرباح لعدد � 275.000سهم ًا من �أ�سهم دار الأركان للتطوير العقاري؛ ثم باعت ال�شركة كامل ا�ستثماراتها
البالغة (� 4.835.926سهم ًا) يف نهاية عام 2009م مقابل  119مليون ريال �سعودي مما ترتب عليه ربح ًا حمقق ًا بلغ  17،1مليون ريال �سعودي.
9 99 -99 -9الزكاة
ارتفعت خم�ص�صات الزكاة �إلى  8،0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،مقارنة مببلغ  7،6مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م .وقد ترتب على زيادة الدخل قبل الزكاة يف ال�سنوات املالية 2009م و 2010م و2011م زيادة يف الزكاة بن�سبة  %357،6و% 85،3
 %4،8على التوايل.

9 99 -9الميزانية العمومية
يلخ�ص اجلدول التايل امليزانية العمومية املدققة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2011م و2010م و2009م:
الجدول  :7-9الميزانية العمومية

بالألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
حقوق ملكية امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2011م
مدققة
298.218
1.583.949
1.999.296
218.507
557.661
1.223.128
1.999.296

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
304.534
1.538.577
1.843.111
161.962
383.153
1.297.996
1.843.111

2009م
مدققة
241.173
1.583.949
1.825.122
247.791
262.054
1.315.277
1.825.122

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

9 99 -99 -9الموجودات المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املوجودات املتداولة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :8-9الموجودات المتداولة
بالألف ريال �سعودي

النقد والأر�صدة البنكية
الذمم املدينة
املخزون
امل�صاريف املدفوعة م�سبق ًا وبنود �أخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران
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2011م
مدققة
11.579
107.680
141.691
37.267
298.218

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
32.883
70.558
158.724
42.369
394.534

2009م
مدققة
39.100
25.355
162.937
13.781
241.173

النقد وما في حكمه
ي�شمل النقد وما يف حكمه النفقات النرثية التي حتتفظ بها ال�شركة لال�ستخدام اليومي و�أر�صدة احل�سابات البنكية .انخف�ضت �أر�صدة النقد مبعدل تراكمي �سنوي
يبلغ  %45،6ب�سبب التوزيعات النقدية املرتفعة خالل الأعوام 2009م – 2011م .حيث بلغت التوزيعات النقدية للم�ساهمني  257،6مليون ريال �سعودي خالل العام
2010م و 307،3مليون ريال �سعودي خالل العام 2011م.
الذمم المدينة
�ش ّكلت الذمم املدينة  %10،5و %24،4و %35،2من �إجمايل املوجودات املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على التوايل
هذا فيما �شهدت الذمم املدينة زيادة بن�سبة  %42،5لتبلغ  107،7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب عام 2011م مقارنة بـ  75،6مليون ريال �سعودي يف 31
دي�سمربعام 2010م ويعود ب�صفة ا�سا�سية لإرتفاع املبيعات الآجلة بقيمة .64،0
مليون ريال �سعودي خالل عام 2011م مقارنة بعام 2010م.
وي�شار �إلى �أن ال�سيا�سة االئتمانية لل�شركة هي  45يوم ًا ومل يكن هناك �أي خم�ص�صات جديدة للديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة املالية 2011م .حيث
قامت ال�شركة ب�إتباع ال�سيا�سة الإئتمانية مع العمالء القدامى و ال�شركات الكبرية للخر�سانة اجلاهزة ،التي عادة ما توفر ال�ضمانات يف �شكل �ضمانات بنكية �أو
رهونات �أخرى.
وقد زادت فرتة حت�صيل الذمم املدينة من � 9أيام يف 2009م �إلى  14يوم ًا يف 2010م لت�صل الى  32يوم ًا يف 2011م ب�سبب ارتفاع املبيعات الآجلة مبعدل تراكمي
�سنوي يبلغ  .%53،9وكان تغيري ال�شركة لإ�سرتاتيجيتها يف التوزيع ،عن طريق احلد من دفع حوافز التوزيع وزيادة املبيعات الآجلة �إلى  90يوم ًا لبع�ض العمالء
القدماء ،هو ال�سبب الرئي�سي وراء زيادة فرتة حت�صيل الذمم املدينة.
المخزون
ي�شمل املخزون منتجات حتت الت�صنيع و�إنتاج تام واملواد اخلام والوقود و�أكيا�س التعبئة وقطع الغيار .وقد �أ�سهمت بن�سب  %67،6و %51،3و  %48،9من �إجمايل
املوجودات املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على التوايل.
يلخ�ص اجلدول التايل تف�صيل خمزون ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :9-9المخزون

بالألف ريال �سعودي
املواد اخلام
�إنتاجتحتالت�صنيع
�إنتاجتام
قطع الغيار وبنود �أخرى
املخزون الإجمايل

2011م
مدققة
25.737
27.657
5.497
82.801
141.691

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
18.574
66.999
4.543
68.608
158.724

2009م
مدققة
15.617
104.978
3.812
38.530
162.937

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

�شهد املخزون انخفا�ض مبعدل �سنوي مركب عند  %6،7من عام 2009م �إلى عام 2011م
ويف عام 2010م ،انخف�ض ر�صيد املخزون بن�سبة  %2،6لي�صل �إلى  158،7مليون ريال �سعودي ب�سبب االنخفا�ض يف الإنتاج حتت الت�صنيع مبقدار  38مليون ريال
�سعودي ب�سبب تراجع الت�صنيع بحلول نهاية عام 2010م .عالوة على ذلك ،يف عام 2011م انخف�ض املخزون جمددا بن�سبة  ٪10،7لي�صل الى  141،7مليون ريال
�سعودي ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إلى انخفا�ض يف كمية ال�سلع حتت الت�صنيع مبقدار  39،3مليون ريال �سعودي ب�سبب انخفا�ض معدالت االنتفاع لوحدة الطحن �إلى
 %69،3يف العام 2011م مقارنة مع  %82،9يف العام 2010م.
هذا فيما �شهدت �أر�صدة قطع الغيار زيادة خالل الأعوام من 2009م �إلى 2011م ب�سبب بدء العمليات الإنتاجيةل�شركة �أ�سمنت جنران بطاقتها الكاملةونظر ًا
لطول فرتة طلب قطع الغيار ب�سبب بعد امل�صنع عن م�صادر التوريد .ويف العام 2010م انخف�ضت الأر�صدة بن�سبة  %30،4ب�سبب التوقفات غري املجدولة والأعطال
الفنية للوحدات الت�شغيلية.
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كما انخف�ض ر�صيد ال�سلع تامة ال�صنع يف عام 2011م من  3،9مليون ريال �سعودي يف العام 2009م �إلى  4،5مليون ريال �سعودي يف العام 2010م و  5،5مليون ريال
�سعودي يف العام 2011م ب�سبب ارتفاع بحجم الإنتاج خالل فرتة نهاية العام.
المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
وال�سلف والقرو�ض �إلى العاملني والهوام�ش على خطابات
تُ�شكل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا تلك الدفعات املقدمة �إلى املوردين وامل�صاريف املدفوعة قبل ا�ستحقاقها ُ
ً
االعتماد واملدفوعات امل�سبقة الأخرى .وكن�سبة مئوية من �إجمايل املوجودات املتداولة� ،أ�سهمت امل�صاريف املدفوعة مقدما بن�سب  %5،7و %13،9و %12،5كما يف
 31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على التوايل.
زادت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا يف عام 2010م لأكرث من ثالثة �أ�ضعاف مقارنة بعام 2009م حيث و�صلت �إلى  42،4مليون ريال �سعودي .جاء النمو يف امل�صاريف
املدفوعة مقدم ًا يف عام 2010م �إلى حد كبري نتيجة زيادة الر�سوم اجلمركية القابلة لال�سرتداد والتي بلغت  18،1مليون ريال �سعودي جميعها تخ�ص خطوط
الإنتاج الأول والثاين ووحدة الطواحني�.شهدت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا انخفا�ض ًا خالل عام 2011م بن�سبة  %12لت�صل �إلى  37،2مليون ريال �سعودي ب�سبب
الإنخفا�ض يف امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا الأخرى مببلغ  16،5مليون ريال �سعودي.
9 99 -99 -9الموجودات غير المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املوجودات غري املتداولة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب2011م و2010م 2009م:
الجدول  :10-9الموجودات غير المتداولة

بالألف ريال �سعودي
املمتلكات والآالت واملعدات
الإن�شاءات اجلاري تنفيذها
امل�صاريف امل�ؤجلة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة

2011م
مدققة
1.453.207
210.522
37.349
1.701.078

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
1.499.131
39.446
1.538.577

2009م
مدققة
1.556.008
14.672
13.269
1.583.949

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

الممتلكات والمنشآت والمعدات
تت�ألف املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات من الأر�ض واملباين والآالت واملعدات واملركبات والأثاث والتجهيزات و�أجهزة الكمبيوتر ومركبات املحاجر الثقيلة.
�شهد �صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2009م زيادة مببلغ  1،3مليار ريال �سعودي ،وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى ر�سملة خط الإنتاج الثاين ووحدة
الطواحني والتي كانت �إن�شاءات حتت التنفيذ يف عام .2008
ومل حتدث �أي �إ�ضافات كربى �أثناء ال�سنتني املاليتني 2010م و2011م.
إنشاءات تحت التنفيذ
متثل الإن�شاءات حتت التنفيذ كما يف  31دي�سمرب 2009م بعقد املقاول الرئي�سي «ن�سما» ( 9،1مليون ريال �سعودي) م�ستودع معدات جاهزة للرتكيب ( 3،6مليون
ريال �سعودي) والودائع مقابل ال�سلع الر�أ�سمالية ( 2مليون ريال �سعودي) .ويف عام 2011م تتمثل االن�شاءات حتت التنفيذ والبالغة  210،5مليون ريال �سعودي
يف بناء خط انتاج ثالث حيث بلغت املدفوعات للمقاول الرئي�سي «ن�سما»  206،6مليون ريال �سعودي امل�صنفة حتت بند ان�شاءات حتت التنفيذ يف العام .2011
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المصاريف المؤجلة
الجدول  :11-9المصاريف المؤجلة

بالألف ريال �سعودي
الر�صيد كما يف  1يناير
الإ�ضافات خالل ال�سنة  /الفرتة
الإطفاء
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2011م
مدققة
39.446
12.120
()14.217
37.249

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
13.270
31.891
()5.715
39.446

2009م
مدققة
13.933
2.158
()2.822
13.269

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

تت�ألف امل�صاريف امل�ؤجلة ب�صفة �أ�سا�سية من ر�سوم الرتاخي�ص ودرا�سات اجلدوى وغريها من الر�سوم اال�ست�شارية ور�سوم تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي .وتتمثل هذه الر�سوم ب�صفة �أ�سا�سية يف نفقات ما قبل الت�شغيل و�أ�سهمت بن�سب  %0،7و %2،18و %1،9من �إجمايل املوجودات غري املتداولة كما يف 31
دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على التوايل.
وت�شمل الإ�ضافات �إلى امل�صاريف امل�ؤجلة يف عام 2010م نفقات درا�سة اجلدوى واال�ست�شارات للخط الثالث ور�سوم تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ونفقات تنفيذ برنامج  .ISOوتقوم ال�شركة بت�سوية امل�صاريف امل�ؤجلة با�ستخدام �أ�سلوب اخلط املبا�شر على مدار فرتة ترتاوح من � 5إلى � 8سنوات.
9 99 -99 -9المطلوبات المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات املتداولة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :12-9المطلوبات المتداولة

بالألف ريال �سعودي
التمويل ق�صري الأجل
اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق �إلى املقاول
امل�صاريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى
خم�ص�صات الزكاة
�إجمايل املطلوبات املتداولة

2011م
مدققة
60.000
80.000
66.344
12.163
218.507

كما يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
15.000
94.550
43.967
8.445
161.962

2009م
مدققة
125.000
79.944
37.651
5.196
247.791

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

التمويل قصير األجل
ميثل التمويل ق�صري الأجل كما يف  31دي�سمرب 2010م التمويل الإ�سالمي ق�صري الأجل الذي مت احل�صول عليه من البنوك التجارية املحلية .يف 2011م ارتفعت
مبقدار  45مليون ريال �سعودي لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل لل�شركة والتمويل م�ستمر حتى  30مار�س 2012م.
الجزء المتداول من التمويل طويل األجل
ميثل هذا املبلغ اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل التي مت احل�صول عليها من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وامل�ستحق على  3دفعات .ي�ستحق مبلغ
 80،0مليون ريال �سعودي بنهاية  31دي�سمرب .2012
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الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
يت�ألف الدائنون ،امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ب�صفة �أ�سا�سية من امل�ستحقات �إلى املوردين ومقاويل اخلدمات وم�صاريف م�ستحقة �أخرى والتي متثل
 %47،5و %27،1و %30،4من �إجمايل الإلتزامات املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م على التوايل.
وميثل مقاولو اخلدمات ب�صفة �أ�سا�سية الذمم الدائنة للموردين ومقاويل اخلدمات والت�شغيل وال�صيانة والنقل .وقد انخف�ضت املبالغ امل�ستحقة ملقاويل اخلدمات
بن�سبة  %93،9و ارتفعت مبقدار  %167كما يف  31دي�سمرب 2010م و2011م على التوايل .ويرجع ذلك �إلى بد�أ االنتاج التجاري وتوافر ال�سيولة .عالوة على ذلك،
يف عام 2011م ارتفع هذا املبلغ �إلى  62،8مليون ريال �سعودي ب�سبب ارتفاع الدفعات املقدمة من العمالء والذمم الدائنة.
وتت�ألف امل�صاريف امل�ستحقة ب�صفة �أ�سا�سية من خم�ص�صات الإجازات امل�ستحقة وتذاكر ال�سفر ور�سوم ا�ستغالل املواد اخلام وم�صاريف املرافق العامة.
تت�ألف امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ب�صفة �أ�سا�سية من امل�ستحقات �إلى املوردين ومقاويل اخلدمات وم�صاريف م�ستحقة �أخرى والتي متثل املقاول
الرئي�سي (ن�سما و�شركاه) والتي مت التعاقد معهم لبناء خطوط انتاج اال�سمنت ل�شركة ا�سمنت جنران ووحدة الطحن والتي ت�شمل اعمال الهند�سة والتوريد
واالعمال املدنية والرتكيب بقيمة عقد اجمالية  1،52مليار ريال �سعودي ( 404،70دوالر امريكي).
املبالغ امل�ستحقة للمقاول لي�ست مرتبطة بفائدة ودفعت للمقاولني ح�سب العقد،وقد مت احتجاز مبلغ  13،1مليون ريال �سعودي من املبالغ امل�ستحقة للمقاول الى ما
بعد االنتهاء من مالحظات �شركة ا�سمنت جنران.
متثل ر�سوم ا�ستغالل املواد اخلام املبالغ امل�ستحقة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية نظري كميات املواد اخلام امل�ستخرجة من املحاجر بالطن على النحو التايل:
 2،25ريال �سعودي لطن احلجر اجلريي
 2،25ريال �سعودي لطن اجلب�س
 0،13ريال �سعودي لطن احلجر الرملي
و 1،5ريال �سعودي لطن الطني
وهذه املبالغ م�ستحقة يف نهاية كل �سنة مالية.
9 99 -99 -9المطلوبات غير المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :13-9المطلوبات غير المتداولة

بالألف ريال �سعودي
قر�ض طويل الأجل
قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

2010
مدققة
553.500
4.161
557.661

كما يف  31دي�سمرب
2009
مدققة
380.370
2.783
383.154

2009م
مدققة
260.000
2.054
262.054

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

القروض طويلة األجل
تتكون القرو�ض طويلة الأجل من قر�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .وي�شكل ر�صيد القرو�ض طويلة االجل والتي ت�ستحق خالل
�أكرث من عام والبالغة  260مليون ريال �سعودي 380 ،مليون ريال �سعودي بنهاية ال�سنوات املالية 2009م 2010 ،م و2010م على التوايل.
قرض البنك السعودي الفرنسي
خالل العام املنتهي  31دي�سمرب 2011م ،قامت ال�شركة ب�سداد قر�ض ت�سهيل التورق والبالغ قيمته  254،92مليون ريال �سعودي للبنك ال�سعودي الفرن�سي .وقامت
بالدخول بقر�ض جديد متعدد اال�ستخدامات مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بحد ائتماين وقدره  500مليون ريال �سعودي .ويبلغ تكلفة التمويل ال�سنوية �سايبور
(ال�سعر الذي تعر�ضه البنوك للبنوك الأخرى)  %2،25 +ي�سدد بـ  20دفعة ربع �سنوية تبد�أ يف � 30سبتمرب 2013م وتنتهي يف  30يوليو 2018م .ومت �ضمان القر�ض
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ب�سند لأمر البنك بقيمة  500مليون ريال �سعودي .و�ضمن �شروط القر�ض� ،أ�صبح البنك امل�ستفيد الثاين لوثيقة ت�أمني ال�شركة على املوجودات الثابتة للم�صانع .مت
ح�ساب م�صاريف �إدارية للقر�ض بقيمة  2،5مليون ريال �سعودي.
كما يف  31دي�سمرب  ،2011قامت ال�شركة با�ستخدام  193،5مليون ريال �سعودي من �أ�صل التمويل ،وي�ستحق هذه ال�سحوبات يف  31مار�س 2012م .وب�سبب نية ادارة
ال�شركة اعادة متويل املبالغ امل�ستحقة ،مت ت�صنيف القر�ض امل�سحوب كقر�ض طويل االمد.
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
و ّقعت �شركة �أ�سمنت جنران يف عام 2008م اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي قدره  454،6مليون ريال �سعودي ،وكان تاريخ �آخر �سحب
للقر�ض هو � 19سبتمرب 2009م والذي مت متديده �إلى � 27سبتمرب 2011م .وهذا القر�ض بدون فائدة وي�ستحق الدفع بـ  14دفعة ن�صف �سنوية تبد�أ يف � 15شعبان
1432هـ (املوافق لـ  17يوليو  .)2011القر�ض م�ضمون ب�سند لأمر م�ضمونة برهن جميع املوجودات الثابتة لل�شركة با�ستثناء وحدة الطحن مبنطقة عاكفة .ومت
�ضمان القر�ض �أي�ض َا ب�ضمان �شخ�صي لثالثة م�ساهمني .
ويعترب �صندوق تنمية ال�صناعية ال�سعودي امل�ستفيد الأول لوثيقة ت�أمني ال�شركة على موجودات امل�صنع .وقد بلغت م�صاريف التقييم  34مليون ريال �سعودي ،حيث
مت خ�صم  29،9مليون ريال �سعودي عند ا�ستخدام �أول دفعة بقيمة  200مليون ريال �سعودي يف العام  2010كما هو من�صو�ص بعقد التمويل. .
تعويضات نهاية الخدمة
تُظهر تعوي�ضات نهاية اخلدمة اجتاه ًا ت�صاعدي ًا على مدار الفرتة اخلا�ضعة للتقرير .وهي متثل  %0،8و %0،7و %0،75من �إجمايل املطلوبات غري املتداولة يف
2009م و2010م و2011م على التوايل .وقد جاءت الزيادات يف 2009م و2010م و2011م ب�سبب الزيادة يف عدد العاملني وعدد �سنوات خدمة املوظفني .فقد ازداد
ر�صيد تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني �إلى  2،1مليون ريال �سعودي ( 407موظف ًا) كما يف  31دي�سمرب عام 2009م �إلى  2،8مليون ريال �سعودي ( 582موظف ًا) كما
يف  31دي�سمرب عام 2010م� ،إلى  4،2مليون ريال �سعودي ( 847موظف ًا) كما يف  31دي�سمرب 2011م.
9 99 -99 -9حقوق ملكية المساهمين
يلخ�ص اجلدول التايل حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :14-9حقوق ملكية المساهمين

بالألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
الأرباح املبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

2011م
مدققة
1.219.000
668.75
3.460
1.223.128

كما يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
1.150.000
46.205
101.791
1.297.996

2009م
مدققة
1.150.000
22.034
143.243
1.315.277

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

رأس المال
ظل ر�أ�س مال ال�شركة عند  1.150مليون ريال �سعودي ،يف عام 2009م و2010م مبا ميثل  115مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم.
ويف عام 2011م قامت ال�شركة بتحويل  69مليون ريال �سعودي من االحتياطي النظامي الى ر�أ�س املال عن طريق ا�صدار ا�سهم منحة ليبلغ ر�أ�س املال  1.219مليون
ريال �سعودي ،مبا ميثل  121،9مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم.
االحتياطي النظامي
يتم االحتفاظ باالحتياطي النظامي وفق نظم ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية .ويجري حتويل  %10من �صايف الدخل ال�سنوي لل�شركة �إلى االحتياطي
النظامي �إلى �أن ي�صل االحتياطي  %50من ر�أ�س مال ال�شركة.
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أرباح األسهم
وافقت اجلمعية العامة املنعقدة يف  27يونيو  2010على توزيع �أرباح نقدية تتعلق بال�سنة املالية 2009م بلغت  142،6مليون ريال �سعودي ( 1،24ريال �سعودي
لل�سهم) .وعالوة على ذلك ،متت املوافقة على �أرباح مرحلية لعام 2010م بواقع  115مليون ريال �سعودي ( 1ريال �سعودي لل�سهم) �إلى جانب ربح نهائي مببلغ
 101،2مليون ريال �سعودي ( 88هللة لل�سهم)من قبل امل�ساهمني يف  16مار�س .2011
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت جنران بتوزيع  61مليون ريال �سعودي ( 53هللة لل�سهم) ك�أرباح مرحلية عن الربع الأول لعام 2011م يف اجتماعه 26
املنعقد بتاريخ 1432/4/29هـ (املوافق � 3أبريل 2011م) .باال�ضافة لذلك �أو�صى جمل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت جنران بتوزيع  71،2مليون ريال �سعودي ( 62هللة
لل�سهم) ك�أرباح مرحلية عن الربع الثاين 2011م يف اجتماعه  28املنعقد بتاريخ 1432/9/3هـ (املوافق � 3أغ�سط�س 2011م) .و �أو�صى جمل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت
جنران �أي�ض ًا بتوزيع  74،8مليون ريال �سعودي ( 65هللة لل�سهم) ك�أرباح مرحلية عن الربع الثالث 2011م يف اجتماعه  29املنعقد بتاريخ 1432/11/12هـ (املوافق
� 10أكتوبر 2011م).
مل يتم �إعالن عن توزيع �أرباح عن الربع الرابع للعام 2011م.

9 99 -9الوضع المالي والسيولة وبنود أخرى
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية املدققة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:
الجدول  :15-9الوضع المالي للشركة
بالألف ريال �سعودي

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف التدفقات النقدية من ( /امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية
�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة  /الفرتة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

2011م
مدققة
10.418
()222.949
()109.228
()21.304
32.884
11.580

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
مدققة
271.572
()93.743
()184.000
()6.171
39.054
32.884

2009م
مدققة
193.771
()61.907
()94.472
37.392
1.708
39.100

مالحظة :مت تعديل �أرقام العام  2009م من �أجل ثبات الإف�صاح
امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
حققت �شركة �أ�سمنت جنران تدفقات نقدية �إيجابية من الأن�شطة الت�شغيلية يف ال�سنوات املالية 2009م – 2011م ب�سبب الأرباح الت�شغيلية من خطي الإنتاج الأول
والثاين خالل العام 2009م.
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
�سجلت �شركة �أ�سمنت جنران انخفا�ض ًا يف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية يف الأعوام 2009م – 2011م وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة
امل�شرتيات من املمتلكات والآالت لإن�شاء امل�صنع ووحدة الطواحني .و الإ�ضافات يف امل�صاريف امل�ؤجلة للربامج احلا�سوبية ،وم�صاريف الطرح العام واخلدمات
اال�ست�شارية.
صافي التدفقات النقدية من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية
�سجلت �شركة �أ�سمنت جنران انخفا�ض ًا يف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية يف الأعوام 2009م 2011 -م و ذلك ب�سبب �سداد قرو�ض ومتويالت ق�صرية
الأجل و�سداد �أرباح نقدية �إلى امل�ساهمني يف 2010م و2011م.
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9 99 -9االلتزامات
يقع على ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م التزامات يف �شكل خطابات اعتماد مت ا�صدارها عن �أوامر ال�شراء املتعلقة با�سترياد بع�ض املواد اخلام ،تبلغ قيمتها
 3،7مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م  6،9مليون ريال �سعودي) وخطاب �ضمان الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة ل�سلطات املوانئ يف جدة ،تبلغ قيمته 0،05
مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م  0،3مليون ريال �سعودي) و�ضمانات �أداء ا�صدرت ل�شركة معادن لتوريد البوك�سيت ،بقيمة  2،0مليون ريال �سعودي (31
دي�سمرب 2010م �صفر) والتزامات ل�شركة ن�سما و�شركاهم بقيمة  1.056مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب � : 2010صفر) لبناء اخلط الثالث الذي يتوقع �أن
يكتمل بحلول نهاية عام .2013

9 99 -9التداول الحالي واالحتماالت المستقبلية
�إن�صب هدف ال�شركة الرئي�سي منذ ت�أ�سي�سها يف �أكتوبر 2005م على ت�صنيع وبيع الأ�سمنت عايل اجلودة .وقد ر ّكزت ال�شركة ب�صفة �أ�سا�سية على ت�صدير الفائ�ض
عن ال�سوق املحلي؛ بيد �أنه مت تغيري الإ�سرتاتيجية للرتكيز يف البداية على املبيعات يف املنطقة اجلنوبية ومن ثم �إلى باقي �أنحاء اململكة ب�سبب قرار احلكومة مبنع
الت�صدير.

9 99 -9بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية
تولت �إدارة ال�شركة �صياغة ق�سم «مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها» ووافق عليه جمل�س الإدارة .وبا�ستثناء ما هو مبني يف هذه
الن�شرة ،ت�ص ِّرح الإدارة وفق �أف�ضل معلوماتها ومعتقداتها ب�أنه مل يحدث �أي تغيري �سلبي جوهري يف املعلومات املالية امل�ستخل�صة من القوائم املالية املدققة �أو
و�ضع ال�شركة �أو احتماالتها امل�ستقبلية كما يف تاريخ هذه الن�شرة وتقبل امل�س�ؤولية عن �صحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية وت�ؤكد ،بعد اتخاذ كافة التدابري
املعقولة� ،أنه قد مت الإف�صاح ب�شكل كامل ونزيه عن كافة املعلومات و�أنه ال توجد �أي معلومات �أو م�ستندات �أخرى من �ش�أن �إغفالها �أن يجعل �أي معلومات �أو بيانات
مذكورة يف هذه الن�شرة م�ضل ًال.
وبا�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،تُقر الإدارة ب�أنه ال يوجد �أي رهن عقاري �أو حقوق �أو رهون �أخرى على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار
احلالية.
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1010سجل األرباح وسياسة توزيع األرباح
دفعت ال�شركة �أرباح ًا بلغت  142،6مليون ريال �سعودي ( 1،24ريا ًال �سعودي ًا لل�سهم) عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م والتي متت املوافقة عليها يف
اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 1431/07/15هـ املوافق (2010/06/27م) .اعتمدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقد يف 1432/04/11هـ املوافق
(2011/03/16م) توزيع �أرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م مببلغ  216،2مليون ريال �سعودي ( 1،88ريا ًال �سعودي ًا لل�سهم) 101،2 ،مليون
ريال �سعودي ( 0،88ريا ًال �سعودي ًا لل�سهم) مت �سدادها يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و 115مليون ريال �سعودي ( 1،00ريا ًال �سعودي ًا لل�سهم) مت �سدادها
يف 2010م.
ويف 1432/04/29هـ املوافق (� 3أبريل 2011م)� ،أو�صى جمل�س الإدارة يف اجتماعه الـ 26توزيعات �أرباح نقدية مببلغ  60،95مليون ريال �سعودي ( 0،53ريا ًال
�سعودي ًا لل�سهم) عن الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2011م .بالإ�ضافة �إلى  71،20مليون ريال �سعودي ( 0،62ريا ًال �سعودي ًا لل�سهم) للربع الثاين من نف�س العام
والتي متت التو�صية عليها يف اجتماع جمل�س �إدارة ال�شركة الـ 28املنعقد بتاريخ 1432/09/03هـ املوافق (2011/08/03م).
يف 1432/11/12هـ املوافق (2011/10/10م)� ،أو�صى جمل�س الإدارة يف اجتماعه توزيعات �أرباح نقدية مببلغ  74،75مليون ريال �سعودي ( 0،65ريا ًال �سعودي ًا
لل�سهم) عن الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2011م ،لي�صبح �إجمايل التوزيعات املعلن عنها لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م  206،90مليون ريال
�سعودي .بينما �إجمايل التوزيعات املدفوعة خالل عام 2011م بلغت  307.328.065ريال �سعودي ،حيث بلغت توزيعات الأرباح غري امل�سددة  773.935ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م.
يبني اجلدول التايل الأرباح املعلن عنها لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م:
الفرتة
 31دي�سمرب 2009م
 31دي�سمرب 2010م
 31دي�سمرب 2011م

�إجمايل الأرباح (�ألف ريال �سعودي)
142.600
216.200
206.902

وتنوي �شركة �أ�سمنت جنران توزيع املزيد من الأرباح بهدف تعزيز قيمة امل�ساهمني مبا يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة وو�ضعها املايل وو�ضع الأ�سواق واملناخ االقت�صادي
العام وعوامل �أخرى ،مبا يف ذلك حتليل الفر�ص اال�ستثمارية واحلاجة لإعادة اال�ستثمار ومتطلبات النقدية ور�أ�س املال وفر�ص الأعمال امل�ستقبلية وكذلك
االعتبارات القانونية والنظامية الأخرى .و�سوف يتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي .علم ًا ب�أنه يجب ،قبل توزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل الت�أكد من عدم �إخالل
ال�شركة بااللتزامات النا�شئة عن اتفاقيات الت�سهيالت املربمة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي و�صندوق التنمية ال�صناعي.
ورغم �أن �شركة �أ�سمنت جنران تنوي دفع �أرباح �إلى م�ساهميها� ،إال �أنها ال تقدم �أي �ضمان ب�أنه �سيتم دفع �أي �أرباح فعلي ًا ،كما ال تقدم �أي �ضمانات ب�ش�أن املبلغ الذي
�سيتم دفعه يف �أية �سنة حمددة .وعلى وجه التحديد ،ال ينبغي النظر �إلى دفع الأرباح يف ال�سابق على �أنه �ضمان لدفع املزيد من الأرباح يف امل�ستقبل .هذا ويخ�ضع
توزيع الأرباح لقيود حمددة واردة يف الئحة النظام الأ�سا�سي لل�شركة الوارد ملخ�ص لها يف ق�سم «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي».
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1111الرسملة والمديونية
يو�ضح اجلدول الوارد �أدناه ر�أ�س مال ال�شركة ومديونياتها بح�سب ما مت ا�ستخال�صه من القوائم املالية املدققة يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م و2009م
و2010م ،و2011م .ويتعني قراءة اجلدول التايل باالقرتان مع «القوائم املالية» لل�شركة ،مبا ي�شمل الإي�ضاحات امللحقة بها ،يف الق�سم الوارد حتت عنوان «تقرير
املحا�سب القانوين».
الجدول :1-11رأسمال شركة أسمنت نجران ومديونياتها
كمايف  31دي�سمرب
2011م

بالألف ريال �سعودي

كمايف  31دي�سمرب
2010م

كمايف  31دي�سمرب
2009م

كمايف  31دي�سمرب
2008م

الدين:
ق�صري الأجل
طويل الأجل
�إجمايل الدين
حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال
االحتياطي النظامي
الأرباح املحتجزة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل الر�سملة

140.000
553.500
693.500

109.550
380.370
489.920

125.000
260.000
385.000

478.072
478.072

1.219.000
669
3.460
1.223.128
1.916.628

1.150.000
46.205
101.791
1.297.996
1.787.916

1.150.000
22.034
143.243
1.315.277
1.700.277

1.150.000
6.827
7.783
1.164.610
1.642.682

امل�صدر�:شركة �أ�سمنت جنران

1 111 11الرسملة
ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 9أكتوبر 2005م بر�أ�س مال مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ( 1.150.000.000ريال �سعودي) مق�سم �إلى  115مليون �سهم ب�سعر
ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
بلغ ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31دي�سمرب2011م مليار ومائتني وت�سعة ع�شر مليون ريال �سعودي ( 1.219.000.000ريال �سعودي) مق�سم �إلى  121،9مليون �سهم
بقيمة ا�سمية تبلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .ت�ؤكد ال�شركة �أن ر�أ�سمالها لي�س خا�ضع لأي من حقوق اخليار.
و�سوف تُ�صنف الأ�سهم التي تُباع يف االكتتاب بالت�ساوي مع الأ�سهم الأخرى يف ال�شركة فيما يتعلق ب�أي �أرباح يتم الإعالن عنها يف �أعقاب االكتتاب.
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1 111 11المديونية
يو�ضح اجلدول التايل القرو�ض احلالية والقرو�ض امل�ستقبلية املتوقعة:
الجدول  :2-11القروض الحالية والمستقبلية المتوقعة
�إجمايل الت�سهيل �سعر الفائدة /
العمولة والر�صيد
االئتماين واملبلغ
الت�سهيالت
تاريخ التوقيع
امل�سحوب كما يف  31القائم كما يف 30
واملمولون
�سبتمرب2011م
دي�سمربر2011م
قر�ض لأجل من  23دي�سمرب 2008م  454،6مليون ريال بدون فائدة بلغت
�صندوق التنمية املعدل يف  14يونيو �سعودي مت �سحبه ر�سوم تقييم 34
مليون ريال �سعودي
بالكامل
2010م
ال�صناعية
ال�سعودي
440مليون ريال
�سعودي.

