
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“ kÉjOÉYkÉª¡°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 kÉjOÉY kÉª¡°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 kÉjOÉY kÉª¡°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 kÉª¡°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
 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) kÉª¡°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 q°üb 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 kÓ°†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 kÉª¡°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 kAÉæH »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 kÉª¡°S

.("É¡à°SÉ«°Sh ìÉHQC’G πé°S" º°ùb ™LGQ kÓ°†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

 ¢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

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

www.cementnajran.com
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إشعار هام
تقدم هذه �لن�سرة تفا�سيل كاملة عن �ملعلومات �ملتعلقة ب�سركة ���سمنت جنر�ن و�ل��سهم �ملطروحة لالكتتاب. وعند �لتقدم بطلب �لكتتاب يف �ل��سهم �ملطروحة 
�إلى �ملعلومات �لتي حتتويها هذه �لن�سرة و�لتي ميكن �حل�سول على ن�سخ منها من  ��ن طلباتهم ت�ستند فقط  ���سا�س  �ملُكتتبني على  لالكتتاب، �سوف تتم معاملة 
�جلهات �مل�ستلمة ��و من خالل زيارة موقع �ل�سركة �لإلكرتوين )www.cementnajran.com( ��و موقع هيئة �ل�سوق �ملالية )www.cma.org.sa( ��و موقع مدير 

.)www.fransicapital.com.sa( لكتتاب�

قامت �ل�سركة بتعيني �سركة �ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال )ي�سار �إليها فيما يلي با�سم »�ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال«( كم�ست�سار مايل )»�مل�ست�سار �ملايل«( ومديرً� 
لالكتتاب )»مدير �لكتتاب«( لها فيما يخت�س بالكتتاب.كما مت تعيني �سركة �ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال كمتعهدً� لتغطية �لكتتاب فيما يتعلق با��سهم �لكتتاب 

�ملبينة يف هذه �لن�سرة.

حتتوي ن�سرة �لإ�سد�ر هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قو�عد �لت�سجيل و�لإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�سعودية )و�مل�سار 
�سحة  عن  �مل�سوؤولية  كامل  ومنفردين،  جمتمعني  �لن�سرة،  هذه  من  )ج(  �ل�سفحة  يف  ��سماوؤهم  �لو�رد  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  ��ع�ساء  بـ«�لهيئة«(.ويتحمل  �إليها 
�ملعلومات �لو�ردة يف ن�سرة �لإ�سد�ر هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم و�عتقادهم )بعد �إجر�ء جميع �لدر��سات �ملمكنة و�إلى �حلد �ملعقول(، ��نه ل توجد ��ية وقائع ��خرى 

ميكن ��ن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه �لن�سرة �إلى جعل ��ية �إفادة و�ردة فيها م�سللة.

��جز�ءً� جوهرية  ��ن  �إل  �إعد�دها،  ��جرت كافة �لدر��سات �ملعقولة للتحري عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة كما يف تاريخ  ��ن �ل�سركة قد  وعلى �لرغم 
من �ملعلومات �ملتعلقة بال�سوق و�لقطاع يف �لن�سرة م�ستقاة من م�سادر خارجية، ومع ��نه ليوجد لدى �ل�سركة ول ��ي من م�ست�ساريها �لذين تظهر ��سماوؤهم يف 
�ل�سفحتني )هـ( و)و( من هذه �لن�سرة )ي�سار �إليهم فيما يلي با�سم »�مل�ست�سارين«( ��ي �سبب يدفعهم لالعتقاد با�ن �ملعلومات �ملتعلقة بال�سوق و�لقطاع تفتقر �إلى 

�لدقة ب�سكل جوهري، فاإن �ل�سركة مل تتحقق من هذه �ملعلومات كما مل تقدم ��ي �إقر�ر فيما يتعلق بدقة هذه �ملعلومات ��و �كتمالها.

���سهم  لل�سركة وقيمة  �لفعلي  �لو�سع �ملايل  يتا�ثر  ��ن  للتغيري. وعلى وجه �خل�سو�س، ميكن  �إ�سد�رها عر�سة  تاريخ  �لن�سرة يف  �لتي ت�سمنتها هذه  �ملعلومات  ��ن 
�لكتتاب ب�سورة �سلبية نتيجة �لتطور�ت �مل�ستقبلية يف معدلت �لت�سخم ومعدلت �لفائدة و�ل�سر�ئب ��و غريها من �لعو�مل �لقت�سادية و�ل�سيا�سية �خلارجة عن 
�سيطرة �ل�سركة )يرجى مر�جعة �لق�سم 2 »عو�مل �ملخاطرة«(.ول ينبغي �عتبار تقدمي هذه �لن�سرة ��و ��ي معلومات �سفهية ��و خطية ��و مطبوعة متعلقة بالكتتاب 

ول يجب تف�سريها ��و �لعتماد عليها با�ية طريقة على ��نها وعد ��و �إقر�ر بتحقق �لإير�د�ت ��و �لنتائج ��و �ل�حد�ث �مل�ستقبلية.

ل يجوز �عتبار هذه �لن�سرة مبثابة تو�سية من جانب �ل�سركة، ��و ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، ��و �مل�ساهمني �لبائعني ��و م�ست�ساريهم للم�ساركة يف هذ� �لكتتاب. وعالوًة 
على ذلك، تعترب �ملعلومات �لو�ردة يف �لن�سرة ذ�ت طبيعة عامة، وقد مت �إعد�دها دون �ل�خذ يف �لعتبار ��هد�ف �ل�ستثمار �لفردية ��و �لو�سع �ملايل ��و �لحتياجات 
�لن�سرة م�سئوًل عن �حل�سول على  لهذه  يعترب كل م�ستلم  بال�ستثمار،  قر�ر  �تخاذ  �لكتتاب.وقبل  با��سهم  �ل�ستثمار  �لر�غب يف  لل�سخ�س  �ل�ستثمارية �خلا�سة 
��ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س �لكتتاب ويجب عليه �لعتماد على مر�جعته �خلا�سة لل�سركة ومدى مالءمة فر�سة �ل�ستثمار و�ملعلومات �لو�ردة يف �لن�سرة 
لال�هد�ف و�ل�و�ساع و�لحتياجات �ملالية �خلا�سة به، مبا يف ذلك �ملز�يا و�ملخاطر �ملرتبطة بال�ستثمار يف هذ� �لكتتاب. قد يكون �ل�ستثمار يف ���سهم �لكتتاب 
��و عدم �ل�ستثمار كا��سا�س للدر��سة  �آخر بال�ستثمار  منا�سبًا لبع�س �مل�ستثمرين دون غريهم، ويجب على �مل�ستثمرين �ملحتملني عدم �لعتماد على قر�ر طرف 

�ملفرت�س قيامهم بها فيما يخ�س فر�ستهم لال�ستثمار ��و على �لظروف �لفردية ل�ولئك �مل�ستثمرين.

ر  يقت�سر هذ� �لكتتاب على �ل�فر�د �ل�سعوديني �لطبيعيني و�مل�سار �إليهم بـ »�مل�ستثمرون �ل�فر�د«، مبا يف ذلك �ملر��ة �ل�سعودية �ملطلقة ��و �ل�رملة �لتي لها ��ولد ق�سّ
ر، ويعد لغيًا �كتتاب  من زوج غري �سعودي حيث يحق لها ��ن تكتتب با�سمائهم ل�ساحلها على ��ن تقدم مايثبت ��نها مطلقة ��و ��رملة وما يثبت ��مومتها لال�ولد �لق�سّ
من �كتتب با�سم مطلقته.كما ُيحظر �سر�حة توزيع هذه �لن�سرة ��و بيع ���سهم �لكتتاب ل�ي ���سخا�س يف ��ية دولة ��خرى غري �ململكة �لعربية �ل�سعودية.وتطلب �ل�سركة 

و�مل�ساهمون �حلاليون و�مل�ست�سار �ملايل من متلقي هذه �لن�سرة �لطالع على كافة �لقيود �لنظامية �ملذكورة فيها و�للتز�م بها.



ب

بيانات القطاع والسوق
مت ��ستخال�س �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة باقت�ساد �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سناعة �ل��سمنت يف ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية من »در��سة �سوق �ل��سمنت« �لتي ��عدتها 
�سركة �إرن�ست ويونغ )ي�سار �إليها فيما يلي با�سم »�إرن�ست ويونغ«(، وهي �سركة ��ست�سار�ت م�ستقلة تعمل يف �لبحرين منذ عام 1928م، متخ�س�سة يف جمالت 
�لتا�مني و�خلدمات �ل�ست�سارية و�ل�سر�ئب و�ملعامالت. ولديها قاعدة عمالء متنوعة وتقدم خدمات للقطاعني �لعام و�خلا�س على حد �سو�ء. ومن تقرير �جلدوى 
�ل�سادر يف مايو 2011م )»تقرير �جلدوى للخط �لثالث«( �لذي ��عدته �سركة هولتك لال�ست�سار�ت �خلا�سة �ملحدودة، ي�سار �إليها فيما يلي با�سم )»هولتك«( و�لتي 
تا��س�ست يف �لهند يف عام 1967م وهي �سركة ر�ئدة يف �خلدمات �ل�ست�سارية يف جمال �ل��سمنت، �لطاقة، �لطرقات، �لبنى �لتحتية و�لهند�سية مل�سانع �ل��سمنت، 
ولديها خربة عاملية يف ��كرث من 83 دولة، وحتتفظ �سركة هولتيك عالقات وثيقة مع �لعديد من خمترب�ت �لبحوث و�سركات �لتكنولوجيا �ملتخ�س�سة، و�سركات 

��بحاث �ل�سوق.

ول متتلك �إرن�ست ويونغ ول ��ي من �سركاتها �لتابعة ��و م�ساهميها ��و ��ع�ساء جمل�س �إد�رتها ��و ��قاربهم ��ية م�ساهمة ��و ح�سة يف �ل�سركة.وقد قامت �إرن�ست ويونغ 
باإعطاء مو�فقتها �خلطية على ��ستخد�م �ملعلومات �مل�ستخل�سة ��و �مل�ستمدة من »در��سة �سوق �ل��سمنت« بالطريقة و�ل�سكل �ملذكورين يف هذه �لن�سرة ومل ت�سحب 

تلك �ملو�فقة حتى تاريخه.

��و ح�سة يف �ل�سركة.وقد قامت هولتك باإعطاء  ��ية م�ساهمة  ��قاربهم  ��و  �إد�رتها  ��ع�ساء جمل�س  ��و  ��و م�ساهميها  ��ي من �سركاتها �لتابعة  ول متتلك هولتك ول 
مو�فقتها �خلطية على ��ستخد�م �ملعلومات �مل�ستخل�سة ��و �مل�ستمدة من تقرير هولتك للجدوى بالطريقة و�ل�سكل �ملذكورين يف هذه �لن�سرة ومل ت�سحب تلك �ملو�فقة 

حتى تاريخه.

المعلومات المالية واإلحصائية
مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملدققة لال�عو�م �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب2011م و2010م و2009م و2008م، و�لإي�ساحات �ملرفقة بها، و�ملدرجة جميعها يف هذه 

�لن�سرة، مبا يتفق مع �ملبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف عليها �خلا�سة بالهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني.تن�سر �ل�سركة قو�ئمها �ملالية بالريال �ل�سعودي.

وحيثما مت �حل�سول على معلومات �إح�سائية لت�سمينها يف هذه �لن�سرة، فاإن �ل�سركة تعتقد ��ن �ملعلومات �ملذكورة متثل ��حدث معلومات متاحة من كل م�سدر من 
�مل�سادر ذ�ت �لعالقة.

التوقعات والبيانات المستقبلية
مت �إعد�د �لتوقعات �لتي ت�سمنتها هذه �لن�سرة على ���سا�س �فرت��سات حمددة ومعلنة.وقد تختلف ظروف �لت�سغيل �مل�ستقبلية عن �لفرت��سات �مل�ستخدمة، وبالتايل 

فاإنه ل يوجد �سمان ��و تعهد فيما يتعلق بدقة ��و �كتمال ��ي من هذه �لتوقعات.

تعد بع�س �لبيانات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة »بيانات م�ستقبلية«. وميكن ب�سكل عام حتديد تلك �لبيانات �مل�ستقبلية من خالل ��ستخد�مها لبع�س �لكلمات �مل�ستقبلية 
من قبيل »تخطط« و«تنوي« و«ُتقدر« و«ترى« و«تتوقع« و«تتنبا�« و«قد« و«�سوف« و«ينبغي« و«متوقعة« و«�ستكون« ��و �ل�سيغ �ل�سلبية ��و �ل��سكال �ل�خرى لتلك �مل�سطلحات 
��و م�سطلحات م�سابهة.تعك�س تلك �لبيانات �مل�ستقبلية وجهات نظر �ل�سركة حاليًا ب�سا�ن �ل�حد�ث �مل�ستقبلية، وهي لي�ست �سمانًا لال�د�ء �مل�ستقبلي.علمًا با�ن هناك 
عو�مل عديدة قد تت�سبب يف �ختالف �لنتائج �لفعلية لل�سركة ��و ��د�ئها ��و �إجناز�تها ب�سورة جوهرية عن �لنتائج ��و �ل�د�ء ��و �لإجناز�ت �مل�ستقبلية �لتي قد تعرب 
عنها ��و توحي بها مثل تلك �لبيانات �مل�ستقبلية.ف�ساًل عن ��ن بع�س �ملخاطر و�لعو�مل �لتي ميكن ��ن يكون لها هذ� �ل�ثر مذكورة بتف�سيل ��كرث يف ��ق�سام ��خرى من 
هذه �لن�سرة )مبا يف ذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر �لق�سم 2 »عو�مل �ملخاطرة« و�لق�سم 3 »�ل�سركة«(.و�إذ� حتقق و�حد ��و ��كرث من هذه �ملخاطر ��و �ل�سكوكا�و 
�إذ� تبني ��ن ��يًا من هذه �لفرت��سات �ل��سا�سية غري دقيق ��و غري �سحيح فاإن �لنتائج �لفعلية قد تتغري ب�سورة جوهرية عن �لنتائج �ملذكورة يف هذه �لن�سرة ح�سبما 

ر ��و خُمطط له ��و متنبا� به. هو متوقع ��و ُمقدَّ

وعماًل مبتطلبات قو�عد ت�سجيل و�إدر�ج �ل��سهم، يتعني على �ل�سركة تقدمي ن�سرة �إ�سد�ر تكميلية للهيئة �إذ� تبني لل�سركة يف ��ي وقت بعد مو�فقة �لهيئة على ن�سرة 
�لإ�سد�ر هذه وقبل �لت�سجيل يف �لقائمة �لر�سمية با�ي مما يلي:)��( حدوث ��ي تغري ملحوظ يف ��مور جوهرية و�ردة يف ن�سرة �لإ�سد�ر ��و ��ي م�ستند مطلوب مبوجب 
قو�عد �لإدر�ج و�لت�سجيل؛ ��و )ب( ظهور ��ي م�سائل �إ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها يف ن�سرة �لإ�سد�ر. وفيما عد� �حلالتني �ملذكورتني ��عاله فاإن �ل�سركة ل 
تعتزم حتديث ��و تعديل ��ي معلومات عن �ل�سناعة ��و �ل�سوق ��و ��ي بيانات م�ستقبلية و�ردة يف هذه �لن�سرة �سو�ء نتيجة ملعلومات جديدة ��و ��حد�ث م�ستقبلية ��و غري 
ذلك. ونتيجة لهذه �لعو�مل و�ملخاطر و�ل�مور �لحتمالية و�لفرت��سات �ل�خرى، فاإن �ل�حد�ث �ملتوقعة و�لظروف �مل�ستقبلية �لو�ردة يف هذه �لن�سرة قد ل حتدث 
بال�سكل �لذي تتوقعه �ل�سركة ��و قد ل حتدث �إطالقًا. وعليه يجب على �مل�ستثمرين �ملحتملني ��ن يدر�سو� جميع �لإفاد�ت �مل�ستقبلية على �سوء هذه �لإي�ساحات و��ن 

ل يعتمدو� على هذه �لبيانات �مل�ستقبلية ب�سكل ���سا�سي.



ج

التعريفات و المصطلحات الفنية
فة وم�سطلحات فنية حمددة تتعلق بقطاع �ل��سمنت، يرجى مر�جعة �لق�سم 1 »�لتعريفات و�لخت�سار�ت«. لالطالع على تف�سري مل�سطلحات حمددة ُمعرَّ

دليل هيكل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

ال�سفةميثلاملن�سباال�سم
ن�سبة امللكية 

املبا�سرة
ن�سبة امللكية غري 

املبا�سرة

1
حممد بن مانع بن 

�سلطان �با لعال

رئي�س جمل�س 
0،041%7،205%غري تنفيذي�لإد�رة

2
�سيف �هلل بن عمر 

�لغامدي

نائب رئي�س جمل�س 
�لإد�رة

ماجد بن �إبر�هيم بن عبد 
�لعزيز �آل �إبر�هيم

وليد بن �إبر�هيم بن عبد�لعزيز 
�آل �إبر�هيم

ل يوجد0،001%غري تنفيذي

3
عبد �لوهاب بن �سعود 

�لبابطني
ع�سو جمل�س �إد�رة

�سركة عبد �للطيف �سعود 
�لبابطني

1،587%0،001%غري تنفيذي

4
عبد �هلل بن �سامل بن 

و�سيمر �لو�سيمر
ع�سو جمل�س �إد�رة

م�ستقل/ غري 
تنفيذي

ل يوجد%2،017

ع�سو جمل�س �إد�رةعمر بن على بابطني5
�ملوؤ�س�سة �ل�سعودية للتجارة 

و�ملقاولت
م�ستقل/ غري 

تنفيذي
1،523%ل يوجد

6
فهد بن عبد �هلل 

�لر�جحي
ع�سو جمل�س �إد�رة

عبد�هلل بن عبد�لعزيز بن 
�سالح �لر�جحي

ل يوجد0،001%غري تنفيذي

7
بدر بن عبد �ملح�سن 

�ملحي�سن
ع�سو جمل�س �إد�رة

�سركة عبد�ملح�سن �ملحي�سن 
و��ولده �لقاب�سة

م�ستقل/ غري 
تنفيذي

%0،001%0،870

املكتب امل�سجل

�سركة اأ�سمنت جنران

�س. ب. 1006
جنر�ن – �لثايبة – �سارع �مللك عبد �لعزيز

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف:5237811)7( 966+
فاك�س:5237822)7( 966+

www.cementnajran.com :ملوقع �للكرتوين�



د

�سكرتري جمل�س الإدارةممثل ال�سركة

حممد بن مانع اأباالعال

رئي�س جمل�س �لإد�رة
�سركة ���سمنت جنر�ن

�س.ب:93692، �لريا�س 11683،
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 6840 465 )01( 966+
�لفاك�س: 0864 279 )01( 966+

m_aballala@hotmail.com :لربيد �للكرتوين�

املهند�س: اأمين ال�سبل

�سركة ���سمنت جنر�ن
�س. ب. 93692، �لريا�س 11683،

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 6840 465 )01( 966+

�لفاك�س: 0864 279 )01( 966+
ayman.alshibl@cementnajran.com:لربيد �لإلكرتوين�

م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين

اإمام حمد

�سركة ���سمنت جنر�ن
�س.ب:1006، جنر�ن

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 9990 529 )07( 966+ حتويلة: 501

�لفاك�س: 9991 529 )07( 966+
e.hamad@cementnajran.com :لربيد �للكرتوين�

ل الأ�سهم ُم�سجِّ

تداول
��بر�ج �لتعاونية

طريق �مللك فهد
�س. ب. 60612، �لريا�س 11555 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف:9999218 )1( 966+،

webinfo@tadawul.com.sa:لربيد �لإلكرتوين�
www.tadawul.com.sa :ملوقع �للكرتوين�

امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�س. ب. 23454
�لريا�س 11426

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف:2826666)1( 966+

�لفاك�س:2826823)1( 966+
www.fransicapital.com.sa:ملوقع �للكرتوين�

امل�ست�سار القان�ين لل�سركة

امل�ست�سارون القانونيون، باالحتاد مع �سركة بيكراآند ماكينزي
جممع عليان، �لربج �لثاين، �لدور �لثالث

�سارع �ل�ح�ساء، �مللز
�س. ب. 4288، �لريا�س 11491

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 5561 291 )1( 966+
فاك�س: 5571 291 )1( 966+

www.bakermckenzie.com :ملوقع �للكرتوين�



ه

املëا�سب القان�ين

  �سركة BDO، د. حممد العمري و�سركا√،

  حما�سبون قانونيون و��ست�ساريون،
�س. ب. 784، جدة 21421،

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف:4477 639 )02( 966+
فاك�س:4058 639 )02( 966+

info@alamri.com:لربيد �لإلكرتوين�

م�ست�سار العناية املهنية املالية

  كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
�س. ب. 55078، جدة 21534، ��و
�س. ب. 92876، �لريا�س 11663

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
www.kpmg.com.sa:ملوقع �لإلكرتوين�

ا�ست�سار… اأبëاç ال�س�ق

اإرن�ست ويونغ
�لدور �لر�بع ع�سر، �لربج، جممع �لبحرين

�س. ب. 140، �ملنامة، مملكة �لبحرين
www.ey.com :ملوقع �لإلكرتوين�

م�ست�سار البç�ë الØنية والتقنية

هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد
��بلوك، �سو�سانت لوك

جورجاون، �لهند
هاتف:1242385093 )910(، فاك�س:1242385114 )910(

www.holtecnet.com :ملوقع �لإلكرتوين�

متعهد تغطية الكتتاب

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�س. ب. 23454، �لريا�س 11426

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف:2826666)1( 966+، فاك�س:2826823)1( 966+

www.fransicapital.com.sa:ملوقع �للكرتوين�

امل�ست�سار االإعالين واالإعالمي

�سركة �ل�سو�ف �لعاملية
مركز �ل�سفوة �لتجاري، �ل�سليمانية

�س ب 43307 �لريا�س 11561، �ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 2886632 )1( 966+، فاك�س: 2886631 )1( 966+

www.advert1.com :ملوقع �للكرتوين�

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.



و

ا÷هات امل�ستلمة

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�سارع �ملعذر

�س.ب. 56006
�لريا�س 11554، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2899999 1 966+
فاك�س: 4042311 1 966+

www.alfransi.com.sa :ملوقع �للكرتوين�

م�سرف الراجحي 
طريق �لعليا

�س.ب. 28، �لريا�س 11411، �ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 9922 462 1 966+
فاك�س: 4311 462 1 966+

www.alrajhi-capital.com :ملوقع �للكرتوين�

البنك العربي الوطني 
�سارع �مللك في�سل

�س.ب. 9802، �لريا�س 11423، �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
هاتف: 9000 402 1 966+
فاك�س: 7747 402 1 966+

www.anb.com.sa :ملوقع �للكرتوين�

البنك االأهلي التجاري 
طريق �مللك عبد�لعزيز

�س.ب. 3555، جدة 21481، �ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 3333 649 2 966+
فاك�س: 7426 643 2 966+

www.alahli.com.sa :ملوقع �للكرتوين�

بنك الريا�س 
طريق �مللك عبد�لعزيز

�س.ب. 22622، �لريا�س 11614، �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
هاتف: 3030 401 1 966+
فاك�س: 2618 404 1 966+

www.riyadhbank.com :ملوقع �للكرتوين�

جمموعة �سامبا املالية 
طريق �مللك عبد�لعزيز

�س.ب. 833 ، �لريا�س 11421، �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
هاتف:4770 477 1 966+

فاك�س: 9402 479 1 966+
www.samba.com.sa :ملوقع �للكرتوين�

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(
�سارع �ل�مري عبد�لعزيز بن من�سور بن جلوي

�س.ب. 9084 ، �لريا�س 11413، �ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 0677 405 1 966+
فاك�س: 0660 405 1 966+

www.sabb.com :ملوقع �للكرتوين�



ز

البن�ك التجارية لل�سركة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع �ملعذر
�س. ب. 56006
�لريا�س 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف: 2899999 )1( 966+
فاك�س: 4042311 )1( 966+

www.alfransi.com.sa:ملوقع �للكرتوين�



ح

ملخص االكتتاب

ال�سركة 
تا��س�ست �سركة ���سمنت جنر�ن ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1484( وتاريخ 

1426/08/28هـ )�ملو�فق2005/10/02م( و�ل�سجل �لتجاري رقم 5950010479 وتاريخ 1426/09/05هـ 
)�ملو�فق 2005/10/08م(.

ن�شاط ال�شركة

�إنتاج ���سمنت بورتالندي عادي و�ملقاوم مبوجب �لقر�ر �لوز�ري �ل�سناعي )1693( �ل�سادر بتاريخ   
1425/11/28هـ.

جتارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة ومو�د �لبناء.  
و�خلدمات    �ل�سيانة  توفري  بغر�س  �ل�سناعية  �خلدمات  �سركات  تا��سي�س  يف  �ل�سرت�ك  ��و  تا��سي�س 

للم�سانع د�خل وخارج �ململكة.
�إد�رة وت�سغيل م�سانع �ل��سمنت �لبورتالندي )عادي ومقاوم وغريهما(.  
متلك �ل�ر��سي و�لعقار�ت وبر�ء�ت �لخرت�ع و�ل�ستفادة منها يف حتقيق ��غر��سها �ل�سناعية د�خل   

وخارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�لوكالت �لتجارية.  

1.700.000.000 ريال �سعودي، مت دفع 1.219.000.000 ريال �سعودي بالكامل.راأ�س مال ال�سركة احلايل

1.700.000.000 ريال �سعوديراأ�س مال ال�سركة بعد اكتمال الطرح 

170.000.000 �سهماإجمايل عدد االأ�سهم امل�سدرة 

الطرح 
طرح 85.000.000 �سهم، متثل 50% من ر���س �ملال �ل�سادر لل�سركة، ت�سم 48.100.000 �سهم جديد، 

و36.900.000 �سهم يقوم �مل�ساهمون �حلاليون ببيعها.

121.900.000 �سهم عادي.عدد االأ�سهم امل�سدرة قبل الطرح

85.000.000 �سهم عادي ومتثل 50% من �إجمايل �ل��سهم �مل�سدرة بعد �لزيادة.عدد اأ�سهم االكتتاب

ن�سبة اأ�سهم االكتتاب من اأ�سهم راأ�سمال 
ال�سركة

متثل ���سهم �لكتتاب 50% من �إجمايل �ل��سهم �مل�سدرة بعد �لزيادة.

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.�سعر االكتتاب 

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.القيمة اال�سمية 

القيمة االإجمالية لالأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب 

850.000.000 ريال �سعودي.

85.000.000 �سهم.عدد اأ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

850.000.000 ريال �سعوديقيمة اأ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

50 �سهمًا.احلد االأدنى لالكتتاب 

500 ريال �سعودي.قيمة احلد االأدنى لالكتتاب

200.000 �سهم.احلداالأق�سى لالكتتاب 

2.000.000 ريال �سعودي.قيمة احلد االأق�سى لالكتتاب

امل�ستثمرون االأفراد 
يقت�سر هذ� �لطرح على �ل��سخا�س �ل�سعوديني �لطبيعيني، مبا يف ذلك �ملر��ة �ل�سعودية �ملطلقة ��و �ل�رملة �لتي 

ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها ��ن تكتتب با�سمائهم ل�ساحلها، ويعد لغيًا �كتتاب من  لها ��ولد ق�سّ
�كتتب با�سم مطلقته.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للم�ستثمرين االأفراد

�ستتوفر طلبات �لكتتاب خالل فرتة �لكتتاب يف جميع فروع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )»BSF«( وفروع 
االكتتاب  �جلهات �مل�ستلمة. ينبغي ��ستيفاء طلبات �لكتتاب وفقًا للتعليمات �ملبينة يف ق�سم 18"�شروط 

وتعليماته" يف هذه �لن�سرة. باإمكان �مل�ستثمرين �ل�فر�د �لذين �سبق لهم �مل�ساركة يف �لكتتابات �ل�ولية �ل�سابقة 
على �لكتتاب عن طريق �لإنرتنت ��و �لهاتف ��و �ل�سر�ف �لآيل يف ��ي فرع من فروع �جلهات �مل�ستلمة �لتي 

تقدم هذه �خلدمات لعمالئها.

فرتة االكتتاب 
تبد�� فرتة �لكتتاب يوم �ل�ثنني 1433/5/24هـ )�ملو�فق 2012/4/16م( وت�ستمر ملدة )7( �سبعة ��يام �ساملة 

�آخر يوم لإغالق �لكتتاب لينتهي بنهاية يوم �ل�حد 1433/6/1هـ )�ملو�فق 2012/4/22م(.



ط

ا�ستخدام املتح�سالت 

ُيتوقع ��ن تبلغ �سايف متح�سالت �لكتتاب )825.500.000( ريال �سعودي بعد خ�سم تكاليف �لطرح �لبالغة 
24،5 مليون ريال �سعودي، منها )1( 467.135.882 ريال �سعودي �سوف يتم دفعها �إلى �ل�سركة و�سوف 

يتم ��ستخد�مها لتمويل ��عمال �لتو�سع يف م�سنع �ل��سمنت �لتابع لل�سركة يف �سلطانة مبنطقة جنر�ن، و)2( 
358.364.118 ريال �سعودي �سوف يتم دفعها �إلى �مل�ساهمني �لبائعني وفقًا لعدد �ل��سهم �لتي ميلكها 

�مل�ساهم �لبائع من ن�سبة �ل��سهم �ملطروحة لالكتتاب.)للمزيد من �ملعلومات حول ��ستخد�م �ملتح�سالت، 
يرجى �لرجوع �إلى ق�سم »��ستخد�م �ملتح�سالت« يف هذه �لن�سرة(.

تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب 

يتوقع ��ن يتم تخ�سي�س ���سهم �لكتتاب يف موعد ��ق�ساه يوم 1433/6/8هـ )�ملو�فق 2012/4/29م(. �سيتم 
تخ�سي�س خم�سون )50( �سهمًا لكل م�ستثمر فرد كحد ��دنى، و�سيتم تخ�سي�س ما تبقى من �ل��سهم �ملطروحة 

لالكتتاب على �مل�ستثمرين )�إن وجدت( على ���سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر �إلى �إجمايل 
�ل��سهم �ملطلوب �لكتتاب بها. ول ت�سمن �ل�سركة تخ�سي�س �حلد �ل�دنى لكل م�ستثمر فرد، حيث �إنه �إذ� 

جتاوز عدد �مل�ستثمرين )1.700.000( مليون و�سبعمائة ��لف مكتتب، فاإن �ل�سركة ل ت�سمن �حلد �ل�دنى 
للتخ�سي�س و�سيتم �لتخ�سي�س بالت�ساوي على عدد �مل�ستثمرين.

رد فائ�س اأموال االكتتاب 

�سيعاد فائ�س ��مو�ل �لكتتاب، �إن وجد، �إلى �ملكتتبني بدون ��ي ر�سوم ��و ��ستقطاعات بو��سطة �جلهات 
�مل�ستلمة. و�سوف يتم �لإعالن عن عملية �لتخ�سي�س �لنهائي ورد فائ�س ��مو�ل �لكتتاب، �إن وجد، يف 

1433/6/8هـ )�ملو�فق 2012/4/29م(. لن يتم تخ�سي�س ك�سور �ل��سهم و��ي ���سهم مطروحة لالكتتاب تظل 
متبقية بعد جتميع ك�سور �ل��سهم �سيتم توزيعها بو��سطة مدير �لكتتاب على �مل�ستثمرين �ل�فر�د وفق تقديره 
ومبو�فقة من هيئة �ل�سوق �ملالية. )ر�جع ق�سم » ��حكام �لكتتاب وتعليماته – �لتخ�سي�س ورد �لفائ�س« من 

ن�سرة �لإ�سد�ر(.

االأرباح 

ت�ستحق �ل��سهم �ملطروحة لالكتتاب ن�سيبها من ��ية ��رباح تعلنها �ل�سركة بعد �لنتهاء من فرتة �لكتتاب لل�سنة 
�ملالية 2012م و�ل�سنو�ت �ملالية �لتي تليها. علمًا با�نه يجب، قبل توزيع ��ية ��رباح يف �مل�ستقبل �لتا�كد من عدم 

�إخالل �ل�سركة باللتز�مات �لنا�سئة عن �تفاقيات �لت�سهيالت �ملربمة مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�سندوق 
�لتنمية �ل�سناعي.)ر�جع ق�سم 10 »�سجل �ل�رباح و�سيا�ستها« من ن�سرة �لإ�سد�ر(. 

حقوق الت�سويت 

لل�سركة فئة و�حدة من �ل��سهم، وهي ل تت�سمن ��ية حقوق تف�سيلية. ويعطي كل �سهم حامله �سوتًا و�حدً�، 
ويحق لكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على �ل�قل ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة لل�سركة و�لت�سويت 

فيها، ويجوز للم�ساهم تفوي�س م�ساهمًا �آخر، من غري ��ع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة لينوب عنه يف ح�سور 
�جتماعات �جلمعية �لعامة. ملزيد من �لتفا�سيل حول �ل��سهم وحقوق �لت�سويت �ملت�سلة بها )ف�ساًل ر�جع 

ق�سم 14 »و�سف �ل��سهم«(.

فرتة احلظر 
يخ�سع �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون �لبائعون لقيد عدم جو�ز �لت�سرف يف ���سهمهم لفرتة مدتها �ستة ���سهر من تاريخ 

بدء تد�ول ���سهم �لكتتاب يف �ل�سوق �ملالية. بعد ��نتهاء فرتة �حلظر يجوز للم�ساهمني �لبائعني �لت�سرف يف 
اأ�شهمهم ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة الهيئة على ذلك.

ت�سجيل وتداول االأ�سهم 

مل ي�سبق تد�ول ���سهم �ل�سركة يف ��ي �سوق لال��سهم �سو�ء د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية ��و خارجها قبل 
طرحها لالكتتاب �لعام. وقد تقدمت �ل�سركة بطلب لهيئة �ل�سوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�سعودية لت�سجيل 

�ل��سهم يف �لقائمة �لر�سمية؛ وقد مت تقدمي كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة �لتي طلبتها �لهيئة ، وقد مت �حل�سول على 
جميع �ملو�فقات �ملتعلقة بن�سرة �لإ�سد�ر هذه و�ملتطلبات �لالزمة لطرح �ل��سهم.ومن �ملتوقع ��ن يبد�� تد�ول 

���سهم �ل�سركة يف �سوق �ل��سهم �ل�سعودية يف وقت قريب بعد �لنتهاء من عملية �لتخ�سي�س �لنهائي لال��سهم 
و�لإنتهاء من جميع �ملتطلبات ذ�ت �لعالقة )ف�ساًل ر�جع ق�سم »تو�ريخ مهمة للمكتتبني« من ن�سرة �لإ�سد�ر(

عوامل املخاطرة 

هناك خماطر حمددة مرتبطة بال�ستثمار يف �ل��سهم �ملطروحة لالكتتاب.ميكن ت�سنيف هذه �ملخاطر 
ب�سكل عام �إلى )1( خماطر مرتبطة بعمليات و�حتمالت �ل�سركة �مل�ستقبلية؛ )2( خماطر مرتبطة بال�سوق 

�ل�سعودية؛ )3( خماطر مرتبطة با��سهم �لكتتاب؛ )4( خماطر �سيا�سية و�قت�سادية وتنظيمية؛ و)5( �ملخاطر 
�ملرتبطة بامل�سروع �جلديد و�لنا�سئة عن خط �لإنتاج �لثالث.يجب در��سة هذه �ملخاطر بعناية قبل �تخاذ قر�ر 

بال�ستثمار يف ���سهم �لكتتاب )ر�جع ق�سم »عو�مل �ملخاطرة« يف ن�سرة �لإ�سد�ر(.

التكاليف 

تقدر �لتكاليف �ملتعلقة بالطرح بـ 24،5 مليون ريال �سعودي تقريبًا. �ساملة ��تعاب �مل�ست�سار �ملايل و�مل�ست�سارين 
�لقانونيني )لل�سركة وللم�ست�سار �ملايل( و�ملحا�سبني �لقائمني على �إعد�د �لتقارير و�مل�ست�سارين �لإعالميني 

وم�ست�ساري �لعالقات �لعامة و��تعاب متعهد �لتغطية �إ�سافة �إلى ��تعاب �جلهات �مل�ستلمة وم�ساريف �لت�سويق 
و �لطباعة و�لتوزيع وغريها من �مل�ساريف ذ�ت �لعالقة. حيث �ستكون �ل�سركة م�سئولة عن �لتكاليف �ملتعلقة 

باإ�سد�ر �ل��سهم �جلديدة فقط، بينما �سيتحمل �مل�ساهمون �لبائعون �مل�ساريف �ملتعلقة ببيع ���سهمهم وفق 
ن�سبة ملكية كل م�ساهم بائع لال��سهم �ملطروحة.



ي

تواريخ مهمة للمستثمرين

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
من 1433/5/24هـ )�ملو�فق 2012/4/16م( �إلى 1433/6/1هـ )�ملو�فق 2012/4/22م( فرتة االكتتاب

1433/6/1هـ )�ملو�فق 2012/4/22م( اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي لالأ�سهم ورد فائ�س االكتتاب 

)اإن وجد(
1433/6/8هـ )�ملو�فق 2012/4/29م( 

بعد ��ستيفاء جميع �ملتطلبات و�لإجر�ء�ت �لنظامية ذ�ت �لعالقة.التاريخ املتوقع لبدء تداول االأ�سهم

�لتو�ريخ �مل�سار �إليها يف �جلدول �لزمني ��عاله تقريبية. و�سوف يتم �لإعالن عن �لتو�ريخ �لفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف �ل�سحف �ملحلية �ليومية وعلى موقع 
.)www.cma.gov.sa( وموقع هيئة �ل�سوق �ملالية )www.tadawul.com.sa( تد�ول �لإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر �لكتتاب يف ���سهم �لإكتتاب على �مل�ستثمرين �ل�فر�د من �ملو�طنني �ل�سعوديني فقط و�مل�سار �إليهم بـ »�مل�ستثمرون �ل�فر�د«، مبا يف ذلك �ملر��ة �ل�سعودية 
رمن زوج غري �سعودي و�لتي ميكنها ��ن تكتتب يف ���سهم �ل�سركة با�سماء ��بنائها ل�ساحلها على ��ن تقدم ما يثبت ��نها مطلقة  �ملطلقة ��و�ل�رملة �لتي لديها ��بناء ق�سّ
ر. ويعد لغيًا�إكتتاب من �كتتب با�سم مطلقته، و�إذ� ثبت �لقيام بعملية من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب. ��و ��رملة وما يثبت ��مومتها لال�ولد �لق�سّ

�سوف تتوفر مناذج طلبات �لإكتتاب للمكتتبني خالل فرتة �لإكتتاب لدى فروع �جلهات �مل�ستلمة ��و من خالل مو�قعها �لإلكرتونية، وميكن �لإكتتاب �ي�سًا عن طريق 
�لنرتنت ��و �لهاتف �مل�سريف ��و ��جهزة �ل�سر�ف �لآيل �لتابعة للجهات �مل�ستلمة �لتي تقدم بع�س هذه �خلدمات ��و كلها للم�ستثمرين �سريطة ��ن يكون �مل�ستثمر 
قد �سبق ��ن ��سرتك يف ��حدى �لكتتابات �لتي جرت موؤخرً�، ويكون له ح�ساب لدى �جلهة �مل�ستلمة �لتي تقدم هذه �خلدمات، و��ن ل يكون قد طر�� ��ي تغيري على 

معلومات ��و بيانات �مل�ستثمر �خلا�سة منذ �آخر �كتتاب ��سرتك فيه.

يتعني ��ستيفاء طلبات �لكتتاب وفقًا للتعليمات �ملبينة يف ق�سم »��حكام �لكتتاب وتعليماته« يف هذه �لن�سرة.

يجب على كل ُمكتتب اأن يوافق على ال�شروط واالأحكام واأن ي�شتكمل كافة االأق�شام ذات ال�شلة يف ا�شتمارة طلب االكتتاب. حتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض اأي 
ا�شتمارة طلب اكتتاب، جزئيًا اأو كليًا، يف حالة عدم الوفاء باأي من �شروط االكتتاب واأحكامه اأو عدم اتباع التعليمات ح�شب االأ�شول ويف حينه. ال يجوز اإدخال 
تعديالت على ��ستمارة طلب �لكتتاب ��و �سحبها مبجرد تقدميها.وعالوة على ذلك، متثل ��ستمارة طلب �لكتتاب، فور تقدميها، �تفاقًا ُملزمًا قانونًيا بني �ملكتتب 

و�ل�سركة. )ر�جع ق�سم »��حكام �لكتتاب وتعليماته« من ن�سرة �لإ�سد�ر(.



ك

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س �ملعلومات �ل��سا�سية هذ� �إلى �إعطاء نظرة عامة وموجزة عن �ملعلومات �لو�ردة �سمن هذه �لن�سرة وعليه، فاإنه ل يحتوي على جميع �ملعلومات �لتي 
قد تكون مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين �ملحتملني. وبناًء عليه، يجب قر�ءة هذ� �مللخ�س باعتباره ُمقدمة لهذه �لن�سرة، ونن�سح م�ستلمي هذه �لن�سرة بقر�ءتها بالكامل 

و ��ن يكون ��ي قر�ر يتخذه �مل�ستثمرون �ملحتملون بال�ستثمار يف �ل��سهم قائمًا على هذه �لن�سرة يف جمملها.

ونلفت �نتباهكم �إلى ق�سم »�إ�سعار هام« يف �ل�سفحتني »��« و »ب« وق�سم »بيانات �لقطاع و�ل�سوق« )�لق�سم 6( �للتني تت�سمنان ملخ�سًا مل�سادر �ملعلومات �مل�ستخدمة 
يف ق�سم ملخ�س �ملعلومات �ل��سا�سية �ملاثل.

الشركة
تا��س�ست �سركة ���سمنت جنر�ن ك�سركة م�ساهمة )مقفلة( مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1484( وتاريخ 1426/08/28هـ )�ملو�فق2005/10/02م( م�سجلة يف 
�ل�سجل �لتجاري برقم 5950010479 ورخ�سة �سناعية رقم 1693/�س بتاريخ 1425/11/28هـ و�ملعدلة برقم 1949/�س بتاريخ 1428/7/2هـ ورقم 5482/�س 
بتاريخ 1432/7/25هـ. ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف اإنتاج االأ�شمنت البورتلندي العادي )Ordinary Portland Cement()OPC( و�ل��سمنت �ملقاوم 
ل�مالح �لكربيتات )Sulfate Resistant Cement( )SRC(، و�لتي تهدف �سركة ���سمنت جنر�ن ببيعها ب�سكل رئي�سي يف ع�سري وجاز�ن باملنطقة �جلنوبية، 
�إلى ذلك، تقوم �ل�سركة بتجارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجاتها ومو�د �لبناء، تا��سي�س �و�لإ�سرت�ك يف  ومدن �لطائف وجدة ومكة يف �ملنطقة �لغربية، بالإ�سافة 
تا��سي�س �سركات �خلدمات �ل�سناعية بغر�س توفري �ل�سيانة وخدمات للم�سانع، �إد�رة وت�سغيل م�سانع �ل��سمنت، ومتلك �ل�ر��سي و�لعقار�ت وبر�ء�ت �لإخرت�ع 

و�لإ�ستفادة منها يف حتقيق ��غر��سها �مل�ساهمة.

 تا��س�ست �ل�سركة بر���س مال قدره )1.150.000.000( مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، مق�سم �إلى )115.000.000( مائة وخم�سة ع�سر مليون �سهمًا 
عاديًا بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد. يف تاريخ 1432/12/25هـ )�ملو�فق 2011/11/21م( قررت �جلمعية �لعامة غري �لعادية 
زيادة ر���س مال �ل�سركة مببلغ )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، من )1.150.000.000( مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي 
�إلى )1.700.000.000( مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي. وقد متت �لزيادة �جلزئية عن طريق �إ�سد�ر ���سهم بقيمة )69.000.000( ت�سعة و�ستون مليون 
ريال �سعودي مق�سمة �إلى )6.900.000( �ستة ماليني وت�سعمائة ��لف �سهم للم�ساهمني �حلاليني، عن طريق حتويل �لحتياطي �لنظامي �إلى ر���س �ملال، هذ� وقد 
�كتتب �مل�ساهمون �حلاليون �ملذكورة ��سمائهم يف )ق�سم )3-2( »هيكل �مل�ساهمني«( يف ما جمموعه )121.900.000( مائة وو�حد وع�سرون مليون وت�سعمائة 
��ما بقية �ل��سهم و�لبالغ  ��لف �سهمًا عاديًا و�لبالغ قيمتها )1.219.000.000( مليار ومائتان وت�سعة ع�سر مليون ريال �سعودي، دفعو� قيمتها �ل�سمية كاملة. 
عددها )48.100.000( ثمانية و��ربعون مليون ومائة ��لف �سهم بقيمة )481.000.000( ��ربعمائة وو�حد وثمانون مليون ريال �سعودي، و�لتي متثل )%28،29( 
بيع  �مل�ساهمون �حلاليون على  و�فق  �لعام،  �لطرح لالكتتاب  �لعام. وكجزء من عملية  ف�سوف تطرح لالكتتاب  �ملال(،  ر���س  زيادة  �ل�سركة )بعد  مال  ر���س  من 
)36.900.000( �ستة وثالثون مليون وت�سعمائة ��لف �سهم على �جلمهور، حيث متثل )21.71%( من ر���س مال �ل�سركة )بعد زيادة ر���س �ملال(. �سوف يتم طرح 
�ل��سهم �جلديدة )48.100.000( ثمانية و��ربعون مليون و مائة ��لف �سهمًا بالإ�سافة �إلى )36.900.000( �ستة وثالثون مليون وت�سعمائة ��لف �سهم �لتي �سيقوم 
ببيعها �مل�ساهمون �حلاليون على �جلمهور من خالل �لكتتاب �لعام مبا ميثل 50% من ر���س مال �ل�سركة )بعد زيادة ر���س �ملال( لي�سبح ر���س مال �ل�سركة بعد 
�لكتتاب )1.700.000.000( مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى )170.000.000( مائة و�سبعون مليون �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها )10( 

ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم.بني �جلدول �لتايل مر�حل �لتغري يف ر��س مال �ل�سركة �إلى مابعد �لطرح:

األف ريال �سعودي
قبل ر�سملة االإحتياطي النظامي 

)كما يف 2011/9/30م(
بعد ر�سملة االإحتياطي النظامي 

)كما يف 2011/12/31م(

كما يف 2011/12/31م 

)مبدئياً بعد االإكتتاب(

1.219.0001.700.000*1.150.000ر���س �ملال �ملدفوع

69.173669669�لإحتياطي �لنظامي

75.1483.4603.460�ل�رباح �ملبقاة

1.294.3211.223.1281.704.128اإجمايل حقوق امل�ساهمني

70.000140.000140.000قرو�س ق�سرية �ل�جل

400.370553.500553.500قرو�س طويلة �ل�جل

470.370693.500693.500اإجمايل القرو�س

1.764.6911.916.6282.397.628اإجمايل راأ�س املال

*بعد �ملو�فقة على قر�ر �جلمعية �لعامة غري �لعادية، قامت �ل�سركة بر�سملة �لإحتياطي �لنظامي �لبالغ 69 مليون ريال �سعودي و�لذي ��دى �إلى زيادة ر���س مال 
�ل�سركة �إلى 1.219 مليون ريال �سعودي.



ل

كبار المساهمين المؤسسين
يقدم �جلدول �لتايل ��سماء �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني �لذين ميتلكون ن�سبة 5% و��كرث من ���سهم �ل�سركة، �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة.

الن�سبة امللكية غري املبا�سرةالن�سبة امللكية املبا�سرةعدد االأ�سهماال�سم

ل يوجد26،086%31.798.940ماجد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم1

ل يوجد13،043%15.898.940عبد �هلل بن عبد �لعزيز بن �سالح �لر�جحي2

0،041%7،205%8.783.176حممد بن مانع بن �سلطان �با لعال3

ل يوجد6،347%7.736.940�سركة عبد �للطيف �سعود �لبابطني و�خو�نه للتجارة و�ملقاولت4

ل يوجد6،087%7.420.000�سركة جمموعة �سكاب5

ل يوجد6،087%7.420.000�ل�مري م�سعل بن �سعود بن عبد �لعزيز �آل �سعود6

64،855%79.057.996االإجمايل
�مل�سدر: �سركة ���سمنت جنر�ن

الرسالة واإلستراتيجية وعمليات التصنيع

الرسالة

تعزيز مكانة �ل�سركة يف �ل��سو�ق �ملبا�سرة من خالل توفري منتج عايل �جلودة مبوثوقية و�لإلتز�م باملمار�سات �لتجارية �لفعالة مبا يعظم �ملردود �لإقت�سادي جلميع 
�ل�طر�ف ذ�ت �لعالقة و�لإ�ستفادة من �إرتفاع �لطلب يف �ل��سو�ق �لو�عدة.

اإلستراتيجية

تعتزم �ل�سركة على ��ستنفاذ طاقاتها يف تلبية �حتياجات �ل��سو�ق �ملجاورة وت�سويق �لفائ�س يف �ل��سو�ق �لبعيدة �لو�عدة ذ�ت �لفر�س �لغري م�ستغلة عن طريق 
ترويج جودة �ملنتج و��ستخد�م �آليات لوج�ستية1 حتقق تطلعات �لعمالء.

عمليات التصنيع

يقوم �مل�سنع �لرئي�سي ل�سركة ���سمنت جنر�ن بعمليات �لتنقيب و�لتعدين للمو�د �خلام �لالزمة ل�سناعة �ل��سمنت يف موقعه بالقرب من منطقة �سلطانة/ جنر�ن 
على بعد نحو 240 كم �سمال �سرق جنر�ن ويتكون من خطني لإنتاج �لكلنكر و�ل��سمنت.  

تبلغ �لطاقة �لإنتاجية للخط �ل�ول 6.000 طن من �لكلنكر يف �ليوم وبطاقة طحن قدرها 6.400 طن من �ل��سمنت يف �ليوم وقد بد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �سهر 
��كتوبر من عام 2007م، ومت ��ستالم �خلط �ل�ول من �ملقاول �لرئي�سي يف �سهر ينايرعام 2009م. وكان �لتا�خري يف ��ستالم �خلط �ل�ول ب�سبب �لوقت �لالزملالنتهاء 
من كافة �ل�عمال �ملدنية و��عمال �إقامة �لهياكل �لفولذية، و��عمال تركيب �ملعد�ت و�ل�عمال �لتجريبية، وتقدمي �سهادة ��د�ء �ختبار من قبل �ملقاول �لرئي�سي. كما 
تبلغ �لطاقة �لإنتاجية للخط �لثاين 3.000 طن من �لكلنكر يف �ليوم وقد بد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �سهر يوليو من عام 2008م، و��ستمرت مدة �لإنتاج �لتجريبي 

حو�يل ��ربعة ���سهر، وتطلب �سهرين �إ�سافيني لإ�ستكمال �ختبار�ت �ل�د�ء قبل ��ستالم �خلط �لثاين من �ملقاول �لرئي�سي يف �سهر يناير عام 2009م.

وبالإ�سافة �إلى ذلك، مت �إن�ساء وحدة طحن ���سمنت م�ستقلة بطاقة �إنتاجية قدرها 5.800 طن من �ل��سمنت يف �ليوم بالقرب من منطقة عاكفة �لتي تقع على 
م�سافة نحو 70 كم غرب جنر�ن. وقد بد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �سهر ��بريل 2009م، وقد ��ستلمت �سركة جنر�ن وحدة �لطو�حني من �ملقاول �لرئي�سي يف مايو عام 

2009م.