 11ابريل 2011م

ت�سهيل تي�سري
التداول من
البنك الأهلي
التجاري
ت�سهيل تورق من � 8أكتوبر 2011م
البنك ال�سعودي يحكمها خطاب اتفاق
رئي�سي لتاريخ 18
الفرن�سي
ابريل 2011م

متويل ق�صري
الأجل من
البنك ال�سعودي
الفرن�سي املتعلق
حتديد ًا بالتمويل
اجلزئي من
�أجل خط الإنتاج
الثالث

� 18أبريل 2011
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 45مليون ريال مت
�سحبه بالكامل

جدول ال�سداد

ال�ضمان

ال�شروط الأ�سا�سية
-

واجب ال�سداد على القر�ض م�ضمون
 14ق�سط ن�صف ب�سندات دفع مدعومة
�سنوي بداية من برهن عقاري على
 16يوليو 2011م كافة املمتلكات والآالت
واملعدات با�ستثناء
ُيدفع الق�سط
الأخري يف 2017م وحدة الطواحني
بالإ�ضافة الى �ضمانات
�شخ�صية من ثالث
م�ساهمني
�سايرب  %1،75 +يف ُي�سدد كام ًال يف � )1أمر دفع للبنك مببلغ -
ال�سنة  45مليون ريال 30مار�س 2012م  45مليون ريال �سعودي
�سعودي

� )1سند لأمر مقابل  )1ال يتم توزيع �أية
�سنتان بـ20
معدل الريبور +
 500مليون ريال
 500مليون ريال �سعودي �أرباح بعد  30ابريل
� %2،25سنوي ًا � 193،5أق�ساط ربع
�سعودي مت �سحب
 2012يف حال مل
م�ستحقة الدفع عند
 193،5مليون ريال مليون ريال �سعودي �سنوية بداية
من � 30سبتمرب الطلب ،والذي يغطي يتحقق الإكتتاب
�سعودي
2013م �آخر دفعة مرفق متعدد الأغرا�ض .العام قبل هذا
م�ستحقة يف  )2 30تعهد لتخ�صي�ص التاريخ.
يونيو 2018م
اية عائدات من قر�ض  )2ال تلتزم بتوفري
ت�سهيالت �إ�ضافية
�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودية �إذا مل يتم الطرح
بجانب وثيقة الت�أمني العام �أو لأية �أ�سباب
التي تغطي خط الإنتاج اخرى.
الثالث و تقدمي طلب �)3أي تكاليف
الإكتتاب مع الهيئة
�إ�ضافية للتو�سعة
تتحملها ال�شركة.
 40مليون ريال
معدل الريبور
ُي�سدد خالل � )1 60أمر دفع مببلغ - 40
ً
ً
�سعودي (ت�سهيل
� %2،25 +سنويا
يوما ويكون على مليون ريال �سعودي
متعدد الأغرا�ض) مت 25مليون ريال
�أ�سا�س الرتحيل
�سحب 25مليون ريال �سعودي
�سعودي (تورق)

ال يوجد �أي قرو�ض �أو رهون عقارية �أو حقوق �أو ر�سوم �أو م�س�ؤوليات طارئة �أو �ضمانات على ال�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب2011م ،با�ستثناء تلك التي مت الإف�صاح
عنها يف «القوائم املالية» لل�شركة ،و الإي�ضاحات املرفقة بها ،يف الق�سم الوارد حتت عنوان «تقرير املحا�سب القانوين» ويف موا�ضع �أخرى من هذه الن�شرة.
يبني اجلدول التايل �إجمايل القرو�ض التي تكبدتها ال�شركة واملبالغ املتبقية من القرو�ض احلالية كما يف  31دي�سمرب 2011م:
الجدول  :3-11إجمالي القروض ومالءة الدين
�إجمايل القرو�ض ومالءة الدين كما يف  31دي�سمرب 2011م
�إجمايل الت�سهيل (بالريال �سعودي)
454،55
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
45،00
البنك الأهلي التجاري
500،00
البنك ال�سعودي الفرن�سي (التورق)
40،00
البنك ال�سعودي الفرن�سي (قر�ض ق�صري الأجل)
1.039،55
الإجمايل

املبلغ امل�سحوب
454،55
45،00
193،50
22،57
715،6

مالءة الدين
306،50
17،43
323،93

1 111 11ملكية الشركة
يو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة �أ�سمنت جنران كما يف 1433/02/06هـ املوافق 2011/12/31م للم�ساهمني الذين ميلكون  %5ف�أكرث من الأ�سهم:
الجدول  :4-11المساهمون الذين يملكون  %5فأكثر من األسهم
اال�سم
ماجد بن �إبراهيم عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد اهلل بن عبد العزيز �صالح الراجحي
حممد بن مانع �سلطان �أبا العال
عبد اللطيف �سعود البابطني و�أخوانه للتجارة واملقاوالت
جمموعة �سكاب
الأمري م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز
الإجمايل

عدد الأ�سهم
31.798.940
15.898.940
8.783.176
7.736.940
7.420.000
7.420.000
78.461.746

ن�سبةامللكية املبا�شرة
%26،09
%13،04
%7،205
%6،35
%6،09
%6،09
%64،37

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
%0،041
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

امل�صدر� :إدارة �شركة �أ�سمنت جنران
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1212استخدام المتحصالت
1 112 12إجمالي المتحصالت
من املتوقع �أن يبلغ �إجمايل متح�صالت االكتتاب ( )850.000.000ريال �سعودي�،سي�ستخدم منها  24،5مليون ريال �سعودي لت�سوية جميع التكاليف املتعلقة
بالطرح والتي ت�شمل ر�سوم امل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شار القانوين واملحا�سبني امل�س�ؤولني �أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء عن رفع التقارير ور�سوم التعهد
بالتغطية ور�سوم اجلهات امل�ستلمة ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع ف�ض ًال عن ر�سوم �أخرى املرتبطة باالكتتاب� .أما �صايف متح�صالت االكتتاب املقدرة بحوايل
( )825.500.000منها ( 467.135.882 )1ريال �سعودي �سيتم دفعها �إلى ال�شركة و( 358.364.118 )2ريال �سعودي �سيتم دفعها �إلى امل�ساهمني البائعني.
حيث �ستكون ال�شركة م�سئولة عن التكاليف املتعلقة ب�إ�صدار الأ�سهم اجلديدة فقط ،بينما �سيتحمل امل�ساهمون البائعون امل�صاريف املتعلقة ببيع �أ�سهمهم وفق ن�سبة
ملكية كل م�ساهم بائع للأ�سهم املطروحة.
وتنوي ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب لتمويل التو�سع يف م�صنعها الرئي�سي يف �سلطانة مبنطقة جنران على بعد نحو  240كم �شمال �شرق جنران ،من خالل
زيادة نطاق عمليات التنقيب وتركيب خط ثالث لإنتاج الكلنكر والأ�سمنت وتنفيذ الأهداف العامة لل�شركة ،بح�سب ما هو مبني �أدناه بالتف�صيل.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه مل يتم تقدمي �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي خالل العامني ال�سابقني مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب
الإدراج املتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية من قبل ال�شركة لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو كبار التنفيذيني� ،أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء.

1 112 12الخط الثالث
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2000م منو ًا ثابت ًا ومتوا�ص ًال يف ا�ستهالك الأ�سمنت ،مبعدل منو �سنوي مركب بلغ � %10سنوي ًا على مدار ال�سنوات من
2000م �إلى 2010م .تتوقع ال�شركة �أن معدالت منو ال�سكان وارتفاع �أ�سعار النفط وبرامج امل�شاريع العقارية وم�شاريع البنية التحتية الكربى التي �أعلنت حكومة
اململكة العربية ال�سعودية �أنها �ستُنفذ على مدار ال�سنوات القادمة ت�شري �إلى منو قوي يف الطلب على الأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية يف امل�ستقبل .وتنوي
ال�شركة ا�ستغالل هذا الأمر لزيادة حجم مبيعاتها يف املنطقة الرئي�سية لعملياتها ،وهي املنطقة اجلنوبية من اململكة ،وكذا زيادة ح�صتها ال�سوقية يف منطقة مكة
املكرمة.
ومن �أجل ا�ستغالل هذه الفر�ص ،تنوي ال�شركة �إن�شاء اخلط الثالث ،الذي �سيزيد الطاقة الإنتاجية يف امل�صنع الرئي�سي مبعدل  6.000طن يومي ًا من الكلنكر.
و�سوف يعمل هذا على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية يف امل�صنع الرئي�سي �إلى  15.000طن يومي ًا من الكلنكر �أي ما يعادل  5مليون طن من الأ�سمنت �سنوي ًا.
و�سيكون اخلط الثالث مماثل للخط الأول يف التقنية وطاقة املعدات مما �سيعود بالوفر على ال�شركة من حيث الت�شغيل وال�صيانة وتكلفة قطع الغيار.
وقد بد�أت �أعمال بناء اخلط الثالث يف  7يناير عام 2012م ،ومن املتوقع ان يبد�أ الإنتاج التجريبي لهذا اخلط يف نهاية الربع الثاين من عام 2013م ،والإنتاج
التجاري يف الربع الرابع من عام 2013م وبت�شغيل هذا اخلط �ستزيد طاقة �إنتاج الكلنكر الإجمالية لل�شركة لت�صل �إلى  15.000طن من الكلنكر يومي ًا وطحن
الأ�سمنت لت�صل �إلى  20.200طن يومي ًا.
ا�ستلم مقاول م�شروع اخلط الثالث املوقع يف  1دي�سمرب 2011م حيث قام بنقل وترتيب التجهيزات الأ�سا�سية ل�سكن عماله ومكاتب املهند�سني التابعني له
وم�ستودعات املعدات وور�ش ال�سيارات وم�صنع اخلر�سانة اجلاهزة.
يف  7يناير 2012م بد�أت اعمال احلفر يف املوقع التي غطت خط الإنتاج وخزانات الوقود واحلي ال�سكني و �أجنز  %95منها وجتري حالي ًا �أعمال التجهيز ل�صب
خر�سانات القواعد يف الأ�سبوع الثالث من �شهر مار�س 2012م.
و�سي�شمل امل�شروع تو�سعة حمطة توليد الطاقة الكهربائية وخزانات الوقود وحمطة حتلية املياه ومعاجلة ال�صرف ال�صحي وامل�ستودعات ومعدات �إ�ضافية للمحاجر.
و�ستفي حماجر ال�شركة وخمترباتها ومرافق اخلدمات امل�ساندة بتوفري الدعم الفني واملادي الالزم للخط الثالث مما �سي�ساعد على خف�ض التكلفة الر�أ�سمالية
للخط الثالث وتكلفة الإنتاج للخطوط الثالثة.
وتُقدر ال�شركة �أنه مبجرد �أن يبد�أ اخلط الثالث عمليات الت�شغيل الكاملة ،ف�سوف حتتاج �إلى توظيف نحو  257موظف �إ�ضايف يف امل�صنع الرئي�سي .وبنا ًء عليه ،تنوي
ال�شركة ا�ستخدام جزء من �صايف متح�صالت االكتتاب من �أجل التو�سع يف املجمعات ال�سكنية ومن�ش�آت العمال الأخرى املتاحة يف امل�صنع الرئي�سي.
كما �أن ت�شغيل اخلط الثالث �سيزيد الطلب على املياه يف املوقع الرئي�سي .و�سوف يلزم توفري مياه �إ�ضافية لأغرا�ض ت�شمل تربيد املعدات ومكافحة احلريق وال�شرب
وال�صحة العامة .وتنوي ال�شركة ا�ستخدام جزء من متح�صالت االكتتاب حلفر بئرين �إ�ضافيني يف املوقع الرئي�سي وزيادة خمزون املياه احلايل ونظام ال�ضخ
واملعاجلة.
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الجدول  :1-12مصادر واستخدامات التمويل للخط الثالث
م�صادر التمويل
النقدية الداخلية

297.026.118

متويل بنكي
متح�صالت االكتتاب

500.000.000
467.135.882

الإجمايل

1.264.162.000

ا�ستخدامات التمويل
عقد �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة
م�شروع ا�ستغالل الطاقة احلرارية
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
فوائد املدفوعة �أثناء فرتة الإن�شاء
ر�أ�س املال العامل*
للطوارئ**
الإجمايل

946.575.000
168.300.000
35.625.000
22.875.000
20.662.000
70.125.000
1.264.162.000

*ر�أ�س املااللعامل :تتوقعال�شركة �أن يبد�أ اخلط الثالث العمل يف الربع الرابع من عام 2013م .لهذا ف�إن ال�شركة بحاجة �إلى احلفاظ على املخزون من املواد اخلام ،مثل احلجر اجلريي والطني وغريها من املواد
امل�ضافة .بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على بع�ض ال�سلع تامة ال�صنع.وتعترب مبيعات ال�شركة الآجلة من �ضمن ر�أ�س املال العامل.
**الطوارئ:يف امل�شاريع الكبرية ،ميكن للتكاليف ان تتجاوز ما هو متوقع واحتمال النفقات غري املتوقعة ان حتدث ،لذلك تخطط ال�شركة لتخ�صي�ص  12،5مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،و  57،6مليون ريال
�سعودي لعام 2013م وذلك للحفاظ امليزانية الر�أ�سمالية.

كما هو مبني يف اجلدول �أعاله ،تنوي ال�شركة الوفاء بتكاليف اال�ستثمار املرتبطة باخلط الثالث من متح�صالت االكتتاب ومن متويل الدين .وقد قامت ال�شركة
بتوقيع اتفاقية متويل مع البنك ال�سعودي الفرن�سي ،والذي وافق مبوجبه البنك على توفري ت�سهيالت بحد �إجمايل يبلغ  500مليون ريال �سعودي( ،ملزيد من
املعلومات ف�ض ًال مراجعة ق�سم  2-4-15من هذه الن�شرة).

1 112 12عقد اإلنشاء والتأسيس مع شركة نسما وشركاهم للمقاوالت
المحدودة
�أ�سندت ال�شركة عقد �إن�شاء وت�أ�سي�س اخلط الثالث �إلى �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة (للح�صول على معلومات �إ�ضافية ،ف�ض ًال مراجعة ق�سم .)5-15
العقد مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة ،والذي ي�شمل �أعمال هند�سية وم�شرتيات وان�شاء اخلط الثالث ،يبلغ قيمته الإجمالية 1.056.375.000
ريال �سعودي (دون �أن ت�شمل العالوات التحفيزية املختلفة التي تبلغ قيمتها �إجما ًال  16.875.000ريال �سعودي).
يت�ضمن العقد تطوير حمطة لتوليد الكهرباء ،والتي تت�ألف من خم�س مولدات ديزل بتكلفة �إجمالية بالغة  183مليون ريال �سعودي بطاقة �إنتاجية قدرها 35
ميجاوات من الكهرباء .يف فرباير 2012م طلبت ال�شركة تعديل هذا العقد 21مبوجب �أمر تغيري يعدل نطاق العقد املتعلق باخلط الثالث ،لي�شمل هند�سة وتوريد
وان�شاء مولدين ديزل فقط ب�سعة توليد الكهرباء قدرها  14ميجاوات .حيث �ستقوم ال�شركة بتغطية احتياجاتها املتوقعة من الكهرباء ب�إن�شاء م�صنع لإ�ستغالل
الطاقة احلرارية ،والذي مت مناق�شته �أدناه.
ونتيجة لتعديل عقد ن�سما املتعلق باخلط الثالث� ،سينخف�ض �إجمايل تكلفة هند�سة وتوريد وان�شاء اخلط الثالث بقيمة  109،80مليون ريال �سعودي لي�صل �إلى
 946،57مليون ريال �سعودي.
يبني اجلدول التايل تفا�صيل تكلفة عقد الإن�شاء من �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة
جدول  :2-12تفاصيل تكلفة المشروع بناءًا على عقد اإلنشاء مع شركة نسما وشركاهم
للمقاوالت المحدودة
�إجمايل تكلفة م�شروع اخلط الثالث
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
املجمعات ال�سكنية للعمال
حمطة حتلية املياه وال�صرف ال�صحي
�إجمايل قيمة عقد ن�سما للخط الثالث
تفا�صيل التكلفة
�إعداد وت�شغيل

بالريال ال�سعودي
843.750.000
73.200.000
22.500.000
7.125.000
946.575.000

بالدوالر الأمريكي
225.000.000
19.520.000
6.000.000
1.900.000
252.420.000

 21تتوقع ال�شركة تعديل العقد مع ن�سما يف مار�س 2012م.
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�سكن للعمال
خط الإنتاج الثالث
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
�إجمايل تكاليف الإعداد والت�شغيل
الت�صميم
�سكن العمال
خط الإنتاج الثالث
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
�إجمايل تكلفة الت�صميم
الآالت واملعدات الأ�سا�سية
خط الإنتاج الثالث
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
�صهاريج الوقود
�إجمايل تكلفة الآالت واملعدات الأ�سا�سية
الإن�شاءات
�سكن العمال
خط الإنتاج الثالث
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
حمطة حتلية املياه وال�صرف ال�صحي
�إجمايل تكلفة الإن�شاءات
�إجمايل قيمة العقد للخط الثالث
العالوات التحفيزية*
عالوات �إ�ضافية**

بالريال ال�سعودي
675.000
25.312.500
1.499.681
27.487.181

بالدوالر الأمريكي
180.000
6.750.000
399.915
7.329.915

450.000
16.875.000
997.039
18.322.039

120.000
4.500.000
265.877
4.885.877

351.222.750
26.874.761
31.999.999
410.097.510

93.659.400
7.166.603
8.533.333
109.359.336

21.375.000
450.339.750
11.828.520
7.125.000
490.668.270
946.575.000
5.625.000
11.250.000

5.700.000
120.090.600
3.154.272
1.900.000
130.844.872
252.420.000
1.500.000
3.000.000

*�إذا �أجنزت �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة امل�شروع خالل واحد وع�شرين �شهر ًا
**�إذا حقق امل�صنع �أدا ًء بواقع  7.000طن يف اليوم ملدة ا�سبوع واحد خالل فرتة التعاقد البالغة � 23شهر ًا

1 112 12عقد إنشاء مصنع توليد الكهرباء مع شركة سينوما إلستغالل
الطاقة الحرارية المحدودة
يف  1مار�س 2012م� ،أ�سندت ال�شركة عقد �إن�شاء وت�أ�سي�س م�صنع لإ�ستغالل الطاقة احلرارية �إلى �شركة �سيمونا لإ�ستغالل الطاقة احلرارية املحدودة .والذي ي�شمل
هند�سة وتوريد و�إن�شاء م�صنع لإ�ستغالل الطاقة احلرارية املبددة والذي �سيكون الأول من نوعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،بقيمة �إجمالية تبلغ  168،30مليون
ريال �سعودي.
و�سوف ي�ستوعب هذا امل�صنع بع�ض ًا من احلرارة املنبعثة من الأفران والغاليات امل�ستخدمة يف عملية احلرق ،و�سيولد طاقة �صافية قدرها 25،17ميجاوات .ويتمثل
الهدف من بناء م�صنع ا�سرتجاع احلرارة ال�ضائعة يف تخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون من امل�صنع الرئي�سي ،مما �سي�سمح بالتايل ل�شركة ا�سمنت جنران
باحلفاظ على مكانتها ك�شركة �صديقة للبيئة .و�سيقلل هذا امل�صنع �أي�ضا من اعتماد ال�شركة على زيت الوقود الثقيل مبا يقارب 38.750م� 3سنويا.
�ستبلغ تكلفة �إن�شاء م�صنع لإ�ستغالل الطاقة احلرارية املبددة  168،30مليون ريال �سعودي� .إال �أن ال�شركة ،وبعد تركيب امل�صنع� ،ستكون بحاجة �إلى مولدين ديزل
فقط بطاقة انتاجية قدرها  14ميجاوات من الكهرباء ..مما �سي�ؤدي �إلى خف�ض تكلفة ان�شاء حمطة تقليدية لتوليد الكهرباء والتي تت�ضمن خم�س مولدات ديزل
مببلغ  109.800.000ريال �سعودي.
ويبني اجلدول �أدناه تفا�صيل القيمة الإجمالية للعقد.
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جدول  :3-12تفاصيل تكلفة عقد اإلنشاء مع شركة سينوما إلستغالل الطاقة الحرارية المحدودة
م�شروع �إ�ستغالل الطاقة احلرارية
�إعداد وت�شغيل
الت�صميم
الآالت واملعدات الأ�سا�سية
الإن�شاءات
�إجمايل قيمة عقد �سينوما لإ�ستغالل الطاقة احلرارية

بالدوالر الأمريكي
81.245
81.245
42.280.145
2.437.364
44.880.000

بالريال ال�سعودي
304.671
304.671
158.550.543
9.140.116
168.300.000

جدول  :4-12الجدول الزمني لمراحل المشروع والتكلفة المطلوبة حسب العقود مع شركة نسما
وشركاهم للمقاوالت المحدودة وشركة سينوما إلستغالل الطاقة الحرارية المحدودة
بالريال ال�سعودي
الإعداد والت�شغيل
الت�صميم
الآالت واملعدات الأ�سا�سية
 %15الدفعة املقدمة
 %10الدفعة الأولى
%70عند ال�شحن
 %10عند الت�سليم*
 %10الدفعة النهائية
�إجمايل الآالت واملعدات
الأ�سا�سية
الإن�شاءات**
الإجمايل لعقد ن�سمة
م�شروع �إ�ستغالل الطاقة
احلرارية
ا�ستخدامات التمويل
م�صاريف ماقبل الت�شغيل
فوائد �أثناء الإن�شاء
ر�أ�س املال العامل
طوارئ
�إجمايل ا�ستخدامات التمويل
م�صادر التمويل
النقدية الداخلية
متويل بنكي
متح�صالت االكتتاب
�إجمايل م�صادر التمويل

2013

2011
4.123.077
2.748.306

2012
21.027.694
14.016.360

-

61.514.627
51.513.750
113.028.377

23.544.984
13.727.220
37.272.294

2014
2.336.410
1.557.373

الإجمايل
27.487.181
18.322.039

203.807.572
21.131.068
224.938.640

34.858.289
34.858.289

61.514.627
51.513.750
227.352.556
34.858.288
34.858.289
410.097.510

73.600.240
193.500.000

74.128.650
146.444.908

301.232.577
526.171.217

41.706.803
80.458.875

490.668.270
946.575.000

-

67.227.780

84.242.220

16.830.000

168.300.000

3.894.394
197.394.394

1.649.557
8.738.762
12.500.000
236.561.007

24.607.718
14.136.238
20.662.000
57.625.000
727.444.393

5.473.331
102.762.206

35.625.000
22.875.000
20.662.000
70.125.000
1.264.162.000

3.894.394
193.500.000
197.394.394

236.561.007
236.561.007

190.369.518
306.500.000
230.574.875
727.444.393

102.762.206
102.762.206

297.026.118
500.000.000
467.135.882
1.264.162.000

*ب�إعتبار �أن  %50من املعدات �سيتم ت�سليمه يف عام 2012م و  %50يف عام 2013م
**ب�إعتبار �أن  %50من الإن�شاءات املدنية �ستح�صل يف عام 2012م و %50يف عام 2013م

79

جدول  :5-12الجدول الزمني للدفعات المرحلية للتكلفة المطلوبة للخط الثالث حسب العقد
مع شركة نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة والعقد مع شركة سينوما إلستغالل الطاقة
الحرارية (الربع سنوي)

الفرتة الزمنية
تكاليف مت تكبدها يف الربع الرابع من عام 2011م
تكاليف متوقعة للربع الأول من عام 2012م
تكاليف متوقعة للربع الثاين من عام 2012م
تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2012م
تكاليف متوقعة للربع الرابع من عام 2012م
تكاليف متوقعة للربع الأول من عام 2013م
تكاليف متوقعة للربع الثاين من عام 2013م
تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2013م
تكاليف متوقعة للربع الرابع من عام 2013م
تكاليف متوقعة للربع الأول من عام 2014م
تكاليف متوقعة للربع الثاين من عام 2014م
تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2014م
تكاليف متوقعة للربع الرابع من عام 2014م
�إجمايل التكاليف املتوقعة

بالريال ال�سعودي
التكلفة
197.394.394
18.846.580
67.209.482
71.190.097
79.314.848
255.646.369
226.528.737
128.296.532
116.972.755
33.389.781
69.372.425
-

ال�سنة
2011م

�إجمايل التكلفة
197.394.394

2012م

236.561.007

2013م

727.444.393

2014م

102.762.206
1.264.162.000

امل�شروع حالي ًا يف مرحلة الإعداد والت�شغيل مع ما يزيد عن  100موظف من �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة يف املوقع ،ومن املتوقع و�صول املزيد من
املوظفني يف وقت قريب .وجتري حالي ًا بع�ض �أعمال احلفريات و امل�سح الفني للموقع.
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1313وصف األسهم
1 113 13رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  1.700.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 170.000.000أ�سهم عادية مت�ساوية (منها  1.219.000.000ريال �سعودي مدفوع
بالكامل ،بينما �سيتم دفع املتبقي منه بقيمة  481.000.000ريال �سعودي بعد اكتمال االكتتاب) ،بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم .ويجوز بقرار من
اجلمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة ال�سلطات املخت�صة زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات ب�شرط �أن يكون
ر�أ�س املال الأ�صلي قد دُفع بالكامل ومع مراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ويكون للم�ساهمني �أولوية االكتتاب بالأ�سهم
اجلديدة عند �إ�صدار هذه الأ�سهم نظري مقابل .ويتعني �إخطار ه�ؤالء امل�ساهمني بحقوق الأولوية عن طريق الن�شر يف جريدة يومية �أو من خالل �إخطارات يتم
�إر�سالها عرب الربيد امل�سجل .ويتعني على امل�ساهمني �إبداء رغبتهم يف ممار�سة حقوقهم خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من ن�شر قرار زيادة ر�أ�س املال يف جريدة
يومية �أو با�ستالمهم للإخطار امل�شار �إليه �أعاله .وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب وفق ن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط
�أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما
ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .و ُيطرح ما تبقى من الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب العام.
يجوز لل�شركة بناء على مربرات مقبولة تخفي�ض ر�أ�س مالها �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر .ويتعني اتخاذ هذا القرار من خالل قرار تعتمده
اجلمعية العامة يف اجتماع غري عادي كما يلزم موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية .وال ي�صدر هذا القرار �إال بعد قراءة تقرير مراقب احل�سابات
عن الأ�سباب املوجبة لذلك التخفي�ض ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض على هذه االلتزامات مع مراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات.
ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن حاجتها وجب دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني
( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املقر الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة
م�ستندات تثبيت الدين خالل املهلة املذكورة �أعاله ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 113 13األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة اال�سمية ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق
القيمة �إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .علم ًا ب�أن ال�سهم غري قابل للتجزئة .ف�إذا متلك عدة �أ�شخا�ص �سهم ًا واحد ًا ،وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املرتبطة بال�سهم .ويف تلك احلالة ،يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولون بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

1 113 13نقل ملكية األسهم
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد والأنظمة التي حتكم ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

1 113 13حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهم ًا ف�أكرث �أن يح�ضر اجلمعيات العامة ،كما يجوز لكل م�ساهم �أن يفو�ض م�ساهم ًا �آخر ،بخالف �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
حل�ضور اجلمعية العامة نيابة عنه .ويجب احت�ساب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم يتم متثيله
يف االجتماع.
ويجب �إقرار قرارات اجلمعية العامة العادية ب�أغلبية مطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ويتم �إقرار قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية الثلثني ()3/2
من الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .بيد �أنه �إذا كان القرار الذي �سيتم �إقراره يتعلق بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه� ،أو مد فرتة ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء املدة املحددة
مبوجب النظام الأ�سا�سي �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فلن يكون هذا القرار �صحيح ًا �إال �إذا مت �إقراره ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع.
ويحق لكل م�ساهم مناق�شة البنود الواردة على جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه �أ�سئلة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات يف هذا ال�صدد .ويتعني
على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مراقبو احل�سابات الرد على �أ�سئلة امل�ساهمني �إلى املدى الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة للخطر .و�إذا ر�أى م�ساهم �أن الرد غري
ر�ض ،فيمكنه اللجوء �إلى اجلمعية العامة التي ُيعترب قرارها نهائي ًا.
ُم ِ

1 113 13حقوق المساهمين
مينح كل �سهم حامله حقوق ًا مت�ساوية يف موجودات ال�شركة و�أرباحها كما مينحه احلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

81

1 113 13الجمعية العامة العادية
تعترب اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب الأ�صول متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف جنران.
وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة .وتنعقد اجلمعية العامة العادية
مرة يف ال�سنة على الأقل ،خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز الدعوة لعقد جمعيات عامة غري عادية مبوجب نف�س ال�شروط
املطبقة على اجلمعيات العامة العادية.
ُين�شر �إخطار بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف جنران قبل خم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل من الوقت
املحدد لذلك االجتماع .ويعقد جمل�س الإدارة اجتماع ًا للجمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل خم�سة
باملائة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة.
وال يعد اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�صاب ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون على الأقل خم�سني باملائة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة .و�إذا تعذر
احل�صول على ذلك الن�صاب يف االجتماع الأول ،فيجب عقد اجتماع ثانٍ خالل الأيام التالية .و ُين�شر ذلك الإخطار بنف�س الطريقة املبينة �أعاله .و ُيعد االجتماع
الثاين �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة يف ذلك االجتماع.
ويجب �أن يح�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ساهمون ميثلون على الأقل خم�سني باملائة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة ،حتى يكتمل الن�صاب .و�إذا تعذر
الوفاء بهذا املطلب يف االجتماع الأول ،فيجب عقد اجتماع ثانٍ خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية .و ُيعترب االجتماع الثاين مكتمل الن�صاب �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثلون على الأقل ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
ويرت�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو ال�شخ�ص الذي يعينه يف حالة تغيبه .ويعني رئي�س جمل�س الإدارة �سكرتري ًا لالجتماع وجامع للأ�صوات .ويجب
�إعداد حما�ضر االجتماع بحيث تبني �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �شخ�صي ًا �أو الذين ينوب عنهم وكيل ،وعدد الأ�سهم التي ميلكها كل منهم ،وعدد الأ�صوات
املتعلقة بتلك الأ�سهم ،والقرار الذي مت �إقراره يف االجتماع ،وعدد الأ�صوات املوافقة �أو الراف�ضة لتلك القرارات وملخ�ص ًا �شام ًال للمناق�شات التي دارت �أثناء
االجتماع .ويجب ت�سجيل تلك املحا�ضر ب�صفة منتظمة بعد كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س جمل�س الإدارة وال�سكرتري وجامع الأ�صوات.

ُ 1 113 13مدة الشركة
مدة ال�شركة هي � 99سنة هجرية تبد�أ يف 1426/8/28هـ (املوافق 2005/10/2م) وهو تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجوز دائم ًا متديد
مدة ال�شركة من خالل قرار تُقره اجلمعية العامة يف اجتماع غري عادي قبل انتهاء مدة ال�شركة ب�سنة واحدة على الأقل.
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1414ملخص النظام األساسي
فيما يلي ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة� .إ�ضافة �إلى حقوق امل�ساهمني املذكورة يف النظام الأ�سا�سي ،هناك حقوق وم�س�ؤوليات �أخرى للم�ساهمني مذكورة يف
نظام ال�شركات ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة.

1 114 14اسم الشركة
ا�سم ال�شركة هو «�شركة �أ�سمنت جنران»� ،شركة م�ساهمة �سعودية.

1 114 14أغراض الشركة
تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ الأغرا�ض التالية:









�إنتاج �أ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم مبوجب القرار الوزاري ال�صناعي ( )1693ال�صادر بتاريخ 1425/11/28هـ.
جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء.
ت�أ�سي�س �أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري ال�صيانة واخلدمات للم�صانع داخل وخارج اململكة.
�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي (عادي ومقاوم وغريهما).
متلك الأرا�ضي والعقارات وبراءات االخرتاع واال�ستفادة منها يف حتقيق �أغرا�ضها ال�صناعية داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية.
الوكاالت التجارية.
وتلتزم ال�شركة يف �سبيل ممار�سة جميع �أغرا�ضها املذكورة باحل�صول على كافة الرتاخي�ص النظامية التي تتطلبها الأنظمة ال�سائدة واملعمول بها يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ويجوز �أن يكون لل�شركة م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو تكميلية لها �أو التي قد ت�ساعد
ال�شركة على حتقيق غر�ضها .وعالوة على ذلك ،يجوز لل�شركة �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف �شركات �أخرى �أو �أن تندمج معها �أو ت�شرتيها.

1 114 14المقر الرئيسي للشركة
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جنران .ويجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة �إن�شاء فروع �أو وكاالت �أو مكاتب داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.

ُ 1 114 14مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سع وت�سعون (� )99سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

1 114 14رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  1.700.000.000ريال �سعودي (مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي) مق�سم �إلى ( 170.000.000مائة و�سبعني مليون) �سهما ا�سمية
مت�ساوية القيمة ،وتبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم منها  10ريال �سعودي (ع�شرة رياالت �سعودية) ،كلها �أ�سهم عادية.

1 114 14االكتتاب
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف ( )121.900.000مائة وواحد وع�شرون مليون وت�سعمائة �ألف �سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ( )1.219.000.000مليار ومائتان
وت�سعة ع�شر مليون ريال �سعودي من �إجمايل ( )170.000.000مائة و�سبعون مليون �سهم ،البالغة قيمتها ( )1.700.000.000مليار و�سبعمائة مليون ريال
�سعودي  ،املدفوع جزء منه عند الت�أ�سي�س.
التزمت ال�شركة بطرح  %50من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك ح�سب الإجراءات التي حددتها الهيئة وقد تنازل امل�ؤ�س�سون عن حقوق الأولوية
يف االكتتاب.

1 114 14األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى
االحتياطي القانون ولو بلغ حده الأق�صى املبني يف نظام ال�شركات .علم ًا ب�أن الأ�سهم غري قابلة للتجزئة .ف�إذا متلك �أ�شخا�ص عديدون �سهم ًا واحد ًا وجب عليهم �أن
يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املرتبطة بذلك ال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولون بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية الأ�سهم.
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1 114 14تداول األسهم
تكون الأ�سهم عند �إدراجها قابلة للتداول وفق قواعد و�أنظمة الهيئة ،ما عدا �أ�سهم امل�ؤ�س�سني ،والتي ال يجوز نقل ملكيتها �إال وفق القواعد والأنظمة املعمول بها يف
اململكة العربية ال�سعودية.

1 114 14سجل المساهمين
تتداول الأ�سهم امل�سجلة عن طريق القيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده ال�شركة والذي يت�ضمن ا�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم ومهنهم
و�أرقام الأ�سهم امل�سل�سلة والقدر املدفوع منها .وي�ؤ�شر على �شهادة الأ�سهم مبا يفيد ت�سجيل ذلك القيد .وال يعتد بنقل ملكية �أي �سهم م�سجل يف مواجهة ال�شركة �أو
الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم.
ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر عن جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا النظام �سواء كان
حا�ضر ًا �أو غائب ًا و�سواء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو غري موافق عليها.

1 1414 14زيادة رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة ال�سلطات املخت�صة زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات
من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة لها نف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دُفع ب�أكمله ومع مراعاة ما يق�ضي به نظام
ال�شركات .ويعني القرار املذكور طريقة زيادة ر�أ�س املال.
يكون للم�ساهمني �أولوية االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة النقدية ،و ُيعلن ه�ؤالء امل�ساهمون ب�أولويتهم عن طريق �إخطار ُين�شر يف جريدة يومية ب�ش�أن قرار زيادة ر�أ�س
املال و�شروط االكتتاب �أو عن طريق �إخطارهم بذلك بوا�سطة �إر�سال خطابات م�سجلة .ويبدي كل م�ساهم رغبته كتابة يف ا�ستعماله حقه يف الأولوية خالل خم�سة
ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ ن�شر الإخطار �أو ا�ستالم ذلك الإخطار من خالل الربيد امل�سجل.
وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب وفق ن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم
اجلديدة .ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز �إجمايل
ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،على �أن يطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

1 1414 14تخفيض رأس المال
يجوز لل�شركة بناء على مربرات مقبولة تخفي�ض ر�أ�سمالها �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر .ويتعني القيام بذلك من خالل قرار تقره اجلمعية
العامة يف اجتماع غري عادي ،وال ي�صدر القرار �إال بعد قراءة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة الوفاء بها و�أثر
التخفي�ض يف هذه االلتزامات مع مراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن
حاجتها وجب دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها
املقر الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستندات يف املوعد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا
كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 1414 14تكوين مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة (� )7أع�ضاء ،تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث (� )3سنوات.

1 1414 14أسهم ضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي .وتودع هذه الأ�سهم خالل
ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض .وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها يف املادة �سبعة و�سبعني ( )77من نظام ال�شركات �أو
حلني الف�صل يف الدعوى املذكورة.
و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.

1 1414 14شغر مركز عضو مجلس اإلدارة
تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني .كما تنتهي الع�ضوية وفق ًا لأي قانون �أو نظام معمول به يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء
املجل�س ،جاز للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا م�ؤقت ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها لإقراره .ويكمل الع�ضو
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اجلديد مدة �سلفه� .إذا انخف�ض عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته (خم�سة �أع�ضاء) وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب
وقت ممكن النتخاب العدد الالزم من الأع�ضاء.

1 1414 14صالحيات مجلس اإلدارة
مع عدم امل�سا�س باالخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة ال�صالحيات الكاملة يف �إدارة �أعمال ال�شركة والإ�شراف على جميع �ش�ؤونها .ويتمتع
جمل�س الإدارة ب�صالحيات من بينها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،الت�صديق على العقود والدخول يف عطاءات ل�صالح ال�شركة و�شراء وبيع ورهن وت�أجري جميع
موجودات ال�شركة املنقولة والغري منقولة و�إبراء مديني ال�شركة من ديونهم والتزاماتهم ف�ض ًال عن كافة الأن�شطة الأخرى التي تفي ب�أغرا�ض ال�شركة .ويجوز
ملجل�س الإدارة كذلك التربع للجمعيات اخلريية وقبول الهدايا� ،أو ت�أ�سي�س �شركات ت�شارك فيها ال�شركة و�إجراء �أي تعديالت �ضرورية ،مبا يف ذلك زيادة ر�أ�س
املال �أو تخفي�ضه� ،أو بيع �أو �شراء ح�ص�ص من هذه ال�شركات� ،أو قبول م�شاركة �شريك �أو ان�سحابه� ،أو تعديل �إدارة ال�شركة �أو �أغرا�ضها �أو �أي بند من بنود النظام
الأ�سا�سي �أمام كاتب العدل وجميع اجلهات الر�سمية الأخرى ،وكذا توقيع االتفاقيات بكافة �أنواعها .ويجوز ملجل�س الإدارة املوافقة على اتفاقيات القرو�ض التي
تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات وتقدمي ال�ضمانات لها ،مع مراعاة ال�شروط التالية:
 �أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
 �أن يراعي جمل�س الإدارة يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.

1 1414 14مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة من مائتي �ألف ريال �سعودي ( 200.000ريال �سعودي) ،مبا ال يزيد على ع�شرة يف املائة ( )%10من �صايف �أرباح ال�شركة،
على �أن توزع بعد خ�صم امل�صروفات واال�ستهالك واالحتياطيات التي تقرها اجلمعية العامة وبعد توزيع �أرباح ال تقل عن خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة
�إلى امل�ساهمني .تقرر اجلمعية العامة ر�سوم ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة وبدالت ال�سفر .ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل
لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا ،كما ي�شتمل التقرير
املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو م�س�ؤولني تنفيذيني يف ال�شركة �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية.

1 1414 14رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ،ويخت�ص رئي�س املجل�س بكافة �صالحيات املجل�س وميثل ال�شركة يف عالقتها مع الغري و�أمام الق�ضاء وكافة املحاكم
واللجان الق�ضائية وكاتب العدل ومعظم اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية .ولرئي�س جمل�س الإدارة احلق يف املدافعة واملرافعة والتوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات
التي ت�شرتك فيها ال�شركة و�أي تعديالت �أخرى وغريها من العقود وااللتزامات ونقل امل�ستندات وفتح احل�سابات لدى البنوك وال�سحب والإيداع واال�ستثمار وقفل
احل�سابات وت�صفيتها وفتح االعتمادات امل�ستندية والتوقيع �أمام كاتب العدل و�أمام اجلهات الر�سمية التي يقرها جمل�س الإدارة ،وكل ما من �ش�أنه ت�صريف �أمور
ال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها وكافة ما يعهد به املجل�س �إليه.
ويعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ويخت�ص بت�سجيل وقائع اجتماعات املجل�س والإعداد لتلك االجتماعات ويحدد جمل�س الإدارة مكاف�آته
وفق ًا للقرار ال�صادر بتعيينه .وال تزيد مدة رئي�س املجل�س �أو ال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س .ويجوز دائم ًا �إعادة تعيني �سكرتري
املجل�س (ع�ضو جمل�س الإدارة) و جتديد فرتة رئا�سة رئي�س املجل�س.

1 1414 14اللجنة التنفيذية
يعني املجل�س من بني �أع�ضائه جلنة تنفيذية تتكون من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يختارون من بينهم رئي�س ًا .وتخت�ص اللجنة التنفيذية مبتابعة وتنفيذ قرارات
املجل�س .وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها.

1 1414 14اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات على الأقل يف ال�سنة بدعوة خطية من رئي�سه (قبل خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من تاريخ االجتماع) .ويجب على رئي�س املجل�س �أن
يدعوه �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء .وتعقد اجتماعات املجل�س يف مقر ال�شركة الرئي�سي �أو يف �أي مكان �آخر يقرره املجل�س.
يجوز ملجل�س الإدارة �إ�صدار قراراته يف حالة اال�ستعجال بالت�صويت الفردي عليها من الأع�ضاء بالربق �أو الفاك�س� ،إال �إذا طلب اثنان من الأع�ضاء كتابة عقد
اجتماع للمجل�س للمداولة فيه ،على �أن يعر�ض القرار املتخذ بهذه الطريقة على املجل�س يف �أول اجتماع تايل لإقراره.
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1 1414 14النصاب القانوني واإلنابة
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره خم�سة �أع�ضاء على الأقل .ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضوا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س ،يتعني �أن
تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط الآتية:
 ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
 �أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
 ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام الأ�سا�سي على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني .ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي فيه رئي�س جمل�س الإدارة.

1 1414 14محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري .وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

1 1414 14الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة �شهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.

1 1414 14الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأمور اخلارجة عن نطاق اخت�صا�صها مبوجب نظام ال�شركات .وتخت�ص كذلك
بالنظر يف تق�صري مدة ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء مدتها لأي �سبب .وف�ض ًال عن ذلك ،يجوز للجمعية العامة غري العادية �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.

1 1414 14انعقاد الجمعية العامة العادية
تنعقد اجلمعية العامة العادية بطلب من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثلون خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املقر
الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال باملو�ضوعات التي �ستتم مناق�شتها.
وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.

1 1414 14حضور الجمعية
ُيحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف با�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني ،وحمال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها.
ويكون لكل ذي م�صلحة الإطالع على هذا الك�شف.

1 1414 14نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ( )2/1ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي
ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

1 1414 14نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ( )2/1ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر الن�صاب يف االجتماع
الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ بنف�س الطريقة املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل
ربع ( )4/1ر�أ�س املال على الأقل.
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1 1414 14حقوق التصويت
حتت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم .ومع ذلك ،ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت
على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة �إدارتهم لل�شركة.
وت�صدر اجلمعية العامة العادية قراراتها ب�أغلبية مطلقة للأ�سهم املمثلة �أثناء االجتماع.
كما تُ�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي ( )3/2الأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،ما مل يكن القرار يتعلق بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو �إطالة
مدة ال�شركة �أو ت�صفيتها �أو دجمها مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،ويف تلك احلالة يلزم توفر �أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة يف ذلك االجتماع.

1 1414 14جدول األعمال
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

1 1414 14رئاسة الجمعيات
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائب الرئي�س يف حالة غيابه �أو من ينوب عنه .ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ،ويحرر باجتماع
اجلمعية حم�ضر يت�ضمن ا�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املقرر لها والقرارات التي
اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل
خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية ،و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

1 1414 14تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات واحد �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة .ويتولى جمل�س الإدارة تعيني مراقب احل�سابات وحتديد مكاف�آته،
ويجوز للمجل�س �إعادة تعيني مراقب احل�سابات.

1 1414 14اطالع مراقب الحسابات على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها،وله �أي�ض ًا �أن يحقق يف موجودات ال�شركة والتزاماتها.

1 1414 14تقرير مراقب الحسابات
على مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي
طلبها ،وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ،ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

1 1414 14السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وتنتهي يف نهاية ال�سنة التالية .ثم تكون ال�سنة املالية بعد
ذلك اثنا ع�شر (� )12شهر ًا.

1 1414 14الحسابات السنوية
ُيعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة موجودات ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر
وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية
ال�سنوية ب�ستني ( )60يوم ًا على الأقل .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني
( )55يوم ًا على الأقل .يوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املقر الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد
اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املقر الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح
واخل�سائر وخال�صة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات يف
وزارة التجارة وال�صناعة قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
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1 1414 14توزيع األرباح السنوية
توزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة بعد ح�سم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى ،على النحو التايل:
يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف
ر�أ�س املال.
يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف
لأغرا�ض حمددة ح�سبما تقره اجلمعية العامة العادية ،ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
ويخ�ص�ص بعد ما تقدم ع�شرة باملائة ( )%10من الباقي كمكاف�أة �أخرى لأع�ضاء جمل�س الإدارة بحد �أق�صى  200.000ريال �سعودي لكل ع�ضو؛
يوزع الباقي – بعد ذلك – على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو يرحل �إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة العادية.

1 1414 14توزيع األرباح
توزع ال�شركة الأرباح على امل�ساهمني يف املكان والزمان اللذان يحددهما جمل�س الإدارة ووفق ًا للمتطلبات املعمول بها والتي و�ضعتها الهيئات املخت�صة.

1 1414 14خسائر الشركة
�إذا بلغ �إجمايل خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ( )4/3ر�أ�س املال ،وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها املعني يف النظام الأ�سا�سي .وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

1 1414 14المنازعات
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.

1 1414 14حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة .ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي .وتبقي لإدارات ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي.
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1515معلومات قانونية
1 115 15الشركة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت جنران ك�شركة م�ساهمة (مقفلة) مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1484وتاريخ 1426/08/28هـ (املوافق2005/10/02م) وامل�سجلة
بال�سجل التجاري رقم  5950010479وتاريخ 1426/9/5هـ (املوافق  2005/10/8م).

1 115 15رأس المال
ما يلي ا�سماء امل�ساهمني يف ال�شركة قبل وبعد االكتتاب( ،ملزيد من التفا�صيل حول مالك ال�شركات املالكة ،ف�ض ًال مراجعة ق�سم  2-3من هذه الن�شرة)
البائعون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ماجد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد اهلل بن عبد العزيز بن �صالح الراجحي
حممد بن مانع بن �سلطان ابا لعال
�شركة عبد اللطيف �سعود البابطني واخوانه للتجارة واملقاوالت
�شركة جمموعة �سكاب
الأمري م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود
خالد بن �سعود عبد اهلل ال�شبلي
عبد الرحمن بن م�شبب بن على الكناين
�شركة ابناء عبداملح�سن عبدالرحمن �صالح املحي�سن القاب�ضة
�شركة عبد اهلل و�سعيد حممد عبايد بن زقر املحدودة
عبد اهلل بن �سامل بن و�سيمر الو�سيمر
وليد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة واملقاوالت ل�صاحبها عمر بابطني
خالد بن �صالح بن عبد العزيز الراجحي
عبد املح�سن بن عبد اهلل بن فهد احلكري
�شركة عبد الرحمن عبد اهلل املو�سى و�أوالده املحدودة
�شركة الريا�ض العاملية للأغذية
�شركة �آل�سعيدان للعقارات
�شركة املرقاب لأ�صحابها هند احليدر و�شركائها
خالد بن نا�صر بن عبد اهلل امل�سند
الأمرية �سارة بنت في�صل بن تركي بن عبد العزيز �آل �سعود
خالد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
عبد العزيز بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
حممد بن �إبراهيم بن عبد العزيز �آل �إبراهيم
�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
الأمرية نوره بنت نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
الأمري م�شعل بن نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود

قبل االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%26،086 31.798.940
%13،043 15.898.940
%7،205
8.783.176
%6،347
7.736.940
%6،087
7.420.000
%6،087
7.420.000
%4،348
5.300.000
%4،348
5.300.000
%3،043
3.708.940
%2،609
3.180.000
%2،017
2.459.200
%1،739
2.120.000
%1،523
1.856.325
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،304
1.590.000
%1،087
1.325.000
%0،914
1.114.574
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،870
1.060.000
%0،652
795.000
%0،652
795.000
%0،435
530.000
%0،435
530.000

بعد االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%13،043 22.173.174
%6،521 11.086.217
%3،603
6.124.446
%3،173
5.394.913
%3،043
5.173.913
%3،043
5.173.913
%2،174
3.695.652
%2،174
3.695.652
%1،521
2.586.217
%1،304
2.217.391
%1،009
1.714.783
%0،870
1.478.261
%0،761
1.294.402
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،652
1.108.696
%0،543
923.913
%0،457
777.185
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،435
739.131
%0،326
554.348
%0،326
554.348
%0،217
369.565
%0،217
369.565
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البائعون

29
30
31
32
37
39
40
44
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

الأمري عبد العزيز بن نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
�سلطان بن عادي بن م�صلح املطريي
�شركة البلحة للتجارة والت�سويق
حممد بن عبد العزيز بن �سليمان ال�سليم
�شركة ثمرات جنران املحدودة
الأمري نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود
�إ�سماعيل حممد �أمني ح�سان
�سلمان بن �صالح بن حو�شان احلو�شان
�ضيف اهلل بن عمر الغامدي
فهد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي
عبد الوهاب بن �سعود بن عبد العزيز البابطني
بدر بن عبد املح�سن بن عبد الرحمن املحي�سن
عمر بن على بابطني
حممد بن �صالح الدين �سلهب
علي بن حممد بن جار اهلل الطويل اليامي
حممد بن را�شد بن من�صور ال�شرمان
ح�سني بن حممد بن هادي اليامي
عادل بن حممد جابر الغنه اليامي
عبد العزيز بن فار�س بن دوا�س اليامي
عبد اهلل بن جابر بن عبد اهلل القنه
اجلمهور
الإجمايل

قبل االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%0،435
530.000
%0،326
397.500
%0،217
263.940
%0،211
257.580
%0،082
99.640
%0،035
42.665
%0،022
26.500
%0،006
7.420
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،001
1.060
%0،000
0
%100،00 121.900.000

بعد االكتتاب
الن�سبة املئوية
عدد الأ�سهم
للم�ساهمة
%0،217
369.565
%0،163
277.174
%0،108
184.044
%0،106
179.609
%0،041
69.478
%0،018
29.750
%0،011
18.478
%0،003
5.174
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%0،000
739
%50،000 85.000.000
%100،00 170.000.000

1 115 15ملخص التراخيص الحكومية الجوهرية
ح�صلت ال�شركة على كافة الت�صاريح املطلوبة لعملياتها ،مبا يف ذلك الت�صاريح الالزمة من وزارة التجارة وال�صناعة ،وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج.
1 115 115 15السجل التجاري
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت جنران ك�شركة م�ساهمة (مقفلة) مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1484وتاريخ 1426/08/28هـ (املوافق2005/10/02م) وامل�سجلة
بال�سجل التجاري رقم  5950010479وتاريخ 1426/9/5هـ (املوافق 2005/10/8م) �صادر من مدينة جنران .وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري يف
22
1436/09/05هـ املوافق (2015/06/22م).
1 115 115 15الترخيص الصناعي
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي رقم (�/5482ص) بتاريخ 1432/7/25هـ (املوافق 2011/06/27م) �صادر من وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية
ال�سعودية .مدة الرتخي�ص ثالث �سنوات من تاريخ الإ�صدار .منح هذا الرتخي�ص من �أجل �إنتاج ما ي�صل �إلى  5،2مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمنت البورتالندي
العادي و  300.000طن �سنوي ًا من الأ�سمنت املقاوم لأمالح الكربيتات� .إجمايل الطاقة الإنتاجية وفق ًا للرتخي�ص هو  5،5مليون طن من الأ�سمنت �سنوي ًا.
هذا الرتخي�ص ي�شمل خطط التو�سع لل�شركة فيما يتعلق باخلط الثالث الذي من املتوقع �أن ينتج  1،9مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمنت البورتالندي العادي متى بد�أ
عمله.
 22قامت ال�شركة بتجديد ال�سجل التجاري ليعك�س ر�أ�س املال اجلديد لل�شركة بعد زيادة ر�أ�س املال من االحتياط النظامي ليكون  1.219.000.000ريال �سعودي.
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1 115 115 15ترخيص اآلالت (اإلشعاعية)
لدى ال�شركة ترخي�ص من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ال�ستخدام �أدوات �إ�شعاع معينة� .صدر الرتخي�ص بتاريخ 1431/8/12هـ
(املوافق2010/07/24م) وينتهي بتاريخ 1433/6/16هـ (املوافق 2012/05/07م).
1 115 115 15ترخيص موافقة بيئية
بتاريخ 1428/1/1هـ (املوافق 2007/01/20م) منحت الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ال�شركة ترخي�ص موافقة بيئية ،الرخ�صة ال حتتوي على تاريخ
انتهاء ال�صالحية� ،إال �أنه ورد �شرط ين�ص على �إلغاء الرخ�صة �إذا مت تغيري �أي من الإنتاج ،احلجم �أو طبيعة ال�شركة.
1 115 115 15رخصة محجر مواد خام
�أ�صدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية رخ�صة حمجر �إلى ثمرات جنران املحدودة ،وهي �شركة يديرها حممد بن مانع �سلطان �أبا العال ،رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة و�أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لها يف 1426/6/11هـ (املوافق 2005/7/17م) .ومتنح رخ�صة املحاجر �شركة ثمرات جنران املحدودة حق ا�ستغالل احلجر
اجلريي والطني والرمل املتوفر �ضمن منطقة الرخ�صة املمتدة على م�سافة  29،9كيلو مرت ًا مربع ًا والواقعة بالقرب من املوقع الرئي�سي .وتبلغ مدة الرخ�صة � 30سنة
هجرية من تاريخ �إ�صدارها .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ح�سب الرتخي�ص ال�صناعي رقم (�/5482ص) بتاريخ 1432/07/25هـ (املوافق 2011/06/27م)،
ملدة ثالث �سنوات التي حتملها ال�شركة  5،5مليون طن من الأ�سمنت 5،2 ،مليون طن من الإ�سمنت البورتلندي العادي ،و� 300ألف طن من الأ�سمنت املقاوم لأمالح
الكربيتات( ،ي�ضم هذا الرقم �إجمايل الطاقة الإنتاجية لل�شركة بعد ا�ستكمال اخلط الثالث بطاقة انتاجية ت�صميمية تبلغ  1،9مليون طن كلنكر �سنوي ًا وطاقة
انتاجية متوقعة تبلغ  2،1مليون طن كلنكر �سنوي ًا).
وقد ت�ضمنت رخ�صة املحاجر �شرط ًا ن�ص على �ضرورة �أن تقوم �شركة ثمرات جنران املحدودة بت�أ�سي�س �شركة لغر�ض �إجراء االكتتاب ونقل الرخ�صة �إلى تلك
ال�شركة .وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد اكتمال االكتتاب و�إدراج الأ�سهم 23.وال�شركة على ات�صال حالي ًا
بوزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�ضمان نقل رخ�صة املحاجر يف املوعد املحدد .ويف غ�ضون ذلك ،توا�صل ثمرات جنران املحدودة ملكية الرخ�صة ل�صالح ال�شركة
حيث تقوم ال�شركة بتمويل �سداد كافة الر�سوم ال�ضرورية مبوجب �شروط الرخ�صة من خالل ثمرات جنران املحدودة ب�صفتها حامل الرخ�صة.
ومن بني ال�شروط اجلوهرية الأخرى للرخ�صة ما يلي:
 �سداد بدل �إيجار �سطح �سنوي يبلغ  10.000ريال �سعودي لكل كيلومرت مربع �إلى وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
 �سداد ر�سوم ا�ستغالل بواقع  2،25ريال لكل طن من احلجر اجلريي ،و 1،50ريال لكل طن من الطني ،و 0،13ريال لكل مرت مكعب من الرمل .حتظى الدولة
ب�أولوية �شراء الكمية التي تطلبها من �إنتاج الأ�سمنت ،بالأ�سعار ال�سائدة ،رهن ًا بوجود التزامات تعاقدية م�سبقة لبيع �إنتاجها.
 يجوز لوزارة البرتول والرثوة املعدنية �إنهاء رخ�صة املحاجر يف احلاالت التالية:
عدم �سداد املبالغ امل�ستحقة �إلى الدولة مبوجب الرخ�صة خالل  150يوم ًا من ا�ستحقاقها؛
توفري معلومات خاطئة �إلى وزارة البرتول والرثوة املعدنية؛ و
عدم التقيد بااللتزامات املبينة مبوجب الرخ�صة �أو قانون اال�ستثمارات التعديني �أو متطلبات وزارة البرتول والرثوة املعدنية ب�ش�أن ال�صحة وال�سالمة
�أو نظام حماية البيئة خالل  60يوم ًا من ا�ستالم الإ�شعار بذلك.
1 115 115 15هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
لدى ال�شركة �إعفاء من رخ�صة توليد الكهرباء ال�صادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج بتاريخ 1429/11/18هـ (املوافق 2008/11/16م) ،وهذا
الإعفاء غري حمدد املدة .وي�شرتط فيه �أن ال تبيع ال�شركة �أو تتخل�ص من الكهرباء التي تولدها �إلى �أي طرف ثالث.

 23خطاب من وزارة البرتول والرثوة املعدنية يذكر �أن النقل �سيتم بعد �إر�سال امللف �إلى هيئة ال�سوق املالية وتعهد ال�شركة بطرح  %50من �أ�سهمها لالكتتاب العام.
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1 115 115 15العالمة التجارية
مت ت�سجيل ال�شركة كمالكة ل�شعار (( )NCCكما ن�شاهد يف �صفحة الغالف من ن�شرة اال�صدار هذه) رقم الرتخي�ص ( )64/1149حيث �أن ال�شعار حممي ملدة
ع�شر �سنوات تنتهي بتاريخ 1440/10/28هـ (املوافق 2019/7/1م) .ال�شركة ال متلك �أي �أ�صول �أخرى غري امللمو�سة مثل براءات االخرتاع ،عالمات جتارية،
حقوق الطبع والن�شر �أو �أي حقوق ملكية فكرية �أخرى التي تعد جوهرية بالن�سبة لل�شركة �أو عملها �أو ربحيتها.
اال�سم التجاري

العالمة التجارية

�شركة �أ�سمنت جنران

1 115 115 15تراخيص الخط الثالث
يتطلب التو�سع بالإنتاج يف مايتعلق باخلط الثالث عدة تراخي�ص ت�صدرها جهات حكومية خمتلفة .يو�ضح اجلدول التايل هذه الرتاخي�ص املطلوبة وو�ضعها احلايل:
الرقم
1
2

الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

ترخي�ص �صناعي لتو�سع الإنتاج

وزارة التجارة و ال�صناعة

ترخي�ص توليد كهربائي

3

4

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج
املزدوج

ترخي�ص موافقة بيئية

الرئا�سة العامة للأر�صاد و حماية
البيئة

�سوف تقدم ال�شركة طلبا لتعديل الرخ�صة القائمة حاملا يتم
االنتهاء من الإعدادات الفنية والر�سومات الهند�سية للخط
الثالث

ت�صريح دفاع مدين

املديرية العامة للدفاع املدين

�سوف تقدم ال�شركة طلب الرتخي�ص حاملا يتم االنتهاء من
الإعدادات الفنية والر�سومات الهند�سية للخط الثالث

التخلي�ص اجلمركي

امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ

�ستقوم �شركة ن�سمة بالعمل على احل�صول على هذه املوافقة
وفقا اللتزاماتها التعاقدية مع ال�شركة.