وتبلغ طاقة �إنتاج �لكلنكر �لإجمالية يف �ل�سركة حاليًا 9.000 طن يوميًا وطاقة طحن �ل��سمنت �لإجمالية 12.200 طن يوميًا. وت�ساعد طاقة �لطحن �لإ�سافية 
�ل�سركة لإنتاج �ل��سمنت من خمزون �لكلنكر ملو�جهة ��ي زيادة يف �لطلب على �ل��سمنت. وتهدف �ل�سركة �إلى �إن�ساء خط �إنتاج ثالث )»�خلط �لثالث«( يف موقع 
�مل�سنع �لرئي�سي يف �سلطانة بطاقة �إنتاجية تبلغ 6.000 طن من �لكلنكر يوميًا وطاقة طحن قدرها 8.000 طن من �ل��سمنت يوميًا ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد على 
�ل��سمنت.وقد بد��ت ��عمال بناء �خلط �لثالث يف 7 يناير عام 2012م، ومن �ملتوقع ��ن يبد�� �لإنتاج �لتجريبي لهذ� �خلط يف نهاية �لربع �لثاين من عام 2013م، 
و�لإنتاج �لتجاري يف بد�ية �لربع �لر�بع من عام 2013م وبت�سغيل هذ� �خلط �ستزيد طاقة �إنتاج �لكلنكر �لإجمالية لل�سركة لت�سل �إلى 15.000 طن من �لكلنكر 

يوميًا وطحن �ل��سمنت لت�سل �إلى 20.200 طن يوميًا.

1 ��كدت �ل�سركة ��نه يف �لوقت �حلايل تدر�س مقرتحًا لإن�ساء �سركة نقل خا�سة بها لت�سويق منتجاتها وتقدمي خدمات �لنقل لالآخرين، و تقوم �سركة �رن�ست �ند يونغ باإعد�د تقرير متهيدي لهذ� �لغر�س.



م

1 و2 و3، مبا ميّكن كل من هذه اخلطوط من  للخطوط  املبددة  الطاقة احلرارية  ا�شتغالل  واالإن�شاء مل�شنع  والتوريد  الهند�شة  توفري  اأي�شا  ال�شركة  وقد طلبت 
��سرتد�د و�إعادة ��ستخد�م ما ن�سبته 22-24% من �حلر�رة �لنا�سئة عن �حلرق يف �إطار عملية �حلرق –يف عملية �لكلنكر- )ملزيد من �لتفا�سيل يرجى مر�جعة 

�لق�سم 12-3 من هذه �لن�سرة(.

ب�سكل عام فاإن �لطاقة �لإنتاجية �لكاملة للم�سنع هي 2،88 مليون طن من �لكلنكر )خطي �لإنتاج( على ���سا�س ��يام ت�سغيل تقديرية 320 يوم ) بحيث ي�سمح ملدة 
45 يوم تقريبًا لل�سيانة �لدورية و�لطارئة(. 

بلغ �لإنتاج �لتجاري يف 2010م 2،36 مليون طن من �لكلنكر على مد�ر 260 يومًا )توقف �لإنتاج ملدة 60 يومًا ب�شبب اإغالق خطوط االإنتاج نتيجة عطل كهربائي 
�لإنتاج  ب�سكل د�ئم من متو�سط  و�لتي مت حلها  �مل�سكلة  ABB2 لت�سحيح  بالإ�ستعانة بخرب�ء من �سركة  �ل�سركة  نتج عنه م�ساكل فنية �خرى، وقد قامت  و�لذي 
�لتجاري بني �خلطني، وهو ما يعادل ن�سبة ��ستغالل حو�يل 82% من �لطاقة �ملقدرة يف �مليز�نية. وتوقعت �ل�سركة زيادة ��ستغالل طاقتها �ملقدرة يف �مليز�نية خالل 
عام2011م. وكان معدل ��ستغالل �لطاقة �ملقدر يف �مليز�نية للم�سنع يف عام 2011م 2،62 مليون طن، بينما بلغ �لنتاج �لتجاري 2،39 مليون طن، وذلك ب�سبب 
توقف االنتاج ملدة �شهرين ب�شبب اإغالق خطوط االنتاج نتيجة لنق�ض الوقود الالزم، )وحلل هذه امل�شكلة تقوم ال�شركة حاليًا باإ�شتخدام كميات الوقود الفائ�شة 
و�لناجتة عن توقفات �ل�سيانة للخط �ل�ول لت�سغيل �خلط �لثاين( وهو ما يعادل ن�سبة ��ستغالل حو�يل 84% من �لطاقة �ملقدرة يف �مليز�نية. ومن �ملخطط ��ن تكون 

�لطاقة �لإنتاجية �لت�سميمية للخط �لثالث 2 مليون طن من �ل��سمنت �سنويًا. 

يقع �مل�سنع �لرئي�سي يف موقع �إ�سرت�تيجي بالقرب من �لطريق �ل�سريع بني جنر�ن و�لريا�س، على م�سافة نحو 300 كم من �حلدود �ليمنية.كما ��ن وحدة �لطو�حني 
تقع على م�سافة نحو 45 كم من �حلدود �ليمنية، وهي ��قرب �إلى �لعمالء �حلاليني و�ملحتملني يف منطقة ع�سري.

المزايا التنافسية

ترى �ل�سركة ��نها تتمتع باملز�يا �لتناف�سية �لتالية:

�ملوقع �لإ�سرت�تيجي �

توفر �حتياطات كبرية من �ملو�د �خلام �لالزمة على مقربة من �مل�سنع �لرئي�سي. �

�ملُدخالت و�ملنتجات عالية �جلودة �

�ملر�فق �حلديثة �

تكلفة �لإنتاج �لتناف�سية �

فريق �إد�ري موؤهل ومتمر�س �

ُم�سغلون فنيون موؤهلون ومتمر�سون �
يرجى �لرجوع �إلى ق�سم »�ملز�يا �لتناف�سية« بن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية للح�سول على معلومات �إ�سافية عن �ملز�يا �لتناف�سية لل�سركة.

نظرة عامة على السوق3

�سهد ��ستهالك �ل��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية زيادة من 16،9 مليون طن عام 1999م �إلى 48،5 مليون طن عام 2011م. هذ� وتعد �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
��كرب �سوق بناء يف منطقة �ل�سرق �ل�و�سط حيث يتم ��ستثمار فائ�س �ل�سيولة من تدفقات ��مو�ل �لنفط يف قطاع �لعقار�ت. 

لقد كان قطاع �لبناء ي�سكل يف �ملا�سي �ملحرك �لرئي�سي ل�ستهالك �ل��سمنت، ممثاًل 90% تقريبًا من كافة مبيعات �ل��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.ومن 
بني ن�سبة �لـ 90 % �مل�سار �إليها �آنفًا، كانت 60% تذهب للقطاع �ل�سكني، مما يجعلها �ل�سوق �مل�ستهدفة �ل�كرث ��همية، فيما تذهب �لـ30% �ملتبقية للقطاع �لتجاري 
و�ملوؤ�س�سي. ويف �ملقابل، كان �لإنفاق على �لبنية �لتحتية يحظى بح�سة ��قل ن�سبيًا )10%( من مبيعات �ل��سمنت يف �ملا�سي، لكنه ���سبح يوؤثر على منو �لطلب على 
�ل��سمنت يف �ل�سنو�ت �ل�خرية.ومن �ملتوقع ��ن ي�ستمر هذ� �لجتاه، حيث �إن �حلكومة ��علنت ��ي�سًا عن �لعديد من »�مل�سروعات �ل�سخمة« بف�سل �رتفاع �إير�د�ت 

�لنفط.

يوجد كما هو يف تاريخ هذ� �مل�ستند 16 �سركة ���سمنت تعمل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. يلخ�س �جلدول �لتايل �لطاقة �لإنتاجية �حلالية للم�سانع �لقائمة يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لطاقة �لإنتاجية �لتي �سيتم �إ�سافتها خالل �ل�سنو�ت حتى 2014م.

2 هي �سركة ر�ئدة عامليايف تقنياتالطاقةو�لتكنلوجيا�لتي متكن �ملر�فق �لعامة وعمالئها من �مل�سانععلى حت�سني ��د�ئهمفي حينخف�سال�ثر على �لبيئة
3  �مل�سدر: تقرير �سركة �رن�ست �ند يونغ لدر��سة �ل�سوق



ن

شركات األسمنت السعودية

�سركة االأ�سمنت
القدرة االإنتاجية 

)مليون طن يف ال�سنة(
الطاقة االإنتاجية االإ�سافية 

املتوقعة )مليون طن يف ال�سنة(
تو�سعة م�سنع حايل/ 

اإن�ساء م�سنع جديد
ال�سنة املتوقعة االإنتاجية 

االإ�سافية

-ليوجد-7،68���سمنت �ل�سعودية

-ليوجد-3،2���سمنت �ل�سرقية

-ليوجد-6،08���سمنت �ليمامة

-ليوجد-3،52���سمنت �لق�سيم

-ليوجد-3،84���سمنت �لريا�س

-ليوجد-1،92���سمنت �ملدينة

2012متو�سع42،5���سمنت ينبع

-ليوجد-3،84���سمنت �لعربية

-ليوجد-1،28���سمنت تبوك

2012متو�سع6،081،6���سمنت �جلنوبية

2014متو�سع2،882���سمنت جنر�ن

�سركة ���سمنت �ملنطقة 
�ل�سمالية

2013متو�سع1،920،96

-ليوجد-1،60���سمنت �جلوف

2012مم�سنع جديد0،441،00���سمنت �ل�سفوة

2013مم�سنع جديد1،60-���سمنت حائل

2014مم�سنع جديد1،60-���سمنت �لباحة

48،9811،26�لإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق

األسواق الرئيسية المستهدفة لشركة أسمنت نجران

تهدف �سركة ���سمنت جنر�ن �إلى تلبية �لطلب �ملتز�يد على �ل��سمنت يف �ململكة، مع �لرتكيز ب�سفة خا�سة على �ملنطقة �جلنوبية، ومدنالطائف وجدة ومكة يف 
�ملنطقة �لغربية. وتنوي �ل�سركة تلبية �لطلب �لإ�سايف على �ل��سمنت يف �ملنطقة من خالل �لتو�سع يف من�ساآتها �حلالية )للح�سول على مزيد من �ملعلومات ب�سا�ن 

خطط �ل�سركة للتو�سع، ف�ساًل مر�جعة ق�سم 12-2 »�خلط �لثالث« من �لن�سرة(.

المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية

تتكون �ملنطقة �جلنوبية من مدجناز�ن وع�سري و�لباحة وجنر�ن. ويف عام 2011م بلغ ��ستهالك �ل��سمنت باملنطقة �جلنوبية 7،58 مليون طن يف �ل�سنة، وهو ما 
يقارب 15،6% من �ل�ستهالك �ملحلي للمملكة.

�لتجارية  و�ملجمعات  �ل�سياحية  و�مل�ساريع  و�ل�سكنية  �لإد�رية  �مل�ساريع  ي�سمل  �ملنطقة �جلنوبية. وهذ�  �لتجارية طفرة غري م�سبوقة يف مدن  �لبناء  ��عمال  ت�سهد 
ومر�كز �لت�سوق. و�إلى جانب تلك �مل�ساريع، مت ��ي�سًا تد�سني عدد من �مل�ساريع �ل�سخمة يف �ملنطقة. و�سيكون ��كرب هذه �مل�ساريع مدينة جاز�ن �لقت�سادية و�لتي مت 
تد�سينها يف نوفمرب 2006م4، �إذ ت�سري �لتقدير�ت �إلى ��نها �سوف ت�ستهلك ��ثناء �إن�سائها ما يزيد على 6 مليون طن من �ل��سمنت على مد�ر 6 �سنو�ت. و�إجماًل، �رتفع 

��ستهالك �ل��سمنت يف �ملنطقة �جلنوبية من 4،7 مليون طن يف عام 2009م �إلى 7،58 مليون طن يف عام 2011م، ��ي بزيادة ن�سبتها %61،28.

وي�سيطر على �سوق �ل��سمنت باملنطقة �جلنوبية حاليًا م�سنعان وهما �سركة ���سمنت �جلنوبية و�سركة ���سمنت جنر�ن، وهما م�سنعا �ل��سمنت �لوحيد�ن يف �ملنطقة. 
وتعتزم �سركة ���سمنت �جلنوبية زيادة طاقتها �لإنتاجية مبقد�ر 1،6 مليون طن يف عام 2012م. كما تخطط �سركة ���سمنت جنر�ن لإ�سافة خط �إنتاج ثالث يف 
م�سنعها �لرئي�سي بالقرب من �سلطانة مبنطقة جنر�ن، مما يزيد �لطاقة �لإنتاجية مبقد�ر 2،08 مليون طن يف �ل�سنة من �ل��سمنت. وبهذ� �سوف ترتفع �لقدرة 

�لإنتاجية �لإجمالية يف �ملنطقة �إلى 10،56 مليون طن يف عام 2012م.

وفيما يلي تو�سيح حلجم �ل�ستهالك من �ل�سمنت يف كل منطقة يف عام 2011م.
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بيان تفصيلي الستهالك األسمنت في المنطقة الجنوبية في عام 2011م

مليون طن يف ال�سنةاملنطقة

2،00جاز�ن

3،42ع�سري

0،98�لباحة

1،18جنر�ن

7،58االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

�سوف تكون منطقة جنر�ن، و�لذي بلغ تعد�د �سكانها يف عام 2011م ��كرث من 500.000 ن�سمة، �سوقًا رئي�سيًا ملنتجات �ل�سركة. ومن �ملخطط على مد�ر �ل�سنو�ت 
�لثالث �لقادمة �إن�ساء �لعديد من �مل�ساريع �حليوية �لتي تخدم منطقة جنر�ن. جدير بالذكر ��ن �ل�ن�سطة �لإن�سائية �سهدت زيادة على مد�ر �ل�سنو�ت �ل�خرية بف�سل 

عدد من �مل�ساريع �جلاري تنفيذها من قبل �حلكومة.

وفيما يلي بع�س �مل�ساريع �لهامة �جلاري تنفيذها ��و �ملقرتح تنفيذها يف منطقة جنر�ن:

م�ساريع معاجلة �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي: �لهدف من هذ� �مل�سروع هو توفري �ملياه ملنطقة جنر�ن و�سرورة، بتكلفة قدرها 400 مليون ريال �سعودي، وقد مت  �
�لبدء يف تنفيذ �مل�سروع. )�مل�سدر: وز�رة �سوؤون �ملياه و�لكهرباء(

جامعة جنر�ن: هناك عدة م�ساريع قائمة حتت �لتنفيذ يف جامعة جنر�ن، و�سيتم �لإعالن عن �ملزيد من �ملناق�سات �ملرتبطة بهذ� �مل�سروع عما قريب، وقد  �
ي�ستغرق عامني لإ�ستكمال كافة �مل�سروع. )�مل�سدر: وز�رة �لتعليم �لعايل(

تو�سعة مطار جنر�ن: مت �لبدء يف تنفيذ ��عمال �ملطار �جلديد، وما ز�ل بع�س ��عمال �لرتميم ل�سالت �ملطار �لقدمي م�ستمرً�. )�مل�سدر: هيئة �لطري�ن  �
�ملدين(

�لإ�سكان وم�ساريع �لبنية �لتحتية: مت �لبدء يف بناء 1.062 وحدة �سكنية �ملخططة لها يف جنر�ن، وهو م�سروع م�ستمر وقد ي�ستغرق عام �آخر لإ�ستكمال  �
�مل�سروع. )�مل�سدر: وز�رة �لإ�سكان(

�ملد�ر�س: ي�سم هذ� �مل�سروع ��كرث من 35 مدر�سة جديدة، وهي يف �إطار �لتنفيذ يف منطقة جنر�ن و�سرورة، بالإ�سافة �إلى بع�س م�ساريع �لرتميم للمد�ر�س  �
�لقدمية. )�مل�سدر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم(

�إلى تو�سيع وترميم  � �لتنفيذ، بالإ�سافة  �إطار  �مل�سروع بناء م�ست�سفيات جديدة يف �ملنطقة بقيمة 102 مليون ريال �سعودي، وهي حتت  �مل�ست�سفيات: ي�سم 
�مل�ست�سفيات �لقائمة. )�مل�سدر: وز�رة �ل�سحة(

بالإ�سافة �إلى ما تقدم، فقد بد��ت �ململكة �لعربية �ل�سعودية ببناء مدينة جاز�ن �لقت�سادية و�لتي تعترب من ��هم �ملدن �لقت�سادية، بتكلفة ��ستثمارية تزيد عن 
100 مليار ريال �سعودي. وقد مت تد�سينها من قبل خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود، حفظه �هلل، يف نوفمرب عام 2006م5. وتتوقع 

�ل�سركة ��ن تكون هذه �مل�ساريع، مبا يف ذلك مدينة جاز�ن �لقت�سادية، ���سو�قًا رئي�سية ملنتجات �سركة ���سمنت جنر�ن.

ملخص المعلومات المالية

يجب قر�ءة �ملعلومات �ملالية �ملنتقاه ��دناه بالقرت�ن مع �لقو�ئم �ملالية �ملدققة لل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ، وهذ� ي�سمل يف 
جميع �ل�حو�ل �لإي�ساحات �ملرفقة بها و�ملدرجة يف ��ق�سام ��خرى من هذه �لن�سرة.

أبرز البيانات المالية األساسية )باأللف ريال سعودي(

ال�سنة املالية 2009مال�سنة املالية 2010مال�سنة املالية 2011م

�ل�د�ء �لت�سغيلي

697.454634.430373.230�إجمايل �ملبيعات

)195.424()336.701()401.048(تكلفة �ملبيعات

296.406300.728177.806�لربح �لإجمايل

)19.840()23.695()23.866(�مل�سروفات �لعامة و�لإد�رية

17.066--عائد �ل�ستثمار/ )�خل�سارة(
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ع

ال�سنة املالية 2009مال�سنة املالية 2010مال�سنة املالية 2011م

234.634241.720152.066�لدخل �ل�سايف/ )�خل�سارة(

�لو�سع �ملايل

298.218304.534241.173�ملوجود�ت �ملتد�ولة

1.701.0781.538.5771.556.008�ملوجود�ت �لثابتة

1.843.1111.825.123 1.999.296�إجمايل �ملوجود�ت

218.507161.961247.791�ملطلوبات �ملتد�ولة

557.661383.153�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

776.168545.114509.846�إجمايل �ملطلوبات

1.223.1281.297.9971.315.277حقوق �مل�ساهمني

�ملوؤ�سر�ت �لرئي�سية

47،6%47،40%42،45%هام�س �لربح �لإجمايل

40،7%38،1%33،64%هام�س �لربح/ )�خل�سارة( �ل�سايف

)x( 1،41،91،0�لن�سبة �ملتد�ولة

27،9%29،57%38،82%�إجمايل �ملطلوبات �إلى �إجمايل �ملوجود�ت

38،8%42%63،46%�إجمايل �خل�سوم �إلى �إجمايل حقوق �مللكية

11،6%18،6%19،18%�لعائد / )�خل�سارة( على حقوق �مللكية

8،3%13،1%11،73%�لعائد/ )�خل�سارة( على �ملوجود�ت

87،8%70،1%9،93%معدلت منو �لإير�د�ت

-59،0% )2،93%(معدل منو �ل�رباح
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

ملخص عوامل المخاطرة

�لكتتاب، مبا يف ذلك  ���سهم  �ل�ستثمار يف  قر�ر  �تخاذ  قبل  �لن�سرة  �لو�ردة يف هذه  �ملعلومات  �إلى جميع  �لعتبار  بعني  �لنظر  �ملحتملني  �مل�ساهمني  يجب على 
�ملخاطرة �ملذكورة ��دناه وو�لتي تناولناها مبزيد من �لتف�سيل يف �لق�سم رقم )2( من هذه �لن�سرة حتت عنو�ن »عو�مل �ملخاطرة«.

�ملخاطر �ملرتبطة بعمليات و�حتمالت �ل�سركة �مل�ستقبلية

حمدودية �لبيانات �ملالية �ل�سابقة �

�لعتماد على �ملوظفني �لرئي�سيني �

�لعتماد على �لتفاقيات مع ��طر�ف ثالثة �

خماطر ���سعار �لفائدة �

خماطر �لتا�مني �

�لرت�خي�س و�لت�ساريح  �

خماطر �ملعد�ت �

خماطر تكلفة �لإنتاج و�لعطال �

خماطر �لتمويل �

�ملخاطر �لت�سغيلية و��حد�ث �لقوة �لقاهرة �

�حلفاظ على �لعالقات مع �لعمالء �

�ملخاطر �ملرتبطة بعيوب �ملنتج �

�ملخاطر �ملرتبطة برخ�سة حمجر مو�د �خلام �



ف

خماطر �مل�ساريع �جلديدة �ملرتبطة باإن�ساء �خلط �لثالث �

�ل�سعودة �

خماطر �لتمويل �لإ�سايف  �

خماطر ح�سر ���سول �ل�سركة �

�لتا�مني �سد �ملخاطر �

�ملخاطر �ملرتبطة باإ�سطول �لنقل  �

�سبكات �لتوزيع �
�ملخاطر �ملرتبطة ب�سوق �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�ملخاطر �ملرتبطة بالقت�ساد �

�ملناف�سة �

انخفا�ض ن�شاط االإن�شاء �

عو�مل �لعر�س و�لطلب �

�ملخاطر �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لتنظيمية �

�ملخاطر �ل�سيا�سية �

�لبيئة �لتنظيمية �

�حلظر �ملفرو�س على ت�سدير �لإ�سمنت �
�ملخاطر �ملرتبطة با��سهم �لكتتاب

عدم وجود �سوق �سابق لال��سهم �

�ل�سيولة وتقلب ���سعار �ل��سهم �

خماطر بيع �ل��سهم م�ستقباًل �

توزيع �ل�رباح  �
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تعريفات واختصارات. 1

يبني �جلدول �لتايل تعريفات و�خت�سار�ت حمددة ُم�ستخدمة يف هذه �لن�سرة.

التعريف واالخت�ساراتاملُ�سطلح املُعرَّف

 �لإدر�ج
�إدر�ج �ل��سهم يف �لقائمة �لر�سمية وقبول تد�ول ���سهم �لكتتاب يف �سوق �ل�ور�ق �ملالية 

وفق �ملادة 28من قو�عد �لإدر�ج

�مل�ست�سارون
م�ست�سارو �ل�سركة فيما يتعلق بالكتتاب و�لو�ردة ��سماوؤهم يف �ل�سفحة )د( من هذه 

�لن�سرة 

عقد تا��سي�س �ل�سركةعقد �لتا��سي�س

�سركة BDO �لدكتور/ حممد �لعمري و�سركاه، حما�سبون و��ست�ساريون�ملحا�سب �لقانوين

هيئة �ل�سوق �ملالية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية�لهيئة ��و هيئة �ل�سوق �ملالية

جمل�س �إد�رة �ل�سركة�ملجل�س ��و جمل�س �لإد�رة

يوم �لعمل
��ي يوم )عد� �خلمي�س و�جلمعة و�لعطل �لر�سمية( تفتح فيه �جلهات �مل�ستلمة ��بو�بها 

باململكة �لعربية �ل�سعودية من ��جل مز�ولة �ل�عمال �مل�سرفية �ملعتادة

�لنظام �ل��سا�سي لل�سركة�لنظام �ل��سا�سي

�لت�سهيالت �لتمويلية من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
�لت�سهيالت �لتمويلية من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي �ملبينة يف �لق�سم 15-4-1 من ن�سرة 

�لإ�سد�ر �حلالية
CAGRمعدل �لنمو �ل�سنوي �ملركب

�لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة�لرئي�س �لتنفيذي

CML
قانون �ل�سوق �ملالية �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ، 

وتعديالته

CNBM
�سركة �ل�سني �لوطنية ملو�د �لبناء، وهي مقاول �لباطن �لرئي�سي للخط �لثاين ووحدة 

�لطو�حني

نظام �ل�سركات
نظام �ل�سركات �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/6 بتاريخ 1385/3/22هـ، 

وتعديالته

�سركة ���سمنت جنر�ن �ل�سعودية، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية�ل�سركة ��و �سركة ���سمنت جنر�ن

لئحة حوكمة �ل�سركات
لئحة حوكمة �ل�سركات �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�سادرة عن هيئة 
�ل�سوق �ملالية مبوجب �لقر�ر رقم 2006/2/2/1م بتاريخ 1427/10/21هـ )�ملو�فق 

2006/11/12م(

��ع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة و�لو�رد ���سمائهم يف �سفحة )44( من هذه �لن�سرة��ع�ساء جمل�س �لإد�رة

�ل�سوق �ملالية ��و تد�ول
�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية �لتي تعمل بنظام �إلكرتوين للتد�ول يف �ل�ور�ق �ملالية �ملدرجة 

د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية

جمعية عامة غري عادية للم�ساهمني ُمنعقدة وفق �لنظام �ل��سا�سي�جلمعية �لعامة غري �لعادية

�ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال �ملحدودة�مل�ست�سار �ملايل

�تفاقيات �لتمويل �ملبينة يف �لق�سم 15-4 من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية�تفاقيات �لتمويل

حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية�حلكومة

وحدة طو�حني �ل��سمنت �لتابعة لل�سركة و�لو�قعة يف عاكفة، �ملنطقة �جلنوبيةوحدة �لطو�حني 

 )HCRDI( معهد هيفي ل�بحاث وت�سميمات �ل��سمنت
معهد هيفي ل�بحاث وت�سميمات �ل��سمنت وهي �سركة تابعة ملجموعة CNBM، م�سوؤولة 

عن ت�سغيل و�سيانة وحدة �لطو�حني

هولتك لال�ست�سار�ت �خلا�سة �ملحدودة، �لهندهولتك

�مل�ستثمرون �ل�فر�د
ي�سمل �ملو�طنني �ل�سعوديني، مبا يف ذلك �ملر��ة �ل�سعودية �ملطلقة ��و �ل�رملة �لتي لها ��ولد 

ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها ��ن تكتتب با�سماء ��بنائها ل�ساحلها. ق�سّ
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�ململكة �لعربية �ل�سعودية�ململكة ��و �ل�سعودية

�ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال �ملحدودةمدير �لإ�سد�ر

�خلط �ل�ويل لإنتاج �لكلنكر و�ل��سمنت �لو�قع يف �مل�سنع �لرئي�سي�خلط �ل�ول

خط �إنتاج �لكلنكر �لثاين يف �مل�سنع �لرئي�سي�خلط �لثاين

خط �إنتاج �لكلنكر �لثالث يف �مل�سنع �لرئي�سي�خلط �لثالث

�لكلنكر
 �ملادة �ل�سا�سية �لتي تدخل ب�سناعة �ل�سمنت، تخلط مع �ملو�د �ل�ولية

و�لكلنكر يتكون من �ملو�د �جلريية و�لطينية

قو�عد �لإدر�ج
قو�عد �لإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية وفق �ملادة 6 من قانون �ل�سوق �ملالية �ملن�سور 

مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ )�ملو�فق 31 يوليو 2003م(

�مل�سنع �لرئي�سي
مر�فق �لإنتاج �لرئي�سية �لتابعة لل�سركة و�لو�قعة بالقرب من �سلطانة يف منطقة جنر�ن 

وت�سمل �خلطني �ل�ول و�لثاين

�إد�رة �ل�سركة�لإد�رة

�سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة، وهي �ملقاول �لرئي�سي لل�سركةن�سما

متح�سالت �لكتتاب بعد خ�سم م�سروفات �لكتتاب�سايف �ملتح�سالت

)10( ريالت �سعودية لل�سهم�سعر �لكتتاب

85.000.000 �شهم يتم طرحها وفق �شروط االكتتاب���سهم �لكتتاب

�لكتتاب
�لطرح �لعام �ل�ويل لعدد 85.000.000 �سهم، مبا ميثل 50% من ر���س �ملال �ملُ�سدر 

لل�سركة، ب�سعر �لكتتاب

فرتة �لكتتاب
ملدة  وت�ستمر  2012م(  /4 /16 )�ملو�فق  1433هـ  /5 /24 من  تبد��  �لتي  �لفرتة 

1433هـ  /6 /1 يوم  بنهاية  لينتهي  �لكتتاب،  لإغالق  يوم  �آخر  �ساملة  يام  ��  )7 (
2012م(  /4 /22 )�ملو�فق 

قائمة �ل�ور�ق �ملالية �ملحفوظة لدى هيئة �ل�سوق �ملالية وفق قو�عد �لإدر�ج�لقائمة �لر�سمية
OPCل��سمنت �لبورتالندي �لعادي�

جمعية عامة عادية للم�ساهمني تنعقد وفق �لنظام �ل��سا�سي�جلمعية �لعامة �لعادية

رئي�س �ل�سركة�لرئي�س

�جلهات �مل�ستلمة
�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، م�سرف �لر�جحي، �لبنك �لعربي �لوطني، �لبنك �لهلي 

�لتجاري، بنك �لريا�س، جمموعة �سامبا �ملالية، �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين.