ترخي�ص حفر املياه

وزارة املياه و الكهرباء

�سيتم احل�صول على ترخي�ص عند بداية الإنتاج التجريبي
للخط الثالث

5

6

الو�ضع احلايل
مت احل�صول عليه يف 1432/7/25هـو ينتهي يف
1435/7/25هـ
�سوف تقدم ال�شركة طلبا لتعديل الرخ�صة القائمة حاملا يتم
االنتهاء من الإعدادات الفنية والر�سومات الهند�سية للخط
الثالث

1 115 15ملخص اتفاقيات التمويل الجوهرية
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران اتفاقيات متويل �إ�سالمي مع البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاري ،وكذا اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
1 115 115 15التسهيالت التمويلية من البنك السعودي الفرنسي
1 115 115 115 15خطاب اتفاق على التسهيالت الرئيسية/التمويل
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران اتفاق ت�سهيل مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1432/5/14هـ املوافق � 18أبريل 2011م حيث وافق مبوجبه البنك ال�سعودي
الفرن�سي على ت�أكيد �أو جتديد الت�سهيالت احلالية ل�شركة �أ�سمنت جنران مع البنك ال�سعودي الفرن�سي ا�ستناد ًا �إلى �شروط و�أحكام االتفاق الرئي�سي .والت�سهيل
الأول عبارة عن ت�سهيل متعدد الأغرا�ض ،بينما الثاين عبارة عن ت�سهيل يخ�ص �شراء ال�سلع وبيعها (ي�شار �إليه فيما يلي با�سم "ت�سهيل التورق").
ويبلغ حد الت�سهيل متعدد الأغرا�ض  40٫000٫000ريال �سعودي فيما يبلغ احلد الفرعي  2٫000٫000ريال �سعودي ل�ضمانات ال�سداد وحد فرعي يبلغ 5٫000٫000
ريال �سعودي لل�سندات املتعددة .وقد انتهت مدة الت�سهيل يف  31مار�س 2012م وقد �أكدت ال�شركة �أنها يف طور جتديد هذا الت�سهيل .وقد مت تعديل مبلغ ت�سهيل
التورق من  355٫000٫000ريال �سعودي �إلى  254٫920٫000ريال �سعودي ويبلغ هام�ش الربح وفق معدل الريبور زائد � %2,25سنوي ًا .و ُيد َفع ت�سهيل التورق على
ثالثة ع�شر ق�سط ًا ربع �سنوي مع حلول تاريخ ا�ستحقاق الق�سط الأخري يف  30يونيو 2014م.
كما تخ�ضع االتفاقيات الرئي�سية للنظام ال�سعودي.
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1 115 115 115 15خطاب اتفاق على التسهيالت/التمويل
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران اتفاق ت�سهيل مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1432/5/14هـ املوافق � 18أبريل 2011م حيث وافق مبوجبه البنك ال�سعودي
الفرن�سي على ت�أكيد �أو جتديد الت�سهيالت احلالية ل�شركة �أ�سمنت جنران مع البنك ال�سعودي الفرن�سي ا�ستناد ًا �إلى �شروط و�أحكام االتفاق الرئي�سي .والت�سهيل
الأول عبارة عن ت�سهيل متعدد الأغرا�ض ،بينما الثاين عبارة عن ت�سهيل يخ�ص �شراء ال�سلع وبيعها (ي�شار �إليه فيما يلي با�سم «ت�سهيل التورق»).
ويبلغ حد الت�سهيل متعدد الأغرا�ض  40.000.000ريال �سعودي فيما يبلغ احلد الفرعي  2.000.000ريال �سعودي ل�ضمانات ال�سداد وحد فرعي يبلغ
 5.000.000ريال �سعودي لل�سندات املتعددة .وتنتهي مدة الت�سهيل يف  31مار�س 2012م .وقد مت تعديل مبلغ ت�سهيل التورق من  355.000.000ريال �سعودي �إلى
 254.920.000ريال �سعودي ويبلغ هام�ش الربح وفق معدل الريبور زائد � %2،25سنوي ًا .و ُيد َفع ت�سهيل التورق على ثالثة ع�شر ق�سط ًا ربع �سنوي مع حلول تاريخ
ا�ستحقاق الق�سط الأخري يف  30يونيو 2014م.
وقد قامت �شركة �أ�سمنت جنران بتوفري ال�ضمانات التالية مقابل �إتاحة البنك ال�سعودي الفرن�سي للت�سهيالت:
 �سند �أمر مببلغ  40.000.000ريال �سعودي بتاريخ  1432/5/14هـ (املوافق � 18أبريل 2011م) واجب الدفع عند الطلب لتغطية الت�سهيل متعدد الأغرا�ض؛
و
 �سند �أمر مببلغ  254.920.000بتاريخ 1432/5/14هـ (املوافق � 18أبريل 2011م) واجب الدفع عند املطالبة لتغطية التورق ،على �أن ُي�ستبدل ذلك الت�سهيل
كل �سنتني عند امل�ستوى القائم لت�سهيل التورق؛ و
 �إقرار بالتنازل عن متح�صالت القر�ض من خالل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي؛ و
 �إقرار بالتنازل عن بوال�ص الت�أمني ل�صالح البنك ال�سعودي الفرن�سي كم�ستفيد ثانوي بعد �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وهناك ر�سم �إداري بواقع  200.000ريال �سعودي ميثل  %0،5من الت�سهيل متعدد الأغرا�ض واجب الدفع مقابل تلك الت�سهيالت.
كما تعهدت �شركة �أ�سمنت جنران مبا يلي من بني �أمور �أخرى:
توجيه  %90من متح�صالت بيع �أي موجودات ثابتة تتجاوز قيمتها  5.000.000ريال �سعودي �إلى خف�ض الأق�ساط النهائية القائمة على ت�سهيل التورق؛
و
ا�ستخدام �أي مدفوعات من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لت�سوية الأق�ساط النهائية القائمة على ت�سهيل التورق؛ و
توجيه  %65بحد �أدنى من متح�صالتها عرب ح�سابها اململوك لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي؛
و�سوف ُي�ش ِّكل �إخفاق �شركة �أ�سمنت جنران عن التقيد ب�أي من تلك التعهدات انتهاك ًا يحق مبوجبه للبنك ال�سعودي الفرن�سي �أن ي�شرع يف اتخاذ الإجراءات املالئمة
حلماية م�صاحله.
�أكدت ال�شركة (وبيانات مراجعة احل�سابات املالية لعام 2011م) �أن جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت التورق ( 254.920.000ريال �سعودي) مت دفعها
من قبل ال�شركة .لذلك ف�إن ت�سهيالت التورق مل تعد جزء ًا من الت�سهيالت البنكية وال �أية تعهدات ذات ال�صلة.
1 115 115 15تسهيالت تمويل البنك السعودي الفرنسي للخط الثالث
1 115 115 115 15خطاب اتفاقية تسهيالت/تمويل
مبوجب االتفاقية الرئي�سية� ،أبرمت �شركة �إ�سمنت جنران خطاب اتفاقية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1432/11/10هـ (املوافق لـ 2011/10/8م)
(«خطاب الت�سهيالت الثاين مع البنك ال�سعودي الفرن�سي») الذي وافق مبوجبه البنك ال�سعودي الفرن�سي على توفري ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض �إ�ضافية ب�شروط
و�أحكام االتفاقية الرئي�سية ،ويبلغ احل ّد الإجمايل للت�سهيالت مبوجبها 500.000.000ريال �سعودي وت�ضم هذه الت�سهيالت:
ت�سهيل �شراء وبيع ال�سلع (التو ّرق) مع ح ّد فرعي يبلغ  500.000.000ريال �سعودي («ت�سهيل التورق الثاين من البنك ال�سعودي الفرن�سي»)
خطاب اعتماد اال�سترياد و�ضمانات ال�شحن مع ح ّد فرعي يبلغ  100.000.000ريال �سعودي («ت�سهيل اال�سترياد من البنك ال�سعودي الفرن�سي»)؛
�ضمانات ال�سداد مع ح ّد فرعي يبلغ  10.000.000ريال �سعودي («ت�سهيل ال�ضمان من البنك ال�سعودي الفرن�سي»).
�إن ت�سهيل التورق الثاين من البنك ال�سعودي الفرن�سي متوفر من  31دي�سمرب  2011و�سيتم �سداده على ع�شرين ق�سط ًا ربع �سنوي ًا مت�ساوي ًا ابتدا ًء من � 30سبتمرب
 2013وت�ستحق الدفعة الأخرية يف  30يونيو  .2018يبلغ هام�ش الربح على هذا الت�سهيل معدل ريبور زائد � %2،25سنوي ًا� .سيتم حتديد ال�شروط والأحكام املحددة
التي حتكم هذا الت�سهيل يف اتفاقية �شراء وبيع �سلع منف�صلة م�ؤرخة يف 1432/11/10هـ (املوافق لـ 2011/10/8م) (املو�ضحة �أدناه).
�إن ت�سهيل اال�سترياد من البنك ال�سعودي الفرن�سي متو ّفر حتى  30يونيو  2013وذو �أجل ا�ستحقاق ميت ّد على  240يوم ًا من دون متطلبات هام�ش نقدية.
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ت�سهيل ال�ضمان من البنك ال�سعودي الفرن�سي متوفر �أي�ض ًا حتى  30يونيو  2013من دون متطلبات هام�ش نقدية .ومقابل توفري البنك ال�سعودي الفرن�سي لهذه
الت�سهيالت الإ�ضافية ،فقد قدّمت �شركة �إ�سمنت جنران ال�ضمان التايل:
 �سند لأمر بقيمة  500.000.000ريال �سعودي متوجب الدفع عند الطلب لتغطية الت�سهيالت؛
 تعهد ( )1بالتنازل عن �أي متح�صالت جديدة من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والت�أمني الذي يغطي خط الإنتاج الثالث� ،إلى البنك ال�سعودي
الفرن�سي و( )2تقدمي طلب الطرح العام الأويل (الطرح) لدى هيئة ال�سوق املالية.
ّ
 خطاب من �أرامكو ال�سعودي ي�ؤكد تخ�صي�ص الوقود من �أجل خط الإنتاج الثالث.
كما توافق �شركة �إ�سمنت جنران على التقيد بالتعهدات التالية:
1.1يف حال مل يح�صل الطرح بحلول  ،2012/4/30ال يتم توزيع �أية عائدات �أرباح بعد هذا التاريخ حتى ح�صول الطرح �أو حتى ت�شغيل خط الإنتاج الثالث
اجلديد ،بح�سب ما ي�أتي �أو ًال.
2.2ال يكون البنك ال�سعودي الفرن�سي ملزم ًا بتوفري �أي ت�سهيالت/متويل �إ�ضايف يف حال مل يتحقق الطرح.
3.3تغطي �شركة �إ�سمنت جنران و�/أو م�ساهموها �أي جتاوزات يف التكاليف يف عملية التو�سيع.
4.4يحق للبنك ال�سعودي الفرن�سي بالتعجيل يف �سداد القر�ض يف حال كانت تدفقات �شركة �إ�سمنت جنران النقدية قادرة على دعم هذا ال�سداد الذي ّمت
التعجيل فيه.
�5.5إن ن�سبة الدين الطويل الأجل (�أي دين البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وغريها من قرو�ض البنوك الطويلة الأجل)
�إلى �إجمايل حقوق امللكية يجب �أال تتجاوز .0,75:1
6.6يتعني على �شركة �إ�سمنت جنران �أن تقدّم �إلى البنك ال�سعودي الفرن�سي بياناتها املالية الربع �سنوية خالل  45يوم ًا بعد �إغالق ذلك الربع.
يتوجب دفع �أتعاب �إدارية بقيمة  2.500.000ريال �سعودي مت ّثل  %0،5من الت�سهيل املتعدّد الأغرا�ض لقاء الت�سهيالت.
ي�ش ّكل تخ ّلف �شركة �إ�سمنت جنران عن التقيد ب�أي من التعهدات تق�صري ًا يحق مبوجبه للبنك ال�سعودي الفرن�سي باتخاذ الإجراءات املنا�سبة حلماية م�صاحله.
1 115 115 115 15اتفاقية شراء وبيع السلع
مبوجب االتفاقية الرئي�سية وخطاب الت�سهيالت الثاين مع البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،أبرمت �شركة �إ�سمنت جنران اتفاقية �شراء وبيع �سلع بتاريخ 1432/11/10هـ
(املوافق لـ 2011/10/8م) يقوم مبوجبها البنك ال�سعودي الفرن�سي بتوفري ت�سهيل التورق الثاين من البنك ال�سعودي الفرن�سي �إلى �شركة �إ�سمنت جنران بال�شروط
والأحكام املبينة يف االتفاقية الرئي�سية وخطاب الت�سهيالت الثاين مع البنك ال�سعودي الفرن�سي.
قامت �شركة �إ�سمنت جنران ،اعتبار ًا من  17يناير  ،2012بعمليتي �سحب من القر�ض (من خالل �شراء وبيع الباالديوم) وقد نتج عن ذلك ا�ستحقاق مبلغ �إجمايل
وقدره  206.627.775ريال �سعودي �إلى البنك ال�سعودي الفرن�سي مبوجب هذا الت�سهيل.
يحكم القانون ال�سعودي اتفاقية �شراء وبيع ال�سلع هذه.
1 115 115 15قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف 1429/12/25هـ املوافق 2008/12/23م (واملعدل يف 1431/7/2هـ
املوافق 2010/6/14م) وافق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبوجبها على متويل �شركة �أ�سمنت جنران مببلغ ال يتجاوز  454.550،00ريال �سعودي (ي�شار
�إليه فيما يلي با�سم «ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي») .وال توجد فائدة �أو هام�ش ربح م�ستحق الدفع مبوجب هذا القر�ض .ويف مقابل موافقة �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي على �إتاحة الت�سهيل ،طلب ال�صندوق من �شركة �أ�سمنت جنران �إبرام �سند رهن على كافة املوجودات الثابتة على �أر�ض االمتياز وعلى
�ست قطع �أرا�ض يف مدينة جنران مملوكة ل�شركة �أ�سمنت جنران مبوجب �صكوك امللكية �أرقام  310و 311و 312و 313و 314بتاريخ 1420/8/21هـ (املوافق
 )1999/11/29و�صك امللكية رقم  307بتاريخ 1420/8/2هـ (املوافق 1999/11/10م) ف�ض ًال عن تقدمي �ضمانات �شخ�صية من قبل ماجد بن �إبراهيم بن عبد
العزيز �آل �إبراهيم ( ،)%66وعبد اهلل بن عبد العزيز بن �صالح الراجحي ( )%33والأمري نواف بن م�شعل بن �سعود �آل �سعود ( .)%6،17وعالوة على ذلك ،ف�إن
احلد الأق�صى من الأرباح التي ت�ستطيع ال�شركة دفعها للم�ساهمني هو  %25من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة �أو �إجمايل املبالغ املدفوعة ل�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي (�أيهما �أقل) .وقد تلقت ال�شركة تناز ًال من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يتعلق ب�أرباح املدفوعة يف الربع الثالث من عام 2011م .غري �أن
�صرف املبالغ التي تتجاوز  200مليون ريال �سعودي م�شروط بتقدمي �شركة �أ�سمنت جنران لدليل على �أنها تلقت موافقة �أولية من هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب.
وقبل �صرف �آخر  %50من القر�ض ،يجب على �شركة �أ�سمنت جنران ( )1توظيف فريق �إداري م�ؤهل مقبول بالن�سبة ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي؛ و()2
تقدمي الرخ�صة املطلوبة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج .كما يتعني على �شركة �أ�سمنت جنران قبل �صرف �آخر  %20من القر�ض ( )1تزويد �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي بدليل على �أن انبعاثات امل�صنع �سوف تتقيد مبتطلبات الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة؛ و( )2تنفيذ متطلبات الأمان ال�صناعي
مبا يحقق ر�ضا �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي؛ و( )3الوفاء مبتطلبات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يتعلق بنتائج درا�سة اجلدوى اجليو
اقت�صادية وخطة التعدين اخلا�صة باملحجر؛ و( )4الوفاء مبتطلبات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يتعلق برتتيبات واتفاقيات توريد خام احلديد .ي�شار
�إلى �أن ال�شركة �سحبت (كما يف تاريخ  15يناير 2012م) املبلغ املتبقى والبالغ  254.550.000مليون ريال �سعودي (والذي خ�صم منه  4.080.000ريال �سعودي
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كر�سوم تقييم للم�شروع) بالإ�ضافة �إلى ذلك ،دفعت ال�شركة ق�سط مببلغ  25.000.000ريال �سعودي ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،واملبلغ امل�ستحق
املتبقي ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (كما يف تاريخ  15يناير  )2012هو  415.000.000ريال �سعودي.
1 115 115 15اتفاقية التسهيالت /التمويل مع البنك األهلي التجاري
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران اتفاقية متويل �إ�سالمي وخدمات م�صرفية مع البنك الأهلي التجاري بتاريخ  1432/5/7هـ املوافق 2011/4/11م حيث وافق البنك
الأهلي التجاري مبوجبها على توفري مبلغ ال يزيد عن  70.000.000ريال �سعودي يف �شكل ت�سهيالت ائتمانية �إلى ال�شركة .كما تُبني االتفاقية �شروط و�أحكام
الت�سهيالت املتاحة ،وتنتهي مدتها يف 2012/5/31م .ويتعني على �شركة �أ�سمنت جنران مبوجب االتفاقية تقدمي تنازل �إلى البنك الأهلي التجاري عن  %40من
مبيعات ال�شركة امل�ستقبلية كما تتعهد �شركة �أ�سمنت جنران بتزويد البنك الأهلي التجاري ب�أي �ضمانات �إ�ضافية قد يطلبها البنك بني احلني والآخر .ويتعني على
ال�شركة �أن تُ�سدد �أي مبالغ ت�سحبها مبوجب الت�سهيالت االئتمانية بحلول  31مايو  ،2012بحيث يكون ال�سداد ب�شكل دفعة واحدة بكامل املبالغ امل�سحوبة من قبل
ال�شركة.

1 115 15ملخص العقود الجوهرية
امل�صطلحات الواردة بحروف كبرية يف امللخ�صات �أدناه ومل يرد تعريفها على نحو �آخر يف ن�شرة الإ�صدار احلالية حتمل املعاين املو�ضحة قرين كل منها يف االتفاقية
املعنية.
1 115 115 15عقد التشغيل والصيانة مع  HCRDIلوحدة الطواحين
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران يف  4مايو 2011م اتفاقية ت�شغيل و�صيانة مع  HCRDIلت�شغيل و�صيانة وحدة الطواحني.
نطاق اخلدمات :يتحمل  HCRDIم�س�ؤولية ت�شغيل و�إدارة وحدة الطواحني ويتعني عليه تقدمي خدمات تدريب «يف موقع العمل» ملوظفي ال�شركة.
املُدة :مدة االتفاقية هي �سنة واحدة من تاريخ �سريانها .وميكن م ّد تلك املدة وفق �شروط يتفق عليها الطرفان قبل �شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة
االتفاقية الأ�صلية.
ال�سعر :يح�صل  HCRDIعلى ر�سوم �أ�سا�سية �شهرية .ومن �أجل حتفيز  HCRDIعلى �إجناز الإنتاج امل�ستهدف ،تُدفع مكاف�أة �سنوية يف حالة جتاوز الإنتاج
ال�سنوي .وميكن �أي�ض ًا تطبيق خ�صومات يف حالة تراجع الإنتاج �إلى ما دون م�ستوى حمدد.
امل�س�ؤولية :يقت�صر احلد الأق�صى مل�س�ؤولية  HCRDIمبوجب هذه االتفاقية على ما هو متعارف عليه يف عقد من هذاالنوع.
الإنهاء :يجوز ل�شركة �أ�سمنت جنران �إنهاء االتفاقية مبوجب �إ�شعار مدته  60يوم ًا وكذا يف حالة �إخفاق  HCRDIعن الوفاء ب�أي من التزاماته مبوجب هذه
االتفاقية (وعدم معاجلة ذلك اخللل بعد  30يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعار خطي) .ويجوز لكل من �شركة �أ�سمنت جنران و� HCRDIإنهاء االتفاقية يف حالة وقوع �أحد
�أحداث القوة القاهرة.
القانون احلاكم :تخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
1 115 115 15اتفاقية تشغيل وصيانة محطة الطاقة
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران يف  5يوليو 2007م اتفاقية ت�شغيل و�صيانة ملحطة طاقة مع وارت�سيال ملقاوالت الطاقة املحدودة (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم «وارت�سيال»)
لإعداد وت�شغيل و�صيانة مرافق حمطتي طاقة تقعان يف موقعي امل�صنع الرئي�سي ووحدة الطواحني ي�شار �إليهم با�سم «مرافق حمطتي الطاقة»).
نطاق اخلدمات� :شركة وارت�سيال م�س�ؤولة عن �إعداد وت�شغيل و�صيانة مرافق حمطتي الطاقة .وت�شمل الأعمال املحددة توفري قطع الغيار واملواد الكيميائية وزيت
الت�شحيم وغريها من املواد الالزمة لت�شغيل مرافق حمطتي الطاقة و�صيانتها.
املُدة :مدة االتفاقية � 5سنوات تبد�أ يف  10يوليو 2007م ،وهو التاريخ الذي بد�أ فيه الت�شغيل التجاري للمرحلة الأولى من مرافق حمطتي الطاقة يف امل�صنع الرئي�سي.
ال�سعر :حت�صل وارت�سيال مبوجب االتفاقية على ر�سوم ت�شغيل �شهرية ثابتة منف�صلة لت�شغيل مرافق حمطتي الطاقة .كما تتلقى وارت�سيال ر�سوم ًا �شهرية متغرية
تحُ �سب على �أ�سا�س �إنتاج مرافق حمطتي الطاقة من امليجا واط�/ساعة.
كما تن�ص االتفاقية على زيادة الر�سوم ال�سنويا وفق �صيغة متفق عليها.
�ضمانات الأداء وامل�س�ؤولية :تتعهد وارت�سيال بتوفر مرافق حمطتي الطاقة مبتو�سط  %92من الوقت كل �سنة رهن ًا با�ستثناءات حمددة .واحلد الأق�صى مل�س�ؤولية
وارت�سيال مبوجب االتفاقية هو ذلك احلد امل�ألوف يف عقد بهذه الطبيعة ،با�ستثناء ما يتعلق بامل�س�ؤولية النا�شئة عن الإهمال اجل�سيم �أو �سوء الت�صرف املتعمد.
الإنهاء :يجوز لكل طرف �إنهاء االتفاقية يف حالة (� )1إفال�س الطرف الآخر �أو �إع�ساره �أو حله )2( ،الإهمال اجل�سيم من قبل �أحد الطرفني مما ينتج عنه �ضرر
ج�سيم �أو �أذى يلحق بالطرف الآخر )3( ،الإخفاق اجلوهري من قبل �أحد الطرفني يف �أداء �أي من التزاماته( ،ما مل يتم تطبيق خطة لإ�صالح ذلك اخللل خالل
 30يوم ًا)؛ ( )4تقدمي مدفوعات حمظورة حمددة من قبل الطرف الآخر؛ �أو ( )5وقوع �أحد �أحداث القوة القاهرة مع ا�ستمراره لأكرث من  180يوم ًا.
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وبالإ�ضافة �إلى ما ورد �أعاله ،يجوز ل�شركة وارت�سيال �أي�ض ًا �إنهاء االتفاقية يف حالة �إخفاق �شركة �أ�سمنت جنران يف الإبقاء على �ضمانة لل�سداد �أو �إخفاقها يف
التزامات ال�سداد �إلى وارت�سيال ما مل تقم ال�شركة ب�إ�صالح ذلك االنتهاك خالل  90يوم ًا.
ويف حالة �إنهاء االتفاقية لأي �سبب من الأ�سباب ،يحق ل�شركة وارت�سيال احل�صول على ر�سوم الت�شغيل امل�ستحقة يف تاريخ الإنهاء �إلى جانب مبلغ ثابت لتغطية
تكاليف �إنهاء اخلدمة.
القانون احلاكم :تخ�ضع االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
1 115 115 15اتفاقية انتداب فنيين مع هولتك جلوبال سوليوشنز ش .م .ح.
يف � 30أكتوبر 2011م  ،دخلت �شركة ا�سمنت جنران يف عقد �آخر لإنتداب فنيني مع �شركة هولتك جلوبل.
نطاق اخلدمات  :مبوجب االتفاقية توافق �شركة هولتك جلوبل على توفري فنيني املدربني لت�شغيل لعمليات مرافق ال�شركة التقنية يف �سلطانة وعكفة.
املدة  :ت�سري االتفاقية اعتبارا من  1يناير عام 2012م ملدة �سنة واحدة وميكن متديدها بناء ًا على ال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة  ،قبل ثالثة �أ�شهر من
انتهاء ال�صالحية.
ال�سعر  :مطلوب من �شركة ا�سمنت جنران دفع رواتب الفنيني ب�شكل مبا�شر ويتم خ�صم املبلغ من الر�سوم ال�شهرية التي تدفع ل�شركة هولتك جلوبل نظري
اخلدمات املقدمة .ويبلغ �إجمايل املطلوب دفعه ل�شركة هولتك جلوبل  525.000ريال �سعودي �شهري ًا .ويف حال طلب موظفني �إ�ضافيني� ،سوف توفر �شركة هولتك
جلوبل �أفراد �إ�ضافيني ح�سب �شروط يتفق عليها.
الإنهاء  :ميكن ل�شركة ا�سمنت جنران �إنهاء االتفاقية خالل  90يوم ًا من �إعطاء الإ�شعار.
1 115 115 15اتفاقية األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات بين شركة أسمنت نجران وشركة
نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة إلنشاء الخط الثالث
�أبرمت �شركة �أ�سمنت جنران يف  17نوفمرب 2011م اتفاقية �أعمال هند�سية وم�شرتيات و�إن�شاءات مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة بغر�ض تو�سعة
مرافق �إنتاج الأ�سمنت يف امل�صنع الرئي�سي من خالل �إن�شاء اخلط الثالث.
نطاق اخلدمات:تكون �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة م�س�ؤولة عن �إن�شاء م�صنع �أ�سمنت ب�سعة �إنتاجية م�ضمونة تبلغ  6.500طن يف اليوم من كلنكر
الأ�سمنت البورتالند العادي/الأ�سمنت البورتالند املقاوم لأمالح الكربيتات ،مبا يف ذلك �إن�شاء حمطة طاقة ب�سعة  35ميجا وات ،و�إقامة �سكن للعمال وكافة
املرافق واملعدات واخلدمات امل�ساندة ذات ال�صلة (ي�شار �إليها يف هذه االتفاقية با�سم «الأعمال») يف مدينة جنران على �أ�سا�س الت�شطيب الكامل «ت�سليم املفتاح».
وتتولى �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت املحدودة تنفيذ كافة الأعمال الهند�سية والت�صميمات وامل�شرتيات والت�صنيع والإمداد والت�سليم �إلى موقع امل�صنع وكذا
�أعمال الت�أمني والتفريغ والتخزين واحلفظ يف موقع امل�صنع والإن�شاءات املدنية والإن�شاءات الكهربائية امليكانيكية وتدريب موظفي املالك واالختبار والت�شغيل
التجريبي واختبارات الأداء والت�سليم و�ضمان تلك الأعمال و�إ�صالح �أو ا�ستبدال �أية عيوب بح�سب ما هو حمدد يف االتفاقية.
ال�سعر:ال�سعر هو مبلغ �إجمايل مقطوع قدره  1.056.375.000ريال �سعودي (�شام ًال كافة ال�ضرائب).ويخ�ضع ال�سعر للتعديل وفق الأُ�س�س التالية:
.أ�إذا حقق امل�صنع �أدا ًء بواقع  7.000طن يف اليوم خالل فرتة التعاقد البالغة  700يوم ًا ،ف�سوف يحق ل�شركة ن�سما مكاف�أة قدرها  11.250.000ريال
�سعودي؛
.ب�إذا �أجنزت �شركة ن�سما امل�شروع خالل واحد وع�شرين �شهر ًا (� 21شهر ًا �أو  639يوم ًا) ،فيحق لها احل�صول على مكاف�أة قدرها  ,5.625.000ريال �سعودي؛
.جالتعديالت التي تُدخلها ال�شركة وتعتمدها وفق الإجراءات املبينة يف هذه االتفاقية.
�شروط الدفع:تكون �شروط الدفع مبوجب هذه االتفاقية هي كالتايل:
.أالدفعة املقدمة – تتلقى �شركة ن�سما دفعة مقدمة قدرها  158.456.250ريال �سعودي خالل �سبعة (� )7أيام من ا�ستالم �شركة �أ�سمنت جنران لفاتورة
�شركة ن�سما و�ضمان بنكي غري م�شروط وغري قابل للإلغاء بنف�س املبلغ ل�صالح ال�شركة ك�ضمانة للدفعة املقدمة.
.بدفعة املعدات الرئي�سية – تُدفع ع�شرة باملائة ( )%10من قيمة املعدات الرئي�سية (بح�سب ما هو مدرج يف ملحق االتفاقية) خالل ت�سعني ( )90يوم ًا من
تاريخ ت�سليم املوقع �إلى �شركة ن�سما ،رهن ًا ب�أن توفر ن�سما �ضمان ًا بنكي ًا ك�ضمانة لتلك املدفوعات.
.جدفعة الإن�شاءات يف املوقع – تُ�سدد دفعة جتهيز بواقع  31.477.500ريال �سعودي لدى الإمتام الفعلي لأعمال جتهيز املوقع مبا يحقق ر�ضا ال�شركة.
.دتقدم �شركة ن�سما مطالبات �إجناز �شهرية ل�سداد ت�سعني باملائة ( )%90من �إجمايل �سعر االتفاقية.و�سيتم �سداد املدفوعات املعتمدة خالل ثالثني ()30
يوم ًا.
.هتُدفع الع�شرة باملائة ( )%10املتبقية عندما حتقق �شركة ن�سما قبو ًال م�ؤقت ًا وت�ؤكد عدم وجود �أي مطالبات حالية مرتبطة بامل�شروع ،وتقدم �شهادة التخلي�ص
ال�ضريبية اخلا�صة بالزكاة وتقدم �شهادة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ت�ؤكد فيها تقيدها بقانون الت�أمينات االجتماعية.
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�ضمانات الأداء وامل�س�ؤولية :ت�ضمن �شركة ن�سما ما يلي:
.أخلو امل�شروع من العيوب ملدة اثني ع�شر (� )12شهر ًا بعد اجتياز الأعمال جلميع اختبارات الأداء («القبول امل�ؤقت») وتلتزم ب�إ�صالح كافة العيوب على نفقتها
اخلا�صة خالل تلك الفرتة؛ على �أن تحُ دد فرتة �ضمان جديدة مدتها اثني ع�شر (� )12شهر ًا لكافة الأجزاء الذي يتم ا�ستبدالها �أو �إ�صالحها خالل تلك
الفرتة.
.بوجود فرتة �ضمان تبلغ خم�س (� )5سنوات من تاريخ القبول امل�ؤقت لكافة املعدات املوردة من دول �أخرى خارج �أوروبا الغربية و�أمريكا؛
.جعدم وجود �أي خلل �أو �إخفاق �أو انهيار يف الهياكل ملدة ع�شر (� )10سنوات من تاريخ اجتياز الأعمال لكافة اختبارات الأداء.
ال تتحمل �شركة ن�سما م�س�ؤولية �أي �أ�ضرار غري مبا�شرة �أو مرتتبة مثل فقدان الإنتاج �أو فقدان الأرباح �إذا كانت ناجمة عن الإهمال ،وال تتجاوز م�س�ؤوليتها الإجمالية
عن التعوي�ضات والعقوبات النقدية  %10من �سعر االتفاقية.
الإنهاء :يجوز لل�شركة �إنهاء االتفاقية:
.أوفق تقديرها ،خالل ت�سعني ( )90يوم ًا من تاريخ ت�سليم املوقع (لإن�شاء اخلط الثالث) �إلى �شركة ن�سما.
.ب�إذا �أهملت �شركة ن�سما يف �إجراءات العناية الواجبة �أو �أهملت يف التقيد ب�أي �أمر معقول �أو انتهكت �أحكام ًا جوهرية يف االتفاقية ،و�أخفقت عن �إ�صالح �أي
من تلك الأمور خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ مطالبة ال�شركة باتخاذ تدابري ت�صحيحية.
القانون احلاكم وت�سوية النزاعات:تخ�ضع االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية .و�أي نزاع ال ميكن ت�سويته مبوجب االتفاقية بني الطرفني ُيحال �إلى التحكيم
وفق نظام التحكيم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية؛ على �أن يكون حمل التحكيم يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
يف فرباير 2012م طلبت ال�شركة تعديل هذا العقد مبوجب �أمر تغيري يعدل نطاق العقد املتعلق باخلط الثالث ،لي�شمل هند�سة وتوريد وان�شاء مولدين ديزل فقط
ب�سعة توليد الكهرباء قدرها  14ميجاوات .حيث �ستقوم ال�شركة بتغطية احتياجاتها املتوقعة من الكهرباء ب�إن�شاء م�صنع لإ�ستغالل الطاقة احلرارية ،والذي مت
مناق�شته �أدناه.
ونتيجة لتعديل عقد ن�سما املتعلق باخلط الثالث� ،سينخف�ض �إجمايل تكلفة هند�سة وتوريد وان�شاء اخلط الثالث بقيمة  109.80مليون ريال �سعودي لي�صل �إلى
 946.57مليون ريال �سعودي.
1 115 115 15اتفاقية األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات بين شركة إسمنت نجران وشركة
سينوما الستغالل الطاقة الحرارية المحدودة
�أبرمت �شركة �إ�سمنت جنران يف  1مار�س  2012اتفاقية �أعمال هند�سية وم�شرتيات و�إن�شاءات مع �شركة �سينوما ال�ستغالل الطاقة احلرارية املحدودة («مقاول
ا�ستغالل الطاقة احلرارية») لبناء حمطة كهرباء ت�ستخدم حرارة العادم من م�صنع �إ�سمنت جنران مبنطقة جنران.
نطاق العمل :يكون مقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية م�س�ؤوال عن �إن�شاء حمطة ال�سرتجاع الطاقة احلرارية املبددة بطاقة  25،5ميجاوات («املحطة») ،وذلك
با�ستيعاب حرارة العادم املنبعثة من م�صنع �إ�سمنت ال�شركة (حتديدا من فرن ومربد اخلطوط الأول والثاين والثالث و 10جمموعات مولدات ديزل) يف �سلطانة
مبنطقة جنران ،اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك جميع املعدات واخلدمات امل�ساندة ذات ال�صلة ،على �أ�سا�س «ت�سليم املفتاح» .ويتولى مقاول ا�ستغالل الطاقة
احلرارية تنفيذ �أعمال الهند�سة والت�صميم ،وامل�شرتيات ،والت�صنيع والتوريد والت�سليم �إلى موقع امل�صنع ،والت�أمني ،والتفريغ والتخزين واحلفظ يف موقع امل�صنع،
والبناء املدين ،والت�شييد  /الرتكيب ،وتدريب موظفي ال�شركة ،واالختبار ،والت�شغيل التجريبي ،واختبار املوثوقية ،واختبار الأداء ،و�ضمان ت�سليم هذه الأعمال،
و�إ�صالح �أو ا�ستبدال �أي عيوب على النحو املحدد يف العقد («الأعمال»).
ال�سعر :هو مبلغ �إجمايل مقطوع قدره 168.353.880ريال �سعودي ،يخ�ضع لبع�ض التعديالت وفقا لتعليمات ال�شركة وموافقتها ،مبا ين�سجم مع الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف العقد.
يتكون �إجمايل قيمة العقد من العنا�صر التالية:
معدات ومواد130.844.697:ريال �سعودي
�أعمال مدنية و�إن�شائية 15.001.937:ريال �سعودي
�أعمال كهربائية ميكانيكية و�إن�شاءات وت�شغيل جتريبي 22.503.428:ريال �سعودي
�شروط الدفع :تكون �شروط الدفع مبوجب العقد كالتايل:
.أالدفعة املقدمة – يتلقى مقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية دفعة مقدمة بن�سبة ( %20ع�شرين باملائة)من قيمة العقد الإجمالية خالل �أ�سبوعني ( )2من
ا�ستالم �شركة �إ�سمنت جنران لفاتورة املقاول و�ضمان بنكي غري م�شروط وغري قابل للإلغاء(تبعا للنموذج املرفق بهذا العقد)بنف�س املبلغ ل�صالح ال�شركة.
.باملعداتواملواد – تدفع ال�شركة ثمن املعدات واملواد مبوجب خطابات اعتماد (خطابات نوايا) على النحو التايل:
خطاب نواياي �صدر خالل  120يوما من تاريخ ال�سريان(والذي ميثل �أي�ضا تاريخ البدء) ل�سداد ن�سبة خم�سني يف املائة ( )٪50من قيمة املعدات واملواد،
وخطاب نواياي �صدر خالل  270يوما من تاريخ ال�سريان ل�سداد ن�سبة ع�شرين يف املائة ( )٪20من قيمة املعدات واملواد .تُدفع خطابات النوايا بناء
على تقدمي وثائق حمددة.
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.جالأعمال املدنية والإن�شائية – خم�سة يف املائة ( )٪5من قيمة الأعمال املدنية والإن�شائية لدى بدء الأ�شغال يف املوقع وخم�سة و�ستني يف املائة ( )٪65مقابل
فواتري �شهرية.
.دالأعمال الكهربائية وامليكانيكية ،والإن�شاءات والت�شغيل التجريبي – خم�سة يف املائة ( )٪5من قيمة هذه الأعمال لدى بدء الأ�شغال يف املوقع وخم�سة و�ستني
يف املائة ( )٪65مقابل فواتري �شهرية.
.هاملدفوعات النهائية – تُدفع ن�سبة خم�سة يف املائة ( )٪5من �إجمايل قيمة العقد عندما يح�صال ملقاول على القبول امل�ؤقت ،كما تُدفع ن�سبة خم�سة يف املائة
( )٪5من �إجمايل قيمة العقد بعد  14يوما من اال�ستالم امل�ؤقت النهائي (�أي عند االنتهاء الناجح من اختبارات الأداء) �أوعندما توافق ال�شركة على خ�صم
تعوي�ضات مقطوعة نتيجة لتدين الأداء� ،أيهما �أ�سبق.
ال�ضمانات :يتعني على مقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية تقدمي كفالة م�صرفية غري م�شروطة بن�سبة ع�شرة يف املائة ( )٪10من قيمة العقد الإجمالية ك�ضمان
للأداء .ويظل هذا ال�ضمان �ساري املفعول �إلى حني القبول النهائي (� 18شهرا بعد القبول امل�ؤقت).
تعوي�ضات مقطوعة عن الت�أخري وتدين الأداء :يكون املقاول م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عن الأ�ضرار الناجتة عن الت�أخري يف �إجناز املحطة وعن عدم حتقيق
املحطة بع�ض معايري الأداء (ب�شرط حتقيق م�ستويات احلد الأدنى) ،علما ب�أنه ال يجوز �أن يتجاوز جمموع التعوي�ضات املقطوعة مبوجب العقد ن�سبة  %10من
�إجمايل قيمة العقد.
�ضمانات الأداء وامل�س�ؤولية :ي�ضمن مقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية خلو املحطة من العيوب ملدة ثمانية ع�شر (� )18شهر ًا بعد القبول امل�ؤقت ويلتزم ب�إ�صالح
كافة العيوب على نفقتها خلا�صة خالل تلك الفرتة؛ على�أن تحُ دد فرتة �ضمان جديدة لكافة الأجزاء الذي يتم ا�ستبدالها �أو �إ�صالحه او ذلك خالل اثني ع�شر
(� )12شهرا من اال�ستبدال لكن قبل �أربعة وع�شرين (� )24شهر ًامن القبول امل�ؤقت.
كذلك اليتحمل مقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية م�س�ؤولية �أي �أ�ضرار غري مبا�شرة �أومرتتبة مثل فقدان الإنتاج �أو فقدان الأرباح ،والتتجاوز م�س�ؤوليته الإجمالية
عن التعوي�ضات والعقوبات النقدية  %10من �إجمايل قيمة العقد.
الإنهاء والتعليق :يجوز لل�شركة �إنهاء العقد:
وفقتقديرها،خاللت�سعني ( )90يوم ًا من تاريخ ال�سريان؛
�إذا �أهمل املقاول يف �إجراءات العناية الواجبة �أو �أهمل يف التقيد ب�أي �أمر معقول �أوانتهك �أحكام ًا جوهرية يف العقد ،و�أخفق يف �إ�صالح �أي من تلك
الأمور خالل ثالثني ( )30يوم ًامن تاريخ مطالبة ال�شركة باتخاذ تدابري ت�صحيحية.
يحق ملقاول ا�ستغالل الطاقة احلرارية تعليق الأعمال يف حالة عدم �سداد املبالغ امل�ستحقة له لأكرث من  90يوما ،بناء على �إ�شعار مدته  21يوما.
القانون احلاكم وت�سوية النزاعات:يخ�ضع العقد لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.و�أي نزاع ال ميكن ت�سويته باالتفاق بني الطرفني ُيحال �إلى التحكيم وفق �أنظمة
التحكيم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية؛على �أن يكون حمل التحكيم يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.

1 115 15اتفاقية أرامكو السعودية لتوريد الوقود
يف 1428/1/8هـ (املوافق 2007/01/27م) دخلت ال�شركة يف عقد مع �شركة �أرامكو ال�سعودية («�أرامكو») لتوريد الوقود للخط الأول.
نطاق اخلدمات :وفقا للعقد ،تبيع �أرامكو لل�شركة  20.000.000لرتا من زيت الوقود الثقيل �شهري ًا ،وهي كافية للخط الأول لت�شغيلها بالطاقة الإنتاجية
الت�صميمية.
املدة� :إن مدة العقد هي �سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ملدة مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر برغبته يف �إنهاء العقد يف غ�ضون ثالثني ()30
يوما ال�سابقة النتهاء مدة العقد.
الإنهاء :يجوز لأي من الطرفني �إنهاء العقد �إذا قام الطرف الآخر بخرق �أي من االلتزامات املادية مبوجب العقد.
القانون احلاكم :يخ�ضع هذا العقد لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

1 115 15النزاعات القضائية والمسؤوليات الطارئة
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا ،يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار احلالية ،يف �أي نزاع ق�ضائي �أو حتكيم �أو دعوى �إدارية من �ش�أنها ،ب�شكل
فردي �أو يف جمموعها� ،أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها .لي�س على ال�شركة �أي التزامات و�ضمانات �أخرى طارئة با�ستثناء ما
هو مو�ضح يف ق�سم مناق�شة الإدارة ونتائج العمليات.

1 115 15التأمين
�أبرمت ال�شركة بوال�ص ت�أمني خمتلفة مع ال�شركة الوطنية للت�أمني لتطبيق جمموعة من التغطيات الت�أمينية التي ترى ال�شركة �أنها مالئمة لتغطية املخاطر
اجلوهرية املرتبطة ب�أعمال ال�شركة .توفر ال�شركة الت�أمني التايل نظري املبالغ املذكورة �أدناه:
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جميع خماطر امللكية
خ�سارة الأرباح من الآالت
امل�صنع واملعدات
تعطل الآالت
املواتري التجارية
املواتري اخلا�صة
م�س�ؤولية الغري
النقود املحفوظة يف اخلزانة
بولي�صة احلريق
الوالء

 1.617.080.775ريال �سعودي
 150.000.000ريال �سعودي
 80.528.620ريال �سعودي
 334.863.303ريال �سعودي
 10.613.238ريال �سعودي
 3.967.050ريال �سعودي
 5.000.000ريال �سعودي
 3.000.000ريال �سعودي
 5.000.000ريال �سعودي (لأكيا�س الأ�سمنت الفارغة)
 300.000ريال �سعودي لكل فرد من البائعون و�أمناء ال�صناديق الـبالغ عددهم ثالثة ع�شر ( )١٣فرد يف امل�صنع
الرئي�سي ،ووحدة الطواحني ،واملركز الرئي�سي لل�شركة

1 115 15الصفقات مع األطراف ذات العالقة
با�ستثناء االتفاق احلايل مع ثمرات جنران املحدودة فيما يتعلق با�ستخدام رخ�صة املحاجر بح�سب ما هو مبني مبزيد من التف�صيل يف الق�سم  1-3-16من ن�شرة
الإ�صدار احلالية ،ف�إن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي �صفقات مع �أطراف ذات عالقة.

1 1515 15الممتلكات
أرا�ض م�ست�أجرة من قبل ال�شركة ،وهي خالية من �أي التزام قانوين �أو رهن �أو عائق �آخر (بخالف
يقع امل�صنع الرئي�سي (الذي ي�ضم اخلطني الأول والثاين) على � ٍ
التعهد العام من قبل ال�شركة برهن موجوداتها ل�صالح البنك ال�سعودي الفرن�سي وفق �شروط ت�سهيالت التمويل مع البنك ال�سعودي الفرن�سي) .وتقع وحدة
الطواحني على �أر�ض م�ؤجرة من منطقة جنران ملدة � 25سنة بد�أت يف 1428/11/21هـ املوافق 2007/12/1م .وت�ستغل ال�شركة املحجر املجاور للم�صنع الرئي�سي
وفق رخ�صة املحاجرعن املواد اخلام ال�صادرة عن وزارة البرتول والرثوة املعدنية.

1 1515 15العموالت
ي�ؤكد جمل�س الإدارة �أن ال�شركة مل تدفع �أو ُتقدِّ م �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو تعوي�ضات غري نقدية �أخرى خالل العامني ال�سابقني مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الإدراج املتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية من قبل ال�شركة لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وكبار موظفيها� ،أو �أي من م�ست�شاريها وخربائها.

1 1515 15االلتزامات
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة التزامهم باملادتني  69و 70من نظام ال�شركات واللتان تن�صان على �أنه ال يجوز �أن يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أية
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�صفقات �أو العقود املربمة حل�ساب ال�شركة �أو امل�شاركة يف �أي �أعمال تناف�س �أعمال ال�شركة �إال بت�صريح من اجلمعية العامة.
كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امتثالهم للمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.

1 1515 15القيود على مجلس اإلدارة
يخ�ضع �أع�ضاء جمل�س الإدارة للقيود التالية مبوجب نظام ال�شركات:
ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ي�صوت على �أي عقد يكون له فيه م�صلحة �أ�صيلة؛
ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ي�صوت �أثناء اجلمعيات العامة على تو�صيات العالوات التي تمُ نح لهم ؛ و
ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احل�صول على قرو�ض من ال�شركة.

1 1515 15الرهن والحقوق وااللتزامات القانونية على ممتلكات الشركة
وبخالف ما ورد �أعاله يف ق�سم (� )4-15أعاله ،يقر جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي رهون عقارية �أو حقوق �أو التزامات قانونية على ممتلكات ال�شركة يف تاريخ
هذه الن�شرة.
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1616التعهد بتغطية االكتتاب
1 116 16متعهد تغطية االكتتاب
وافق متعهد تغطية االكتتاب على تغطية االكتتاب وفق ًا للح�ص�ص التالية:
الجدول :1-17التزامات تغطية االكتتاب
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال املحدودة
الإجمايل

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
85.000.000
85.000.000

ن�سبة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
%100
%100

امل�صدر� :شركة �أ�سمنت جنران

1 116 16ملخص اتفاق تغطية االكتتاب
طبق ًا ل�شروط وبنود اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب:
.أتتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب �أنها �ستقوم يف تاريخ التخ�صي�ص (املحدد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب) ب�إ�صدار الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها
جلميع املكتتبني الذين قبلت طلبات اكتتابهم بوا�سطة �أي من اجلهات امل�ستلمة ،و�/أو �إ�صدار الأ�سهم التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني وفق ًا للإكتتاب
وتخ�صي�صها ملتعهد تغطية الإكتتاب.
.بيلتزم متعهد تغطية الإكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شرتي يف تاريخ التخ�صي�ص جميع الأ�سهم املطروحة للإكتتاب التي مل يتم الإكتتاب بها من قبل املكتتبني «�إن
وجدت» ،ب�سعر الإكتتاب.
ويخ�ضع التزام متعهد تغطية الأ�سهم ل�شراء �أي من �أ�سهم االكتتاب �إلى بع�ض �أحكام الإنهاء املعتادة مبا يف ذلك �أحداث القوة القاهرة والوفاء ببع�ض ال�شروط
امل�سبقة فيما يتعلق بالطرح .وعلى الرغم �أن متعهد تغطية االكتتاب يتعهد بتغطية العدد الإجمايل لأ�سهم االكتتاب املطروحة للمكتتبني الأفراد ،ف�إن التزامه ب�شراء
مثل هذا العدد من �أ�سهم االكتتاب قد ينتهي �إذا ف�شل املتعهد يف تدبري م�شرتين �أو ال�شراء بنف�سه هذا العدد من �أ�سهم االكتتاب املبي مقابل ا�سمه �أعاله .وقد
�أعطت ال�شركة كذلك �إقرارات وتعهدات و�ضمانات معتادة وقدمت تعوي�ضات معتادة للمتعهد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
1 116 116 16العمولة والنفقات
�سيدفع امل�ساهمون البائعون ملتعهد تغطية االكتتاب ر�سم تغطية اكتتاب على ح�سب القيمة الإجمالية لالكتتاب.
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.17

ﺷروﻁ االكتتاب وتعليماتﻪ

يتعني على جميع املكتتبني قراءة �شروط االكتتاب واأحكامه بعناية قبل تعبئة ا�شتمارة طلب االكتتاب ،حيث اإن التوقيع على ا�شتمارة طلب االكتتاب واإر�شالها اإلى
اأحد اجلهات امل�شتلمة يعد مبثابة قبول وموافقة على �شروط االكتتاب وتعليماته.

2 23

االكتتاب في األسهم

يتالف �لكتتاب من � 85.000.000سهم عادي بقيمة ��سمية لل�سهم قدرها ( )10ريالت �سعودية مدفوعة بالكامل ،مبا ميثل  %50من ر��سمال �ل�سركة ب�سعر
�لكتتاب �لبالغ ( )10ريالت �سعودية لل�سهم .يقت�سر�لكتتاب يف ��سهم �لإكتتاب على �مل�ستثمرين �لفر�د من �ملو�طنني �ل�سعوديني فقط و�مل�سار �إليهم بـ
ق�سر من زوج غري �سعودي و�لتي ميكنها �ن تكتتب يف ��سهم �ل�سركة با�سماء
«�مل�ستثمرون �لفر�د» ،مبا يف ذلك �ملر�ة �ل�سعودية �ملطلقة �و �لرملة �لتي لديها �بناء ّ
ً
�لق�سر .ويعد لغيا �إكتتاب من �كتتب با�سم مطلقته ،و�إذ� ثبت �لقيام بعملية
�بنائها ل�ساحلها على �ن تقدم ما يثبت �نها مطلقة �و �رملة وما يثبت �مومتها لالولد ّ
من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب .متثل ��ستمارة طلب �لكتتاب �ملوقعة و�ملقدمة �إلى �جلهات �مل�ستلمة �تفاق ًا ُملزم ًا قانون ًيا بني �مل�ساهمني �لبائعني
و�ملكتتب وفق �لحكام �لو�ردة يف هذه �لن�سرة ويف ��ستمارة طلب �لكتتاب.
باإمكان �ملكتتبني �ل�سعوديني �ملحتملني �حل�سول على ن�سرة �لإ�سد�ر �لرئي�سية �و �مل�سغرة بالإ�سافة �إلى ��ستمارة طلب �لكتتاب من �حد �جلهات �مل�ستلمة �لتالية:
اجلهات امل�ستلمة

تبد� �جلهات �مل�ستلمة يف تلقي ��ستمار�ت طلب �لكتتاب يف فروعها عرب خمتلف �نحاء �ململكة �لعربية �ل�سعودية بد ًء من 1433/5/24هـ �ملو�فق 2012/4/16م.
وفور �لتوقيع على ��ستمارة طلب �لكتتاب وتقدميها� ،ستقوم �جلهات �مل�ستلمة بختمها وتقدمي ن�سخة من �ل�ستمارة �ملكتملة للمكتتبني .ويف حالة عدم �كتمال �و عدم
دقة �لبيانات �ملقدمة يف ��ستمارة طلب �لكتتاب �و عدم ختمها من قبل �جلهات �مل�ستلمة� ،ستعترب �ل�ستمارة لغيه.
�حلد �لدنى لالكتتاب هو � 50سهم ًا .ويحق لكل مكتتب �سر�ء هذ� �لعدد من �ل�سهم �و م�ساعفاته .لن يتم قبول �لكتتاب باقل من � 50سهم ًا� ،و �ي ك�سور� .حلد
�لق�سى لالكتتاب هو � 200.000سهم لكل مكتتب.
يجب على �ملكتتب �ن يحدد عدد ��سهم �لكتتاب �لتي يرغب يف �لكتتاب بها يف ��ستمارة طلب �لكتتاب ب�سعر �لكتتاب .و�سيكون �إجمايل مبلغ �لكتتاب هو عدد
��سهم �لكتتاب �ملرغوب يف �سر�ئها م�سروب ًا يف �سعر �سهم �لكتتاب.
يجب تقدمي ��ستمارة طلب �لكتتاب خالل فرتة �لكتتاب م�سحوبة بالوثائق �لتالية ،ح�سبما ينطبق �حلال:
��سل ون�سخة من بطاقة �لحو�ل �ملدنية للمكتتب �لفرد؛
��سل ون�سخة من بطاقة �لهوية �لعائلية (�إذ� كان �لكتتاب يتم بالنيابة عن �فر�د �ل�سرة)؛
��سل ون�سخة من �لتوكيل (�إذ� كان �لكتتاب يتم بالنيابة عن �فر�د �ل�سرة)؛ و
��سل ون�سخة من �سهادة �لو�ساية (�إذ� كان �لكتتاب يتم بالنيابة عن �يتام).
وعالوة على ما �سبق� ،إذ� كان �ملكتتب يتقدم ل�سر�ء ��سهم �لكتتاب نيابة عن طفل قا�سر مل�سلحة �ملكتتب ،فيجب �ن تكون ��ستمارة طلب �لكتتاب م�سحوبة مبا
يلي:
 يف حالة �لطلب �ملقدم نيابة عن طفل لمر�ة �سعودية مطلقة من زوج غري �سعودي�� ،سل ون�سخة من ق�سيمة �لطالق بالإ�سافة �إلى ن�سخة من �سهادة ميالد
�لطفل؛ �و�رملة كانت زوجة لزوج غري �سعودي�� ،سل ون�سخة من �سهادة وفاة زوجها بالإ�سافة �إلى ن�سخة من �سهادة ميالد �لطفل؛
 �إذ� كان �لطلب مقدم ًا من و�سي �لطفل�� ،سل ون�سخة من �لتوكيل و�سهادة �لو�ساية �و �ل�سهادة �لتي تثبت �مل�سوؤولية �ملالية �لقانونية للمكتتب؛ و
 �إذ� كان �لطلب مقدماً بالنيابة عن طفل يتيم�� ،سل ون�سخة من �سهادة �حل�سانة.
�لوكيل مق�سور على �فر�د �ل�سرة (�لآباء و�لطفال فقط)� .إذ� ُقدمت ��ستمارة طلب �لكتتاب نيابة عن مكتتب (�لآباء و�لطفال فقط) ،يجب كتابة ��سم �ل�سخ�س
�ملوقع نيابة عن �ملكتتب يف ��ستمارة طلب �لكتتاب م�سحوبة با�سل ون�سخة من �لتوكيل �ل�ساري �لذي يوؤكد �سالحية ت�سرف �ل�سخ�س نيابة عن �ملكتتب .بالن�سبة
للمكتتبني د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية ،يجب �ن ي�سدر �لتوكيل �مام كاتب عدل ،وبالن�سبة للمكتتبني خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية ،يجب �ن يوثق �لتوكيل من
�ل�سفارة �و �لقن�سلية �ل�سعودية يف �لدولة �ملعنية .و�ستقوم �جلهات �مل�ستلمة بالتحقق من جميع �لن�سخ مقابل �ل�سول ثم تعيد �ل�سول مرة �خرى �إلى �ملكتتب �و
�ي �سخ�س وَقَّع مكانه مبوجب توكيل منه.
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ينبغي تعبئة ا�ستمارة طلب اكتتاب واحدة لكل �أ�سرة (�أي �أفراد الأ�سرة الذين يظهرون يف بطاقة التعريف العائلية) �إذا تقدم املكتتبون املعولون لنف�س العدد من
�أ�سهم االكتتاب مثل املكتتب الرئي�سي .ويف هذه احلالة ،ف�إن املكتتب الرئي�سي هو ال�شخ�ص:
 الذي ت�سجل يف ح�سابه �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة يف ال�سوق املالية «تداول»؛
 الذي �سيتم رد �أي �أموال �إليه فيما يخ�ص املبالغ املدفوعة لأ�سهم االكتتاب من قبل املكتتب الرئي�سي واملكتتبني املعولني ومل يتم تخ�صي�صها لهم؛ و
 الذي �سي�ستلم الأرباح املوزعة على �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني املعولني.
يجب دفع القيمة الإجمالية لأ�سهم االكتتاب املكتتب بها بالكامل يف فرع من فروع اجلهة امل�ستلمة من خالل التفوي�ض باخل�صم من ح�سابه لدى اجلهة امل�ستلمة
وفق ًا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي (�ساما).
يجب ا�ستخدام ا�ستمارات طلب اكتتاب منف�صلة �إذا:
 كانت الأ�سهم املخ�ص�صة �سيتم ت�سجيلها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي؛
 تقدم املكتتبون املعولون لعدد من �أ�سهم االكتتاب غري املكتتب الرئي�سي؛ �أو
 رغبت زوجة املكتتب �أن تتقدم ل�شراء عدد من الأ�سهم با�سمها ال�شخ�صي� .إذا مت قبول ا�ستمارة طلب االكتتاب اخلا�صة بها ،ف�سوف يتم تخ�صي�ص �أ�سهم
االكتتاب لها ورف�ض ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدمة نيابة عنها من قبل زوجها.
يوافق املكتتب على االكتتاب و�شراء هذا العدد من �أ�سهم االكتتاب املحدد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدمة من املكتتب مببلغ ي�ساوي عدد الأ�سهم املتقدم �إليها
م�ضروب ًا يف �سعر ال�سهم .يكون كل مكتتب قد ا�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له فور:
 �إر�سال املكتتب ا�ستمارة طلب االكتتاب �إلى �أي جهة م�ستلمة؛
 دفع املكتتب القيمة الإجمالية للأ�سهم املكتتب فيها �إلى اجلهة امل�ستلمة بالكامل؛ و
 �إر�سال اجلهة امل�ستلمة �إلى املكتتب خطاب تخ�صي�ص حتدد عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة له.
�إذا مل تكن ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدمة متوافقة مع بنود و�أحكام االكتتاب ،فيكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .ويتعني على املكتتب قبول
�أي عدد من الأ�سهم خم�ص�ص له �أو لها.
ميكن تقدمي ا�ستمارات طلب االكتتاب من خالل فروع جميع اجلهات امل�ستلمة خالل فرتة االكتتاب �أو من خالل الإنرتنت �أو اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف �أو
ال�صراف الآيل اخلا�ص باجلهات امل�ستلمة التي توفر واحدة �أو �أكرث من طرق الإر�سال املبينة �إلى املكتتبني الذين اكتتبوا يف �أي اكتتابات عامة �أولية جرت م�ؤخر ًا
يف اململكة العربية ال�سعودية.
وعلى اجلهات امل�ستلمة فتح وت�شغيل ح�ساب �ضمان با�سم «الطرح العام الأويل ل�شركة �أ�سمنت جنران» تودع فيه جميع اجلهات امل�ستلمة جميع املبالغ املتح�صلة
من املكتتبني.

1 117 17التخصيص ورد الفائض
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب لل ُمكتتبني يف خالل مدة � 7أيام بعد انتهاء فرتة االكتتاب .ويجري تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب على املكتتبني الأفراد على ثالثة مراحل
متتالية �شريطة عدم وجود �أكرث من (ُ )1.700.000مكتتب .ففي املرحلة الأولى� ،سوف ُيخ�ص�ص لكل مكتتب فرد � 50سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب .بينما يف املرحلة
الثانية� ،سوف ُيخ�ص�ص لكل ُمكتتب فرد يكتتب ب�أكرث من � 50سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب عدد الأ�سهم التي تقدم بطلب لالكتتاب بها ،بحد �أق�صى 200.000
كاف من �أ�سهم االكتتاب من �أجل الوفاء بذلك التخ�صي�ص� .أما يف املرحلة الأخرية ،ف�سوف ُيخ�ص�ص ما يتبقى من �أ�سهم
�سهم ،على �أن يخ�ضع ذلك لتوفر عدد ٍ
االكتتاب� ،إن وجد – على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب مع ما طلبه كل مكتتب فرد من �أ�سهم االكتتاب .ال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى لكل مكتتب يف حالة
جتاوز عدد املكتتبني ( )1.700.000مكتتب .ويف تلك احلالة� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب ب�شكل مت�سا ٍو على جميع املكتتبني الأفراد .و�سوف تتم �إعادة فائ�ض
�أموال االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى املكتتبني الأفراد بدون �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ذي ال�صلة .و�سوف يتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي
ورد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد ،يف 1433/6/8هـ (املوافق 2012/4/29م) .لن يتم تخ�صي�ص ك�سور الأ�سهم و�أي �أ�سهم مطروحة لالكتتاب تظل متبقية بعد
جتميع ك�سور الأ�سهم �سيتم توزيعها بوا�سطة مدير االكتتاب على املكتتبني الأفراد وفق تقديره.
من املتوقع الإعالن عن العدد النهائي لأ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة لكل مكتتب فرد� ،إلى جانب �أي �أموال م�ستحقة للمكتتب ،يف موعد �أق�صاه 1433/6/8هـ (املوافق
2012/4/29م) و�سيعاد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى املكتتبني الأفراد بدون �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ذي ال�صلة .و�سوف تن�شر
ال�شركة �إعالن ًا يف ال�صحف القومية باململكة العربية ال�سعودية تخطر فيه املكتتبني مبا ورد �أعاله وتوجه اجلهات امل�ستلمة لبدء عملية �إعادة فائ�ض الأموال (�إذا
انطبق ذلك).
و�سوف تر�سل اجلهات امل�ستلمة ت�أكيد ًا�/إخطار ًا �إلى املُكتتبني لإخطارهم بالعدد النهائي من �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة لهم �إلى جانب املبالغ� ،إن وجدت ،التي
�سيتم ردها .وعلى املكتتبني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي تقدم فيه بطلب االكتتاب للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.
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1 117 17إقرارات
عند تعبئة املُكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب وت�سليمها ف�إنه:









يوافق على االكتتاب بعدد �أ�سهم االكتتاب املحدد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب؛
 ُيقر ويتعهد ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وفهم جميع حمتوياتها؛
يقبل النظام الأ�سا�سي وكافة تعليمات و�شروط االكتتاب املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار؛
 ُيقر ب�أنه مل يكتتب بالأ�سهم من قبل هو �أو �أي من �أفراد �أ�سرته املذكورين با�ستمارة طلب االكتتاب؛
يقبل و ُيقر ب�أن ال�شركة لها احلق يف رف�ض �أي طلبات �أو جميعها؛
يقبل عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له وكافة تعليمات و�شروط االكتتاب الأخرى املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار وا�ستمارة طلب االكتتاب؛
يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل ا�ستمارة طلب االكتتاب بعد تقدميها �إلى اجلهة املُ�ستلمة؛ و
يحتفظ بحقه يف رفع دعوى �ضد ال�شركة نتيجة الأ�ضرار الناجمة عن املعلومات غري ال�صحيحة �أو غري امل�ستوفاة الواردة يف ن�شرة الإ�صدار �أو الناجمة عن
�إغفال معلومات جوهرية يف ن�شرة الإ�صدار كان من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتب ب�شراء �أ�سهم االكتتاب.

1 117 17بنود متفرقة
تكون ا�ستمارة طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات ال�صلة ملزمة وملنفعة �أطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم امل�صرح بهم ومنفذي
الو�صايا ومديري الرتكات وورثتهم؛ �شريطة �أنه با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه �صراحة يف الن�شرة احلالية ،ال يجوز التنازل عن ا�ستمارة طلب االكتتاب �أو �أي من
احلقوق �أو الفوائد �أو االلتزامات النا�شئة عنها �أو �إ�سنادها من قبل �أي من �أطراف االكتتاب بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام ،و�أي ا�ستالم ال�ستمارات طلبات االكتتاب �أو العقود الناجمة عن ذلك ،وتُف�سر وفق القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
�صدرت الن�شرة احلالية باللغتني العربية والإجنليزية ويف حالة وجود تعار�ض بني الن�صني الإجنليزي والعربي ،ي�سود الن�ص العربي.