�مل�ساهمون �حلاليون بال�سركة قبل �لكتتاب�مل�ساهمون �لبائعون

�ملوظفون �ملحددون يف �لق�سم 8-3 من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلاليةكبار �ملوظفني

���سهم �ل�سركة �لعادية �ل��سهم
SRCسمنت مقاوم للكربيتات���

�مل�ستثمرون �ل�فر�د �لذين يكتتبون يف �ل��سهم وفق �لكتتاب�ملكتتب

�تفاقية �لكتتاب
االتفاقية التي تت�شمن �شروط االكتتاب واأحكامه والتي �شيقوم امل�شتثمرون على اأ�شا�شها 

بالكتتاب با��سهم �ل�سركة و�سر�ئها و�ملرفقة مع ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية

��ستمارة طلب �لكتتاب �ملرفقة بن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية��ستمارة طلب �لكتتاب

�ل��سو�ق �مل�ستهدفة
�ملنطقة �جلنوبية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، بالإ�سافة �إلى منطقتي مكة �ملكرمة 

و�لريا�س

�سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة�ملقاول �لرئي�سي

�ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال �ملحدودةمتعهد �لتغطية

�تفاقية �لتعهد بالتغطية
�تفاقية �لتعهد بالتغطية �لتي �سيتم �إبر�مها بني �ل�سركة ومتعهد �لتغطية فيما يت�سل 

بالكتتاب
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و�رت�سيال ملقاولت �لطاقة �ملحدودةو�رت�سيال

�لقلويات
�لقلويات هي مركبات كيميائية قلوية قادرة على تنزع بروتون من �حلمو�س �ل�سعيفة 

جًد� يف تفاعل حم�س-قلوي

معدل �لريبو
م�سرتي  عليه  يح�سل  و�لذي  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقية  على  �لهام�س  �لريبو  مبعدل  يق�سد 

�ل�سمانة

�ل�سايبور هو معدل �لعر�س )على عو�ئد �لود�ئع( بني �لبنوك وبع�سها.معدل �ل�سايبور

زيت �لوقود �لثقيل
زيت �لوقود �لثقيل هو من منتجات �لبرتول حيث يتبقى بعد ��ستخال�س �ملكونات �خلفيفة 

من �لبرتول مثل �لنفثا و�لبنزين و�لديزل و�لزيت �ل�سا�س وبعد ذلك �لوقود �لثقيل.

By Passهي �آلية �لرت�سيح لإز�لة �لقلويات من �ملو�د �خلام

�لبالتني
�لبالتني هو عن�سر كيميائي، وهو معدن ثمني ��قوى من �حلديد وله مرونة �لذهب، 

وي�ستخدم يف عمل �ل�لو�ح و�ل��سالك �لرقيقة و�لتي ت�ستخدم يف �لعديد من �ل�غر��س.

�لبالديوم
هو عن�سر كيميائي ي�ستخرج من خامي �لنحا�س و�لنيكل، وي�ستخدم كعامل م�ساعد ويف 

�سناعة �ملجوهر�ت.
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عوامل المخاطرة. 2

يتعني على �مل�ستثمرين �ملحتملني در��سة كافة �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة بعناية قبل �تخاذ قر�ر بال�ستثمار يف ���سهم �لكتتاب، مبا فيها عو�مل �ملخاطرة 
�ملبينة ��دناه. علمًا با�ن عو�مل �ملخاطرة لي�ست �ساملة وح�سريه، وقد تكون هناك خماطر ��خرى غري معلومة حاليًا ��و تعتربها �ل�سركة غري جوهرية من �سا�نها ��ن 

توؤثر على عمليات �ل�سركة. 

اإن ن�شاط ال�شركة، واحتماالتها امل�شتقبلية، والظروف املالية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية قد تتاأثر �شلبيًا ب�شورة جوهرية اإذا ما حدثت اأو حتققت اأي من 
�ملخاطر �لتالية �لتي ترى �إد�رة �ل�سركة )»�لإد�رة«( حاليًا ��نها جوهرية، ��و ��ي خماطر ��خرى مل يحددها جمل�س �لإد�رة ��و ي�سنفها حاليًا با�نها لي�ست جوهرية، 

لكنها حدثت بالفعل و���سبحت جوهرية.

ل يكون �ل�ستثمار يف �ل��سهم مالئمًا �سوى للم�ستثمرين �لقادرين على تقييم خماطر ومز�يا ذلك �ل�ستثمار و�لذين ميتلكون مو�رد كافية لتحمل ��ية خ�سارة قد 
تنجم عن ذلك �ل�ستثمار. ينبغي على �مل�ستثمر �ملحتمل �لذي ينتابه ��ي �سك ب�سا�ن �لإجر�ء �لذي عليه �تخاذه ��ن يرجع �إلى م�ست�سار مهني متخ�س�س يف تقدمي 

�مل�سورة ب�سا�ن �سر�ء �ل��سهم و�ل�ور�ق �ملالية �ل�خرى.

ويف حال حدوث ��و حتقق ��حد عو�مل �ملخاطرة �لتي تعتقد �إد�رة �ل�سركة )»�لإد�رة«( يف �لوقت �حلا�سر با�نها مهمة، ��و حدوث ��ية خماطر ��خرى مل يت�سنى لالإد�رة 
��ن حتددها ��و �لتي يعتربونها يف �لوقت �حلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي �إلى �نخفا�س �سعر �ل��سهم يف �ل�سوق وقد يخ�سر �مل�ستثمر �ملحتمل كامل ��و جزًء 

من ��ستثماره يف ���سهم �ل�سركة.

�إن �ملخاطر و�ل�سكوك �ملبينة ��دناه مقدمة برتتيب ل يعرب عن مدى ��هميتها. كما ��ن �ملخاطر و�ل�سكوك �لإ�سافية، مبا يف ذلك تلك غري �ملعلومة حاليًا ��و �لتي ُتعترب 
غري جوهرية، قد يكون لها �لتا�ثري�ت �ملبينة ��عاله.

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة واحتماالتها المستقبلية 2   2

محدودية البيانات المالية السابقة 1   1   2

تا��س�ست �ل�سركة يف عام 2005م، وبد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �خلط �ل�ول يف ��كتوبر 2007م فيما بد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �خلط �لثاين ووحدة �لطو�حني يف يوليو 
2008م و��بريل 2009م على �لتو�يل. وقد ت�سلمت �ل�سركة خطي �لإنتاج �ل�ول و�لثاين من �ملقاول �لرئي�سي يف يناير 2009م، بينما ت�سلم وحدة �لطو�حني يف مايو 
2009م.وتنوي �ل�سركة �إن�ساء خط �إنتاج ثالث بطاقة �إنتاجية ت�سميمية قدرها 6.000 طن من �لكلنكر 8.000 طن من طحن �ل��سمنت يوميا ��ي ما يعادل 2 مليون 
طن من �ل��سمنت �سنويا. وقد بد��ت ��عمال بناء �خلط �لثالث يف 7 يناير 2012م، ومن �ملتوقع ��ن يبد�� �لإنتاج �لتجريبي لهذ� �خلط يف نهاية �لربع �لثاين من عام 

2013م، و�لإنتاج �لتجاري يف بد�ية �لربع �لر�بع من عام 2012م.

ولدى �ل�سركة قو�ئم مالية مدققة عن �ل�سنو�ت �ملالية من عام 2006م �إلى عام 2011م. بيد ��نه من غري �ملحتمل ��ن متثل تلك �لقو�ئم �ملالية ���سا�سًا مفيدً� لتقييم 
�ل�د�ء �مل�ستقبلي لل�سركة ��و لكي يتخذ �مل�ستثمرون �ملحتملون على ���سا�سها قر�رً� ب�سا�ن �سر�ء �ل��سهم. قد ل تكون �ملعلومات �ملالية �ل�سابقة �لو�ردة يف هذه �لن�سرة 

دلياًل على �لو�سع �ملايل �مل�ستقبلي لل�سركة ��و نتائج عملياتها.

ولتقييم �حتمالت �ل�سركة �مل�ستقبلية، ينبغي على �مل�ستثمرين �ملحتملني در��سة �ملخاطر و�لنفقات و�ل�سكوك و�لعقبات �لتي قد تو�جهها �سركة ���سمنت جنر�ن عند 
تطبيق �إ�سرت�تيجيتها ومز�ولة ��عمالها.

االعتماد على موظفين رئيسيين 2   1   2

تعتمد �ل�سركة على قدر�ت وخرب�ت كبار م�سوؤوليها وموظفيها �لرئي�سيني يف جو�نب �مل�سوؤولية �لإد�رية و�لعملية. ورغم ��ن �ل�سركة توفر رو�تب تناف�سية وظروف 
عمل جيدة لالحتفاظ باملوظفني وجذبهم، �إل ��نها ل ت�ستطيع ��ن ت�سمن جناحها يف �لحتفاظ باملوظفني �حلاليني ��و جذب موظفني ُجدد.

�إن خ�سارة �ملوظفني �لرئي�سيني ��و �لعجز عن �لحتفاظ باملوظفني �ملوؤهلني ��و توظيف �آخرين على درجة عالية من �لتا�هيل يف �مل�ستقبل قد يكون له تا�ثري �سلبي 
وجوهري على نتائج �ل�سركة وعملياتها ومركزها �ملايل و/��و �سعر ���سهمها.
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االعتماد على اتفاقيات مع أطراف ثالثة 3   1   2

��برمت �ل�سركة )1( �تفاقية مع هولتك جلوبال �سوليو�سنز �س.م.ح.6)ي�سار �إليه فيما بعد بـ »هولتك جلوبال �سوليو�سنز«( لتوفري فنيني متمر�سني ملر�قبة ت�سغيل 
و�إد�رة وحدة �لطو�حني من قبل معهد هيفي ل�بحاث وت�سميمات �ل��سمنت )Hefei Cement Research & Design Institute( HCRDI )ي�سار �إليه فيما بعد 
بـ »HCRDI«(؛ و)2( �تفاقية مع HCRDI لت�سغيل و�سيانة وحدة �لطو�حني. كما ��برمت �ل�سركة �تفاقية لت�سغيل و�سيانة حمطات طاقة مع �سركة و�رت�سيال، حيث 
تقوم مبوجبها �سركة و�رت�سيال بت�سغيل حمطات �لطاقة ملر�فق �ل�سركة. )ملزيد من �ملعلومات عن �لعقود �لتي ��برمتها �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-5 من هذه 

�لن�سرة(.

ومن ثّم فاإن �ل�سركة تعتمد حاليًا على ��طر�ف ثالثة من �ملقاولني لتنفيذ عمليات ت�سغيل و�سيانة وحدة �لطو�حني. وتنوي �ل�سركة �ل�ستفادة من خربة هذه �ل�طر�ف 
�لثالثة من �ملقاولني لتطوير �خلرب�ت �لفنية �لالزمة ملوظفيها لتمكينهم من ت�سغيل مر�فق �لإنتاج وحمطة �لطاقة. غري ��نه ل يوجد ��ي �سمان با�ن موظفي �ل�سركة 
�سوف يكت�سبون �خلربة �ملطلوبة بنهاية �لعقود �حلالية ��و ��ن �ل�سركة �ستكون قادرة �إذ� �قت�سى �ل�مر، على �سرعة �إيجاد مقاولني متمر�سني لتقدمي خدمات بديلة 

منا�سبة، �إذ� ما �نتهت �لعقود �حلالية.)ملزيد من �ملعلومات عن �لعقود �لتي ��برمتها �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-5 من هذه �لن�سرة(.

و�إذ� ��خفق �ملقاولون يف تقدمي �خلدمات �لتي تتنا�سب ومعايري �جلودة �خلا�سة بال�سركة، ��و �إذ� ��سطرت �ل�سركة �إلى تغيري �ملقاولني قبل �ملوعد �ملحدد ل�ي �سبب 
اأو اإذا مل يكت�شب موظفو ال�شركة اخلربة الالزمة لت�شغيل مرافقها ب�شكل �شحيح ومل تتمكن ال�شركة من التعاقد مع مقاولني بداًل عن احلاليني وفقًا ل�شروط مقبولة، 
��و �إذ� مل تتمكن من ذلك على �لإطالق، فقد يرتتب على هذ� تكاليف �إ�سافية ��و �نقطاع لعمليات �لت�سغيل �حلالية وهو ما قد يكون له بدوره تا�ثري �سلبي وجوهري 
على نتائج �ل�سركة وعملياتها �لت�سغيلية ومركزها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها .)ملزيد من �ملعلومات عن �لعقود �لتي ��برمتها �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-5 من 

هذه �لن�سرة(.

مخاطر أسعار الفائدة 2   1   2

�قرت�ست �ل�سركة ��مو�ًل با��سعار فائدة متباينة مبوجب �تفاقيات �لتمويل. و�سوف توؤدي �لزياد�ت يف ���سعار �لفائدة �إلى زيادة نفقات �لفائدة على �ل�سركة، وهو ما 
قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج عمليات �ل�سركة وتدفقاتها �لنقدية وقدرتها على �سد�د ديونها.

مخاطر التأمين 2   1   2

قد ت�سبح �ل�سركة عر�سة للم�ساءلة، من بينها �مل�ساءلة عن خماطر �لتلوث ��و �ملخاطر �ل�خرى، و�لتي ل تكون لل�سركة تا�مني �سدها ب�سكل كاٍف ��و على �لإطالق ��و ل 
ميكنها توفري �لتا�مني لها. �إن بو�ل�س �ل�سركة �حلالية )رغم ��ن �ل�سركة تر�ها منا�سبة بالن�سبة لطبيعة �لعمليات و�ملخاطر �ملنظورة(، �سا�نها �سا�ن كافة �لبو�ل�س، 
تت�سمن ��ستثناء�ت وقيود على �لتغطية. وبالإ�سافة �إلى ذلك، قد ل ي�ستمر توفر بو�ل�س �لتا�مني �خلا�سة بال�سركة. ونتيجة لذلك، فاإن بو�ل�س تا�مني �ل�سركة قد ل 
ن عليها  ن عليها ��و �ملوؤمَّ تغطي يف �مل�ستقبل نطاق �ملطالبات �سد �ل�سركة. ومن ثّم، هناك خماطر با�ن توؤدي �خل�سائر و�مل�سوؤوليات �لناجمة عن �ملخاطر غري �ملوؤمَّ
ب�سكل غري كاٍف �إلى زيادة تكاليف �ل�سركة وهو ما قد يكون له تا�ثري جوهري �سلبي على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و نتائج عملياتها و/��و و�سعها 

�ملايل و/��و ���سعار ���سهمها. )ملزيد من �ملعلومات عن �لتا�مني �لتي حتافظ عليه �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-7 من هذه �لن�سرة(

التراخيص والتصاريح 2   1   2

يتعني على �ل�سركة، �سا�نها يف ذلك �سا�ن كافة �سركات �ل��سمنت �ل�خرى، �حل�سول و�لإبقاء على �لرت�خي�س و�لت�ساريح و�ملو�فقات �لنظامية �ملالئمة فيما يتعلق 
با�ن�سطتها.

�إن بع�س تر�خي�س �ل�سركة حمددة �ملدة ويجب جتديدها ب�سفة دورية. بالإ�سافة �إلى ذلك، تن�س معظم تر�خي�س �ل�سركة على ��نه من �ملمكن تعليقها ��و �إنهاوؤها 
اإذا عجزت ال�شركة عن التقيد مبتطلبات الرتخي�ض. ومن املمكن اأي�شًا اأن تقوم الهيئة املعنية املُ�شدرة للرتخي�ض بتغيري �شروط الرخ�شة احلالية التي تعمل 
�ل�سركة مبوجبها. عالوة على ذلك، عند �ل�سعي �إلى جتديد رخ�سة ��و تعديلها، ل يوجد �سمان با�ن �لهيئة �ملعنية �ستكون على ��ستعد�د لتجديد ��و تعديل نطاق 
�لرخ�سة، ��و ��نها �إذ� فعلت ذلك فلن تفر�س �سروطًا غري مو�تية على �ل�سركة. وعالوة على ذلك، ويف حني ��ن �ل�سركة تعتقد ��نها قد ح�سلت على �لرت�خي�س 

�ملالئمة ل�ن�سطتها، فال يوجد �سمان با�ل تكون هناك تر�خي�س �إ�سافية مطلوبة يف �مل�ستقبل.

واإذا عجزت ال�شركة عن جتديد رخ�شة اأو مت تعليق رخ�شة اأو اإنهاوؤها، اأو مت جتديد رخ�شة اأو تعديلها ب�شروط غري مواتية، اأو اإذا مل تتمكن ال�شركة من احل�شول 
على �لرت�خي�س �لإ�سافية �ملطلوبة يف �مل�ستقبل، فقد تكون �ل�سركة مطالبة باإيقاف بع�س عملياتها مما قد يرتتب عليه �نقطاع يف عمليات �لت�سغيل و�لإنتاج ��و تكبد 
�ل�سركة تكاليف �إ�سافية، وقد يكون حدوث تلك �ل�مور جمتمعة له تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و نتائج عملياتها و/��و 

و�سعها �ملايل و/��و �سعر ���سهمها.)ملزيد من �ملعلومات عن �لرت�خي�س �لتي ح�سلت عليها �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-3 من هذه �لن�سرة(

6 اأقرت ال�شركة اأنها تقوم بت�شغيل اخلطوط بنف�شها، واأنه مت اإنهاء جميع عقود الت�شغيل مع �شركات اأخرى.
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مخاطر المعدات 2   1   2

قامت �ل�سركة ب�سر�ء معد�ت من موردين ر�ئدين، �ل�سيء �لذي ميثل عاماًل مهمًا لنجاح ت�سغيل مر�فقها. ولذلك، فاإن �ل�سركة تعتمد على ��ن تلك �ملعد�ت تعمل 
بكفاءة وفعالية من ��جل حتقيق توقعاتها �ملالية.

ويف حالة حدوث عطل غري متوقع يف ��ي من �ملعد�ت �لرئي�سية بامل�سنع فاإن ذلك قد يعرقل �إنتاج �ل�سركة ب�سكل كبري ويعيق قدرتها على �حلفاظ على �مل�ستويات 
�حلالية من �لإنتاج ��و �جلودة �لالزمة للوفاء مبتطلبات عمالئها. ومن ثّم قد يكون لذلك �لعطل تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و�حتمالتها �مل�ستقبلية 

ونتائج عملياتها.

مخاطر تكلفة اإلنتاج واألعطال 2   1   2

قد تزد�د تكلفة �لإنتاج �لتي تتحملها �ل�سركة ب�سكل كبري ب�سبب عو�مل خارجة عن �سيطرتها. ت�سمل معظم �لتكاليف �لنقدية �لهامة �لتي تتحملها �ل�سركة ما 
يلي:1( تكاليف �ملو�د �خلام، و�لتي ت�سمل ر�سوم ��ستغالل �لمتياز على �ملدخالت �مل�ستخرجة من �ملحجر �ملوجود يف �ملوقع وتكاليف �ملو�د �خلام �لتي توردها 

��طر�ف ثالثة )ل �سيما خام �حلديد(؛ 2( تكاليف �لعمالة؛ 3( تكاليف �لإ�سالح و�ل�سيانة؛ 4( تكاليف معاجلة �ملو�د؛ و5( تكاليف �لوقود.

قد ترتفع ���سعار �ملو�د �خلام �ل�سرورية بني �حلني و�لآخر )�سو�ء ب�سبب �إجر�ء�ت حكومية لرفع ر�سوم �لمتياز ��و ب�سبب زياد�ت �ل��سعار من قبل موردي �ملو�د 
�خلام �ل�خرى ��و �لوقود(. ويف حالة وقوع ��ي من تلك �لزياد�ت، فقد ل تتمكن �ل�سركة من مترير �لتكلفة �لكاملة لتلك �لزياد�ت �إلى عمالئها ��و تعوي�س �آثار تلك 

�لتكاليف �ملرتفعة ب�سكل كامل من خالل حت�سني �لإنتاجية.

ويف حالة تعطل �لإنتاج ��و تا�خري توريد �ملو�د �خلام، ��و مو�جهة �ملوردين �ملتعاقد معهم لنق�س ��و م�سكالت ت�سغيلية، ��و عدم قدرة �ملوردين ��و عدم رغبتهم يف 
توريد �ملو�د �خلام ��و �لوقود بالكميات �ملطلوبة ��و عدم توريده على �لإطالق، فقد حتتاج �ل�سركة �إلى موردين بدًل عنهم. وقد يرتتب على ��ي تا�خري يف �لعثور على 

مورد بديل منا�سب تعطيل عمليات �ل�سركة �لت�سغيلية.

وقد يكون للزياد�ت �لكبرية يف ��ي من تكاليف �لإنتاج، مبا يف ذلك على وجه �خل�سو�س، تكلفة �ملو�د �خلام ��و �لوقود ��و �لتا�خر يف �إيجاد موردين بدلء منا�سبني، 
تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة ��و �حتمالتها �مل�ستقبلية ��و نتائج عملياتها ��و و�سعها �ملايل ��و ���سعار ���سهمها.

مخاطر إمدادات الوقود 2   1   2

حتتاج �ل�سركة وقودً� لتوليد �لكهرباء لت�سغيل حمطة طاقة زيت �لوقود �لثقيل و�ملبادلت �حلر�رية للخطني �ل�ول و�لثاين. وحت�سل �ل�سركة على �لوقود �لالزم 
ملحطة توليد �لكهرباء و�خلط �ل�ول مبوجب عقد ��برمته مع �سركة ��ر�مكو، وخالل �ل�سنو�ت �لـثالث �ملا�سية قامت �ل�سركة ب�سر�ء �لوقود من �سركة ��ر�مكو لت�سغيل 
�خلط �لثاين، �إل ��نه قامت �سركة ��ر�مكو باإيقاف �إمد�د �لوقود للخط �لثاين يف �ل�ول من يناير 2011م. نتيجة لذلك، قامت �ل�سركة با�ستخد�م كميات �لوقود 
�لفائ�سة نتيجة توقف �خلط �ل�ول لل�سيانة لت�سغيل �خلط �لثاين. وتقوم �ل�سركة حاليًا باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة مع وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية و�سركة ��ر�مكو 
من ��جل توفري �لوقود للخط �لثاين، وتتوقع �ل�سركة ��نه بعد �كتمال عملية �لكتتاب، �سوف تو�فق �لوز�رة على �إمد�د �لوقود، وبناء على ذلك �سوف تقوم �سركة 

��ر�مكو بتوفري �لوقود �لالزم للخط �لثاين. 

يو�سح �جلدول �لتايل كميات �لوقود �لالزمة لت�سغيل كل خط بالطاقة �لإنتاجية �لكاملة:

كميات الوقود الالزمة �سنوياً

258.000م 3�خلط �ل�ول

144.000م 3�خلط �لثاين

210.000م 3�خلط �لثالث

و�سوف تتخذ �ل�سركة ��ي�سًا �لإجر�ء�ت �لالزمة مع �لوز�رة و�سركة ��ر�مكو لتوفري �لوقود للخط �لثالث �ملزمع �إن�سائه )وذلك بعد �لنتهاء من �إن�سائه(، بالإ�سافة �إلى 
خطط ال�شركة باإقامة م�شنع ا�شتغالل الطاقة احلرارية والذي �شيمّكن جميع اخلطوط من ا�شرتداد واإعادة ا�شتخدام ما ن�شبته 22%-24% من �حلر�رة �لنا�سئة 
عن حرق �لوقود وذلك بدورة يوؤدي �إلى تقليل ن�سبة �لوقود �ملتطلب �إمد�دها من �سركة ��ر�مكو وتقليل �لإعتماد علىزيت �لوقود �لثقيل مبا يقارب 38.750م³�سنويًا. 
ومع ذلك، لي�س هناك ��ي �سمانات با�ن �ل�سركة �سوف تتمكن من تا�مني �لكميات �لالزمة من �لوقود لت�سغيل �خلط �لثاين و�لثالث بعد �لكتتاب، مما قد يوؤدي �إلى 
�إغالقهما ��و ��حدهما، وبالتايل �إلى �نخفا�س �إنتاج �ل�سركة بن�سبة 33% من �لطاقة �لإنتاجية �حلالية، ومما �سيوؤثر �سلبا على ��عمال �ل�سركة، وعملياتها، وو�سعها 

�ملايل، و���سعار ���سهمها، ونتائجها �مل�ستقبلية.