1 117 17السوق المالية
ت�أ�س�ست ال�سوق املالية ال�سعودية « تداول» يف عام 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين .هذا ويف �سنة 1990م مت تطبيق نظام التداول
الإلكرتوين املتكامل للأ�سهم يف اململكة العربية ال�سعودية .وبلغت القيمة للأ�سهم املتداولة يف ال�سوق  14مليار ريال �سعودي يف نهاية تداول يوم 1433/5/10هـ
(املوافق 2012/4/2م) ويبلغ عدد ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف النظام حتى تاريخه � 152شركة.
جدير بالذكر �أن عمليات التداول يف ال�سوق املالية يتم من خالل نظام تداول متكامل يغطي العملية كلها بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وحتى ت�سويتها يف ال�سوق املالية.
ويتم التداول يومي ًا على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى الثالثة والن�صف ( )3:30ع�صر ًا ،ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات ،في�سمح
ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء ًا من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة
االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا).
يتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر ،وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي الأوامر امل�شتملة
على �أف�ضل الأ�سعار) ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل ن املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت ،ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي
املعلومات املعروفني مثل رويرتز.
وتتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ينبغي على م�صدري الأ�سهم الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�سئوولية مراقبة
ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

1 117 17التداول في السوق المالية
ُيتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية لدى االنتهاء من عملية التخ�صي�ص .و�سوف تُعلن ال�سوق املالية عن تاريخ بدء التداول مبجرد تقريره .ي�شار
�إلى �أن التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة �إر�شادية فقط وميكن تغيريها �أو �إطالتها وفق ًا ملوافقة هيئة ال�سوق املالية.
ال ميكن تداول �أ�سهم االكتتاب �إال بعد تخ�صي�صها و�إيداعها يف ح�سابات كل م�ساهم يف ال�سوق املالية ،وت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية وقبول تداولها يف ال�سوق
املاليةُ .يحظر متام ًا التداول امل�سبق يف �أ�سهم االكتتاب ويتحمل امل�ساهمون الذين يقومون ب�أي �أن�شطة تداول م�سبق امل�س�ؤولية الكاملة عن تلك الأن�شطة .وال يقع
على عاتق ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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1818المستندات المتاحة لالطالع
تتاح امل�ستندات التالية لالطالع يف املقر الرئي�سي ل�شركة �أ�سمنت جنران ،بني ال�ساعة � 8:30صباح ًا و 5:00م�سا ًء قبل �أ�سبوع من فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة:
















�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة؛
النظام الأ�سا�سي لل�شركة؛
موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب؛
القوائم املالية املدققة لل�شركة عن ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م و 31دي�سمرب 2009م و 31دي�سمرب 2010م و  31دي�سمرب 2011م؛
موافقة خطية من �شركة  BDOعلى �أن ُيدرج تقرير مراجعة احل�سابات الذي �أعدته للقوائم املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م يف ن�شرة
الإ�صدار ؛
موافقة خطية من امل�ست�شارين القانونيني ،باال�شرتاك مع بيكر �آند ماكينزي ،على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار باعتبارهم امل�ست�شارين القانونيني
لل�شركة؛
موافقة خطية من �شركة �سعودي فرن�سي كابيتال على الإ�شارة �إليه يف ن�شرة الإ�صدار على �أنه امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب لل�شركة؛
موافقة خطية من كيه بي �إم جي على الإ�شارة �إليها يف ن�شرة الإ�صدار على �أنها املحا�سب امل�س�ؤول عن �إعداد التقارير لل�شركة؛
موافقة خطية من �إرن�ست ويونغ على الإ�شارة �إليها يف ن�شرة الإ�صدار على �أنها م�ست�شار �أبحاث ال�سوق لل�شركة؛
موافقة خطية من هولتك على الإ�شارة �إليها يف ن�شرة الإ�صدار و�إلى درا�سة هولتك للجدوى للخط الثالث؛
درا�سة اجلدوى التي �أعدتها هولتك ،بتاريخ يوليو 2011؛
درا�سة ال�سوق التي �أعدتها �إرن�ست ويونغ بتاريخ يناير 2012؛
الإتفاقية مع ثمرات جنران املحدودة فيما يتعلق ب�إ�ستخدام رخ�صة املحجر
كافة العقود املهمة ذات ال�صلة كما يف ق�سم ( )5-15يف هذه الن�شرة
الت�صاريح واملوافقات الأخرى
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1919تقرير المحاسب القانوني
الملحق  :1القوائم المالية المدققة
ُ�ضمنت هذه الن�شرة القوائم املالية املدققة لل�سنوات الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م وكذا الإي�ضاحات املرتبطة بها اعتماد ًا على تقرير
ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم ،وهي �شركة مراقبة احل�سابات امل�ستقلة لل�شركة عن الفرتة املذكورة �أعاله.
ال متتلك �شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم و BDOب�أنف�سهم �أو �أي من �أقاربهم �أو �شركاتهم التابعة� ،أية م�ساهمة �أو ح�صة من �أي نوع يف ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أعطت BDOوديلويت�آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم موافقتهما اخلطية على �أن ين�شر يف ن�شرة الإ�صدار القوائم املالية املدققة لل�شركة
وكذا مناق�شة الإدارة وحتليل الو�ضع املايل ونتائج العمليات ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
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شركة اسمنت نجران
( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
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شركة اسمنت نجران
( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة المركز المالي
كما في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار
مدينون
خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

5
6

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
ان�شاءات حتت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة

7
8
9

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
متويل ق�صري االجل
اجلزء املتداول من قر�ض طويل الآجل
مطلوب �إلى مقاولون
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قر�ض طويل الآجل
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
ارباح م�ستبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

3
4

2009

39٫099٫638
25٫355٫302
162٫936٫890
13٫781٫409
241٫173٫239

1٫707٫694
101٫936٫696
10٫366٫682
85٫311٫264
36٫824٫229
236٫146٫565

1٫556٫007٫980
14٫671٫831
13٫269٫688
1٫583٫949٫499
1٫825٫122٫738

283٫049٫055
1٫305٫299٫810
13٫933٫723
1٫602٫282٫588
1٫838٫429٫153

10
13

125٫000٫000
79٫944٫100
37٫651٫352
5٫195٫631
247٫791٫083

478٫071٫716
145٫249٫695
39٫362٫841
9٫991٫381
672٫675٫633

13

260٫000٫000
2٫054٫992
262٫054٫992

1٫143٫385
1٫143٫385

1

1٫150٫000٫000
22٫033٫385
143٫243٫278
1٫315٫276٫663
1٫825٫122٫738

1٫150٫000٫000
6٫826٫732
7٫783٫403
1٫164٫610٫135
1٫838٫429٫153

11
12
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
�إي�ضاح
املبيعات
كلفة املبيعات
الربح االجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف ادارية وعمومية
الربح من الأعمال
ايراد ( خ�سارة ) اال�ستثمارات
م�صاريف متويل
�إيرادات اخرى
الربح ( اخل�سارة ) قبل الزكاة
الزكاة
�صايف الربح ( اخل�سارة ) لل�سنة
عدد اال�سهم
ربحية ( خ�سارة ) ال�سهم
من االعمال
من �صايف الربح ( اخل�ساره )

15
16
17

12

2009
373٫230٫104
( ) 195٫423٫558
177٫806٫546
( ) 3٫641٫951
( ) 19٫840٫135
154٫324٫460
17٫065٫553
( ) 15٫371٫557
166٫234
156٫184٫690
( ) 4٫118٫162
152٫066٫528
115٫000٫000

2008
198٫768٫349
( ) 85٫440٫702
113٫327٫647
( ) 12٫362٫708
100٫964٫939
( ) 153٫295٫817
973٫700
( ) 51٫357٫178
( ) 900٫000
( ) 52٫257٫178
115٫000٫000

20
1,34
1,32

0,88
( ) 0,45
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
2009
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ( اخل�سارة ) قبل الزكاة
تعديالت على:
�إ�ستهالكات
�إطفاءات
تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة
خ�سائرغري حمققه من ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار
ربح ا�ستبعاد وتعديل على املمتلكات واملعدات
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار
مدينون
خمزون
امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى
مطلوب ملقاول
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
زكاة مدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من بيع وتعديل على املمتلكات واملعدات
ان�شاءات حتت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
امل�سدد من متويل ق�صري االجل
املتح�صل من متويل ق�صري الأجل
قر�ض طويل الأجل
مكافاة اع�ضاء جمل�س االدارة
�صايف النقد ( امل�ستخدم يف ) املتوفر من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد والأر�صدة لدى البنوك
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف  31دي�سمرب
معامالت غري نقدية :
ر�سملة ان�شاءات حتت التنفيذ

156٫184٫690

( ) 51٫357٫178

77٫607٫028
2٫822٫508
911٫607
( ) 188٫802

19٫178٫284
785٫963
149٫484٫387
-

101٫936٫696
( ) 14٫988٫620
( ) 77٫625٫626
23٫042٫820
( ) 65٫305٫595
( ) 1٫711٫489
( ) 8٫913٫912
193٫771٫305

39٫213٫573
( ) 8٫955٫740
( ) 64٫094٫842
( ) 31٫116٫180
59٫866٫085
31٫153٫941
144٫158٫293

( ) 25٫599٫342
1٫856٫046
( ) 36٫005٫876
( ) 2٫158٫473
( ) 61٫907٫645

( ) 41٫844٫958
( ) 226٫120٫366
( ) 456٫141
( ) 268٫421٫465

( ) 478٫071٫716
385٫000٫000
( ) 1٫400٫000
( ) 94٫471٫716
37٫391٫944
1٫707٫694
39٫099٫638

( ) 23٫737٫000
108٫071٫716
( ) 1٫400٫000
82٫934٫716
( ) 41٫328٫456
43٫036٫150
1٫707٫694

1٫326٫633٫855
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
الر�صيد يف  1يناير 2008
�صايف اخل�سارة لل�سنة
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س الإدارة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008
الربح ال�صايف لل�سنة
التحويل الى االحتياطي النظامي
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

�إي�ضاح
1

14

ر�أ�س املـال
1٫150٫000٫000
1٫150٫000٫000
1٫150٫000٫000

احتياطي نظامي
6٫826٫732
6٫826٫732
15٫206٫653
22٫033٫385

ارباح م�ستبقاة
61٫440٫581
( )52٫257٫178
( ) 1٫400٫000
7٫783٫403
152٫066٫528
( ) 15٫206٫653
( ) 1٫400٫000
143٫243٫278

املجموع
1٫218٫267٫313
( ) 52٫257٫178
( ) 1٫400٫000
1٫164٫610٫135
152٫066٫528
( ) 1٫400٫000
1٫315٫276٫663
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
1.1التكوين والنشاط

ان �شركة ا�سمنت جنران ( “ال�شركة” ) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة بتاريخ  5رم�ضان  ( 1426املوافق  9اكتوبر  )2005بال�سجل التجاري رقم
 ، 5950010479وترخي�ص �صناعي رقم �/1693ص بتاريخ  28ذو القعده  ( 1425املوافق  9يناير  ) 2005واملعدل بالرتخي�ص ال�صناعي رقم �/218ص ال�صادر
بتاريخ � 13صفر  ( 1427املوافق  3مار�س .) 2007
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  1٫150٫000٫000ريال �سعودي من �115٫000٫000سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي .
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف انتاج وت�سويق ا�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وت�أ�سي�س او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية
بغر�ض توفري ال�صيانة  ،واخلدمات للم�صانع وادارة وت�شغيل م�صانع اال�سمنت ومتلك االرا�ضي والعقارات وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية واال�ستفادة منها
يف حتقيق اغرا�ضها .
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009مت االنتهاء من ان�شاء م�صنع ال�شركة ومرحلة الت�شغيل التجريبي للم�صنع وبدء الإنتاج التجاري بالكامل .
2.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني � .إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من
قبل ال�شركة هي على النحو الآتي :

العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية  ،فيما عدا اال�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة .

ا�ستخدام التقديرات
يتطلب اعداد القوائم املالية  ،وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها  ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على ار�صدة املوجودات و املطلوبات
امل�سجلة  ،و االف�صاح عن مبالغ املوجودات و املطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية  ،ا�ضافة �إلى املبيعات و امل�صاريف امل�سجلة للفرتة التي اعدت القوائم املالية
ب�شانها  .و بالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على اف�ضل املعلومات و االحداث احلالية املتوفرة لدى االدارة ،اال ان النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه
التقديرات .

حتقق الإيرادات
يتم حتقيق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعه الى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم التجاري �أوخ�صم الكميات .
تتحق االيرادات من الودائع البنكية واملرابحات عند ا�ستحقاقها .
يجري قيد االيرادات من اال�ستثمارات باالوراق املالية عند االعالن عن توزيع االرباح .

ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار
تقيم الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض االجتار بالقيمة العادلة بالرجوع �إلى ا�سعار ال�سوق يف �آخر تداول بتاريخ قائمة املركز املايل  ،وتظهر املكا�سب واخل�سائر
غري املحققة منها �ضمن قائمة الدخل .

املدينون
يتم �إظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�صايف القيمة القابلة للتحقق بعد طرح خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ( �إن وجد )  ،والذي يتم تقديره
بنا ًء على درا�سات باملبالغ القابلة للتح�صيل من �أر�صدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .

املخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها  ،ايهما اقل  ،ويتم حتديد الكلفة للب�ضاعة اجلاهزة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح وتت�ضمن كلفة
املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة  ،كما يتم تقييم جميع انواع الب�ضاعة االخرى على ا�سا�س الكلفة الو�سطية املرجحة .
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
.2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)

امل�صاريف
تت�ضمن م�صاريف البيع وللت�سويق يف امل�صاريف املبا�شرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�شركة  .جميع امل�صاريف الأخرى ت�صنف كم�صاريف ادارية عمومية .
تت�ضمن امل�صاريف الإدارية والعمومية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .

امل�صاريف امل�ؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من م�صاريف الرتاخي�ص ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية واتعاب ا�ست�شارية اخرى وانظمة  ERPو�أوراكل  .ويتم اطفاء هذه امل�صاريف
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة خم�س �سنوات من تاريخ بدء االنتاج التجاري .

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة  .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية � ،أما م�صاريف التح�سينات فتعترب
م�صاريف ر�أ�سمالية  .ويجري احت�ساب الإ�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط املتناق�ص � .إن ن�سب اال�ستهالك
للبنود الرئي�سية لهذه اال�صول هي:
مباين
�آالت ومعدات
�سـيارات
�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية
اجهزة حا�سب �آيل

الن�سـبة
%4
% 15 – 5
%25
%12,5 – 10
%15

حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية الفرتة � .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل .

تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة .

الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة
يتم اثبات الإلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ضاعة او اخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .

الزكــاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفقا
للوعاء الزكوي  .يجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص .

113

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
3.3النقد واألرصدة لدى البنوك

بالريال ال�سعودي
النقد يف ال�صندوق
النقد لدى البنوك

2008
147٫263
1٫560٫431
1٫707٫694

2009
789٫521
38٫310٫117
39٫099٫638

4.4االستثمارات في االوراق المالية لالتجار

تتمثل اال�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار ب�أ�سهم يف �شركة دار االركان للتطوير العقاري � ،شركة م�ساهمة �سعودية.
خالل عام  ، 2009ح�صلت ال�شركة على � 275٫000سهم منحه وذلك مقابل توزيع ا�سهم ( �سهم لكل �سهمني ) كما مت بيع الإ�ستثمار بالكامل  .حركة اال�ستثمارات
على النحو التايل .
بالريال ال�سعودي
 1يناير
قيمة بيع اال�سهم خالل ال�سنة
ربح ( خ�سارة ) حمققه من بيع اال�سهم
اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اعادة تقييم – نهاية ال�سنة
دي�سمرب 31

2009
101٫936٫696
( ) 119٫002٫249
17٫065٫553
-

2008
290٫634٫656
( ) 35٫211٫941
( ) 4٫001٫632
( )149٫484٫387
101٫936٫696

5.5المخزون

بالريال ال�سعودي
منتجات حتت الت�صنيع
ب�ضاعة جاهزة
مواد خام
وقود
مواد تعبئة وتغليف
قطع غيار
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2009
104٫978٫228
3٫812٫116
15٫616٫805
1٫858٫588
2٫312٫483
34٫358٫670
162٫936٫890

2008
45٫682٫733
4٫086٫527
8٫562٫985
1٫868٫777
7٫795٫660
17٫314٫582
85٫311٫264

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
6.6المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

بالريال ال�سعودي
2009
8٫425٫405
415٫743
194٫913
4٫745٫348
13٫781٫409

دفعات مقدمة ملوردين
م�صاريف مدفوعة مقدما
ذمم وقرو�ض ملوظفني
اعتمادات م�ستندية
اخرى

2008
22٫367٫186
398٫239
220٫934
12٫240٫000
1٫597٫870
36٫824٫229

7.7الممتلكات والمنشآت والمعدات
ارا�ضي

مباين على
ارا�ضي
م�ست�أجرة

االت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

حا�سب �آيل

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
 1يناير 2009

2٫562٫500

211٫919٫977

72٫170٫771

14٫407٫610

12٫393٫996

1٫039٫020

314٫493٫874

الإ�ضافات

-

70٫000

22٫297٫792

1٫388٫900

482٫912

1٫359٫738

25٫599٫342

ا�ستبعادات  /تعديالت

-

-

-

( ) 140٫400

( ) 1٫746٫549

-

( ) 1٫886٫949

حتويالت من ان�شاءات
حتت التنفيذ

-

398٫824٫550

927٫809٫305

-

-

-

1٫326٫633٫855

 31دي�سمرب 2009

2٫562٫500

610٫814٫527

1٫022٫277٫868

15٫656٫110

11٫130٫359

2٫398٫758

1٫664٫840٫122

الإ�ستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2009

-

12٫527٫961

14٫514٫912

3٫001٫503

1٫262٫523

137٫920

31٫444٫819

املحمل لل�سنة

-

21٫831٫114

51٫434٫168

3٫047٫040

1٫013٫407

281٫299

77٫607٫028

ا�ستبعادات  /تعديالت

-

-

-

( ) 45٫050

( ) 174٫655

-

( ) 219٫705

 31دي�سمرب 2009

-

34٫359٫075

65٫949٫080

6٫003٫493

2٫101٫275

419٫219

108٫832٫142

القيمة الدفرتية ال�صافية
 31دي�سمرب 2009

2٫562٫500

576٫455٫452

956٫328٫788

9٫652٫617

9٫029٫084

1٫979٫539

1٫556٫007٫980

 31دي�سمرب 2008

2٫562٫500

199٫392٫016

57٫655٫859

11٫406٫107

11٫131٫473

901٫100

283٫049٫055

ان ممتلكات ومن�ش�أت ومعدات وان�شاءات حتت التنفيذ ال�شركة  ،فيما عدا مبنى املركز الرئي�سي  ،قد مت اقامتها على قطعتي ار�ض م�ستاجرتني من احلكومة يف
منطقتي �سلطانه وعاكفة يف منطقة جنران ملدة � 30سنه و � 25سنة على التوايل ومع خيار ال�شركة يف جتديد العقد .
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
8.8انشاءات تحت التنفيذ

قامت ال�شركة بتوقيع عقد مع �شركة حملية لبناء م�صنع لال�سمنت يف منطقة جنران  .كما �أبرمت ال�شركة عقد ال�سترياد معدات ثقيلة  .يتمثل ر�صيد االن�شاءات
حتت التنفيذ كما يف  31دي�سمرب مبا يلي :
بالريال ال�س ــعودي
اعمال ان�شاء امل�صنع
دفعات مقدمة ملقاول امل�صنع
م�صاريف الفرتة التجريبية  ،بال�صايف
تكاليف التمويل

2008
1٫260٫706٫416
3٫011٫667
6٫073٫304
35٫508٫423
1٫305٫299٫810

2009
14٫671٫831
14٫671٫831

�إن حركة الإن�شاءات حتت التنفيذ هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
ر�صيد  1يناير
ا�ضافات
ر�سملة
ر�صيد  31دي�سمرب

2009
1٫305٫299٫810
36٫005٫876
( ) 1٫326٫633٫855
14٫671٫831

2008
1٫079٫179٫444
226٫120٫366
1٫305٫299٫810

م�صاريف الفرتة التجريبية  ،بال�صايف
بالريال ال�س ــعودي
م�صاريف الفرتة التجريبية
مبيعات خالل الفرتة التجريبية
خمزون من ب�ضاعة تامة ال�صنع

2008
30٫755٫806
( ) 9٫680٫101
( ) 15٫002٫401
6٫073٫304

2009
-

9.9المصاريف المؤجلة

حركة امل�صاريف امل�ؤجلة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
ر�صيد  1يناير
اال�ضافات
االطفاءات
ر�صيد  31دي�سمرب
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2009
13٫933٫723
2٫158٫473
( ) 2٫822٫508
13٫269٫688

2008
13٫477٫582
456٫141
13٫933٫723

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
1010تمويل قصير االجل

خالل عام  ، 2007ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �شكل تورق ق�صري االجل مببلغ  400مليون ريال �سعودي وذلك لتمويل �شراء
وبيع ب�ضاعة ( التورق ) ولتمويل متطلبات االنفاق الر�أ�سمايل  .بلغت الت�سهيالت امل�ستغلة كما يف  31دي�سمرب  2008مبلغ  370مليون ريال �سعودي  .ان هذه
الت�سهيالت م�ضمونة ب�سند امر ي�ستحق عند الطلب باال�ضافة الى تعهد بت�سديد املبالغ املقبو�ضة يف حال دخول م�ساهمني جدد  ،وكذلك تعهد بالتنازل عن جميع
املبالغ املقبو�ضة من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي للبنك  .خالل عام  2009قامت ال�شركة ب�إعادة جدولة التمويل الق�صري الأجل ( �إي�ضاح . ) 13
خالل عام  ، 2008ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �شكل متويل عقود ( تي�سري جتاري ) لتمويل اعمال ر�أ�سمالية ومدفوعات
للمقاول  .ان مدة القر�ض  6ا�شهر وي�ستحق ال�سداد يف نهاية دي�سمرب  2008قابلة للتجديد بنف�س ال�شروط  .ان هذه الت�سهيالت م�ضمونه ب�سند المر ورهن �أ�سهم
مقبولة �شرع ًا من حمفظة ال�شركة تغطي ما ن�سبته  %180من اجمايل مبلغ الت�سهيل  .بلغت الت�سهيالت امل�ستغلة كما يف  31دي�سمرب  2008مبلغ  108مليون ريال
�سعودي  .قامت ال�شركة بت�سديد املبلغ بالكامل خالل عام . 2009
 1امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات االخرى1
بالريال ال�س ــعودي
مزودي خدمات
م�صاريف م�ستحقة
دفعات مقدمة من عمالء
�أخرى

2008
32٫326٫158
4٫222٫376
1٫210٫886
1٫603٫421
39٫362٫841

2009
25٫232٫698
4٫866٫480
2٫154٫890
5٫397٫284
37٫651٫352

1111مخصص الزكاة

ان العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
حقوق امل�ساهمني – الر�صيد �أول ال�سنة
�صايف (اخل�سائر) االرباح املعدلة قبل الزكاة
موجودات غري متداولة وقطع غيار
مطلوبات غري متداولة
وعاء الزكاة

2009
1٫164٫610٫135
77٫922٫766
( ) 1٫543٫893٫906
466٫087٫485
164٫726٫480

2008
1٫218٫267٫313
( ) 51٫357٫178
( ) 1٫619٫597٫170
488٫306٫482
35٫619٫447

ان حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2009
9٫991٫381
4٫118٫162
( ) 8٫913٫912
5٫195٫631

2008
9٫091٫381
900٫000
9٫991٫381

قامت ال�شركة بتقدمي اقراراتها الزكوية منذ ت�أ�سي�سها حتى  31دي�سمرب  2008والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل .
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
1212قرض طويل األجل ( تورق )

بالريال ال�س ــعودي
2009
الر�صيد يف  1يناير
الإ�ضافات خالل العام
املدفوع خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب
اجلزء املتداول من تورق طويل الأجل

415٫000٫000
( ) 30٫000٫000
385٫000٫000
( ) 125٫000٫000
260٫000٫000

2008
-

خالل عام  ، 2009قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية مع بنك جتاري لإعادة جدولة ت�سهيالت التورق احلايل البالغة  415مليون ريال �سعودي (  370مليون ريال �سعودي
�ضمن متويل ق�صري االجل � ) 2008 -إلى تورق طويل الأجل .
تخ�ضع الت�سهيالت لأ�سعار الفائدة ( رايبور ) م�ضاف ًا �إليها هام�ش ربح على ا�سا�س �سنوي مقدارة  ، %2٫25بر�سوم �إدارية مببلغ  2٫075٫000ريال �سعودي  ،ت�سدد
هذه الت�سهيالت على احد ع�شر ق�سط ًا ربع �سنوي تنتهي يف  31مار�س � . 2012إن هذه الت�سهيالت م�ضمونة ب�سند امر ي�ستحق عند الطلب ورهن �صكوك ملكية
ممتلكات ومن�ش�أت ومعدات مملوكة من قبل ال�شركة .
1313االحتياطي النظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال � .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .
1414مصاريف البيع والتوزيع

بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا موظفني
ا�ستهالكات
م�صاريف �سفر
�أخرى
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2009
2٫930٫599
436٫791
182٫000
92٫561
3٫641٫951

2008
-

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
1515المصاريف االدارية والعمومية

بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا املوظفني
ا�ستهالكات
موظفني متعاقدين
م�صاريف �سفر
اتعاب مهنية
تربعات
م�صاريف دعاية
�إت�صاالت
م�صاريف �صيانة
ا�شرتاكات
ايجار
ت�أمني
م�صاريف �سيارات
�أخرى

2009
11٫557٫050
1٫239٫461
1٫182٫681
1٫164٫985
1٫003٫114
972٫000
597٫224
372٫784
255٫030
120٫706
72٫100
41٫566
32٫575
1٫228٫859
19٫840٫135

2008
4٫743٫123
1٫724٫004
131٫074
631٫987
368٫535
1٫410٫500
305٫370
88٫120
205٫953
561٫178
95٫517
262٫240
225٫843
1٫609٫264
12٫362٫708

1616ايرادات االستثمارات

بالريال ال�س ــعودي
2009
خ�سارة غري حمققة من ا�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار
ايراد (خ�سارة) حمققه من ا�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار ( اي�ضاح ) 4
ايرادات من الودائع البنكية واملرابحات

17٫065٫553
17٫065٫553

2008
( )149٫484٫387
( ) 4٫001٫632
190٫202
( ) 153٫295٫817

1717االلتزامات

يف  31دي�سمرب  2009كان لدى ال�شركة التزامات على �شكل اعتمادات م�ستندية مببلغ  8٫093٫332ريال �سعودي ( 12٫643٫299ريال �سعودي – ، )2008
وخطابات �ضمان مببلغ  390٫292ريال �سعودي ( ال �شيء لعام . ) 2008
1818المعلومات اإلقتطاعية

لل�شركة قطاع ت�شغيلي واحد ل�صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته  .ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية .
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009
( بالريال ال�سعودي )
1919ربحية السهم

حتت�سب الربحية لل�سهم من الربح من االعمال والربح ال�صايف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف لل�سنة على عدد
اال�سهم القائمة البالغة � 115٫000٫000سهم كما يف  31دي�سمرب . 2009
2020األدوات المالية وادارة المخاطر والقيمة العادلة

( �أ ) القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
�أن القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهري ُا عن القيمة العادلة كما يف قائمة املركز املايل .
( ب ) خماطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة االدوات املالية ب�سبب التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت االجنبية .
( جـ ) خماطر ا�سعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف ا�سعار العموالت يف ال�سوق على املوجودات واملطلوبات اخلا�ضعة للعمولة .
( د ) خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر من حالة عدم مقدرة ال�شركة على ت�سديد �إلتزاماتها  .خماطر ال�سيولة قد حتدث ب�سبب انهيار ال�سوق �أو تخفيف الإئتمان والذي
قد ي�سبب جتفيف مل�صادر التمويل  .ولتخفيف هذه املخاطر  ،تقوم الإدارة مبراقبة موجوداتها ومطلوباتها املالية للت�أكد من حفظ احلد املنا�سب لل�سيولة املتاحة
عند ال�ضرورة .
( هـ ) خماطر االئتمان
تتمثل خماطر الإئتمان ب�شكل رئي�سي من ال�سيولة والذمم املدينة � .إن املبالغ يف قائمة املركز املايل مت عر�ضها ب�صايف القيمة  ،وتقديرها من �إدارة ال�شركة بنا ًء
على خرباتها .
2121أرقام المقارنة

جرى �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة  2008لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية .
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شركة اسمنت نجران
( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
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شركة اسمنت نجران
( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة المركز المالي
كما في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
�إي�ضاحات
املوجودات
موجودات متداولة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مدينون
خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�إن�شاءات حتت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
متويل ق�صري الأجل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويل الآجل
مطلوب �إلى مقاول
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويل الآجل
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
�أرباح م�ستبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

3

2010

2009

32.980.282
75.566.742
158.724.367
42.271.798
309.543.189

39.099.638
25.355.302
162.936.890
13.781.409
241.173.239

6
7
8

1.499.131.099
39.445.619
1.538.576.718
1.848.119.907

1.556.007.980
14.671.831
13.269.688
1.583.949.499
1.825.122.738

9
12

15.000.000
94.550.000
4.916.003
44.059.439
8.445.112
166.970.554

125.000.000
79.944.100
37.651.352
5.195.631
247.791.083

12

380.370.000
2.782.762
383.152.762

260.000.000
2.054.992
262.054.992

1
13

1.150.000.000
46.205.378
101.791.213
1.297.996.591
1.848.119.907

1.150.000.000
22.033.385
143.243.278
1.315.276.663
1.825.122.738

4
5

10
11
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
�إي�ضاحات
املبيعات
كلفة املبيعات
الربح االجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية
الربح من الأعمال
�إيراد اال�ستثمارات
م�صاريف متويل
م�صاريف الطرح لالكتتاب العام
�إيرادات �أخرى
الربح قبل الزكاة
الزكاة
�صايف الربح لل�سنة
عدد اال�سهم
ربحية ال�سهم
من الأعمال
من �صايف الربح

14
15
16

11

2010
634.693.540
( ) 339.545.200
295.148.340
( ) 4.943.085
( ) 23.695.081
266.510.174
( ) 13.315.900
( ) 3.855.683
11.730
249.350.321
( ) 7.630.393
241.719.928
115.000.000

20
2,32
2,10
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2009
373.230.104
( ) 195.423.558
177.806.546
( ) 3.641.951
( ) 19.840.135
154.324.460
17.065.553
( ) 15.371.557
166.234
156.184.690
( ) 4.118.162
152.066.528
115.000.000
1,34
1,32
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
2010
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل الزكاة
تعديالت على:
�إ�ستهالكات
�إطفاءات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة
ربح ا�ستبعاد وتعديل على املمتلكات واملعدات
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية لالجتار
مدينون
خمزون
امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى
مطلوب ملقاول
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
زكاة مدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من بيع وتعديل على املمتلكات واملعدات
�إن�شاءات حتت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
امل�سدد من متويل ق�صري الأجل
املتح�صل من متويل ق�صري الأجل
امل�سدد من قر�ض طويل الأجل
املتح�صل من قر�ض طويل الأجل
�أن�صبة �أرباح موزعة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد والأر�صدة لدى البنوك
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف  1يناير
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف  31دي�سمرب
معامالت غري نقدية :
حتويل من �إن�شاءات حتت التنفيذ �إلى ممتلكات ومعدات
حتويل من �إن�شاءات حتت التنفيذ �إلى املخزون

249.350.321

2009
156.184.690

80.106.080
5.715.523
1.622.692
727.770
-

77.607.028
2.822.508
911.607
( ) 188.802

( ) 50.211.440
12.398.516
( ) 30.113.081
( ) 75.028.097
6.408.087
( ) 4.380.912
196.595.459

101.936.696
( ) 14.988.620
( ) 77.625.626
23.042.820
( ) 65.305.595
( ) 1.711.489
( ) 8.913.912
193.771.305

( ) 7.568.989
( ) 9.174.372
( ) 31.891.454
( ) 48.634.815

( ) 25.599.342
1.856.046
( ) 36.005.876
( ) 2.158.473
( ) 61.907.645

( ) 30.000.000
45.000.000
( ) 110.080.000
200.000.000
( ) 257.600.000
( ) 1.400.000
( ) 154.080.000
( ) 6.119.356
39.099.638
32.980.282

( ) 478.071.716
385.000.000
( ) 1.400.000
( ) 94.471.716
37.391.944
1.707.694
39.099.638

15.660.210
8.185.993

1.326.633.855
-
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
الر�صيد يف  1يناير 2009
الربح ال�صايف لل�سنة
التحويل �إلى االحتياطي النظامي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009
الربح ال�صايف لل�سنة
�أن�صبة �أرباح موزعة خالل العام
عن عام 2009
�أن�صبة �أرباح مرحلية موزعة
خالل العام
التحويل �إلى االحتياطي النظامي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

ر�أ�س املـال
1.150.000.000
1.150.000.000
-

احتياطي نظامي
6.826.732
15.206.653
22.033.385
-

ارباح م�ستبقاة
7.783.403
152.066.528
( ) 15.206.653
( ) 1.400.000
143.243.278
241.719.928
( ) 142.600.00

املجموع
1.164.610.135
152.066.528
( ) 1.400.000
1.315.276.663
241.719.928
( ) 142.600.000

�إي�ضاحات
1

17

-

-

( ) 115.000.000

( ) 115.000.000

13

1.150.000.000

24.171.993
46.205.378

( ) 24.171.993
( ) 1.400.000
101.791.213

( ) 1.400.000
1.297.996.591

13
1
17
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
1.1التكوين والنشاط

�إن �شركة ا�سمنت جنران ( “ال�شركة” ) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة بتاريخ  5رم�ضان  ( 1426املوافق � 9أكتوبر  )2005بال�سجل التجاري رقم
 ، 5950010479وترخي�ص �صناعي رقم �/1693ص بتاريخ  28ذو القعدة  ( 1425املوافق  9يناير  ) 2005واملمنوحة ل�شركة ثمرات جنران والذي مت تعديله ل�صالح
�شركة ا�سمنت جنران بالرتخي�ص ال�صناعي رقم  1949ال�صادر بتاريخ  2رجب  ( 1428املوافق � 4أغ�سط�س .) 2007
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  1.150.000.000ريال �سعودي من �115.000.000سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي .
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف �إنتاج وت�سويق ا�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وت�أ�سي�س او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية
بغر�ض توفري ال�صيانة  ،واخلدمات للم�صانع وادارة وت�شغيل م�صانع اال�سمنت ومتلك االرا�ضي والعقارات وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية واال�ستفادة منها
يف حتقيق �أغرا�ضها.
2.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني � .إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من
قبل ال�شركة هي على النحو الآتي :

العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية  ،فيما عدا اال�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة .

ا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية  ،وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها  ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات و املطلوبات
امل�سجلة  ،والإف�صاح عن مبالغ املوجودات و املطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية � ،إ�ضافة �إلى املبيعات و امل�صاريف امل�سجلة للفرتة التي �أعدت القوائم املالية
ب�ش�أنها  .و بالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات و الأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة� ،إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه
التقديرات .

حتقق الإيرادات
يتم حتقيق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعه الى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم التجاري �أوخ�صم الكميات .

املدينون
يتم �إظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�صايف القيمة القابلة للتحقق بعد طرح خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ( �إن وجد )  ،والذي يتم تقديره
بنا ًء على درا�سات باملبالغ القابلة للتح�صيل من �أر�صدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .

املخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها  ،ايهما اقل  ،ويتم حتديد الكلفة للب�ضاعة اجلاهزة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح وتت�ضمن كلفة
املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة  ،كما يتم تقييم جميع �أنواع الب�ضاعة الأخرى على ا�سا�س الكلفة الو�سطية املرجحة .

امل�صاريف
تت�ضمن م�صاريف البيع وللت�سويق يف امل�صاريف املبا�شرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�شركة  .جميع امل�صاريف الأخرى ت�صنف كم�صاريف �إدارية عمومية .
تت�ضمن امل�صاريف الإدارية والعمومية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .

امل�صاريف امل�ؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وم�صاريف الرتاخي�ص ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية و�أتعاب ا�ست�شارية �أخرى
والتكاليف اجلارية لتنفيذ �أنظمة  .ERPويتم اطفاء هذه امل�صاريف با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة خم�س �سنوات بعد انتهاء امل�شاريع املتعلقة .يتم
�إطفاء �أتعاب تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على مدة القر�ض .
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة  .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية � ،أما م�صاريف التح�سينات فتعترب
م�صاريف ر�أ�سمالية  .ويجري احت�ساب الإ�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط املتناق�ص � .إن ن�سب اال�ستهالك
للبنود الرئي�سية لهذه اال�صول هي:
الن�سـبة
%4
% 15 – 5
%25
%12,5 – 10
%15

مباين
�آالت ومعدات
�سـيارات
�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية
اجهزة حا�سب �آيل

حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية الفرتة � .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل .

الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ضاعة او اخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .

تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة .

الزكــاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفقا
للوعاء الزكوي  .يجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص .
3.3النقد واألرصدة لدى البنوك

بالريال ال�سعودي
النقد يف ال�صندوق
النقد لدى البنوك
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2010
608.759
32.371.523
32.980.282

2009
789.521
38.310.117
39.099.638

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
4.4المخزون

بالريال ال�سعودي
منتجات حتت الت�صنيع
قطع غيار
مواد خام
مواد تعبئة وتغليف
ب�ضاعة جاهزة
وقود

2009
104.978.228
34.358.670
15.616.805
2.312.483
3.812.116
1.858.588
162.936.890

2010
66.999.472
62.395.091
18.574.188
5.199.287
4.543.179
1.013.150
158.724.367

5.5المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

بالريال ال�سعودي
دفعات مقدمة ملوردين
ر�سوم جمركية م�سرتدة
�أتعاب ا�ست�شارية متعلقة باالكتتاب العام
م�صاريف مدفوعة مقدما
�أخرى
ينزل  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2010
20.266.826
19.625.487
1.282.427
2.719.750
( ) 1.622.692
42.271.798

2009
8.425.405
598.652
1.705.684
415.743
2.635.925
13.781.409
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( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
6.6الممتلكات والمنشآت والمعدات
ارا�ضي

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

حا�سب �آيل

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
 1يناير 2010

2.562.500

610.814.527

1.022.277.868

15.656.110

11.130.359

2.398.758

1.664.840.122

الإ�ضافات

-

-

6.055.965

1.189.650

241.369

82.005

7.568.989

حتويالت من
�إن�شاءات حتت
التنفيذ

-

6.473.675

9.186.535

-

-

-

15.660.210

 31دي�سمرب 2010

2.562.500

617.288.202

1.037.520.368

16.845.760

11.371.728

2.480.763

1.688.069.321

الإ�ستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2010

-

34.359.075

65.949.080

6.003.493

2.101.275

419.219

108.832.142

املحمل لل�سنة

-

23.136.213

53.205.998

2.523.480

938.833

301.556

80.106.080

 31دي�سمرب 2010

-

57.495.288

119.155.078

8.526.973

3.040.108

720.775

188.938.222

القيمة الدفرتية ال�صافية
 31دي�سمرب 2010

2.562.500

559.792.914

918.365.290

8.318.787

8.331.620

1.759.988

1.499.131.099

 31دي�سمرب 2009

2.562.500

576.455.452

956.328.788

9.652.617

9.029.084

1.979.539

1.556.007.980

�إن ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات و�إن�شاءات حتت التنفيذ ال�شركة  ،فيما عدا مبنى املركز الرئي�سي  ،قد مت اقامتها على قطعتي ار�ض م�ستاجرتني من احلكومة يف
منطقتي �سلطانه وعاكفة يف منطقة جنران ملدة � 30سنه و � 25سنة على التوايل ومع خيار ال�شركة يف جتديد العقد.
7.7إنشاءات تحت التنفيذ

قامت ال�شركة بتوقيع عقد مع �شركة حملية لبناء م�صنع لال�سمنت يف منطقة جنران  .كما �أبرمت ال�شركة عقد ال�سترياد معدات ثقيلة  .يتمثل ر�صيد االن�شاءات
حتت التنفيذ كما يف  31دي�سمرب مبا يلي :
بالريال ال�س ــعودي
�أعمال �إن�شاء امل�صنع

2009
14.671.831
14.671.831

2010
-

�إن حركة الإن�شاءات حتت التنفيذ هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
ر�صيد  1يناير
�إ�ضافات
ر�سملة
ر�صيد  31دي�سمرب
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2010
14.671.831
9.174.372
( ) 23.846.203
-

2009
1.305.299.810
36.005.876
()1.326.633.855
14.671.831

شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
8.8المصاريف المؤجلة

حركة امل�صاريف امل�ؤجلة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
ر�صيد  1يناير
الإ�ضافات
الإطفاءات
ر�صيد  31دي�سمرب

2009
13.933.723
2.158.473
( ) 2.822.508
13.269.688

2010
13.269.688
31.891.454
( ) 5.715.523
39.445.619

9.9تمويل قصير االجل

خالل عام  ، 2010ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �شكل متويل عقود (تي�سري جتاري) مببلغ  45مليون ريال �سعودي لتمويل �أعمال
ر�أ�سمالية� .إن معدل هام�ش الربح هو �سايبور م�ضاف ًا �إليه � .%2.25إن القر�ض ي�ستحق ال�سداد على اثني ع�شر ق�سط �شهري ينتهي بتاريخ � 30أبريل � .2011إن
القر�ض م�ضمون ب�سند �أمر و�إيداع  %40من متح�صالت مبيعات ال�شركة يف البنك.
1010المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

بالريال ال�س ــعودي
مزودي خدمات
م�صاريف م�ستحقة
ر�سوم ا�ستغالل مواد خام
دفعات مقدمة من عمالء
�أخرى

2009
25.232.698
4.866.480
4.122.883
2.154.890
1.274.401
37.651.352

2010
19.977.885
9.003.782
6.295.943
3.702.650
5.079.179
44.059.439

1111مخصص الزكاة

�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي :

حقوق امل�ساهمني – الر�صيد �أول ال�سنة
�صايف الأرباح املعدلة قبل الزكاة
موجودات غري متداولة وقطع غيار
مطلوبات غري متداولة
وعاء الزكاة

بالريال ال�س ــعودي
2010
1.172.033.385
85.305.101
( ) 1.430.720.444
478.597.684
305.215.726

2009
1.164.610.135
77.922.766
() 1.543.893.906
466.087.485
164.726.480
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
.11

مخصص الزكاة (تتمة)

ان حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2010
5.195.631
7.630.393
( ) 4.380.912
8.445.112

2009
9.991.381
4.118.162
( ) 8.913.912
5.195.631

قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية منذ ت�أ�سي�سها حتى  31دي�سمرب  2009والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل .
1212قروض طويل األجل

بالريال ال�س ــعودي
الر�صيد يف  1يناير
الإ�ضافات خالل العام
املدفوع خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب
اجلزء املتداول من قرو�ض طويل الأجل

2010
385.000.000
200.000.000
( ) 110.080.000
474.920.000
( ) 94.550.000
380.370.000

2009
415.000.000
( ) 30.000.000
385.000.000
( ) 125.000.000
260.000.000

خالل عام  ، 2010قامت ال�شركة بالتو�صل �إلى �إتفاق لإعادة جدولة ت�سهيالت التورق البالغة  355مليون ريال �سعودي (  365 : 2009مليون ريال �سعودي ) .يخ�ضع
الت�سهيل ملعدل �سعر الفائدة رايبور م�ضاف ًا �إليه هام�ش ربح على �أ�سا�س ربع �سنوي مقداره  ، %2,25بر�سوم �إعادة هيكلة مببلغ  1.775.000ريال �سعودي ملرة
واحدة ،ويتم �سدادها على �سبعة ع�شر ق�سط ًا ربع �سنوي تنتهي يف  30يونيو � . 2014إن هذه الت�سهيالت م�ضمونة ب�سند �أمر.
خالل عام  ، 2008وقعت ال�شركة اتفاقية قر�ض لأجل مببلغ  454.6مليون ريال �سعودي مع قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (“ال�صندوق”) تقر�أ مع
التعديل املوقع بتاريخ  2رجب 1431ه ـ ( املوافق  14يونيو � .) 2010إن هذا القر�ض غري خا�ضع للفائدة وي�سدد على �أربعة ع�شر ق�سط ًا ن�صف �سنوي بدء ًا من تاريخ
� 15شعبان 1432هـ ( املوافق  11يوليو  ) 2011وهو م�ضمون ب�سندات �أمر مدعم ًا برهن جميع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ال�شركة غري مت�ضمنة وحدة الطاحونة
الواقعة يف عاكفة� .إن هذا الت�سهيل م�ضمون �أي�ض ًا ب�ضمانات �شخ�صية من ثالثة من م�ساهمي ال�شركة .لقد مت حتديد ر�سوم تقييم مببلغ  34مليون ريال �سعودي يف
الإتفاقية املربمة ومت خ�صم مبلغ  29.9مليون ريال �سعودي من قبل ال�صندوق عند �صرف الق�سط الأول امل�ستلم والبالغ  200مليون ريال �سعودي خالل عام .2010
1313االحتياطي النظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال � .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
1414مصاريف البيع والتوزيع

بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا موظفني
ا�ستهالكات
م�صاريف �سفر
�أخرى

2010
3.786.674
776.626
120.500
259.285
4.943.085

2009
2.930.599
436.791
182.000
92.561
3.641.951

1515المصاريف اإلدارية والعمومية

بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا املوظفني
تربعات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف �سفر
ا�ستهالكات
م�صاريف دعاية
موظفني متعاقدين
اتعاب مهنية
�إت�صاالت
م�صاريف �صيانة
م�صاريف �سيارات
ايجار
ا�شرتاكات
ت�أمني
�أخرى

2010
12.431.768
2.849.000
1.622.692
1.228.071
1.215.942
768.490
698.631
631.353
316.399
289.218
192.128
146.900
70.573
37.066
1.196.850
23.695.081

2009
11.557.050
972.000
1.164.985
1.239.461
597.224
1.182.681
1.003.114
372.784
255.030
32.575
72.100
120.706
41.566
1.228.859
19.840.135

1616إيرادات االستثمارات

بالريال ال�س ــعودي
�إيرادات حمققه من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية لالجتار

2010
-

2009
17.065.553
17.065.553

1717أنصبة أرباح موزعة

اعتمدت يف اجلمعية العمومية يف اجتماعها املنعقد يف  27يونيو  ( 2010املوافق  15رجب 1431ه ـ ) توزيعات �أرباح نقدية عن العام  2009مببلغ  142,6مليون
ريال �سعودي (  : 2009ال �شيء ).
قرر جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد يف � 4أغ�سط�س  ( 2010املوافق � 23شعبان 1421ه ـ ) توزيعات �أرباح نقدية مرحلية مببلغ  115مليون ريال �سعودي
(  : 2009ال �شيء ).
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شركة اسمنت نجران

( �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010
( بالريال ال�سعودي )
1818االلتزامات

يف  31دي�سمرب  2010كان لدى ال�شركة التزامات على �شكل اعتمادات م�ستندية مببلغ 9.627.207ريال �سعودي ( 8.093.332ريال �سعودي – ، )2009
وخطابات �ضمان مببلغ  766.628ريال �سعودي (  390.292ريال �سعودي  ) 2009 :وفواتري خارجية حتت التح�صيل مببلغ  641.894ريال �سعودي.
1919المعلومات اإلقتطاعية

لل�شركة قطاع ت�شغيلي واحد ل�صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته  .ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية .
2020ربحية السهم

حتت�سب الربحية لل�سهم من الربح من الأعمال والربح ال�صايف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010و 2009بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف لل�سنة على
عدد الأ�سهم القائمة البالغة � 115.000.000سهم .
2121األدوات المالية وإدارة المخاطر

تت�ضمن الديون التجارية والآخرون ب�شكل رئي�سي من املبالغ املدينة لدى العمالء� .إن متو�سط فرتة ال�سداد للذمم التجارية هي  30يوم ًا.
يت�ضمن الدائنون التجاريون الآخرون ب�شكل رئي�سي من املبالغ املتعلقة بامل�شرتيات والتكاليف اجلارية� .إن متو�سط فرتة ال�سداد على الذمم التجارية هي  30يوم ًا.

خماطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية  .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان  .مت �إيداع
النقد لدى بنوك حملية ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع .

خماطر �سعر العموالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق .لي�س لدى ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2010موجودات ومطلوبات جوهرية
ذات �أ�سعار عموالت متغرية .

خماطر ال�سيولة
هي خماطر عدم قدرة من�ش�أة ما على ت�أمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة بالأدوات املالية  .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع
احد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة  .تدار خماطر ال�سيولة من خالل املراقبة الدورية للت�أكد من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات
م�ستقبلية .

خماطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار العمالت وتعتقد �إن خماطر العمالت
غري جوهرية .وتعالج �أي ت�أثري على القوائم املالية� ،إن وجد.

القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم فيها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شرط التعامل مع الأطراف الأخرى .يتم قيا�س الأدوات املالية لل�شركة
وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،ومن اململكة �أن تن�ش�أ اختالفات يف التقرير بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة.
تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية .
2222أرقام المقارنة

جرى �إعادة تبويب بع�ض �أرقام ال�سنة ال�سابقة لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية .
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
القوائم المالية للسنة المنتهية
في  31دي�سمبر 2011م
وتقرير مراجعي احل�سابات
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة المركز المالي
كمـا فـي  31دي�سمبر 2011
�إي�ضاح

املوجودات
املوجودات املتداولة:
النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة
املخ ــزون
دفعات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة :
ممتلكات و�آالت ومعدات
م�شروعات حتت التنفيذ
موجودات غري ملمو�سة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة :
متويل ق�صري الأجل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
ذمم دائنة
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخـرى
خم�ص�ص الزكـاة ال�ش ــرعية
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة :
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني :
ر�أ�س املال
�إحتيـاطي نظامــي
�أرباح مبق ـ ــاة

2011م
ريال �سعودي

2010م
ريال �سعودي

()3

11٫579٫350
107٫679٫730
141٫691٫321
37٫267٫486
298٫217٫887

32٫883٫485
70٫557٫689
158٫724٫367
42٫368٫596
304٫534٫137

()6
()6
()7

1٫453٫206٫643
210٫522٫169
37٫349٫215
1٫701٫078٫027
1٫999٫295٫914

1٫499٫131٫099
39٫445٫619
1٫538٫576٫718
1٫843٫110٫855

()8
()11

60٫000٫000
80٫000٫000
47٫887٫325
18٫456٫382
12٫163٫265
218٫506٫972

15٫000٫000
94٫550٫000
25٫013٫888
18٫952٫502
8٫445٫112
161٫961٫502

()11
()12

553٫500٫000
4٫160٫621
557٫660٫621
776٫167٫593

380٫370٫000
2٫782٫762
383٫152٫762
545٫114٫264

()1

1٫219٫000٫000
668٫751
3٫459٫570

1٫150٫000٫000
46٫205٫378
101٫791٫213

جمموع حقوق امل�ساهمني

1٫223٫128٫321

1٫297٫996٫591

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1٫999٫295٫914

1٫843٫110٫855

()4
()5

()9
()10
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011
�إي�ضاح

2011م

2010م

االيرادات
تكاليف االيرادات
جممل الدخـل

()13
()14

ريال �سعودي
697٫454٫112
()401٫047٫934
296.406.178

ريال �سعودي
637٫429٫793
()336٫701٫369
300.728.424

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية

()15
()16

()9٫194٫597
()23٫865٫774

()7٫679٫338
()23٫695٫081

�صايف دخل الن�شاط
م�صاريف متويل و�أخرى
�إيرادات �أخرى – بال�صايف بعد طرح امل�صاريف

()17

263٫345٫807
()21٫624٫581
912٫504

269٫354٫005
()20٫015٫414
11٫730

242٫633٫730

249٫350٫321

()8٫000٫000

()7٫630٫393

234٫633٫730

241٫719٫928

�صايف الدخل قبل الزكاة ال�شرعية
()10

الزكاة ال�شرعية
�صايف دخل ال�سنة
ربحية ال�سهم :
من الدخل الت�شغيلي
من الأن�شطة االخري م�شتملة على الزكاة
من �صايف الدخل

()20
()20
()20

 2,16ريال
( )0,24ريال
 1,92ريال
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 2,21ريال
( )0,23ريال
 1,98ريال
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011
2011م
ريال �سعودي
التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي :
�صايف دخل ال�سنة قبل خم�ص�ص الزكاة
تعديالت لت�سوية �صايف الدخل مع �صايف التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي :
ا�ستهالكات
�إطفاءات
خ�سارة �إ�ستبعاد ممتلكات و�أالت ومعدات
م�صاريف متويلية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
ذمم مدينة
املخ ــزون
دفعات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد من الن�شاط الت�شغيلي
الزكاة ال�شرعية امل�سددة
م�صاريف متويلية م�سددة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�سددة
�صايف التدفق النقدي املتوفر من الن�شاط الت�شغيلي
التدفق النقدي من الن�شاط اال�ستثماري :
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
دفعات للمقاولني (م�شروعات حتت التنفيذ)
متح�صالت بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�شراء موجودات غري ملمو�سه
�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) الن�شاط اال�ستثماري
التدفق النقدي من الن�شاط التمويلي :
متويل ق�صري الأجل
املتح�صل من قرو�ض طويلة الأجل
امل�سدد من قرو�ض طويلة الأجل
توزيعات �أرباح
مكاف�أت جمل�س الإدارة املدفوعة
�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد والنقد املماثل
النقد والنقد املماثل  -ر�صيد بداية ال�سنة

2010م
ريال �سعودي

242٫633٫730

249٫350٫321

78٫212٫406
4٫284٫722
8٫517
21٫624٫581
1٫654٫000

80٫106٫080
2٫871٫692
16٫159٫732
833٫539

()37٫122٫041
17٫033٫048
()11٫430٫040
14٫661٫667
()1٫270٫055
330٫290٫535
()4٫281٫847
()15٫314٫918
()276٫141
310٫417٫629

()45٫738٫956
12٫398٫517
()28٫542٫205
()5٫299٫813
7٫235٫418
289٫374٫325
()4٫380٫912
()13٫315٫902
()105٫769
271٫571٫742

()12٫204٫225
()202٫310٫397
61٫045
()8٫040٫122
()222٫493٫699

()7٫568٫990
()84٫202٫470
()1٫971٫453
()93٫742٫913

45٫000٫000
443٫970٫000
()289٫470٫000
()307٫328٫065
()1٫400٫000
()109٫228٫065
()21٫304٫135
32٫883٫485

15٫000٫000
170٫080٫000
()110٫080٫000
()257٫600٫000
()1٫400٫000
()184٫000٫000
()6٫171٫171
39٫054٫656
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011

النقد والنقد املماثل  -ر�صيد نهاية ال�سنة
معامالت غري نقدية هامة
�أعباء خم�صومة عند �صرف قر�ض
املحول من الدفعات املقدمة واالخرى الى املمتلكات والآالت واملعدات
املحول من موجودات غري ملمو�سة الى املمتلكات والآالت واملعدات
املحول من �إن�شاءات حتت التنفيذ الى املخزون
املحول من �إن�شاءات حتت التنفيذ الى املمتلكات والآالت واملعدات

2011م
ريال �سعودي
11٫579٫350

2010م
ريال �سعودي
32٫883٫485

4٫080٫000
16٫531٫145
3٫622٫142
-

29٫920٫000
8٫185٫993
15٫660٫210
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
�إي�ضاح

البي ـ ــان

ر�صيد  1يناير 2010م
�صايف دخل ال�سنة
املحول للإحتياطي النظامي
�أرباح موزعة

18

ر�أ�س املال

�إحتياطي نظامـي

ريال �سعودي
1.150.000.000
-

ريال �سعودي
22٫033٫385
24٫171٫993
-

جمموع حقـوق
�أرباح مبقاة
امل�ساهمني
ريال �سعودي
ريال �سعودي
1٫315٫276٫663
143٫243٫278
241٫719٫928
241٫719٫928
(- )24٫171٫993
()257٫600٫000( )257٫600٫000

مكاف�آت جمل�س الإدارة

-

-

()1٫400٫000

()1٫400٫000

ر�صيد  31دي�سمرب 2010م

1.150.000.000

46٫205٫378

101٫791٫213

1٫297٫996٫591

�صايف دخل ال�سنة
املحول للإحتياطي النظامي
زيادة را�س املال من االحتياطي النظامي
�أرباح موزعة
مكاف�آت جمل�س الإدارة
ر�صيد  31دي�سمرب 2011م

69٫000٫000
1٫219٫000٫000

234٫633٫730
234٫633٫730
(- )23٫463٫373
23٫463٫373
(- )69٫000٫000
()308٫102٫000( )308٫102٫000
()1٫400٫000
()1٫400٫000
1٫223٫128٫321
3٫459٫570
668٫751

1
18

يف  19نوفمرب 2011م (املوافق  23ذو احلجة 1432هـ) مت احل�صول على موافقة اجلهات النظامية على �إ�صدار  6,9مليون �سهم قيمة ال�سهم  10ريال لكل �سهم
وذلك عن طريق التحويل من االحتياطي النظامي كما يف � 30سبتمرب 2011م  .و يف  21نوفمرب2011م (املوافق  25ذو احلجة 1432هـ) وافق امل�ساهمون على
زيادة را�س املال .
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
1.1التكوين والنشاط

�إ�س ــم ال�شــركة:
الكيـان القـانـونـي:
ت�أ�سي�س ال�ش ــركة:

املـركـز الرئي�سـي
لـل�ش ــرك ــة :
ر�أ�س ال ـمــال :

�أغــرا�ض ال�شـركة :

ال�س ــنة املاليــة :

�شركة �أ�سمنت جنران («ال�شركة») .
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .
ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  5رم�ضان 1426هـ (املوافق  9اكتوبر 2005م) مبوجب ال�سجل التجاري رقم ، 5950010479
وترخي�ص �صناعي رقم �/1693ص بتاريخ  28ذو القعدة 1425هـ (املوافق  9يناير 2005م) واملمنوحة ل�شركة ثمرات جنران
والذي مت تعديله ل�صالح �شركة ا�سمنت جنران بالرتخي�ص ال�صناعي رقم  1949ال�صادر بتاريخ  2رجب 1428هـ (املوافق 4
�أغ�سط�س 2007م  .وبتاريخ  25رجب 1432هـ (املوافق  27يونيو 2011م) ح�صلت ال�شركة علي ترخي�ص �صناعي برقم 5482
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف جنران .
بلـغ ر�أ�س املال مبلـغ  1.150.000.000ريال �سعودى مق�سـم الـى � 115.000.000سهم قيمة كل �سهم ع�شرة رياالت  .يف 21
نوفمرب 2011م  ،وافق امل�ساهمون على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به ايل  1.700.000.000ريال وا�صدار  6.9مليون
�سهم جماين قيمة ال�سهم  10ريال وبذلك زاد ر�أ�سمال امل�صدر �إلى  1.219.000.000ريال وعدد اال�سهم 121.900.000
ريال قيمة ال�سهم  10ريال  .تنوي ال�شركة �إ�صدار � 48.100.000سهم الباقية امل�صرح بها والغري م�صدرة عن طريق طرح
الإكتتاب العام يف 2012م .
يتمثل الن�شاط الرئي�سي يف �إنتاج وت�سويق �أ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وتا�سي�س �أو الإ�شرتاك يف ت�أ�سي�س
�شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري ال�صيانة  ،واخلدمات للم�صانع و�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت ومتلك الأرا�ضي
والعقارات وبراءات الإخرتاع والعالمات التجارية لتحقيق �أغرا�ضها .
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف بداية �شهر يناير من كل �سنة ميالدية وتنتهي بنهاية �شهر دي�سمرب من نف�س ال�سنة .

2.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية  ،على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق وطبق ًا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
وفيما يلي ملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية .

�إ�ستخدام التقديرات :
يتطلب �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها باململكة العربية ال�سعودية �إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد توثر علي تقييم
املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن مبالغ املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية � ،إ�ضافة ايل الإيرادات وامل�صاريف امل�سجلة لل�سنة التي
�أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها  ,وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية علي �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدي الإدارة � ،إال ان النتائج الفعلية النهائية
قد تختلف عن هذه التقديرات .
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات على �أ�سا�س م�ستمر ,يتم الإعرتاف بالتعديالت علي التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي يتم فيها تعديل التقدير �إذا كان
التعديل ي�ؤثر فقط يف تلك ال�سنة �أو يف �سنة املراجعة والفرتات املقبلة �إذا كانت التعديالت ت�ؤثر على كل من ال�سنة احلالية والفرتات املقبلة ,ان جماالت عدم التاكد
من التقديرات اجلوهرية والتعديالت الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي يكون لها ت�أثري جوهري على املبالغ املعرتف بها يف القوائم املالية هي كما يلي :
 العمر الإقت�صادي املقدر للممتلكات والآالت واملعدات
 العمر الإقت�صادي املقدر للموجودات غري امللمو�سة
 املخ�ص�صات
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م

النقد والنقد املماثل
يت�ضمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بال�صناديق والأر�صـدة البنكية والإ�ستثمارات الأخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خالل ت�سعني يوم ًا �أو �أقل
من تاريخ �شرائها .

الذمم املدينة وامل�ستحقات للعمالء
يتم �إظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�صايف القيمة املمكن حتقيقها بعد طرح خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إن وجد)  ،والذي يتم �إعادة
تقديره بنا ًء علي درا�سة املبالغ القابلة للتح�صيل من �أر�صدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .
�سيا�سة ال�شركة تتطلب الدفع املقدم من العمالء قبل ا�ستالم الب�ضاعة  ،وعندما يتم ا�ستالم الدفعات املقدمة واليتم ت�سليم الب�ضاعة قبل نهاية ال�سنة  ،يتم
ت�صنيف هذه الدفعات املقدمة كمبالغ م�ستحقة للعمالء وتدرج مع املطلوبات املتداولة .

املقا�صة
يف �سياق الن�شاط االعتيادي  ،تورد ال�شركة ا�سمنت لبع�ض ال�شركات وتتلقي منهم خدمات  ،ولأغرا�ض االف�صاح فى القوائم املالية وبناء على االتفاق مع هذه
ال�شركات  ،يتم عمل مقا�صة بينها .

املخزون
يتم تقومي املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها � ،أيهما �أقل  ،ويتم حتديد التكلفة علي ا�سا�س املتو�سط املرجح  ،تكلفة املخزون ال�سلعي ( املواد اخلام،
الوقود ومواد التعبئة  ،ب�ضاعة حتت الت�صنيع والب�ضاعة التامة ) تت�ضمن تكلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة � ,صايف القيمة املمكن
حتقيقها هي ناجت طرح تكلفة �إمتام عملية البيع من �سعر البيع .

املمتلكات والآالت واملعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات  -فيما عدا الأرا�ضي التي ال ت�ستهلك  -بالتكلفة خم�صوم ًا منها الإ�ستهالكات املرتاكمة  ,تعترب م�صروفات الإ�صالح وال�صيانة
م�صروفات �إيرادية �أما م�صروفات التح�سينات فعترب م�صروفات ر�أ�سمالية  ,يتم �إحت�سـاب الإ�ستهالكات على �أ�سا�س العمر الإنتاجى املقدر للأ�صل وفقـا لطريقة
الق�سط املتناق�ص � ,إن ن�سب الإ�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي :
مباين
�آالت ومعدات
�سـيارات
�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية
اجهزة حا�سب �آيل

الن�سـبة
%4
% 15 – 5
%25
%12,5 – 10
%15

تت�ضمن الإن�شاءات حتت التنفيذ كل التكاليف املتكبدة حتي تاريخه واملتعلقة ب�إن�شاءات التو�سعة الرئي�سية والتي مل تدرج مع فئات اال�صول اعاله .
تتم ر�سملة �أعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل �إن�شاء االالت واملمتلكات واملعدات خالل الفرتة املطلوبة لإ�ستكمال الأ�صل و�إعداده لغر�ض �إ�ستخدامه .
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�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م

االنخفا�ض يف قيم املوجودات غري املتداولة
يتم درا�سة القيمة الدفرتية للآالت واملمتلكات واملعدات يف تاريخ �إعداد القوائم املالية ،ويف حالة توافر م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيم هذه املوجودات يتم تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد لهذه املوجودات وذلك لتحديد مدي خ�سارة الهبوط (ان وجدت)  ،عندما ال يكون ممكنا تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لال�صل املعني
 ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للتقد التي ينتمي اال�صل  .عندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد (الوحدة املولدة للنقد) اقل من
القيمة الدفرتية  ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لال�صل (الوحدة املولدة للنقد) ايل القيمة القابلة لال�سرتداد ويحمل هذا التخفي�ض على قائمة الدخل .
عندما يتم عك�س خ�سائر االنخفا�ض الحقا  ،يتم زيادة القيمة الدفرتية لال�صل (الوحدة املولدة للنقد) بحيث التزيد القيمة الدفرتية املعدلة فيما لو يتم اثبات
خ�سارة الهبوط فى قيمة ذلك اال�صل (الوحدة املولدة للنقد) فى ال�سنوات ال�سابقة  ،يتم اثبات عك�س خ�سارة الهبوط فور ًا كايراد فى قائمة الدخل .