مخاطر التمويل 10   1   2

��برمت �ل�سركة �تفاق �قرت��س مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي و�فقت مبوجبه على منح رهن عقاري على موجود�ت �ل�سركة �لثابتة و�لتي ت�سم قطع 
��ر��سي يف مدينة جنر�ن )�لتفا�سيل يف �لق�سم 15-4-3(. و�إذ� ��خلت �ل�سركة يف �مل�ستقبل با�ي تعهد�ت خا�سة بالدين مبوجب �تفاق �لقرت��س مع �سندوق �لتنمية 

�ل�سناعية �ل�سعودي، فقد يطلب �ل�سندوق من �ل�سركة �سد�د �لدين على �لفور و/��و �ن ي�سادر �ملوجود�ت �ملرهونة.
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وبالإ�سافة �إلى ذلك، ��برمت �ل�سركة ت�سهيالت متويل مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي وت�سهيال �ئتمانيا مع �لبنك �ل�هلي �لتجاري قد تزيد من تعر�سها ملخاطر �لتعرث 
يف �لدفع وحب�س �لرهن. وعالوة على ذلك، فاإن هذه �لت�سهيالت وغريها �لتي تربمها �ل�سركة قد تعر�سها ملخاطر ��خرى، مثل �لقيود و�حلدود �ملعتادة ب�سا�ن قدرة 
�ل�سركة حتمل �ملزيد من �لديون ��و �خل�سوع لتعهد�ت مالية �سارمة تتطلب منها �لوفاء بن�سب مالية حمددة. )ملزيد من �ملعلومات عن �لت�سهيالت �لتي ��برمتها 

�ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-4 من هذه �لن�سرة(.

فيمكنهم  لدين،  �سمان  وجود  حالة  ويف  �لفور،  على  �لدين  ب�سد�د  �ل�سركة  �ملُقر�سون  يطالب  فقد  �مل�ستقبل،  يف  �لديون  من  دين  بتعهد�ت  �ل�سركة  ��خلت  و�إذ� 
�ل�ستحو�ذ على موجود�ت �ل�سركة. وبالإ�سافة �إلى ذلك، �إذ� ��علن ��ي ُمقر�س ��ن دينه م�ستحق وو�جب �لدفع نتيجة �لتخلف عن �ل�سد�د، فمن �ملرجح ��ن يتمكن 
مقر�سي �ل�سركة �لآخرين �ملطالبة ب�سد�د ديونهم على �لفور. ويف هذه �حلالة، ل يوجد �سمان با�ن �ل�سركة �ستتمكن من �لو�سول �إلى م�سادر متويل بديلة كافية 

للوفاء ب�سد�د تلك �لديون.

وقد يكون ل�ي من هذه �لعو�مل تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و و�سعها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها.

مخاطر استخدام المتحصالت 11   1   2

�سوف ت�ستخدم �ل�سركة مبلغ 467.135.882 ريال �سعودي من متح�سالت �لكتتاب بالإ�سافة �إلى مبلغ 500.000.000 ريال �سعودي عن طريق قرو�س، وكذلك 
مبلغ 297.029.118 ريال �سعودي من مو�رد �ل�سركة �لذ�تية، ��ي �إجمايل 1.264.162.000 ريال �سعودي من ��جل تو�سعة �مل�سنع �لرئي�سي من خالل �إن�ساء 
�خلط �لثالث، وتقوم �ل�سركة حاليًا باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة مع وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية و�سركة ��ر�مكو من ��جل توفري �لوقود للخط �لثاين، وتتوقع �ل�سركة 
��نه بعد �كتمال عملية �لكتتاب، �سوف تو�فق �لوز�رة على �إمد�د �لوقود، وبناء على ذلك �سوف تقوم �سركة ��ر�مكو بتوفري �لوقود �لالزم للخط �لثاين. و�سوف تتخذ 
�ل�سركة ��ي�سًا �لإجر�ء�ت �لالزمة مع �لوز�رة و�سركة ��ر�مكو لتوفري �لوقود للخط �لثالث �ملزمع �إن�سائه )وذلك بعد �لنتهاء من �إن�سائه(. ومع ذلك، لي�س هناك ��ي 
�سمانات با�نه �سوف يتم توفري �لكمية �ملطلوبة من �لوقود لت�سغيل �خلط �لثاين و�لثالث، مما قد يوؤدي �إلى �إغالقهما ��و ��حدهما.  و�إن �إغالق �خلط �لثاين ��و �لثالث 
قد يوؤدي �إلى �نخفا�س �لطاقة �لإنتاجية �حلالية، مما يوؤثر �سلبا على ��عمال �ل�سركة، وعملياتها، وو�سعها �ملايل، و���سعار ���سهمها، ونتائجها �مل�ستقبلية، وقد يوؤثر 

��ي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على �لعو�ئد �ملتوقعة للمكتتبني، ��و �إلى خ�سارة �ملكتتبني لكامل ��ستثمارهم يف �ل�سركة.

مخاطر حصر أصول الشركة 12   1   2

�ل�سركة ب�سدد تنفيذ نظام ح�سر ���سولها و�لذي من �سا�نه حت�سني �إد�رة �ملعلومات )مثل �لتمويل/�ملحا�سبة، �لت�سنيع، �ملبيعات و�خلدمات( يف �ل�سركة با�كملها، 
وهذ� بدوره �سي�سهل تدفق �ملعلومات د�خليًا. على �لرغم من ��ن تنفيذ نظام ح�سر ���سول �ل�سركة بد�� يف عام 2011، �إل ��نه لن يتم تنفيذ بع�س �لوحد�ت �لإ�سافية 
)مبا يف ذلك وحدة �ل��سول �لثابتة( حتى نهاية �لربع �ل�ول من عام 2012. فاإذ� تطلبت �ل��سول �لثابتة �سيانة حمددة ��و ��ستبد�ل )قبل تنفيذ وحدة �ل��سول 
��و �ل�ستبد�ل �ملطلوب،  �إلى �لتا�خر يف �ل�سيانة  �لثابتة( فاإن �ل�سركة لن تكون قادرة على توفري �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة يف �لوقت �ملنا�سب و�لذي بدوره �سيوؤدي 

وبالإمكان ��ن ��ن يوؤثر �سلبيًا على ربحية �ل�سركة يف حال �إذ� كان ذي تا�ثري جوهري على عمليات �لإنتاج.

المخاطر التشغيلية وأحداث القوة القاهرة 13   1   2

�ل�سناعية  �حلو�دث  ذلك  �ل�سناعية، مبا يف  بال�سركات  و�ملرتبطة عمومًا  كبرية  ت�سغيلية  ملخاطر  وعر�سه  �لنطاق  و��سع  ���سمنت  ت�سغيل م�سنع  �ل�سركة  تتولى 
و�لظروف �ملناخية غري �ملعتادة وغري �ملتوقعة و�ملخاطر �لبيئية. كما قد تعاين �ل�سركة وعملياتها نتيجة حدث �آخر من ��حد�ث �لقوة �لقاهرة على �لعموم.

��و تت�سبب يف تعطل عملية �لإنتاج وقدرة �ل�سركة على ت�سليم  ��و �لقوة �لعاملة بها،  ��و �ل�حد�ث يف �إحلاق �سرر كبري مبر�فق �ل�سركة  وقد تت�سبب تلك �ملخاطر 
منتجاتها، و/��و قد يرتتب عليها تكبد �ل�سركة خل�سائر ��و م�سوؤوليات فادحة، وقد يكون ل�ي منها تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية 
و/��و نتائج عملياتها و/��و و�سعها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها. )ملزيد من �ملعلومات عن �لت�سهيالت �لتي ��برمتها �ل�سركة، ف�سال ر�جع ق�سم 15-7 من هذه �لن�سرة(.

الحفاظ على العالقات مع العمالء 12   1   2

يف نهاية عام 2011م، �سكل ��ف�سل خم�سة عمالء لل�سركة ن�سبة 52% من مبيعاتها. وبالرغم من ��ن �ل�سركة تتمتع بعالقات جيدة مع عمالئها، �إل ��نها مل تربم معهم 
��ية عقود طويلة �ل�جل. ويف حال �نهارت هذه �لعالقات مع �لعمالء، ��و خ�سرت �ل�سركة بع�س عمالئها ل�سالح مناف�س �آخر قد يوؤثر هذ� �سلبًا على ��عمال �ل�سركة، 

ونتائجها �ملالية، ونتائج عملياتها.

وتعتزم �ل�سركة �حلفاظ على عالقات جيدة مع من تتعامل معهم من موزعني، وموّردين، ومقّدمي خدمات �لنقل، و�لهيئات �حلكومية، و�لقطاع �خلا�س، وغريهم 
�لإجر�ء�ت  كافة  تتخذ  ��ن  �ل�سركة  يتعني على  �إلى ذلك،  وبالإ�سافة  �ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  �سوق  بنجاح يف  �ملناف�سة  لها  يت�سنى  �لثالثة، حتى  �ل�طر�ف  من 

�لت�سغيلية و�لفعالة لتحقيق ��هد�فها بطريقة مالئمة ووفق تخطيط م�سبق.

وال �شك اأن اإخفاق ال�شركة يف اإيجاد العالقات الالزمة مع العمالء واملوزعني واملوردين واالأطراف الثالثة االأخرى واحلفاظ عليها وفق �شروط عادلة، واإخفاقها يف 
و�سع خطة لتنفيذ عملياتها بفعالية وكفاءة قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على عمل �ل�سركة ونتائجها �ملالية ونتائج عملياتها.
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المخاطر المرتبطة بعيوب المنتج 12   1   2

على �لرغم من �ل�سو�بط ومر�قبة منتجات �ل�سركة عرب جميع مر�حل عمليات �لإنتاج و�لت�سنيع، ف�ساًل عن �لتحقق من تقيد منتجات �ل�سركة للمعايري �ملعمول 
بها يف �ل��سو�ق �لتي �ستباع فيها، فاإن �ل�سركة ل ميكنها ��ن ت�ستبعد �حتمال حدوث ��ي عطل ��و حادث من �سا�نه ��ن يوؤدي �إلى وجود عيوب يف جودة �ملنتج، مما قد 

يوؤثر ب�سكل �سلبي على عمل �ل�سركة ونتائجها �ملالية ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة برخصة محجر مواد الخام 12   1   2

تزاول ال�شركة عملها يف الوقت الراهن مبوجب رخ�شة تعدين با�شم �شركة ثمرات جنران املحدودة )للمزيد من املعلومات عن هذه ال�شركة و�شروط الرخ�شة، 
ر�جع �لق�سم 15-3-5 من ن�سرة �لإ�سد�ر(. وقد ت�سمنت رخ�سة �ملحاجر �سرطًا ين�س على �سرورة ��ن تقوم �سركة ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة بتا��سي�س �ل�سركة 
و�إدر�ج  �لكتتاب  �كتمال  بعد  �ل�سركة  �إلى  �لرخ�سة  بنقل  �ملعدنية  و�لرثوة  �لبرتول  وز�رة  تقوم  ��ن  �ل�سركة  وتتوقع  �إليها.  �لرخ�سة  ونقل  �لكتتاب  �إجر�ء  بهدف 
�ل��سهم. وجتري �ل�سركة �ت�سالتها حاليًا بوز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ل�سمان نقل رخ�سة �ملحاجر يف �ملوعد �ملحدد، �إل ��نه لي�س ثمة �سمان على ��ن رخ�سة 
�ملحاجر �سيتم نقلها يف �ملوعد �ملحدد �إلى �ل�سركة؛ �ل�مر �لذي قد يوؤثر �سلبًا وجوهريًا على عمل �ل�سركة، و�حتمالتها �مل�ستقبلية، ونتائج عملياتها، ومركزها �ملايل 

و/��و �سعر ���سهمها.

مخاطر المشاريع الجديدة المرتبطة بإنشاء الخط الثالث 12   1   2

تنوي �ل�سركة ��ستخد�م جزء من عو�ئد �لكتتاب لإن�ساء خط �إنتاج ثالث بطاقة �إنتاجية ت�سميمية تبلغ 6.000 طن يف �ليوم من �لكلنكر وطاقة طحن ���سمنت تبلغ 
8.000 طن يف �ليوم. ول يوجد ثمة �سمان ��نه �سيتم �إن�ساء �خلط �لثالث �سمن �لفرتة �لزمنية �ملحددة ووفق �مليز�نية �ملتوقعة كما ل يوجد ثمة �سمان ��نه لدى 
�لنتهاء من �إن�سائه �سيتم ت�سغيله بالطاقة �لإنتاجية �ملخطط لها. وقد يكون ل�ي تا�خري�ت ��و ��ي زيادة يف تكلفة �إن�ساء �خلط �لثالث تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال 

�ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و نتائج عملياتها و/��و و�سعها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها.

وبالإ�سافة �إلى ذلك، ورغم ��ن �ل�سركة ��جرت تقييمًا مف�ساًل للطلب على �ل��سمنت �لذي �سيتم �إنتاجه بو��سطة �خلط �لثالث، �إل ��نه ل يوجد �سمان با�ن �لتوقعات 
و�لفرت��سات �لتي مت ت�سغيله على ���سا�سها �سوف تثبت �سحتها عمليًا. و�إذ� ثبت عدم �سحة ��ي من �لفرت��سات �لتي مت على ���سا�سها �إن�ساء �خلط �لثالث، فقد 

يكون لهذ� تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و نتائج عملياتها و/��و و�سعها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها.

السعودة 12   1   2

يعترب �للتز�م مبتطلبات �ل�سعودة توجه حكومي يطلب من �ل�سركات �لعاملة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ومن بينها �سركة ��سمنت جنر�ن، توظيف و�لحتفاظ 
بعدد حمدد من �ملو�طنني �ل�سعوديني �سمن طاقم عمالتها. وفقا لتعميم وز�رة �لعمل �ل�سادر بتاريخ 1423/5/1هـ )�ملو�فق 8/10 /2002م( ويتعني عليها يف هذه 

�حلالة �حل�سول على �سهادة بذلك من وز�رة �لعمل. وقد قررت وز�رة �لعمل فر�س �سيا�سات �سعودة ��كرث �سدة يف بد�ية هذ� �لعام وفقًا لنظام نطاقات.

ووفقًا لهذ� �لنظام فاإن ن�سبة �ل�سعودة �ملطلوبة تعتمد على �ملقارنة بني �ل�سركات يف نف�س �ملجال. وت�سنف �ل�سركة �سمن �لنطاق »�ل�خ�سر« من قبل وز�رة �لعمل. 
وي�سار �إلى ��ن موظفي �ل�سركة من �ملو�طنني �ل�سعوديني حاليًا ي�سكلون ن�سبة 7%29،61.

تنوي �ل�سركة، متى ما كان ذلك ممكنًا، توظيف كو�در �سعودية للعمل يف كافة ��ق�سام �ل�سركة وعلى كافة �مل�ستويات �لد�رية، كما تنوي �ل�سركة توفري �لإمكانيات 
�لالزمة ملوظفيها �ل�سعوديني لتطوير مهار�تهم �لفنية من خالل دور�ت تدريبية تا�هلهم لتقلد وظائف عليا يف �ل�سركة.

وعلى �لرغم من ذلك فاإنه ل توجد �سمانات با�ن �ل�سركة �ست�ستطيع �لوفاء مبتطلبات �ل�سعودة �حلالية ��و �مل�ستقبلية �لتي قد تطلبها �جلهات �ملعنية، وبالتايل قد 
يفر�س على �ل�سركة عقوبات من �جلهات �حلكومية وت�سمل �لعقوبات عدم تطبيق متطلبات �ل�سعودة تعليق طلبات تا��سري�ت �ملوظفني ��و تخفي�س �ل�عد�د �ملطلوبة 

من �ل�سركة ووقف نقل �لكفالة للعمالة �لغري �سعودية ��و ��ستبعاد �ل�سركة من �مل�ساركة يف �ملناق�سات �حلكومية ��و حرمانها من �حل�سول على قرو�س حكومية.

مخاطر التمويل اإلضافي 12   1   2

تعتمد �ل�سركة على قدرتها على �حل�سول على قرو�س جتارية وتتمثل تلك �ملخاطر يف �حتمال �لحتياج �مل�ستقبلي ملزيدمن �ل�مو�ل و�لتي قد ل تتوفر ��و تتوفرولكن 
ب�شروط غري مواتية، ولكي تتطور ال�شركة كما هو خمطط لها وتبقى يف و�شع مناف�ض ف�شوف يتعني عليها تو�شيع قاعدة عملياتها وحتتاج بالتايل لتمويل لتكبري 
.كما تعتمد �حتياجات �ل�سركة�لتمويلية �لإ�سافية على ر���سمالها وعلى و�سعها�ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية،وهنا لميكن �إعطاء ��ي تا�كيد با�ن �ل�سركة 

�شتتمكن من احل�شول علىالتمويل الالزم يف الوقت املنا�شب و/اأو ب�شروط مقبولة اإن دعت حاجة ال�شركة لذلك.

التأمين ضد المخاطر 20   1   2

��نها كافية  حتتفظ �ل�سركة ببو�ل�س تا�مني بقيمة �إجمالية ت�ساوي 2،2 مليارريال�سعودي )ملزيد من �لتفا�سيل ف�ساًلر�جع ق�سم 15-7 من هذه �لن�سرة(، وترى 
لتا�مني �ملخاطر �لتي قدتتعر�س لها. وقد حتتوي تلك �لبو�ل�س على بع�س �لقيود ��و �ل�ستثناء�ت وقد ل تن�س بع�س �لبو�ل�س على تا�مني �سامل عن كل �ملخاطر 
�ملحتملة �لتي قد تتعر�س لها �ل�سركة نتيجة عملها. لذ� �إذ� تعر�ست �ل�سركة ملخاطر غري موؤمن عليها ��و خماطر لي�س موؤمن عليها بالقدر �لكايف قد يزيد ذلك من 

التكاليف الت�شغيلية مما قد يوؤثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة واأعمالها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل و�شعر اأ�شهمها.

7 هذه �لن�سبة ما�خوذة من �سهادة نطاقات لل�سركة.
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المخاطر المرتبطة بوسائل النقل 21   1   2

ل متتلك �ل�سركة �ساحنات نقل خا�سة بها لنقل �ل��سمنت �لذي ُتنتجه، ولذلك تعر�س على عمالئها حو�فزً� لت�سجيعهم على ��ستالم �ل��سمنت من �ل�سركة مبا�سرة. 
ويتم تنفيذ عمليات نقل �ملو�د �خلام بني �ملحجر و�مل�سنع �لرئي�سي، ف�ساًل عن نقل �لكلنكر بني �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطحن من ِقبل �ثنان من �ملقاولني. و�إذ� 
تعذر على عمالء �ل�سركة ��ستالم �ل��سمنت مبا�سرة من موقعها، ��و يف حالة وجود خالف ��و عدم �تفاق بني �سركات �لنقل و�ل�سركة، قد يوؤثر ذلك �سلبًا وجوهريًا 

على نتائج عمليات �ل�سركة، وو�سعها �ملايل، و��عمالها، وتوقعاتها �مل�ستقبلية.

شبكات التوزيع 22   1   2

قد تعتمد �ل�سركة على �سبكة توزيع خا�سة بها لبيع منتجاتها،وقد ليلتزم موزعي �ل�سركة باملعايري �ملحددة لبيع منتجات �ل�سركة مما قد يوؤثر علىمبيعات �ل�سركة. 
هذ� بالإ�سافة �إلى ��ن �ل�سركات �ملناف�سة قدتقدم ملوزعي �ل�سركة عرو�سًا ��ف�سل مما تقدمه لهم �ل�سركة،مما يوؤدي �إلى �ن�سحاب هوؤلء �ملوزعني من توزيع منتجات 

�ل�سركة وترويج منتجات �ل�سركات �ملناف�سة.

المخاطر المرتبطة بسوق المملكة العربية السعودية 2   2

المخاطر المرتبطة باالقتصاد 1   2   2

يعتمد ��د�ء �ل�سركة على �ل�و�ساع �لقت�سادية للمملكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�و�ساع �لقت�سادية �لعاملية �لتي توؤثر على �قت�ساد �ململكة.

ورغم �لنمو �لذي حتقق يف قطاعات ��خرى، �إل ��ن �قت�ساد �ململكة و�لإنفاق �حلكومي ل يز�لن يعتمد�ن على �سعر �لنفط و�لغاز يف �ل��سو�ق �لعاملية، ومن ثّم، فاإن 
تر�جع ���سعار �لنفط و�لغاز قد يبطئ ب�سكل كبري ��و يعيق منو �لقت�ساد �ل�سعودي ��و خطط �لإنفاق �حلكومي.

وبالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن ��ي تغيري �سلبي يف و�حد ��و ��كرث من عو�مل �لقت�ساد �لكلي، مثل �سعر �ل�سرف و���سعار �لفائدة و�لت�سخم وم�ستويات �ل�جور و�ل�ستثمار�ت 
�ل�جنبية و�لتجارة �لدولية قد يكون له تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها.

وعالوة على ذلك، ونظرً� ل�ن �لبيئات �لقت�سادية و�لقانونية ماز�لت عر�سة للتطوير �مل�ستمر، فاإن �ل�سركة قد تتعر�س لعو�مل توؤثر �سلبًا على ��ستثمار�تها يف 
موجود�تها. وقد يكون ل�ي تغيري�ت كربى غري متوقعة يف �ل�و�ساع �ل�سيا�سية ��و �لقت�سادية ��و �لقانونية للمملكة ��و �لدول �ملجاورة لها ��و دول ��خرى يف �ملنطقة 

تا�ثري �سلبي وجوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و و�سعها �ملايل و/��و نتائج عملياتها و/��و ���سعار ���سهمها.

المنافسة 2   2   2

تعمل �ل�سركة يف بيئة تناف�سية. ورغم ��ن �ل�سركة ترى ��نها حتظى مبيزة تناف�سية يف جنر�ن، �إل ��نه من ��جل �لبيع يف ���سو�ق ��خرى �سيتعني على �ل�سركة �ملناف�سة 
مع و�حد ��و ��كرث من منتجي �ل��سمنت �لآخرين يف �ململكة �لبالغ عددهم �ستة ع�سر ُمنِتجًا. ورغم ��ن عو�ئق دخول �ل�سوق متعددة، �إل ��نه من �ملمكن ��ي�سًا ��ن يدخل 

مناف�سون جدد �إلى �ل�سوق مما قد يوؤدي �إلى زيادة �ملناف�سة.

وف�ساًل عن ذلك، قد يوؤثر �لت�سعري �لتناف�سي من قبل مناف�سي �ل�سركة على �ل�د�ء �ملايل لل�سركة. �إن �سركات �ل��سمنت �لعاملة بالفعل يف �ل�سوق لها عمالئها وتتوقع 
�ل�سركة ��نها قد ت�ستغرق بع�س �لوقت لالنت�سار و�ملناف�سة بفعالية مع هذه �ل�سركات يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة �لتي ت�ستحوذ عليها تلك �ل�سركات. وعالوة على ذلك، 
ومن املرجح اأن يوؤدي فائ�ض االأ�شمنت يف ال�شوق املحلي اإلى مناف�شة اأكرب.وقد يكون لهذه ال�شغوط التناف�شية، منفردة اأو جمتمعة، تاأثري �شلبي جوهري على اأعمال 

�ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و و�سعها �ملايل و/��و نتائج عملياتها و/��و ���سعار ���سهمها.

االنخفاض في نشاط اإلنشاء 3   2   2

�سهدت �ململكة منوً� �قت�ساديًا قويًا يف �ل�سنو�ت �ل�خرية، وهو ما ��ثبته �لعدد �ملرتفع مل�ساريع �لبنية �لتحتية و�مل�ساريع �ل�سناعية )مبا يف ذلك م�ساريع �لنفط و�لغاز 
وم�ساريع �لبرتوكيماويات( �جلاري تنفيذها ��و �ملخطط لإن�سائها يف �مل�ستقبل.

وعلى �لرغم من ذلك، تعتمد ربحية �ل�سركة وعملياتها �لت�سغيلية �إلى حد كبري على �لقوة �مل�ستمرة لقطاع �لبناء �ل�سعودي، وعلى تنفيذ م�ساريع �لبنية �لتحتية 
للقطاعني �لعام و�خلا�س وفق �خلطط �ملو�سوعة يف تاريخ هذه �لن�سرة. ويف حالة عدم �مل�سي قدمًا يف �مل�ساريع �حلالية ��و �ملقرتحة كما هو متوقع ��و يف حالة 
�سعف �لقطاع ب�سكل عام، فقد تتا�ثر ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و نتائج عملياتها و/��و و�سعها �ملايل و/��و ���سعار ���سهمها ب�سكل �سلبي وجوهري.



10

عوامل العرض والطلب 2   2   2

نظرً� لطبيعة �سلعة �ل��سمنت، فاإن �ملناف�سة تقوم على �ل�سعر يف �ملقام �ل�ول، وتقوم بدرجة ��قل على �ل�د�ء وجودة �ملنتجات و�إمكانية تو�سيل �ملنتج وخدمة �لعمالء.
ونتيجة لذلك، قد ل تتمكن �ل�سركة من حماية و�سعها يف �سوق �سناعة �ل��سمنت من خالل متييز �ملنتجات. كما قد ل تتمكن من مترير ��ي زياد�ت يف �لتكلفة �إلى 
عمالئها.لقد �ت�سمت ���سعار ���سمنت �ل�سركة يف �ل�سابق بالتقلب و�حل�سا�سية لتغري�ت ن�سبية يف �لعر�س و�لطلب و�ل�و�ساع �لقت�سادية �لعامة. وقد تكون هناك 

منتجات ��خرى عر�سة لنف�س هذه �لعو�مل، لكن تا�ثري تلك �لعو�مل عادة ما ي�سل �إلى ذروته على �ملنتجات �ل�سلعية.