امل�صاريف امل�ؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي " ال�صندوق " ودرا�سات اجلدوى الإقت�صادية و�أتعاب �إ�ست�شارية �أخري والتكاليف
اجلارية لتنفيذ �أنظمة تخطيط موارد امل�شاريع ,يتم �إطفاء �أتعاب تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي علي مدة القر�ض (� 8سنوات) وتعترب تكاليف متويل,
ويتم �إطفاء امل�صاريف االخري ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت علي مدة خم�س �سنوات بعد �إنتهاء امل�شاريع املتعلقة .

الذمم الدائنة وامل�ستحقات والأر�صدة الدائنة الأخرى
يتم �إثبات الإلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين  ,ويتم عمل
خم�ص�صات للم�صاريف املتعلقة بالإنتاج على ح�سب �شروط عقد اخلدمة .
خالل القيام بالن�شاط االعتيادي  ،تقوم ال�شركة ب�سداد دفعات مقدمة ل�ضمان الإنتاج وت�سليم الب�ضاعة واخلدمات وعندما يتم دفع املقدمات وال يتم �إ�ستالم
الب�ضاعة او اخلدمة فى نهاية ال�سنة  ،يتم اظهار هذه املقدمات كمبالغ م�ستحقة من املوردين وتدرج �ضمن املوجودات املتداولة .

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
يتم تكوين خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي علي �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة .

القرو�ض
يتم ت�سجيل القرو�ض يف البداية على �أ�سا�س ا�صل القرو�ض امل�ستلمة  ,ويف حالة خ�صم تكلفة التمويل مقدما وقت �صرف القر�ض  ،يتم ت�صنيف املبلغ كدفعات
مقدمة ويتم اطفاءه على فرتة القر�ض بطريقة ت�سمح با�ستخدام معدل ثابت على الر�صيد القائم من القر�ض  ,العموالت املتعلقة بالقرو�ض يتم ت�سجيلها �ضمن
امل�صاريف التمويلية يف قائمة الدخل .
يتم ت�صنيف القرو�ض �ضمن املطلوبات املتداولة ما مل يكن لل�شركة احلق غري امل�شروط بت�أجيل �سداد الأق�ساط مدة تزيد عن � 12شهرا بعد تاريخ قائمة املركز
املايل  .ويف حالة ح�صول ال�شركة على �إتفاقية ت�سهيالت طويلة الأجل وفق ًا لآلية تورق مع ت�أجيل ال�سداد من خالل ال�صفقات الفردية  ،يتم ت�صنيف تلك املبالغ
كقرو�ض طويلة الآجل .
لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية  ،يتم �إظهار املعامالت التي مت ت�أجيل �سدادها كمعاملة واحدة .

�إحتياطي نظامي
وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين �إحتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من �صايف الدخل ال�سنوي
حتي يبلغ الإحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال امل�صدر � ,إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن ميكن ا�ستخدامه ال�صدار ا�سهم جمانية بعد احل�صول على
موافقة اجلهات النظامية .

حتقق الإيرادات
يتم حتقق الإيرادات عند ت�سليم الب�ضاعة ايل العمالء ويتم اثباتها بعد اخل�صم التجاري �أو خ�صم الكميات .

تكلفة االيرادات
تكلفة االيرادات ت�شمل التكاليف املبا�شرة للإنتاج التي تت�ضمن تكاليف املواد اخلام وخدمات العقود والإ�ستهالك املرتبط باملمتلكات والآالت واملعدات والإطفاء
املرتبط بامل�صاريف امل�ؤجلة والتكاليف الغري مبا�شرة املتعلقة مبا�شرة بالإنتاج .
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امل�صاريف
تت�ضمن م�صاريف البيع والت�سويق التكاليف املبا�شرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�شركة مبا فى ذلك تكاليف املوظفني وتكاليف النقل  ,وت�صنف جميع امل�صاريف
الت�شغيلية الأخري كم�صاريف عمومية و�إدارية .

الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ,يتم �إحت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفق ُا ملبد�أ الإ�ستحقاق ,يتم ت�سجيل �أيه فروقات بني
املخ�ص�ص والربط النهائي عند �إعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص .

العمالت الأجنبية
حتول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة حني �إجراء تلك املعامالت وحتول �أر�صدة املوجودات
واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية وامل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف نهاية ال�سنة املالية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ  ،املكا�سب
واخل�سائر الناجتة من ت�سوية وترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية يتم �إدراجها يف قائمة الدخل كجزء من امل�صروفات العمومية واالدارية .

ربحية ال�سـهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل الت�شغيلي واالن�شطة االخري و�صافى الدخل بق�سمة دخل الت�شغيل واالن�شطة الأخري و�صايف الدخل لل�سنة املعنية على
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة  ،وعندما يتم ا�صدار �أ�سهم جمانية من خالل ر�سملة االحتياطيات بدون ا�ستالم مقابل  ،يتم تعديل
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة كما لو مت ا�صدار اال�سهم املجانية فى بداية الفرتة الأولى املعرو�ضة .
3.3النقد والنقد المماثل

نقد بال�صندوق
بنوك ح�سابات جارية

2011م
ريال �سعودي
11٫579٫350
11٫579٫350

2010م
ريال �سعودي
511٫962
32٫371٫523
32٫883٫485

4.4المخـزون

مواد خام و وقود و مواد تعبئة وتغليف
�إنتاج حتت الت�صنيع
�إنتاج تام
املخزون ال�سلعي
قطع غيارللم�صنع واملعدات

2011م
ريال �سعودي
25٫736٫720
27٫656٫609
5٫496٫817
58٫890٫146
82٫801٫175
141.691.321

2010م
ريال �سعودي
24٫786٫625
66٫999٫472
4٫543٫179
96٫329٫276
62٫395٫091
158.724.367
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5.5دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

2011م
ريال �سعودي
27٫400٫191
3٫106٫248
1٫903٫605
3٫790٫324
1٫067٫118
37.267.486

موردين  -دفعات مقدمة
ر�سوم جمركية م�سرتدة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
م�صاريف طرح االكتتاب االويل
�أر�صدة مدينة �أخرى ،بال�صافى بعد خ�صم املخ�ص�ص

2010م
ريال �سعودي
20٫266٫826
19٫625٫487
1٫282٫427
1٫193٫856
42.368.596

6.6الممتلكات واآلالت والمعدات
�أرا�ضي

مباين

�آالت ومعدات
امل�صنع واملحاجر

�سيارات

�أثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

حا�سب �آيل

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة
 1يناير 2011م

2٫562٫500

617٫288٫202

1٫037٫520٫368

16٫845٫760

11٫371٫728

2٫480٫763

1٫688٫069٫321

الإ�ضافات

-

-

10٫938٫917

541٫250

203٫358

520٫700

12٫204٫225

املحول من ر�سوم جمركية
م�سرتدة

-

-

16٫531٫145

-

-

-

16٫531٫145

املحول من املوجودات
الغري امللمو�سة

-

-

-

-

-

3٫622٫142

3٫622٫142

الإ�ستبعادات

-

-

-

()185٫500

-

-

()185٫500

 31دي�سمرب 2011م

2٫562٫500

617٫288٫202

1٫064٫990٫430

17٫201٫510

11٫575٫086

6٫623٫605

1٫720٫241٫333

الإ�ستهالك املرتاكم
 1يناير 2010م

-

57٫495٫288

119٫155٫078

8٫526٫973

3٫040٫108

720٫775

188٫938٫222

املحمل لل�سنة

-

22٫391٫717

51٫984٫780

2٫133٫452

863٫307

839٫150

78٫212٫406

الإ�ستبعادات

-

-

-

()115٫938

-

-

()115٫938

 31دي�سمرب 2011م

-

79٫887٫005

171٫139٫858

10٫544٫487

3٫903٫415

1٫559٫925

267٫034٫690

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011م

2٫562٫500

537٫401٫197

893٫850٫572

6٫657٫023

7٫671٫671

5٫063٫680

1٫453٫206٫643

 31دي�سمرب 2010م

2٫562٫500

559٫792٫914

918٫365٫290

8٫318٫787

8٫331٫620

1٫759٫988

1٫499٫131٫099

�إن ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة  ،فيما عدا مبنى املركز الرئي�سي بنجران  ،قد مت �إقامتها علي قطعتي �أر�ض م�ست�أجرتني من احلكومة يف منطقتي �سلطانة
وعاكفة يف منطقة جنران ملدة � 30سنة و� 25سنة علي التوايل ومع خيار ال�شركة يف التجديد .
توجد ممتلكات و�آالت ومعدات �صايف قيمتها الدفرتية  1.393.013.183مرهونة ملو�س�سات مالية ك�ضمان لقرو�ض ( اي�ضاح . )11
قامت ال�شركة خالل ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2011م بتوقيع عقد لإن�شاء خط الإنتاج الثالث � .إجمايل التكاليف املتكبدة حتى نهاية ال�سنة بلغت
 210.552.169ريال تتمثل ب�صورة رئي�سية يف دفعات مقدمة .
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7.7الموجودات غير الملموسة

م�صاريف تقييم
�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي
ريال �سعودي
التكلفة
الر�صيد يف  1يناير 2011م
الإ�ضافات
�إعادة ت�صنيف
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م
االطفاء املرتاكم
االر�صيد يف  1يناير 2011م
االطفاء
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م
�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب  2011م
كما يف  31دي�سمرب  2010م

درا�سات اجلدوى

تكاليف م�شروع
تخطيط املوارد

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

29٫920٫000
4٫080٫000
34٫000٫000

14٫358٫459
7٫065٫149
21٫423٫608

3٫705٫190
974٫974
()3٫622٫142
1٫058٫022

47٫983٫649
12٫120٫123
()3٫622٫142
56٫481٫630

2٫843٫831
6٫309٫662
9٫153٫493

5٫694٫199
4٫284٫723
9٫978٫922

-

8٫538٫030
10٫594٫385
19٫132٫415

24٫846٫507
27٫076٫169

11٫444٫686
8٫664٫260

1٫058٫022
3٫705٫190

37٫349٫215
39٫445٫619

اطفاء م�صاريف تقييم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والبالغة  6.309.662ريال �سعودي (2010م  2.843.831 :ريال �سعودي ) مدرجة فى اتعاب االدارة
حتت بند م�صاريف متويل و�أخرى (�إي�ضاح . )17
8.8تمويل قصير األجل

خالل ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2011م  ،ح�صلت ال�شركة علي ت�سهيل جتاري (تي�سري جتاري) من بنك جتاري حملي مببلغ  41مليون ريال �سعودي �سدد
بالكامل يف � 3أغ�سط�س 2011م  .بلغ معدل هام�ش الربح � ٪2.5334سنوي ًا وكان م�ضمون ب�سند �أمر دفع مببلغ  41مليون ريال �سعودي  .الحق ًا ح�صلت ال�شركة
و�سحبت ت�سهيل تي�سري جتاري من احد البنوك التجارية مببلغ  45مليون مع تاجيل ال�سداد الربعة �أ�شهر  ،مبعدالت ربح خمتلفة لكل تاجيل  ،و�سينتهي تاجيل مبلغ
 45مليون احلايل فى  30مار�س 2012م  ،معدل الربح � ٪2.4867سنوي ًا .
باال�ضافة ايل ذلك �سحبت ال�شركة  15مليون حتت ت�سهيل التورق  ،ي�ستحق ال�سداد فى يناير 2012م .
9.9مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

م�صاريف م�ستحقة
ر�سم �إ�ستغالل مواد خام
عمالء دفعات مقدمة
توزيعات غري مدفوعة
�أخرى

2011م
ريال �سعودي
3٫762٫314
6٫226٫888
5٫890٫775
773٫935
1٫802٫470
18٫456٫382

2010م
ريال �سعودي
5٫309٫877
6٫295٫943
3٫702٫650
3٫644٫032
18٫952٫502
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1010مخصص الزكاة الشرعية

الر�صيد يف  1يناير
املكـون خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة

2011م
ريال �سعودي
8٫445٫112
8٫000٫000
()4٫281٫847

2010م
ريال �سعودي
5٫195٫631
7٫630٫393
()4٫380٫912

الر�صيد يف  31دي�سمرب

12٫163٫265

8٫445٫112

العنا�صر الرئي�سية التى مت �إحت�ساب الزكاة على �أ�سا�سها كالتايل :

ر�صيداول املدة حلقوق امل�ساهمني
�صايف الدخل املعدل قبل الزكاة
اال�صول غرياملتدولة وقطع الغيار
اخل�صوم غري املتدولة

2011م
ريال �سعودي
1٫196٫205٫378
129٫231٫444
()1٫198٫191٫711
187٫504٫992

2010م
ريال �سعودي
1٫172٫033٫385
85٫305٫101
()1٫430٫720٫444
478٫597٫684

وعاء الزكاة

314٫750٫103

305٫215٫726

الزكاة ٪2.5

8٫000٫000

7٫630٫393

قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارت الزكوية من تاريخ تا�سي�س ال�شركة حتى ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2010م  ،هذه االقرارات مازالت حتت الفح�ص واملراجعة
بوا�سطة م�صلحة الزكاة والدخل .
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
1111قروض طويلة األجل

2011م
ريال �سعودي
�.11أ البنك ال�سعودي الفرن�سي
الر�صـيد يف  1يناير
امل�ستلم خالل ال�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب مت اظهاره
اجلزء املتداول من القر�ض طويل الأجل
اجلزء طويل الأجل
.11ب �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
الر�صـيد يف  1يناير
امل�ستلم خالل ال�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
اجلزء املتداول من القر�ض طويل الأجل
اجلزء طويل الأجل
�إجمايل القر�ض
اجلزء املتداول من القر�ض طويل الأجل
اجلزء طويل الأجل

274٫920٫000
193٫500٫000
()274٫920٫000
193٫500٫000
193٫500٫000
193٫500٫000
200٫000٫000
254٫550٫000
()14٫550٫000
440٫000٫000
80٫000٫000
360٫000٫000
440٫000٫000
80٫000٫000
553٫500٫000
633٫500٫000

2010م
ريال �سعودي
385٫000٫000
()110٫080٫000
274٫920٫000
80٫000٫000
194٫920٫000
274٫920٫000
200٫000٫000
200٫000٫000
14٫550٫000
185٫450٫000
200٫000٫000
94٫550٫000
380٫370٫000
474٫920٫000
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
2011م
ريال �سعودي

2010م
ريال �سعودي

املبالغ امل�سحوبة خالل ال�سنة تتالف من :
النقدية امل�ستلمة
املوجودات الغريملمو�سة (�إي�ضاح رقم )7

250٫470٫000
4٫080٫000

170٫080٫000
29٫920٫000

االجمايل

254٫550٫000

200٫000٫000

باال�ضافة ايل م�صاريف التقييم وامل�صنفة كموجودات غري ملمو�سة  ،يقوم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بتحميل م�صاريف �إ�شراف بلغت هذه امل�صاريف
خالل ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2011م مبلغ  2.112.000ريال �سعودي .
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م  ،قامت ال�شركة ب�سداد كامل املبلغ امل�ستحق ايل البنك ال�سعودي الفرن�سي والبالغ  274,92مليون ريال �سعودي  .دخلت
ال�شركة فى اتفاقية ت�سهيالت متعددة االغرا�ض مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بحد اق�صي  500مليون  ،هام�ش ربح هذه االتفاقية اجلديدة  RIBORم�ضاف ًا اليه
 ٪2,25حتت�سب ربع �سنوي ًا  ،ويتم �سدادها على ع�شرين ق�سط ربع �سنوي يبد�أ من � 30سبتمرب  2013وينتهي فى  30يونيو 2018م � .إن هذه الت�سهيالت م�ضمونة
ب�سند �أمر مببلغ  500مليون ريال �سعودي  .مبوجب هذه الإتفاقية التي �سددت بالكامل كان البنك ال�سعودي الفرن�سي هو امل�ستفيد الثاين من بولي�صة ت�أمني ال�شركة
التي تغطي املمتلكات والآالت واملعدات املوجودة يف امل�صانع الت�شغيلية  .مت حتميل ال�شركة اتعاب ادارة بلغت  2,5مليون مرتبطة باحل�صول على الت�سهيل اجلديد.
بلغ اجمايل م�سحوبات ال�شركة من هذه الت�سهيالت  193,5مليون ريال والتي ت�ستحق ال�سداد فى  31مار�س 2012م  .تنوي ال�شركة ومبوجب اتفاقية الت�سهيل تاجيل
�سداد هذا املبلغ  ،لذا مت ت�صنيفه مع املطلوبات غري املتداولة .
خالل عام  ،2008وقعت ال�شركة �إتفاقية قر�ض لأجل مببلغ  454,6مليون ريال �سعودي مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (“ال�صندوق”) والذى مت تعديله
الحق ًا بتاريخ  2رجب 1431هـ (املوافق  14يونيو 2010م) � .إن هذا القر�ض غري خا�ضع للفائدة وي�سدد علي �أربعة ع�شر ق�سط�أ ن�صف �سنوي بدء ًا من تاريخ 15
�شعبان 1432هـ (املوافق  17يوليو 2011م) وهو م�ضمون ب�سندات �أمر مدعما برهن جميع ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة ماعدا وحدة الطواحني الواقعة يف
عاكفة� .إن هذا الت�سهيل م�ضمون �أي�ضا ب�ضمانات �شخ�صية من ثالثة من م�ساهمي ال�شركة � .صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي اي�ض ًاهو امل�ستفيد االول من
بولي�صة ت�أمني ال�شركة التي تغطي املمتلكات والآالت واملعدات املوجودة يف امل�صانع الت�شغيلية  .لقد مت حتديد ر�سوم تقييم مببلغ  34مليون ريال �سعودي يف الإتفاقية
املربمة ومت خ�صم مبلغ  29,9مليون ريال �سعودي من قبل ال�صندوق عند �صرف الق�سط الأول امل�ستلم والبالغ  200مليون ريال خالل عام 2010م  .الر�سوم املتبقية
والبالغة  4,08مليون مت خ�صمها خالل ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2011م عند �صرف  254,5مليون املتبقية  .هذه الر�سوم مدرجة �ضمن امل�صاريف امل�ؤجلة
(�إي�ضاح رقم  7املوجودات غري امللمو�سة) .
1212مكافأة نهاية الخدمة

الر�صيد يف  1يناير 2011م
املكون خالل ال�سنة
�أمل�سدد خالل ال�سنة

2011م
ريال �سعودي
2٫782٫762
1٫654٫000
()276٫141

2010م
ريال �سعودي
2٫054٫992
833٫539
()105٫769

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

4٫160٫621

2٫782٫762
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
11313اإليرادات

�إجمايل مبيعات املنتجات
اخل�صم امل�سوح به

2011م
ريال �سعودي
761٫409٫591
()63٫955٫479

2010م
ريال �سعودي
738٫018٫401
()100٫588٫608

�صايف الإيرادات

697٫454٫112

637٫429٫793

بلغت ن�سبة مبيعات ال�شركة �إلى �أكرب خم�سة عمالء حوايل  ٪51من �إجمايل املبيعات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م (2010م . )٪58 :
1414تكلفة اإليرادات

مواد �أولية م�ستهلكة
الرواتب واالجور واملزايا االخرى
تكاليف الت�شغيل الفنية
الوقود
اال�صالحات وال�صيانة
الت�أمني
الإهالك
�أخرى
الر�صيد االفتتاحي للمخزون ال�سلعي
الر�صيد النهائي للمخزون ال�سلعي
التغري يف املخزون

2011م
ريال �سعودي
77٫238٫721
35٫051٫839
47٫105٫777
64٫290٫863
50٫044٫430
1٫846٫722
75٫719٫901
12٫683٫921
363٫982٫174
72٫084٫487
()35٫018٫727
37٫065٫760
401٫047٫934

2010م
ريال �سعودي
76٫279٫929
28٫909٫426
35٫381٫078
42٫126٫330
24٫719٫336
1٫843٫173
78٫113٫512
11٫879٫534
299٫252٫318
109٫533٫538
()72٫084٫487
37٫449٫051
336٫701٫369

1515مصاريف البيع والتسويق

رواتب ومزايا املوظفني
�إ�ستهالك
اتعاب نقل
�أخري

2011م
ريال �سعودي
4٫089٫833
732٫017
3٫941٫383
431٫364

2010م
ريال �سعودي
3٫786٫674
776٫626
2٫736٫253
379٫785

9٫194٫597

7٫679٫338

151

شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
1616مصاريف عمومية وإدارية

رواتب ومزايا املوظفني
�إ�ستهالك
م�صاريف �سفر
تربعات
�أتعاب مهنية
م�صاريف بنكية
موظفني متعاقدين
م�صاريف دعاية
الإت�صاالت
ال�صيانة
م�صاريف ال�سيارات
الإيجار
الإ�شرتاكات
الت�أمني
خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها
�أخري
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2011م
ريال �سعودي
15٫199٫895
1٫760٫488
540٫488
1٫379٫500
886٫470
130٫633
732٫526
644٫660
524٫942
427٫625
221٫541
332٫069
76٫304
23٫259
985٫374

2010م
ريال �سعودي
12٫431٫768
1٫215٫942
1٫228٫071
2٫849٫000
631٫353
168٫842
698٫631
768٫490
316٫399
289٫218
192٫128
146٫900
70٫573
37٫066
1٫622٫692
1٫028٫008

23٫865٫774

23٫695٫081

شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
1717مصاريف تمويل وأخرى

اتعاب ادارة
فوائد على القرو�ض ق�صرية االجل
�شطب م�صاريف طرح االكتتاب االويل

2011م
ريال �سعودي
12٫406٫155
9٫218٫426
-

2010م
ريال �سعودي
4٫731٫331
11٫428٫400
3٫855٫683

21٫624٫581

20٫015٫414

1818أرباح موزعة

�إعتمدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني يف �إجتماعها املنعقد يف  16مار�س 2011م (املوافق  11ربيع الثاين 1432هـ) توزيعات �أرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010م مببلغ  216,2مليون ريال �سعودي (2010م  142,6 :مليون ريال �سعودي)  ,منها  101,2مليون مت �سدادها فى ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب
2011م و 115مليون مت �سدادها فى 2010م .
او�صي جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد يف � 3أبريل 2011م (املوافق  29ربيع الثاين 1432هـ) توزيعات ارباح نقدية مببلغ  60.950.000مليون ريال �سعودي
عن الثالث ا�شهر املنتهية يف  31مار�س 2011م .
او�صي جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد يف � 3أغ�سط�س 2011م (املوافق  3رم�ضان 1432هـ) توزيعات ارباح نقدية مببلغ  71.202.000مليون ريال �سعودي عن
الثالث ا�شهر املنتهية فى  30يونيو 2011م .
�أو�صي جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد يف � 10أكتوبر 2011م (املوافق  12ذو االقعدة 1432هـ) توزيعات ارباح نقدية مببلغ  74.750.000مليون ريال �سعودي
عن الثالث ا�شهر املنتهية فى � 30سبتمرب  2011م  ,لي�صبح �إجمايل التوزيعات املعلن عنها لل�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب 2011م  206.902.000ريال .
توجد توزيعات ارباح غري م�سددة بلغت  773.935ريال كما فى  31دي�سمرب 2011م � ،إجمايل التوزيعات املدفوعة خالل �سنة 2011م بلغت  307.328.065ريال .
1919اإللتزامات

يف  31دي�سمرب 2011م كان على ال�شركة التزامات علي �شكل �إعتمادات م�ستندية مببلغ  5.518.177ريال �سعودي (2010م  10.269.101 :ريال �سعودي) ،
وخطابات �ضمان مببلغ  52.692ريال �سعودي (2010م  286.138 :ريال �سعودي) و�ضمانات ح�سن تنفيذ مببلغ  2.000.000ريال �سعودي (2010م . )500.000 :
يف  31دي�سمرب 2011م كان على ال�شركة ارتباطات را�سمالية مببلغ  849.747.225ريال �سعودي ( 226.599.260دوالر) متعلقة بت�شييد خط االنتاج
الثالث مل�صنع ال�شركة  ،اجمايل قيمة االلتزام ح�سب العقد  1.056.375.000ريال �سعودي ( 281.700.000دوالر) منها  206.627.775ريال �سعودي
( 55.100.740دوالر) متت فوترتها حتي  31دي�سمرب 2011م وادرجت مع م�شروعات حتت التنفيذ ( اي�ضاح . )6
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
2020ربحية السهم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة وامل�صدرة مبا فى ذلك اال�سهم املجانية امل�صدرة فى  21نوفمرب  2011م بلغ  1.219.000.000لل�سنتني
املنتهيتني فى  31دي�سمرب 2011م م و2010م .
2121المعلومات القطاعية

لل�شركة قطاع ت�شغيلي واحد ل�صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته  ,ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية فقط .
2222األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها العادلة يف تاريخ �إعداد املركز املايل .

خماطر العمالت
تن�ش�أ خماطر العمالت من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية  ,ال تعتقد الإدارة
ان خماطر العمالت جوهرية لأن معظم معامالت و�أر�صدة ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي �أو الدوالر االمريكى  ،والذى �سعر �صرفه ثابت مع الريال
ال�سعودي  ,بع�ض املعامالت الغري مادية باليورو .

خماطر �سعر العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق علي على قيمة املوجودات املدرة للفائدة واملطلوبات اخلا�ضعة للفائدة  ,ال
تعتقد ال�شركة �أنها تتعر�ض علي نحو جوهري ملخاطر �أ�سعار العموالت  ،والتعر�ض لها فقط متعلق بقر�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي الذي له هام�ش ربح مرتبط بـ
� ، RIBORإن التغريات يف �سعر عمولة هذا القر�ض خالل الفرتة ممكنة  ،لكن لي�س من املتوقع �أن تكون جوهرية  ,بقية التمويل يتم احل�صول عليه عادة مبعدالت
فائدة ثابتة .
2323اإللتزامات

يف  31دي�سمرب 2011م كان على ال�شركة التزامات علي �شكل �إعتمادات م�ستندية مببلغ  5.518.177ريال �سعودي (2010م  10.269.101 :ريال �سعودي) ،
وخطابات �ضمان مببلغ  52.692ريال �سعودي (2010م  286.138 :ريال �سعودي) و�ضمانات ح�سن تنفيذ مببلغ  2.000.000ريال �سعودي (2010م . )500.000 :
يف  31دي�سمرب 2011م كان على ال�شركة ارتباطات را�سمالية مببلغ  849.747.225ريال �سعودي ( 226.599.260دوالر) متعلقة بت�شييد خط االنتاج الثالث مل�صنع
ال�شركة  ،اجمايل قيمة االلتزام ح�سب العقد  1.056.375.000ريال �سعودي ( 281.700.000دوالر) منها  206.627.775ريال �سعودي (55.100.740
دوالر) متت فوترتها حتي  31دي�سمرب 2011م وادرجت مع م�شروعات حتت التنفيذ ( اي�ضاح . )6
2424ربحية السهم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة وامل�صدرة مبا فى ذلك اال�سهم املجانية امل�صدرة فى  21نوفمرب  2011م بلغ  1.219.000.000لل�سنتني
املنتهيتني فى  31دي�سمرب 2011م م و2010م .
2525المعلومات القطاعية

لل�شركة قطاع ت�شغيلي واحد ل�صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته  ,ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية فقط .
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شركة أسمنت نجران
�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011م
2626األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها العادلة يف تاريخ �إعداد املركز املايل .

خماطر العمالت
تن�ش�أ خماطر العمالت من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية  ,ال تعتقد الإدارة
ان خماطر العمالت جوهرية لأن معظم معامالت و�أر�صدة ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي �أو الدوالر االمريكى  ،والذى �سعر �صرفه ثابت مع الريال
ال�سعودي  ,بع�ض املعامالت الغري مادية باليورو .

خماطر �سعر العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق علي على قيمة املوجودات املدرة للفائدة واملطلوبات اخلا�ضعة للفائدة  ,ال
تعتقد ال�شركة �أنها تتعر�ض علي نحو جوهري ملخاطر �أ�سعار العموالت  ،والتعر�ض لها فقط متعلق بقر�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي الذي له هام�ش ربح مرتبط بـ
� ، RIBORإن التغريات يف �سعر عمولة هذا القر�ض خالل الفرتة ممكنة  ،لكن لي�س من املتوقع �أن تكون جوهرية  ,بقية التمويل يتم احل�صول عليه عادة مبعدالت
فائدة ثابتة .

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املن�ش�أة علي تلبية احتياجاتها التمويلية ال�صافية  ,ميكن �أن تنتج خماطر ال�سيولة عن ا�ضطرابات يف ال�سوق �أو �إنخفا�ض
االئتمان �أو عدم االلتزام ب�شروط بع�ض االتفاقيات  ،مما ي�ؤدى �إلى جتفيف بع�ض م�صادر التمويل على الفور ,و للتقليل من هذه املخاطر  ،تراقب الإدارة تواريخ
ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية ل�ضمان احل�صول على ال�سيولة الكافية �أو �إتاحتها  ،ح�سب احلاجة  ,كذلك تتاكد االدارو من االلتزام ب�شروط اتفاقيات
التمويل او ان املو�س�سات املالية وافقت على عدم االلتزام ببع�ض ال�شروط  ،ان وجد ذلك  ،عليه  ،ال تعتقد الإدارة �أن ال�شركة معر�ضة ملخاطر ال�سيولة ب�شكل
جوهري .

خماطر االئتمان
خماطر االئتمان لل�شركة يعزى يف املقام الأول �إلى �أموالها ال�سائلة وذممها املدينة  ,مت �إيداع النقد لدي بنوك حملية كربي ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع  ,هنالك
عدد ب�سيط من العمالء ي�شكل جزء ًا كبري ًا من �أر�صدة الذمم املدينة  ،قدم ه�ؤالء العمالء �ضمانات مالئمة وذلك ل�ضمان ا�سرتداد املديونيات  ,جميع عمالء
ال�شركة الرئ�سني ذوي مالءة عالية  ،املبالغ املبينة يف قائمة املركز املايل يتم تقييمها علي �أ�سا�س �صايف القيمة القابلة للتح�صيل والتي تقدر من قبل �إدارة ال�شركة
بناء على اخلربة  ,عليه  ،ال تعتقد الإدارة �أن ال�شركة معر�ضة ب�شكل جوهري ملخاطر االئتمان .
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2727االحداث الالحقة

بتاريخ  7يناير  2012م � ،صرفت ال�شركة  19مليون ريال من الت�سهيالت متعددة االغرا�ض ت�سدد يف  7مار�س 212م .
بتاريخ  14يناير 2012م � ،سحبت ال�شركة مبلغ  13.127.775من اتفاقية الت�سهيالت الرئي�سية ا�ستخدمت ل�سداد م�ستحقات مقاول خط االنتاج الثالث والتي
كانت غري م�سددة حتي  31دي�سمرب 2011م هذا القر�ض ي�ستحق ال�سداد يف  31مار�س 2012م  ،تنوي ال�شركة تاجيل �سداد هذا املبلغ ح�سب اتفاقية الت�سهيالت .
2828أرقام المقارنة السابقة

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض ارقام �سنة املقارنة ليتما�شى عر�ضها مع عر�ض ال�سنة احلالية .
مت اعادة تبويب امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا من النقد والنقد املماثل الى دفعات مقدمة وار�صدة مدينة اخرى وكذلك مت اعادة تبويب خ�صم الكميات التجارية
امل�ستحق من امل�صروفات امل�ستحقة الى الذمم املدينة .
مت اعادة تبويب قائمة التدفقات النقدية لتعرب عن �أثر اعادة التبويب يف قائمة املركز املالى امل�شار اليه اعاله وت�صحيح �صايف املتح�صالت امل�ستلمة فعلي ًا من قر�ض
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .
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