علمًا با�نه من غري �ملمكن �لتنبوؤ مب�ستويات �لعر�س و�لطلب �مل�ستقبلية ��و ��و�ساع �ل�سوق ب�سكل دقيق. ونتيجة لذلك، قد تو�جه �ل�سركة تقلبات دورية يف نتائجها 
�ملالية نظرً� لتا�ثري ��و�ساع �لقطاع �ل�و�سع نطاقًا وم�ستويات �لإنتاج ومبيعات �ملنتجات و�ل�سعر.

المخاطر السياسية واالقتصادية والتنظيمية 2   2

البيئة التنظيمية 1   3   2

تخ�سع ��عمال �ل�سركة للُنظم �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وقد تكون �لبيئة �لتنظيمية �لتي تعمل من خاللها �ل�سركة عر�سة للتغيري. كما ��ن �لتغيري�ت 
�لنظامية �لناجمة عن �لعو�مل �ل�سيا�سية و/��و �لقت�سادية و/��و �لفنية و/��و �لبيئية قد يكون لها تا�ثري كبري على عمليات �ل�سركة من خالل تقييد تطوير �ل�سركة 
��و زيادة عدد عمالئها، و�حلد من عمليات �ل�سركة من خدمات ومنتجات �ل�سركة ��و زيادة �إمكانية وجود مناف�سة �إ�سافية. وقد ترى �ل�سركة ��نه من �ل�سروري ��و 
�ملو�سى به تعديل عملياتها من ��جل �لعمل مبا يتفق مع تلك �لُنظم، وهو ما قد يكون له تا�ثري �سلبي جوهري على ��عمال �ل�سركة و/��و �حتمالتها �مل�ستقبلية و/��و 

نتائج عملياتها و/��و و�سعها �ملايل و/��و �سعر ���سهمها.

الحظر المفروض على تصدير اإلسمنت 2   3   2

يف يوليو 2008م فر�ست حكومة �ململكة حظرً� على ت�سدير �ل��سمنت �إلى خارج �ململكة علىجميع منتجي �ل��سمنت. وقد ��ثر �حلظر و�لقيود �ملفرو�سة على ت�سدير 
�ل��سمنت يف مبيعات منتجي �ل��سمنت �ل�سعوديني �لذين ي�سدرون �إنتاجهم �إلى ���سو�ق �لدول �ملجاورة، وقد مت تعديل هذ� �حلظر من قبل �حلكومة بحيث ميكن 
ال�شماح بت�شدير اال�شمنت �شريطة التزام املنتج ال�شعودي ببع�ض ال�شروط )مثل االلتزام ببيع كي�ض االأ�شمنت لل�شوق ال�شعودي ب�شعر 10 ريالت للكي�س زنة 50 
كلغ(. بتاريخ 12 فرب�ير 2012م، �تخذت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة قر�رً� باإيقاف ت�سدير مادة �ل��سمنت و�لكلنكر تنفيذً� ل�سو�بط ت�سدير �ل��سمنت و�لتي تن�س 
على �لتا�كد من �سد �حتياجات �ل�سوق �ملحلية وكفاية �ملعرو�س، و��ستقر�ر �ل��سعار يف �ل��سو�ق �ملحلية8. و�لذي يوؤثر �سلبًا علىخطط �ل�سركة يف �إمكانية �لت�سدير 

لال��سو�ق �خلارجية.

المخاطر المرتبطة بأسهم االكتتاب 2   2

عدم وجود سوق سابق لألسهم 1   2   2

ل يوجد حاليًا �سوق عامة لتد�ول ���سهم �ل�سركة ول ميكن �إعطاء ��ي تا�كيد ب�سا�ن منو �سوق ن�سط وم�ستمر لتد�ول ���سهم �ل�سركة بعد �لكتتاب و�إذ� مل ين�سا� �سوق 
ن�سطة لتد�ول ���سهم �ل�سركة، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على �سيولة �لتد�ول ��و �سعر �سهم �ل�سركة.

السيولة وتقلب أسعار األسهم 2   2   2

قد ل يتمكن �ملكتتبون من �إعادة بيع ���سهم �لكتتاب ب�سعر �لكتتاب ��و ب�سعر ��على، ��و قد ل يتمكنون من بيعها على �لإطالق، حيث �إن �سعر �ل�سوق ل��سهم �لكتتاب 
قد يتا�ثر �سلبًا بعد �لكتتاب نتيجة عو�مل تقع حتت �سيطرة �ل�سركة ��و خارجة عن �سيطرتها، مبا يف ذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، �لتباينات يف نتائج عمليات 
�ل�سركة ��و ��و�ساع �ل�سوق ��و �لتغيري�ت يف �ل�نظمة �حلكومية. هذ� وقد توؤثر تقلبات �ل�سوق، و�ل�و�ساع �لقت�سادية، ب�سكل �سلبي على �سعر �ل�سوق ل��سهم �لكتتاب.

بيع وطرح أسهم جديدة مستقباًل 3   2   2

�ل�سوق لال��سهم. ل يجوز  يوؤثر �سلبًا على �سعر  �لبيع، قد  ��و �لعتقاد باحتمال حدوث مثل ذلك  �نتهاء �لكتتاب  �ل�سوق بعد  ��عد�د كبرية من �ل��سهم يف  �إن بيع 
للم�ساهمني �لبائعني، عقب �إمتام �لكتتاب بنجاح، �لت�سرف يف ��ي من �ل��سهم ملدة �ستة ���سهر. ول تنوي �ل�سركة حاليًا �إ�سد�ر ���سهم �إ�سافية عقب �لكتتاب على 
الفور. ورغم ذلك، فاإن اإ�شدار ال�شركة الأ�شهم جديدة اأو بيع عدد كبري من االأ�شهم من قبل اأي من امل�شاهمني البائعني ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة الهيئة 
على ذلك و بعد �نتهاء فرتة �حلظر �لبالغة �ستة ���سهر، قد يكون له تا�ثري �سلبي على �سوق ���سهم �ل�سركة وقد يرتتب عليه �نخفا�س �سعر �ل�سهم يف �ل�سوق ��و تدين 

ن�سبة ملكية �مل�ساهمني يف �ل�سركة.

www.mci.gov.sa 8
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��على من  ���سهمًا تف�سيلية قد تتمتع بحقوق  �إلى ذلك، فقد ت�سدر �ل�سركة م�ستقباًل وفقًا لنظامها �ل��سا�سي وبعد �حل�سول على �ملو�فقات �لنظامية  بالإ�سافة 
�حلقوق �لتي يتمتع بها �مل�ساهمون يف �ل��سهم �حلالية.

توزيع األرباح 2   2   2

يعتمد قر�ر �ل�سركة بتوزيع �ل�رباح على عدة عو�مل، من بينها �ل�رباح �مل�ستقبلية و�ملركز �ملايل و�ملتطلبات �لر���سمالية و�لحتياطيات �لقابلة للتوزيع و�لئتمان �ملتاح 
لل�سركة و�ل�و�ساع �لقت�سادية �لعامة وعو�مل ��خرى يعتربها ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة هامة بني �حلني و�لآخر. كما قد تكون قدرة �ل�سركة لالإعالن عن ��رباح نقدية 
على �ل��سهم وتوزيعها مقيدة با�مور عديدة من بينها �لتعهد�ت يف �لت�سهيالت �لئتمانية و��ستعادة �خل�سائر �ملرت�كمة و�ملخ�س�سات وفق �لقانون �ل�سعودي. وعالوة 

على ذلك، فاإن دفع �ل�سركة ل�رباح يف �ل�سابق ل يعد �سمانًا على دفع ��رباح يف �مل�ستقبل.

ول يوجد �سمان ب�سا�ن ما �إذ� كان �سيتم دفع ��ي ��رباح، ��و ب�سا�ن �ملبلغ �ملدفوع، �إن ُوجد، يف ��ية على وجه �لتحديد.
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الشركة. 3

مقدمة 2   2
تا��س�ست �سركة ���سمنت جنر�ن ك�سركة م�ساهمة )مقفلة( مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1484( وتاريخ 1426/08/28هـ )�ملو�فق2005/10/02م( وم�سجلة يف 
�ل�سجل �لتجاري �لتابع لوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة برقم 5950010479 ورخ�سة �سناعية رقم 1693/�س بتاريخ 1425/11/28هـ و�ملعدلة برقم 1949/�س بتاريخ 
Ordinary Portland Cement( العادي  البورتلندي  االإ�شمنت  اإنتاج  لل�شركة يف  الرئي�شي  الن�شاط  ويتمثل  بتاريخ 1432/7/25هـ.  و5482/�س  1428/7/2هـ 
ع�سري  رئي�سي يف  ب�سكل  بيعها  ���سمنت جنر�ن  �سركة  تهدف  و�لتي   ،)Sulfate Resistant Cement( )SRC( لكربيتات� ل�مالح  �ملقاوم  و�لإ�سمنت   )OPC

وجاز�ن باملنطقة �جلنوبية، ومدن �لطائف وجدة ومكة يف �ملنطقة �لغربية، بالإ�سافة �إلى ذلك، تقوم �ل�سركة بتجارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة ومو�د 
�لبناء، تا��سي�س ��و �ل�سرت�ك يف تا��سي�س �سركات �خلدمات �ل�سناعية بغر�س توفري �ل�سيانة وخدمات للم�سانع، �إد�رة وت�سغيل م�سانع �لإ�سمنت، ومتلك �ل�ر��سي 

و�لعقار�ت وبر�ء�ت �لخرت�ع و�ل�ستفادة منها يف حتقيق ��عر��سها.

تا��س�ست �ل�سركة بر���س مال قدره )1.150.000.000( مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، مق�سم �إلى )115.000.000( مائة وخم�سة ع�سر مليون �سهمًا 
عاديًا بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد. يف تاريخ 1432/12/25هـ )�ملو�فق 2011/11/21م( قررت �جلمعية �لعامة غري �لعادية 
زيادة ر���س مال �ل�سركة مببلغ )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، من )1.150.000.000( مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي 
�إلى )1.700.000.000( مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي. وقد متت �لزيادة �جلزئية عن طريق �إ�سد�ر ���سهم بقيمة )69.000.000( ت�سعة و�ستون مليون 
ريال �سعودي مق�سمة �إلى )6.900.000( �ستة ماليني وت�سعمائة ��لف �سهم للم�ساهمني �حلاليني، عن طريق حتويل �لحتياطي �لنظامي �إلى ر���س �ملال، هذ� وقد 
�كتتب �مل�ساهمون �حلاليون �ملذكورة ���سمائهم يف )ق�سم )3-2( »هيكل �مل�ساهمني«( يف ما جمموعه )121.900.000( مائة وو�حد وع�سرون مليون وت�سعمائة 
��ما بقية �ل��سهم و�لبالغ  ��لف �سهمًا عاديًا و�لبالغ قيمتها )1.219.000.000( مليار ومائتان وت�سعة ع�سر مليون ريال �سعودي، دفعو� قيمتها �ل�سمية كاملة. 
عددها )48.100.000( ثمانية و��ربعون مليون ومائة ��لف �سهم بقيمة )481.000.000( ��ربعمائة وو�حد وثمانون مليون ريال �سعودي، و�لتي متثل )%28،29( 
بيع  �مل�ساهمون �حلاليون على  و�فق  �لعام،  �لطرح لالكتتاب  �لعام. وكجزء من عملية  ف�سوف تطرح لالكتتاب  �ملال(،  ر���س  زيادة  �ل�سركة )بعد  مال  ر���س  من 
)36.900.000( �ستة وثالثون مليون وت�سعمائة ��لف �سهم على �جلمهور، حيث متثل )21،71%( من ر���س مال �ل�سركة )بعد زيادة ر���س �ملال(. �سوف يتم طرح 
�ل��سهم �جلديدة )48.100.000( ثمانية و��ربعون مليون و مائة ��لف �سهمًا بالإ�سافة �إلى )36.900.000( �ستة وثالثون مليون وت�سعمائة ��لف �سهم �لتي �سيقوم 
ببيعها �مل�ساهمون �حلاليون على �جلمهور من خالل �لكتتاب �لعام مبا ميثل 50% من ر���س مال �ل�سركة )بعد زيادة ر���س �ملال( لي�سبح ر���س مال �ل�سركة بعد 
�لكتتاب )1.700.000.000( مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى )170.000.000( مائة و�سبعون مليون �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها )10( 

ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم.بني �جلدول �لتايل مر�حل �لتغري يف ر���س مال �ل�سركة �إلى ما بعد �لطرح:

األف ريال �سعودي
قبل ر�سملة االحتياطي النظامي 

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

)كما يف 2011/12/31م(

كما يف 2011/12/31م 

)مبدئياً بعد االكتتاب(

1.219.0001.700.000*1.150.000ٍر���س �ملال �ملدفوع

69.173669669�لحتياطي �لنظامي

75.1483.4603.460�ل�رباح �ملبقاة

1.294.3211.223.1281.704.128اإجمايل حقوق امل�ساهمني

70.000140.000140.000قرو�س ق�سرية �ل�جل

400.370553.500553.500قرو�س طويلة �ل�جل

470.370693.500693.500اإجمايل القرو�س

1.764.6911.916.6282.397.628اإجمايل الر�سملة
�مل�سدر: �سركة ��سمنت جنر�ن

*بعد �ملو�فقة على قر�ر �جلمعية �لعامة غري �لعادية، قامت �ل�سركة بر�سملة �لحتياطي �لنظامي �لبالغ 69 مليون ريال �سعودي و�لذي ��دى �إلى زيادة ر���س مال �ل�سركة �إلى 1.219 مليون ريال �سعودي.

وتقع مقر�ت �ل�سركة �لرئي�سية وعملياتها يف منطقة جنر�ن �لو�قعة يف �ملنطقة �جلنوبية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

تتكون عمليات �سركة ���سمنت جنر�ن من ��عمال �لتعدين و�إنتاج �لكلنكر وطحن �ل��سمنت، و�لتي تتم جميعها يف �مل�سنع �لرئي�سي )منطقة �متياز�ت م�ساحتها 30 
كم مربع(، مت �ل�ستحو�ذ عليها مبوجب عقد �إيجار من وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية يف منطقة يدمه يف �سلطانة على بعد نحو 240 كم من جنر�ن على طريق 
�لريا�س. وبالإ�سافة �إلى ذلك، متتلك �ل�سركة وحدة م�ستقلة لطحن �ل��سمنت )»وحدة �لطو�حني«( يف عاكفة �لتي تقع على م�سافة 300 كم من �مل�سنع �لرئي�سي 

على طريق خمي�س م�سيط بهدف بيع وتوزيع �ل�سمنت يف منطقة ع�سري.
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يو�سح �جلدول �لتايل تو�ريخ �لإن�ساء و�لإنتاج �لتجريبي و�لتجاري لكل خط �إنتاج:

تاريخ االإن�ساءبداأ االإنتاج التجريبيبداأ االإنتاج التجاري

دي�سمرب 2005م��كتوبر 2007ميناير 2009م�خلط �ل�ول

يوليو 2006ميوليو 2008ميناير 2009م�خلط �لثاين

يناير 2012م�لربع �لثالث 2013م )متوقع(�لربع �لر�بع 2013م )متوقع(�خلط �لثالث

يناير 2008م�بريل 2009ممايو 2009موحدة �لطو�حني
�مل�سدر: �ل�سركة

ويتم �إنتاج �لكلنكر من خالل خطي �إنتاج يف �مل�سنع �لرئي�سي بطاقة �إجمالية تبلغ 9.000 طن من �لكلنكر يوميًا. بد�� �لنتاج �لتجريبي يف خط �لإنتاج �ل�ول �لذي 
تبلغ طاقته �لإنتاجية 6.000 طن من �لكلنكر يوميًا وطحن �ل��سمنت 6.400 طن يوميًا يف ��كتوبر 2007م. كما بد�� �لنتاج �لتجريبي خلط �لإنتاج �لثاين بطاقة 
�إنتاجية تبلغ 3.000 طن من �لكلنكر يوميًا يف يوليو 2008م، يف حني ��ن �لإنتاج �لتجريبي يف وحدة �لطو�حني �لتي تبلغ طاقتها �لإنتاجية 5.800 طن يوميًا بد�� يف 
��بريل 2009م. وقد ت�سلمت �ل�سركة خطي �لإنتاج �ل�ول و�لثاين من �ملقاول �لرئي�سي وبد�� �لإنتاج �لتجاري للخطني يف يناير 2009م، بينما مت ت�سلم وحدة �لطو�حني 
�ل�سركة  باإنهاء جميع مالحظات  للتا�خري يف ��ستالم �خلط �ل�ول هو �لوقت �لالزم لقيام �ملقاول  �ل�سبب �لرئي�سي  وبد�� �لنتاج �لتجاري يف مايو 2009م. وكان 
لالإ�ستالم �لإبتد�ئي و�لوقت �لالزم لالنتهاء من كافة �ل�عمال �ملدنية و��عمال �إقامة �لهياكل �لفولذية، و��عمال تركيب �ملعد�ت و�ل�عمال �لتجريبية، وتقدمي �سهادة 

��د�ء �ختبار من قبل �ملقاول �لرئي�سي، ولكن ذلك مل مينع �ل�سركة من �لإنتاج و�لبيع. 

يو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �لإنتاجية للكلنكر لكل خط ب�سكل يومي و�سنوي:

الطاقة االإنتاجية ال�سنوية )320 يوم(الطاقة االإنتاجية اليومية

1،92 طن6.000 طن�خلط �ل�ول

0،96 طن3.000 طن�خلط �لثاين

1،92 طن6.000 طن )متوقع(�خلط �لثالث

وقد ت�سلمت �ل�سركة خطي �لإنتاج �ل�ول و�لثاين من �ملقاول �لرئي�سي وبد�� �لإنتاج �لتجاري للخطني يف يناير 2009م، بينما مت ت�سلم وحدة �لطو�حني وبد�� �لإنتاج 
�لتجاري يف مايو 2009م.

يو�سح �جلدول �لتايل �لقدرة �لإنتاجية و�لكميات �ملنتجة من �لكلنكر ون�سبة �ل�ستغالل لكل خط يف �ل�سنو�ت 2009م، 2010م، و2011م:

خط االإنتاج الثاينخط االإنتاج االأول

ن�سبة اال�ستغاللالكميات املنتجةالقدرة االإنتاجيةن�سبة اال�ستغاللالكميات املنتجةالقدرة االإنتاجية

97%81960.000927.768%20091.920.0001.555.241م

80%83960.000767.736%20101.920.0001.594.309م

85%82960.000814.859%20111.920.0001.582.747م

�مل�سدر: �ل�سركة

وتبلغ �لطاقة �لإنتاجية �ل�سنوية ح�سب �لرتخي�س �ل�سناعي �لتي حتملها �ل�سركة 5،5 مليون طن من �ل��سمنت، 5،2 مليون طن من �لإ�سمنت �لبورتلندي �لعادي، 
و300 ��لف طن من �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات، )ي�سم هذ� �لرقم �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية لل�سركة بعد ��ستكمال �خلط �لثالث، و�لتي تبلغ طاقتها�لإنتاجية 
ت�سميمية 1،92 مليونطن كلنكر �سنويًا( . كمية �لإ�سمنت �لتي مت �إنتاجها خالل عام 2011م بلغ 2.778.186 طن من �لإ�سمنت �لبورتلندي �لعادي بن�سبة 92% من 

�إجمايل �لإنتاج، و 232.872 طن من �لإ�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات بن�سبة 8% من �إجمايل �لإنتاج.

ولت�سغيل �مل�سنع بالطاقة �لإنتاجية �لكاملة تقوم �ل�سركة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة مع وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية و�سركة ��ر�مكو من ��جل توفري �لوقود للخط 
�لثاين، وتتوقع �ل�سركة ��نه بعد �كتمال عملية �لكتتاب، �سوف تو�فق �لوز�رة على �إمد�د �لوقود، وبناء على ذلك �سوف تقوم �سركة ��ر�مكو بتوفري �لوقود �لالزم 
للخط �لثاين. و�سوف تتخذ �ل�سركة ��ي�سًا �لإجر�ء�ت �لالزمة مع �لوز�رة و�سركة ��ر�مكو لتوفري �لوقود للخط �لثالث �ملزمع �إن�سائه )وذلك بعد �لنتهاء من �إن�سائه(

يو�سح �جلدول �لتايل كميات �لوقود �لالزمة لت�سغيل كل خط بالطاقة �لإنتاجية �لكاملة:

كميات الوقود الالزمة �سنوياً

258.000م3�خلط �ل�ول

144.000م3�خلط �لثاين

210.000م3�خلط �لثالث
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وتخطط ال�شركة الإقامة م�شنع ا�شتغالل الطاقة احلرارية والذي �شيمّكن جميع اخلطوط من ا�شرتداد واإعادة ا�شتخدام ما ن�شبته 22%-24% من �حلر�رة �لنا�سئة 
عن حرق �لوقود وذلك بدورة يوؤدي �إلى تقليل ن�سبة �لوقود �ملتطلب �إمد�دها من �سركة ��ر�مكو وتقليل �لإعتماد على زيت �لوقود �لثقيل مبا يقارب38.750م 3 �سنويًا.

بالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن �ل�سركة وقعت عقدً� مع �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة بتاريخ 17 نوفمرب 2011م لإن�ساء خط ثالث بطاقة �إنتاجية تبلغ 6.000 
طن كلنكر يوميًا وطحن ���سمنت بطاقة 8.000 طن يوميًا يف �مل�سنع �لرئي�سي ويتوقع بد�� �لإنتاج �لتجاري لهذ� �خلط يف �لربع �لر�بع من عام 2013م. وهذ� من 
�سا�نه زيادة طاقة �ل�سركة �لإنتاجية �لإجمالية �إلى 15.000 طن من �لكلنكر يوميًا وزيادة طحن �ل��سمنت لت�سل �إلى 20.200 طن يوميًا. )ملزيد من �ملعلومات، 

ف�ساًل مر�جعة ق�سم 15-5 » ملخ�س �لعقود �جلوهرية«(. 

1 و2 و3، مبا ميّكن كل من هذه اخلطوط من  للخطوط  املبددة  الطاقة احلرارية  ا�شتغالل  واالإن�شاء مل�شنع  والتوريد  الهند�شة  توفري  اأي�شا  ال�شركة  وقد طلبت 
��سرتد�د و�إعادة ��ستخد�م ما ن�سبته 22-24% من �حلر�رة �لنا�سئة عن �حلرق يف �إطار عملية �حلرق –يف عملية �لكلنكر- )ملزيد من �لتفا�سيل يرجى مر�جعة 

�لق�سم 12-3 من هذه �لن�سرة(.

وقد بلغت �لطاقة �لإنتاجية �لكاملة للم�سنع �لرئي�سي عام2010م، على ���سا�س 320 يوم من �لإنتاج �ملقدر يف �مليز�نية )�ل�مر �لذي �سمح بوجود نحو 45 يوم من 
�ل�سيانة و�لتوقف �ملخطط(، 2،88 مليون طن من �لكلنكر با�ستخد�م �خلطني �ل�ول و�لثاين. وبلغ �لإنتاج �لتجاري يف 2010م 2،36 مليون طن من �لكلنكر على 
مد�ر 260 يومًا من �لإنتاج �لتجاري يف �ملتو�سط بني �خلطني )توقف �لإنتاج ملدة 60 يومًا ب�شبب اغالق خطوط االإنتاج نتيجة عطل كهربائي والذي نتج عنه م�شاكل 
فنية ��خرى، وقد قامت �ل�سركة بال�ستعانة بخرب�ء من �سركة ABB9 لت�سحيح �مل�سكلة و�لتي مت حلها ب�سكل د�ئم(، وهو ما يعادل ��ستغالل نحو 82،0% من �لطاقة 
�ملقدرة يف �مليز�نية. وتوقعت �ل�سركة زيادة ��ستغالل طاقتها �ملقدرة يف �مليز�نية خالل عام 2011م. وكان معدل ��ستغالل �لطاقة �ملقدر يف �مليز�نية للم�سنع يف 
عام 2011م 2،62 مليون طن، بينما بلغ �لإنتاج �لتجاري 2،39 مليون طن، وذلك ب�شبب توقف االإنتاج ملدة �شهرين ب�شبب اإغالق خطوط االإنتاج نتيجة لنق�ض الوقود 
�لالزم، )وحلل هذه �مل�سكلة تقوم �ل�سركة حاليًا با�ستخد�م كميات �لوقود �لفائ�سة و�لناجتة عن توقفات �ل�سيانة للخط �ل�ول لت�سغيل �خلط �لثاين( وهو ما يعادل 

ن�سبة ��ستغالل حو�يل 84% من �لطاقة �ملقدرة يف �مليز�نية. ومن �ملخطط ��ن تكون �لطاقة �لإنتاجية �لت�سميمية للخط �لثالث 2 مليون طن من �ل��سمنت �سنويًا.

�إلى �ل��سو�ق �مل�ستهدفة يف ع�سري وجاز�ن باملنطقة  �إ�سرت�تيجية على جبل طويق يف جنر�ن، مما يتيح لل�سركة �سهولة �لو�سول  يقع �مل�سنع �لرئي�سي يف منطقة 
�جلنوبية، ومدن �لطائف وجدة ومكة يف �ملنطقة �لغربية. �إن ��قرب مناف�س لل�سركة على �ل��سو�ق �مل�ستهدفة يقع على بعد 800 كيلومرت من هذه �ل��سو�ق، مما 
يحد من �سدة �ملناف�سة. بالإ�سافة لذلك فاإن �مل�سنع �لرئي�سي يقع بالقرب من �لطريق �ل�سريع �لذي يربط جنر�ن بالريا�س، مما يوؤدي �إلى خف�س تكاليف �لنقل 

و�لتوزيع يف �ملنطقة �لو�سطى من �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

هيكل المساهمين 2   2

بعد االكتتابقبل االكتتابالبائعون

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

13،043%26،08622.173.173%31.798.940ماجد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم1

6،521%13،04311.086.217%15.898.940عبد �هلل بن عبد �لعزيز بن �سالح �لر�جحي2

3،603%7،2056.124.445%8.783.176حممد بن مانع بن �سلطان �با لعال3

3،173%6،3475.394.913%7.736.940�سركة عبد �للطيف �سعود �لبابطني و�خو�نه للتجارة و�ملقاولت4

3،043%6،0875.173.913%7.420.000�سركة جمموعة �سكاب5

3،043%6،0875.173.913%7.420.000�ل�مري م�سعل بن �سعود بن عبد �لعزيز �آل �سعود6

2،174%4،3483.695.652%5.300.000خالد بن �سعود عبد �هلل �ل�سبلي7

2،174%4،3483.695.652%5.300.000عبد �لرحمن بن م�سبب بن على �لكناين �ل�سهري8

1،521%3،0432.586.217%3.708.940�سركة �بناء عبد�ملح�سن عبد�لرحمن �سالح �ملحي�سن �لقاب�سة9

1،304%2،6092.217.391%3.180.000�سركة عبد �هلل و�سعيد حممد عبايد بن زقر �ملحدودة10

1،009%2،0171.714.783%2.459.200عبد �هلل بن �سامل بن و�سيمر �لو�سيمر11

0،870%1،7391.478.261%2.120.000وليد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم12

0،761%1،5231.294.402%1.856.325�ملوؤ�س�سة �ل�سعودية للتجارة و�ملقاولت ل�ساحبها عمر بابطني 13

0،652%1،3041.108.696%1.590.000خالد بن �سالح بن عبد �لعزيز �لر�جحي14

0،652%1،3041.108.696%1.590.000عبد �ملح�سن بن عبد �هلل بن فهد �حلكري15

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة عبد �لرحمن عبد �هلل �ملو�سى و��ولده �ملحدودة16

9 هي �سركة ر�ئدة عامليا يف تقنيات �لطاقة و�لتكنلوجيا �لتي متكن �ملر�فق �لعامة وعمالئها من �مل�سانع على حت�سني ��د�ئهم يف حني خف�س �ل�ثر على �لبيئة.
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بعد االكتتابقبل االكتتابالبائعون

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة �لريا�س �لعاملية لال�غذية17

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة �آل�سعيد�ن للعقار�ت18

0،543%1،087923.913%1.325.000�سركة �ملرقاب ل��سحابها هند �حليدر و�سركائها19

0،457%0،914777.185%1.114.574خالد بن نا�سر بن عبد �هلل �مل�سند20

0،435%0،870739.131%1.060.000�ل�مرية �سارة بنت في�سل بن تركي بن عبد �لعزيز �آل �سعود21

0،435%0،870739.131%1.060.000خالد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم22

0،435%0،870739.131%1.060.000عبد �لعزيز بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم23

0،435%0،870739.131%1.060.000حممد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم24

0،326%0،652554.348%795.000�سركة عرب �ململكة �ل�سعودية �لقاب�سة25

0،326%0،652554.348%795.000�سركة �لطري�س �ل�سعودية للتجارة و�ل�سناعة و�ملقاولت26

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مرية نوره بنت نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود27

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مري م�سعل بن نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود28

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مري عبد �لعزيز بن نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود29

0،163%0،326277.174%397.500�سلطان بن عادي بن م�سلح �ملطريي30

0،108%0،217184.044%263.940�سركة �لبلحة للتجارة و�لت�سويق 31

0،106%0،211179.609%257.580حممد بن عبد �لعزيز بن �سليمان �ل�سليم32

0،041%0،08269.478%99.640�سركة ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة33

0،018%0،03529.750%42.665�ل�مري نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود34

0،011%0،02218.478%26.500�إ�سماعيل حممد ��مني ح�سن35

0،003%0،0065.174%7.420�سلمان بن �سالح بن حو�سان �حلو�سان36

0،000%0،001739%1.060�سيف �هلل بن عمر �لغامدي37

0،000%0،001739%1.060فهد بن عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لر�جحي38

0،000%0،001739%1.060عبد �لوهاب بن �سعود بن عبد �لعزيز �لبابطني39

0،000%0،001739%1.060بدر بن عبد �ملح�سن بن عبد �لرحمن �ملحي�سن40

0،000%0،001739%1.060عمر بن على بابطني41

0،000%0،001739%1.060حممد بن �سالح �لدين �سلهب42

0،000%0،001739%1.060علي بن حممد بن جار �هلل �لطويل �ليامي43

0،000%0،001739%1.060حممد بن ر��سد بن من�سور �ل�سرمان44

0،000%0،001739%1.060ح�سني بن حممد بن هادي �ليامي45

0،000%0،001739%1.060عادل بن حممد جابر �لغنه �ليامي46

0،000%0،001739%1.060عبد �لعزيز بن فار�س بن دو��س �ليامي47

0،000%0،001739%1.060عبد �هلل بن جابر بن عبد �هلل �لقنه48

50،000%0،00085.000.000%0�جلمهور49

100،00%100،00170.000.000%121.900.000االإجمايل
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�جلد�ول �لتالية تو�سح ملكية �ل�سركات �مل�ساهمة ون�سبة �مللكية غري �ملبا�سرة يف �سركة ��سمنت جنر�ن:

بتاريخ 1322/2/2هـ برأس مال قدره 2 مليون  البابطين واخوانه )تأسست  شركة عبداللطيف سعود 
ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

25%1،587%عبد�للطيف بن �سعود بن عبد�لعزيز �لبابطني

25%1،587%عبد�لوهاب بن �سعود بن عبد�لعزيز �لبابطني

25%1،587%عبد�لكرمي بن �سعود بن عبد�لعزيز �لبابطني

25%1،587%عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز بن �سعود �لبابطني

100%6،347%االإجمايل

شركة مجموعة سكاب )تأسست بتاريخ 1222/11/30هـ برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

6،25%0،380%حممد بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%م�سلم بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%�بر�هيم بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%عبد�لعزيز بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%�سلطان بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%ماجد بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%في�سل بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%ح�سني بن علي بن م�سلم

6،25%0،380%من�سور بن علي بن م�سلم

3،125%0،190%عرفة بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%فاطمة بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%نورة بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%نو�ل بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%دلل بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%لمة بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%خلود بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%�لهنوف بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%�ملها بنت علي بن م�سلم

3،125%0،190%�لعنود بنت علي بن م�سلم

4،1666%0،254%و�سحا ح�سني ن�سيب

4،1666%0،254%فاطمة حممد �ل�سارخ

4،1666%0،254%فايزة علي �لدوي�س �جلربا

100%6،08%االإجمايل
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شركة أبناء عبدالمحسن عبدالرحمن صالح المحيسن القابضة )تأسست بتاريخ 12112/2/11هـ برأس مال 
قدره 2،2 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

28،58%0،870%بدر عبد�ملح�سن �ملحي�سن

12،5%0،380%��حمد عبد�ملح�سن �ملحي�سن

12،5%0،380%تركي عبد�ملح�سن �ملحي�سن

12،5%0،380%في�سل عبد�ملح�سن �ملحي�سن

12،5%0،380%عبد�لرحمن عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%فاطمة عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%نورة عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%جو�هر عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%�لبندري عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%نوف عبد�ملح�سن �ملحي�سن

3،57%0،109%�لعنود عبد�ملح�سن �ملحي�سن

100%3،04%االإجمايل

شركة عبداهلل وسعيد محمد عبايد بن زقر المحدودة )تأسست بتاريخ 1322/3/2هـ برأس مال قدره 
12،23 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

16،157%0،422%وهيب �سعيد بن زقر

16،157%0،422%�سركة في�سل �سعيد بن زقر

16،157%0،422%حممد عبيد بن �سعيد بن زقر

16،157%0،422%عبد�هلل �سعيد بن زقر

7،074%0،184%�سركة �لرثيا �ملتطورة �لتجارية

7،074%0،184%�سفية بنت �سعيد بن زقر

7،074%0،184%�سعاد بنت �سعيد بن زقر

7،074%0،184%��لفت بنت �سعيد بن زقر

2،123%0،055%عبد�لرحمن بن عبد�هلل ��بار

2،123%0،055%غازي بن عبد�هلل ��بار

1،769%0،046%عبد�هلل بن حممود ��بار

1،061%0،028%��مامة بنت عبد�هلل ��بار

100%2،60%االإجمايل

شركة فيصل سعيد بن زقر المحدودة )تأسست بتاريخ 1223/2/10هـ برأس مال قدره 0،2 مليون ريال 
سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

84،64%0،357%في�سل �سعيد حممد عبيد بن زقر

6،72%0،028%غازي في�سل �سعيد بن زقر

3،36%0،014%نادين في�سل �سعيد بن زقر

3،36%0،014%هبه في�سل �سعيد بن زقر
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ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

1،92%0،008%فاطمة عبد�هلل حممد رفيع لنجاوي

100%0،422%االإجمايل

شركة الثريا المتطورة التجارية المحدودة )تأسست بتاريخ 1222/10/2هـ برأس مال قدره 0،2 مليون ريال 
سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

28،571%0،053%عبد�هلل حممد �سعيد عو�س

28،571%0،053%عدنان حممد �سعيد عو�س

14،286%0،026%هدى حممد �سعيد عو�س

14،286%0،026%ر�سا حممد �سعيد عو�س

14،286%0،026%ليلى حممد �سعيد عو�س

100%0،184%االإجمايل

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى وأوالده المحدودة )تأسست بتاريخ 1222/11/22هـ برأس مال قدره 
20 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

50%0،652%عبد�لرحمن عبد�هلل حمد �ملو�سى

8%0،104%عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

8%0،104%��حمد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

8%0،104%���سامة عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

8%0،104%وليد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

6%0،078%مرمي ��حمد �سليمان �لرب�ك

4%0،052%هيام عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

4%0،052%��مرية عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

4%0،052%عبري عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى

100%1،30%االإجمايل

شركة الرياض العالمية لألغذية )تأسست بتاريخ 1212/1/22هـ برأس مال قدره 3 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

90%1،174%�سركة �لريا�س �لعاملية �لقاب�سة للتجارة و�ملقاولت

10%0،130%�سمو �ل�مري/ خالد بن فهد بن في�سل �لفرحان �آل �سعود

100%1،304%االإجمايل

قدره  مال  برأس  1213/2/2هـ  بتاريخ  )تأسست  والمقاوالت  للتجارة  القابضة  العالمية  الرياض  شركة 
مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

90%1،057%�سمو �ل�مري/ خالد بن فهد بن في�سل �لفرحان �آل �سعود

10%0،117%�سمو �ل�مري/ م�سعل بن خالد بن فهد بن في�سل �لفرحان �آل �سعود

100%1،174%االإجمايل
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شركة آل سعيدان للعقارات )تأسست بتاريخ 1322/2/12هـ برأس مال قدره 3 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

85%1،108%�بر�هيم حممد عبد�هلل بن �سعيد�ن

5%0،065%بدر �بر�هيم حممد بن �سعيد�ن

5%0،065%��حمد �بر�هيم حممد بن �سعيد�ن

5%0،065%حممد �بر�هيم حممد بن �سعيد�ن

100%1،304%االإجمايل

 0،1 قدره  مال  برأس  1202/10/12هـ  بتاريخ  )تأسست  وشركائها  الحيدر  هند  ألصحابها  المرقاب  شركة 
مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

25%0،272%هند حممد عبد�لرحمن �حليدر

30%0،326%�ساري �بر�هيم عبد�لكرمي �ملعيوف

15%0،163%مالك �بر�هيم عبد�لكرمي �ملعيوف

30%0،326%عبد�لكرمي �بر�هيم عبد�لكرمي �ملعيوف

100%1،087%االإجمايل

شركة عبر المملكة السعودية القابضة )تأسست بتاريخ 1222/2/22هـ برأس مال قدره 10 مليون ريال 
سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

76،562%0،499%�سركة عرب �ململكة للتنمية �لقاب�سة

23،438%0،153%فهد بن جز�ء �حلربي

100%0،652%االإجمايل

ريال   1.202.220 قدره  مال  برأس  1222/2/2هـ  بتاريخ  )تأسست  القابضة  للتنمية  المملكة  عبر  شركة 
سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

30،61%0،153%�سليمان بن �سليم �سليم �حلربي

30،61%0،153%�سعد بن �سليم �سليم �ل�ساعدي

30،61%0،153%م�سلم بن �سليم �سليم �حلربي

3،92%0،019%عبد�لوهاب بن �سليم �سليم �ل�ساعدي

1،63%0،008%تركي بن �سليم �سليم �ل�ساعدي

1،31%0،007%عمر بن �سليم �سليم �ل�ساعدي

1،31%0،007%�سالح بن �سليم �سليم �ل�ساعدي

100%0،499%االإجمايل

شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاوالت )تأسست بتاريخ 1212/2/2هـ برأس مال قدره 
0،2 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

50%0،326%�سلمان �سليم طري�س �ل�ساعدي
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ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

50%0،326%حممد �سليم طري�س �ل�ساعدي

100%0،652%االإجمايل

شركة البلحة للتجارة والتسويق )تأسست بتاريخ 1232/2/22هـ برأس مال قدره مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

50%0،108%حممد بن �سالح �لدين بن �سيف �لدين �سلهب

50%0،108%�سافيا �سعود عبد�لعزيز �لدغيرث

100%0،217%االإجمايل

شركة ثمرات نجران المحدودة )تأسست بتاريخ 1222/1/2هـ برأس مال قدره 0.2 مليون ريال سعودي(

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

50%0،041%�سمو �ل�مري نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود

50%0،041%حممد بن مانع ��با �لعال

100%0،082%االإجمايل

الرسالة واإلستراتيجية 2   2

الرسالة 1   3   3

��ن ر�سالة �ل�سركة هي تعزيز مكانتها يف �ل��سو�ق �ملبا�سرة من خالل توفري منتج عايل �جلودة مبوثوقية و�لإلتز�م باملمار�سات �لتجارية �لفعالة مبا يعظم �ملردود 
�لإقت�سادي جلميع �ل�طر�ف ذ�ت �لعالقة و�لإ�ستفادة من �إرتفاع �لطلب يف �ل��سو�ق �لو�عدة.

اإلستراتيجية 2   3   3

تعتزم �ل�سركة ��ستنفاذ طاقاتها يف تلبية �حتياجات �ل��سو�ق �ملجاورة وت�سويق �لفائ�س يف �ل��سو�ق �لبعيدة �لو�عدة ذ�ت �لفر�س �لغري م�ستغلة عن طريق ترويج 
جودة �ملنتج و��ستخد�م �آليات لوج�ستية10 حتقق تطلعات �لعمالء.

المنتجات 3   3   3

.)»SRC«( و�ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات ،)»OPC«( تقوم �سركة ���سمنت جنر�ن حاليًا باإنتاج وت�سويق نوعني من �ل��سمنت:�ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي

األسمنت البورتالندي العادي 2   3   3

ي�سكل �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي حاليًا ��كرث من 90% من �إنتاج �ل��سمنت. ولإنتاج طن و�حد من �لكلنكر، يتم ت�سخني مزيج من �حلجر �جلريي و�لَطني ��و مو�د 
��خرى ذ�ت مكونات وخو��س مماثلة �إلى درجة حر�رة تبلغ 1،350 درجة مئوية. يتكون �ملزيج يف �لإ�سمنت �لبورتلندي �لعادي من 83% من �حلجر �جلريي، 12% من 
�لطني، 1،7% من �لرمل، 1،8% من خام �حلديد، و 1% من �لبوك�سيت )وهو �سخر ي�ستخرج منه �لملونيوم(. لدى �ل�سركة طاحونتني )طاحونة يف �مل�سنع �لرئي�سي 

وطاحونة ��خرى يف وحدة �لطحن( حيث تنتج 90% من �لإ�سمنت �لبورتلندي �لعادي، وذلك لتلبية �لطلب �حلايل.

ُيعترب �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي منا�سبًا ملعظم ��نو�ع �لإن�ساء�ت �حلديثة و �لتقليدية، مبا يف ذلك جميع ���سكال �ملباين و��عمال �خلر�سانة و�خلر�سانة �سابقة 
�ل�سد و��عمال �لإ�سالحات.

اإلسمنت المقاوم ألمالح الكبريتات 2   3   3

ي�ستخدم �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات يف بع�س �مل�ساريع مثل �ل�سدود �ملعر�سة لكميات كبرية من ��مالح �لكربيتات. كما ��نه ي�ستخدم يف ��ي �إن�ساء�ت يكون 
لها تالم�س مبا�سر برتبة طينية و�لتي حتتوي على كمية كبرية من ��مالح �لكربيتات مثل �ل��سا�سات و�ل�عمدة. يتكون �ملزيج يف �لإ�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات 

10  ��كدت �ل�سركة ��نه يف �لوقت �حلايل تدر�س مقرتحًا لإن�ساء �سركة نقل خا�سة بها لت�سويق منتجاتها وتقدمي خدمات �لنقل لالآخرين، و تقوم �سركة �رن�ست �ند يونغ باإعد�د تقرير متهيدي لهذ� �لغر�س. 
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من 83،3% من �حلجر �جلريي، 8،45% من �لطني، 4،28% من �لرمل، و 3،94% من خام �حلديد. بينما يتم حتويل �لكلنكر �إلى �لإ�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات 
بنف�س �لطريقة �لتي مت ذكرها �سابقًا لالإ�سمنت �لبورتالندي �لعادي. وتنتج �ل�سركة من خالل �لطو�حني �لربعة 10% من �ل�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات لتلبية 

�لطلب �حلايل يف �ل�سوق.

عمليات التصنيع 2   2

الخط األول 1   2   3

تبلغ �لطاقة �لإنتاجية �لكاملة خلط �لإنتاج �ل�ول 6.000 طن من �لكلنكر يوميًا كما تبلغ طاقة طحن �ل�سمنت 6.400 طن يوميًا.

وصف عمليات التصنيع 1   1   2   3

يتكون ت�سنيع �لإ�سمنت من �ملر�حل �لتالية: �لتعدين و�لتك�سري و�لطحن و�خللط و�حلرق و�لطحن ثم �لتعبئة. وفيما يلي تو�سيح لهذه �ملر�حل: 

مرحلة التعدين 1   1   1   2   3

�ل��سا�سية وخا�سة  وتا�مني جميع مو�د �خلام  نقل  �لذي ي�سمن �سرعة  �ل�مر  �لرئي�سي،  �مل�سنع  بالقرب من  بال�سركة  �ملحاجر �خلا�سة  �لتعدين يف  تتم عمليات 
)�حلجر �جلريي و�لطني و�حلجر�لرملي و�جلب�س ( يف وقت ��قل وبكلفة تناف�سية لإنتاج �لكلنكر با�ستخد�م توليفة من �ملعد�ت و�ل�يدي �لعاملة هي �ل�كرث �قت�سادية 
وفعالية. ومتتلك �ل�سركة ���سطوًل كاماًل من ��ف�سل �آلت �لتعدين على م�ستوى �لعامل من �إنتاج �سركة كاتربلر، بغية �سمان �لت�سغيل �ل�سل�س ل�ن�سطة �لتعدين. ومتتلك 

�ل�سركة حاليًا 10 �ساحنات لنقل �لنفايات، و3 بلدوزور�ت، و4 حفار�ت، ومكب�س و�حد، وماكينة ت�سوية مبحرك، و8 لو�در بعجالت، و5 لو�در توجيه.

مرحلة التكسير 2   1   1   2   3

يتم نقل �حلجر �جلريي �مل�ستخرج �إلى �مل�سنع بو��سطة �ل�سيور �إلى ك�سارة طاقتها �لإنتاجية 1.200 طن يف �ل�ساعة كما يتم نقل �ملو�د �لت�سحيحية و�مل�سافة 
)�لطني وخام �حلديد و�جلب�س( بو��سطة �ساحنات )قالبات( �إلى ك�سارة طاقتها �لإنتاجية 450 طن يف �ل�ساعة. وحت�سل �ل�سركة على �حلديد �خلام من ��حد 

�ملقاولني، حيث يتم جلبه بال�ساحنات من مناجم يدمه �لو�قعة على م�سافة 200 كيلومرتً� تقريبًا من �مل�سنع �لرئي�سي.

مرحلة الطحن والخلط 3   1   1   2   3

يتم نقل �ملو�د �ملجرو�سة من �لك�سار�ت بو��سطة �ل�سيور �إلى م�ستودعات وبعد ذلك يتم توزيعها على حماقني خا�سة وجمهزة مبو�زين ليتم �لتحكم بن�سب �خللط 
�ملطلوبة ثم لنقلها عرب �ل�سيور �إلى طاحونة مو�د �خلام �لعمودية بطاقة 500 طن يف �ل�ساعة لتتم عملية �لطحن. وتعترب طاحونة �ملو�د �خلام �لر���سية جزء من 
خط �لإنتاج �لرئي�سية، حيث وظيفتها �ل��سا�سية هي طحن �ملو�د �خلام وفق �لدرجة �ملطلوبة.ويتم بعد �لطحن تخزين �ملو�د يف خز�نات ت�سمى خز�نات �لتجان�س 

لتكون جاهزة لعملية �حلرق يف �لفرن. 

مرحلة الحرق 2   1   1   2   3

تتم عملية �إنتاج �لكلنكر مبرور �ملو�د �خلام �ملجرو�سة يف مبادل حر�ري مكون من خم�سة مر�حل )تت�سمن ت�سخني �ملو�د �خلام يف �سخان م�سبق لفرتة 5-10 ثو�ٍن 
ثم �لت�سخني يف فرن لنحو 20 دقيقة( حيث يتم تبادل �حلر�رة مع �لهو�ء �ل�ساخن �ل�ساعد و�ملو�د �ملطحونة �لتي تغذي �لفرن �ملعد لذلك بطاقة 6.000 طن يوميًا 
و�لذي تبلغ درجة حر�رته 1.350درجة مئوية تقريبًا حيث تتم عملية حرق و�سهر مزيج �ملو�د �خلام وت�سكيلها على هيئة حبيبات ��ثناء دور�ن �لفرن وبعد ذلك يتم 

تربيد �ملنتج من خالل �ملربد �خلا�س يف نهاية �لفرن بو��سطة �إدخال �لهو�ء �خلارجي. 

مرحلة طحن األسمنت 2   1   1   2   3

يتم نقل �لكلنكر �إلى خز�نات �لكلنكر عرب ناقالت معدة لذلك ثم يتم نقله من �خلز�نات بو��سطة �سيور �إلى طاحونتني ��نبوبيتني بطاقة 160 طن يف �ل�ساعة لكل 
منهما وحتتوي �لطو�حني على كر�ت حديدية خمتلفة �ل�حجام تقوم بطحن �ل��سمنت عند دور�ن �لطو�حني، ثم ينقل �ل��سمنت �ملطحون �إلى خز�نات �ل��سمنت 

بو��سطة ناقالت دلئية. 

مرحلة تعبئة األسمنت السائب والمكيس 2   1   1   2   3

يتم تعبئة �ل��سمنت �ملكي�س يف حمطة �لتعبئة بو��سطة ��ربع ماكينات بطاقة 100طن يف �ل�ساعة لكل منها ثم تنقل �ل�كيا�س وحتمل �ل�ساحنات �آليًا بطاقة 2.500 
كي�س يف �ل�ساعة حيث يبلغ وزن كل كي�س 50 كيلوجر�م. بينما يتم تعبئة �ل�ساحنات بـ 25 �إلى 30 طن من �ل��سمنت �ل�سائب عن طريق خر�طيم تغذية ���سفل خز�نات 

�ل��سمنت. وتبلغ قدرة �لتعبئة �لت�سميمية �ل�سهرية للم�سنع 180.000 طن من �ل��سمنت �ل�سائب و 120.000 طن من �ل��سمنت �ملكي�س. 

وتقوم �ل�سركة حاليًا باإنتاج 150.000 طن من �ل�سمنت �ل�سائب و 100.000 طن من �ل�سمنت �ملكي�س يف �ل�سهر.
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الخط الثاني 2   2   3

ي�ستخدم �خلط �لثاين نف�س �لتقنية �مل�ستخدمة يف �خلط �ل�ول ب�سكل عام بطاقة �إنتاجية قدرها 3.000 طن من �لكلنكر يوميًا وطحن ���سمنت بطاقة �إنتاجية 
و�ملباين  و�ملر�فق  و�مل�سافة  �لت�سحيحية  �ملو�د  وتخزين  تك�سري  من�ساآت  �ل�سرت�ك يف  با�ستثناء  �ل�ول،  وهو خط منف�سل عن �خلط  يوميًا.  قدرها 5.800 طن 
�مل�ستقلة عن �مل�سنع وحمطة �لطاقة. ويتم نقل �لكلنكر �لذي يتم �إنتاجه يف �خلط �لثاين �إلى وحدة �لطو�حني بو��سطة �ساحنات )قالبات( حيث يتم طحنه وتعبئته 

كا��سمنت �سائب و مكي�س.

وحدة الطواحين 3   2   3

يتم نقل �لكلنكر من �خلط �لثاين يف �مل�سنع �لرئي�سي �إلى وحدة �لطو�حني باإ�ستخد�م �ساحنات ويتم تفريغه د�خل حماقن ثم يتم نقله عن طريق �ل�سيور �لناقلة 
�إلى خز�نات �لكلنكر. وفور �إ�سافة �جلب�س للكلنكر يتم طحنه يف طاحونتني ��نبوبيتني لال��سمنت طاقة كل منها 135 طن بال�ساعة. ثم يتم تعبئة �ل��سمنت �ملكي�س 
يف حمطة �لتعبئة بو��سطة ماكينتني بطاقة 100طن يف �ل�ساعة لكل منهما ثم تنقل �ل�كيا�س وحتمل �ل�ساحنات �آليًا مبعدل 2.500 كي�س يف �ل�ساعة. ويتم تعبئة 

�ساحنات �ل��سمنت �ل�سائب عن طريق خر�طيم تغذية ���سفل خز�نات �ل��سمنت.

التسويق والمبيعات 3   2
يتوفر يف �ل�سركة كادر موؤهل وذو خربة يعمل على ت�سويق منتجاتها بكفاءة. وقد بد��ت �ل�سركة �إنتاجها من �لإ�سمنت يف عام 2008م. وقد بلغت مبيعات �ل�سركة 
من �ل��سمنت عام 2008م، و2009م، و2010م و 2011م، 769.000 مليون طن، 1.602.847 مليون طن، 3.044.000 مليون طن و3.011.058 مليون طن 
على �لتو�يل، حيث ��ن 40%  منها تقريبًا ���سمنت مكي�س و�لباقي ���سمنت �سائب. 90% من مبيعات �لإ�سمنت من �لبورتالندي �لعادي، و 10% من �ملقاوم ل�مالح 

�لكربيتات. وحيث ��ن �حلكومة �ل�سعودية منذ عام 2008م فر�ست حظرً� على �سادر�ت �ل��سمنت، لذلك فاإن جميع �ملبيعات تتم حمليًا.

المنشآت المساندة 3   2

محطات الطاقة 1   2   3

متتلك �ل�سركة يف �مل�سنع �لرئي�سي حمطة لتوليد �لطاقة �لكهربائية بطاقة 56 ميجاو�ت تعمل بزيت �لوقود �لثقيل و�لتي توفر �لطاقة �لالزمة للخطني �ل�ول و�لثاين 
و�ملن�ساآت و�ملر�فق �مللحقة بهما. ��ما وحدة �لطو�حني فيتم تزويدها بالطاقة من خالل حمطة م�ستقلة بطاقة 21 ميجاو�ت تعمل ��ي�سًا بزيت �لوقود �لثقيل. و تتولى 
�سركة و�رت�سيال ت�سغيل حمطتي �لطاقة، حيث يتم ��ستخد�م 0،25 لرت من زيت �لوقود �لثقيل لإنتاج وحدة طاقة )1 كيلو و�ت يف �ل�ساعة( )ملزيد من �ملعلومات، 

ر�جع �لق�سم 15-5-2 من ن�سرة �لإ�سد�ر(.

المجمعات والمرافق السكنية 2   2   3

نظر�ً للموقع �ملعزول للم�سنع �لرئي�سي، ��ن�سا�ت �ل�سركة جممعات ومر�فق �سكنية للعاملني باملوقع، حيث يوجد جممع �سكني لإد�ريي �مل�سنع يتكون من 42 فيال و4 
مباين لالإ�سكان �لعائلي حتتوي على 72 وحدة، هذ� بالإ�سافة �إلى مر�فق �خلدمات �لتي ت�سمل م�سجدً� وعيادة ومتجرً� للت�سوق ومطعمًا و�سالت ��لعاب ريا�سية 

وترفيهية ومدر�ستني، بالإ�سافة �إلى �سكن ومطعم حلو�يل 80 عاماًل يف وحدة �لطحن.

كما يوجد بالقرب من �مل�سنع جممع �سكني منف�سل لنحو 500 عامل. وي�سم هذ� �ملجمع م�سجدً� ومالعب ريا�سية ومطعمًا.

المقر الرئيسي لإلدارة العامة والمباني اإلدارية األخرى 3   2   3

يقع مبنى �ملقر �لرئي�سي لل�سركة يف مدينة جنر�ن ويتكون من ثالثة طو�بق ويت�سع �ملبنى لـ 80 موظف تقريبًا وي�سم م�سجدً� ومو�قف لل�سيار�ت وم�ستودع كما يوجد 
يف كل من �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني مبنى م�ستقل لالإد�رة.

المشغلون الفنيون 3   2
 وقعت �سركة ���سمنت جنر�ن عقد مع هولتكجلوبال �سوليو�سنز، تقوم مبوجبه هولتكجلوبال �سوليو�سنزبتوفري �لعاملني �لفنيني ذوي �خلربة ملر�قبة ت�سغيل و�سيانة 

 .HCRDI وحدة �لطو�حني من قبل �سركة

 HCRDI تقوم مبوجبه �سركة ،»CNBM« إحدى �ل�سركات �لتابعة ل�سركة �ل�سني �لوطنية ملو�د �لبناء� ،HCRDI كما وقعت �ل�سركة عقد ت�سغيل و�سيانة مع �سركة
بت�سغيل و�سيانة وحدة �لطو�حني. تا��س�ست �سركة �ل�سني �لوطنية ملو�د �لبناء »CNBM« �سنة 1984م، وت�سمل ��ن�سطتها �لتجارية ت�سميم وت�سنيع وبيع مو�د �لبناء 

و�ل��سمنت و�ملو�د �ملركبة و�لزجاج. كما ت�سغل عددً� من م�سانع �ل��سمنت بطاقة �إنتاجية تزيد عن 160 مليون طن �سنويًا.
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كما ��ن �ل�سركة لديها عقد ت�سغيل و�سيانة حمطات توليد �لطاقة �لكهربائية يف كل من �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني مع �سركة و�رت�سيال �ل�سعودية و�لتي متثل 
�سركة و�رت�سيال �لفنلندية �إحدى ��كرب م�سنعي مولد�ت �لطاقة �لكهربائية يف �لعامل. 

ملزيد من �لتفا�سيل حول �لعقود، يرجى مر�جعة ق�سم »ملخ�س �لتفاقيات �جلوهرية« يف هذه �لن�سرة.

المقاولون 3   2
�سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، هي �ملقاول �لرئي�سي مل�سروع تنفيذ �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني. وقامت �سركة 

�ل�سني �لوطنية ملو�د �لبناء »CNBM« كمقاول من �لباطن بتوريد جميع معد�ت �مل�سنع ووحدة �لطو�حني.

شركة نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة – المقاول الرئيسي 1   2   3

�سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة هي �لق�سم �لهند�سي و�لإن�سائي ل�سركة ن�سما �لقاب�سة �ملحدودة، و�لتي ُت�سهم يف قطاع �ل�سناعة و�لبنية �لتحتية يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية منذ عام 1981م، ويعهد لها تنفيذ كافة ��عمال �لبناء و�ل�عمال �مليكانيكية و�لكهربائية و�لإن�سائية يف قطاعي �لإن�ساء�ت و�ل�سناعة. ويبني 

�جلدول �لتايل ملكية �مل�ساهمني يف �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة:

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية غري املبا�سرةا�سم ال�سريك

20%ليوجد�سركة عذيب �لقاب�سة

20%ليوجد�سركة رو�بي �لقاب�سة

25%ليوجد�سركة خالد علي �لرتكي و��ولده

35%ليوجد�سركة ن�سما �لقاب�سة

100%االإجمايل

شركة الصين الوطنية لمواد البناء )CNBM( – المقاول الرئيسي من الباطن 2   2   3

�سركة  �ل�د�ء.  و�ختبار�ت  �لتجريبي  �لت�سغيل  وكذلك  �مل�سنع  وماكينات  وتركيب جميع معد�ت  بتوريد  وقامت  �لباطن  �لرئي�سي من  �ملقاول  CNBM هي  �سركة 
�ل�سني �لوطنية ملو�د �لبناء هي �سركة مملوكة بالكامل من قبل جمهورية �ل�سني �ل�سعبية. ملزيد من �ملعلومات حول �سركة CNBM، يرجى مر�جعة ق�سم »�مل�سغلون 

�لفنيون« يف هذه �لن�سرة.

المعدات الرئيسية الكبرى 3   2
معظم �ملعد�ت و�لآلت �لثقيلة �لتي مت تركيبها يف �خلطني �ل�ول و�لثاين ووحدة �لطو�حني تعترب �لعن�سر �لرئي�سي من عنا�سر �لتكلفة �ل�ستثمارية يف �سناعة 
�ل�سمنت، و�لتي تتطلب كثافة ر���سمالية عالية نظرً� لتنوع وتخ�س�س �لآلت و�ملعد�ت �مل�ستخدمة و�لتي يتم ت�سنيعها يف كربى �سركات ��وروبا �لغربية، ��و �ل�سركات 

�ل�مريكية. 

�ل�سركة ب�سدد تنفيذ نظام ح�سر ���سولها و�لذي من �سا�نه حت�سني �إد�رة �ملعلومات )مثل �لتمويل/�ملحا�سبة، �لت�سنيع، �ملبيعات و�خلدمات( يف �ل�سركة با�كملها، 
وهذ� بدوره �سي�سهل تدفق �ملعلومات د�خليًا وب�سكل خا�س �ملعلومات �ملتعلقة بال��سول �لثابتة لل�سركة. على �لرغم من ��ن تنفيذ نظام ح�سر ���سول �ل�سركة بد�� يف 

عام 2011م، �إل ��نه لن يتم تنفيذ بع�س �لوحد�ت �لإ�سافية )مبا يف ذلك وحدة �ل��سول �لثابتة( حتى نهاية �لربع �ل�ول من عام 2012م.

العضوية واالعتماد  2   2
�ل�سركة ع�سو يف �لحتاد �لعربي لال��سمنت ومو�د �لبناء منذ عام 2006م وكذلك ع�سو يف �للجنة �لوطنية ل�سناعة �ل��سمنت �لتابع ملجل�س �لغرف �ل�سعودية منذ 
�إد�رة �جلودة �لبيئية، وعالمة �جلودة من �لهيئة  �إد�رة �جلودة، و�لآيزو 14001 يف  فرب�ير 2011م. وقد قدمت �ل�سركة للح�سول على �سهادة �لآيزو 9001 يف 
�ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س و�جلودة و�لتي تتوقع ��ن حت�سل عليها بنهاية �لربع �ل�ول من عام 2012م. وتتبع ال�شركة معايري لل�شالمة يف خطوط االإنتاج، حيث 

تقوم مبر�جعتها ب�سكل منتظم ل�سمان مالئمتها �مل�ستمرة. 
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الميزات التنافسية. 4

نظرة عامة 2   2
ترى �ل�سركة ��نها تتمتع بامليز�ت �لتناف�سية �لتالية:

�ملوقع �لإ�سرت�تيجي �

توفر كمية �حتياطات كبرية من �ملو�د �خلام على مقربة من �مل�سنع �لرئي�سي  �

�ملُدخالت و�ملنتجات عالية �جلودة �

�ملر�فق �حلديثة �

تكلفة �لإنتاج �لتناف�سية �

فريق �إد�ري موؤهل ومتمر�س �

ُم�سغلون فنيون موؤهلون ومتمر�سون �

الموقع اإلستراتيجي 1   1   2

ترى �ل�سركة ��ن موقعي �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني يجعلها يف و�سع مميًز خلدمة ���سو�قها �لرئي�سية يف �ملنطقة �جلنوبية وخ�سو�سًا جنر�ن وع�سري، كما 
��خرى كاملنطقة �لغربية. �ل��سو�ق �حلالية �مل�ستهدفة من قبل �ل�سركة هي جنر�ن وع�سري يف �ملنطقة �جلنوبية،  ��نها مهيا�ة خلدمة �ل�سوق �ل�سعودية يف مناطق 

و�لطائف، مكة، وجدة يف �ملنطقة �لغربية. )ملزيد من �ملعلومات عن هذه �ل��سو�ق، ف�ساًل ر�جع ق�سم رقم 6 »قطاع �لإ�سمنت« من هذه �لن�سرة(

وتوؤكد �ل�سركة على وجود كميات كبرية من �حتياطات �ملو�د �خلام يف �ملنطقة �خلا�سعة للرتخي�س ل�كرث من 50 عامًا من �لإنتاج، على ���سا�س تكاليف �لإنتاج 
�ملتوقعة. )�مل�سدر: در��سة �جلدوى لهولتك(

وتقع وحدة �لطو�حني على بعد 300 كيلو مرت غرب �مل�سنع �لرئي�سي ونحو 70 كيلومرتً� غرب جنر�ن على �لطريق �ملوؤدي �إلى خمي�س م�سيط مما يجعلها ��كرث قربًا 
لال��سو�ق �لرئي�سية يف منطقة ع�سري، ��بها وخمي�س م�سيط، من م�سانع �سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية، حيث تتوقع �ل�سركة ��ن ي�سهد �لطلب على �ل��سمنت زيادة 

كبرية يف تلك �ملنطقة.

توفر جميع المواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت 2   1   2

يتميز موقع �مل�سنع �لرئي�سي بتو�فر ��ربعة من �ملكونات �لرئي�سية �خلم�سة )وهي �حلجر �جلريي و�لطني و�حلجر �لرملي و�جلب�س( يف موقع �متياز �ل�ستغالل 
�لذي ��ستا�جرته �ل�سركة من وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية، وتتوقع �ل�سركة ��ن توفر �ملو�د �خلام �لربعة على مقربة من �مل�سنع �لرئي�سي �سوف يرتتب عليه خف�س 

تكاليف �لإنتاج.

��ما �ملكون �لرئي�سي �خلام�س وهو خام �حلديد فالكمية �ملطلوبة منه متدنية ويتم جلب �لنوع �ملطلوب من على بعد حو�يل 200 كم من موقع �مل�سنع يف منطقة 
جنر�ن. ومتتلك �ل�سركة �حتياطات من خام �حلديد كافية ملدة ثالث �سنو�ت من عام 2011م. ومتتلك ��ي�سًا خيار �سر�ء خام �حلديد من م�سادر ��خرى وفقًا 

لعقود يف حال دعت �حلاجة �إلى ذلك.

وترى �ل�سركة ��ن هناك �حتياطيات كافية من �ملو�د �خلام �ملتاحة يف �ملنطقة مبوجب رخ�سة �لمتياز ل�كرث من 50 عامًا من �لإنتاج، وذلك ��ستنادً� �إلى م�ستويات 
�لإنتاج �ملتوقعة. )�مل�سدر: در��سة �جلدوى لهولتك(

كما مت �كت�ساف �حتياطيات من �ملياه عالية �جلودة يف موقع �مل�سنع �لرئي�سي. وقد مت حفر ثالثة �آبار مياه لإمد�د �ملياه �إلى �مل�سنع �لرئي�سي )حيث يتم ��ستخد�مها 
ب�سفة ���سا�سية ل�غر��س �لتربيد( ومر�فق �خلدمات �مل�ساندة، مبا يف ذلك �ملجمعات �ل�سكنية.

المواد الخام والمنتجات عالية الجودة 3   1   2

يتميز �حلجر �جلريي و�جلب�س �ملتوفر�ن يف موقع �لمتياز باجلودة �لعالية )�مل�سدر: در��سة �جلدوى لهولتك(.وعلى وجه �لتحديد، توجد ن�سب منخف�سة من 
�لقلويات، مما يحد من �حلاجة �إلى معاجلة �ملو�د �خلام من خالل نظام �لت�سفية »By Pass« لإز�لة هذه �ل�سو�ئب. وبالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن �لَطني يحتوي على 
م�ستويات عالية من �ل�لومينا وحمتويات �حلديد، مما ُيحد من كميات خام �حلديد �ملطلوب �سر�وؤها كمادة �إ�سافية ومقد�ر كميات �لطني �مل�ستخدمة يف عملية 

�لإنتاج.

�إن عملية �سمان �جلودة بال�سركة و�إجر�ء �لفحو�سات �ملختربية �مل�ستمرة ح�سب �ملمار�سات �ل�سائدة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية توؤكد ��ن منتجات �ل�سركة تفي 
د�ئمًا مبتطلبات بل وتتجاوز معايري �ملو��سفات ذ�ت �لعالقة �لتي و�سعتها �جلمعية �ل�مريكية لختبار �ملو�د )»ASTM«( وهيئة �ملعايري �لربيطانية )»BS«(. ويف 
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�لوقت �لر�هن تعمل �ل�سركة على �حل�سول على �سهادة �ملو��سفات من �لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س و�جلودة )»SASO«( وتتوقع �ل�سركة �حل�سول على 
هذه �ل�سهادة بنهاية �لربع �ل�ول من عام 2012م.

المرافق الحديثة 2   1   2

�ل�سعوديني  �ملقاولني  و�إن�ساوؤها عن طريق جمموعة من  �ملر�فق  ت�سميم  وقد مت  �ململكة.  �ل�حدث يف  ُتعد من بني  �إنتاج حديثة،  ومعد�ت  �ل�سركة مر�فق  متتلك 
و�ل�سينيني �ملتمر�سني �لذين تعاقدت معهم �ل�سركة مع �حل�سول على �ملعد�ت �لرئي�سية من �سركات ت�سنيع ر�ئدة يف غرب ��وروبا و�لوليات �ملتحدة �ل�مريكية. 

وتتوقع �ل�سركة ��ن تعمل مر�فقها �حلديثة على �حلد من خماطر �نقطاع �لعمل مع �ل�سماح لها باحلفاظ على عملياتها ومعايريها �لإنتاجية ذ�ت �جلودة �لعالية.

تكلفة اإلنتاج التنافسية 2   1   2

ترى �ل�سركة ��ن توفر�ملو�د �خلام على مقربة من �مل�سنع �لرئي�سي �سيرتتب عليه �نخفا�س تكاليف �لإنتاج ب�سكل ن�سبي على ���سا�س ما يلي:

�نخفا�س تكاليف �لنقل و�لتخل�س من خملفات �لت�سنيع؛ �

�إنخفا�س ر�سوم �لإ�ستغالل �حلجر �جلريي )كانت �ل�سركة تقوم بدفع ر�سوم منخف�سة لإ�ستغالل �حلجر �جلريي �إلى وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية حتى  �
نهاية عام 2011م وذلك لتخفيف ��عباء وم�ساريف ماقبل �لت�سغيل على �ل�سركات �جلديدة ملدة خم�س �سنو�ت، ��ما �لآن فاإنها تدفع نف�س معدل �لر�سوم 

�ملفرو�سة على �سركات �ل��سمنت �لقدمية(؛

يف ظل �نخفا�س ن�سبة �لقلويات يف �حلجر �جلريي فاإنه ل حاجة �إلى ت�سغيل نظام �لت�سفية »By Pass« لإز�لة �ل�سو�ئب، مما يجنب �ل�سركة تكاليف �إ�سافية  �
ب�سبب تلك �لعملية؛

حتتوي رو��سب �لطني على ن�سبة كبرية من ��كا�سيد �حلديد، وهو ما يخّف�س كميات خام �حلديد �ملزمع �سر�وؤها من م�سادر خارجية؛ �إن جودة �ملو�د �خلام  �
�لعالية تعمل على حت�سني ��ستقر�ر عملية �لإنتاج، مما يحد من خماطر �لتوقف ��و �سعوبات �لإنتاج .

�إن ��ستقر�ر عملية �لإنتاج ب�سبب جودة �ملو�د �خلام �ستوؤدي �إلى زيادة �لإنتاجية، و�لتوفري يف ��ستهالك �لوقود. �
�إن توفر �ملو�د �خلام �لرئي�سية من حماجر �ل�سركة �ملوجودة يف موقع �مل�سنع �سي�ساعد يف تخفي�س �لنقل ب�سورة كبرية مقارنة مبنتجي �ل��سمنت �لآخرين. ونظرً� 
ل�ن م�سنع �ل�سركة هو من بني �مل�سانع �ل�حدث يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، فذلك من �سا�نه ��ن يخف�س تكاليف �لإ�سالح و�ل�سيانة وحالت توقف �لإنتاج غري 

�ملخطط لها مقارنة باملناف�سني �لذين ميلكون مر�فق ��قدم.

ونظرً� لبعد �مل�سافة بني وحدة �لطو�حني و�مل�سنع �لرئي�سي، فاإن �ل�سركة تتكبد تكاليف نقل �إ�سافية تبلغ 26 ريال �سعودي للطن �لو�حد من �لكلنكر. غري ��نه يتم 
تعوي�س هذه �لتكلفة من خالل مبيعات �ل�سركة لعمالئها يف منطقة ع�سري، �لتي تتمتع با��سعار تناف�سية و و�سول �سهل ملنتجات �ل�سركة، و�لذي بدوره عزز تغلغل 

و�نت�سار �ل�سركة يف �ل�سوق.

و��ستنادً� �إلى �لعو�مل �لو�ردة ��عاله، تتوقع �ل�سركة ��ن تتمتع مبيزة تناف�سية من حيث �لتكلفة باملقارنة معمنتجي �ل��سمنت �لآخرين.

الفريق اإلداري المؤهل والمتمرس 2   1   2

يعمل لدى �ل�سركة فريق �إد�ري متمر�س وميتلك معرفة و��سعة ب�سناعة �ل��سمنت. ويحظى كبار �مل�سوؤولني يف �ل�سركة بخربة هائلة متتد على مد�ر �سنو�ت عديدة 
ت�سمل جمالت �لإد�رة و�لإنتاج و�ملبيعات و�لت�سويق يف قطاع �ل��سمنت.ويدعم كبار �مل�سوؤولني بال�سركة موظفون متمر�سون، ميتلكون �سنو�ت عديدة من �خلربة ذ�ت 

�ل�سلة �لتي �كت�سبوها يف ��عمال مماثلة. ملزيد من �ملعلومات ر�جع ق�سم )8 »هيكل �ل�سركة وحوكمتها«(
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الُمشغلون الفنيون المؤهلون والمتمرسون 2   1   2

مت �لتعاقد على مر�قبة وت�سغيل م�سانع �ل�سركة ومر�فقها و�سيانتها من خالل �إ�سنادها �إلى �سركتني عامليتني متمر�ستان، معهد هيفي ل�بحاث وت�ساميم �ل�سمنت 
)HCRDI( و و�رت�سيال. ولالطالع على معلومات �إ�سافية عن هذه �ل�سركات، يرجى مطالعة ق�سم »�مل�سغلون �لفنيون« من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية. ولالطالع على 

تفا�سيل �إ�سافية عن �تفاقيات �لت�سغيل و�لإد�رة، يرجى �لرجوع �إلى �لق�سم �لو�رد حتت عنو�ن »ملخ�س �لتفاقيات �جلوهرية« من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية.
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االقتصاد السعودي. 5

نظرة اقتصادية عامة 2   3
فيما يتعلق بالبيانات عن �لقت�ساد �ل�سعودي و�سناعة �ل�سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ملدرجة يف �لق�سمني 5 و 6 من هذه �لن�سرة، يرجى �لطالع على 
�لتقرير �لكامل ل�سوق �ل�سمنت �ملعد من قبل �رن�ست �ند يونغ، و�لتي يتم ت�سمينها بالكامل يف غرفة �لبيانات. حيث ��ن جميع �ملعلومات �لو�ردة يف �لق�سمني 5 و 6 

م�سدرها تقرير �سركة �رن�ست �ند يونغ لدر��سة �ل�سوق، مامل ين�س على خالف ذلك. 

يعتمد �قت�ساد �ململكة �لعربية �ل�سعودية على �لنفط وتفر�س �حلكومة �سو�بط �سارمة على �ل�ن�سطة �لقت�سادية �لكربى كاحلفر و�لإ�ستخر�ج و�لتوزيع. وهي 
رة للنفط »�ل�وبك«.  ر للنفط، وتلعب دورً� ر�ئدً� يف منظمة �لدول �ملُ�سَدّ متتلك ��كرث من 20% من �حتياطيات �لنفط �لعاملية �ملوؤكدة، وُت�سنف باعتبارها ��كرب ُم�سدِّ

وقد �ساعدت ���سعار �لنفط �ملرتفعة يف �ل�سابق على تعزيز �لنمو وزيادة �لإير�د�ت �حلكومية �ل�سعودية للموجود�ت �ل�جنبية.

لقد كانت �لتنمية �لقت�سادية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية على مد�ر ��كرث من 35 عامًا تخ�سع ب�سكل كبري خلطط تنمية �قت�سادية خم�سية. وقد ركزت �خلطط 
�خلم�سية �ل�ولى على تنمية �لبنية �لتحتية يف �ململكة، فيما ركزت �خلطط �لالحقة ب�سكل متز�يد على تنمية �ملو�رد �لب�سرية و�لقطاع �خلا�س.

�لتا�سعة �لرتكيز على  �لتنمية  �ل�سعودية خالل �لعقد �ملا�سي على �خل�سخ�سة، ل �سيما يف �لقطاعني �ل�سناعي و�لزر�عي. وتعك�س خطة  وقد ركزت �حلكومة 
�لتنويع �لقت�سادي و�ل�همية �ملتز�يدة لتنمية �لقطاع غري �لنفطي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

إجمالي الناتج المحلي 1   1   2

حظي �لإقت�ساد يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ن�ساطًا ملحوظًا يف عام 2010م. كما ��ن �لإنفاق �لعام و�ل�ستثمار �لقوي من جانب �حلكومة �ل�سعودية كان مبثابة نقطة 
�نطالق لدعم وتعزيز �لتعايف خالل �ملر�حل �ل�ولى، فيما ��ستقرت ���سعار منتجات �لنفط �ل�سعودية و���سهمت ب�سكل �إيجابي يف �لنمو �لقت�سادي �لكلي. هذ� وقد 
تراجع الن�شاط يف القطاع اخلا�ض ب�شبب االأو�شاع االئتمانية املتوترة، لكن من املتوقع اأن يت�شارع وي�شاعد، اإلى جانب ال�شادرات واال�شتهالك احلكومي، يف دفع 

معدل �لنمو �لفعلي لإجمايل �لناجت �ملحلي لي�سل �إلى 3،2% يف عام 2010م ونحو 4،5% يف عام 2011م.

يبني �جلدول �لتايل �ملوؤ�سر�ت �لإقت�سادية و معدل �لنمو �لفعلي و�ل�سمي لإجمايل �لناجت �ملحلي للمملكة �لعربية �ل�سعودية بني عام 2009م – و 2011م.

جدول 2 1 :المؤشرات االقتصادية 

2011م 20109م2009ماملوؤ�سرات االقت�سادية

4،5%3،2%0،6%�إجمايل �لناجت �ملحلي �لفعلي )�لن�سبة �ملئوية للتغيري(

1.409.251.724.631.939.6�إجمايل �لناجت �ملحلي �ل�سمي )بالبليون ريال �سعودي(

55.53366.60373.432�إجمايل �لناجت �ملحلي �ل�سمي للفرد )بالريال �ل�سعودي(

88.08389.94092.661�إجمايل �لناجت �ملحلي �ل�سمي للفرد )تعادل �لقوة �ل�سر�ئية بالريال �ل�سعودي(
�مل�سدر:جلوبال �إن�سايت 12  

التضخم 2   1   2

�نخف�س معدل �لت�سخم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف عام 2011م، حيث بلغ متو�سط �لزيادة �ل�سنوية 5،0% مقارنة مبعدل 5،4% يف عام 2010م. ومن �ملتوقع ��ن 
يرتفع معدل �لت�سخم �إلى 5،2% يف عام 2012م لكن من �ملتوقع ��ن ينخف�س خالل �ل�سنو�ت �لقادمة. وترجع ���سباب �لإرتفاع و�لإنخفا�س يف معدل �لت�سخم �إلى 

�لتغري يف ن�سبة �لطلب �ملحلي على �ل�سلع مما يوؤدي �إلى �إرتفاع و�إنخفا�س ���سعار �لغذ�ء و�ل�سكن.13

جدول 2 2 : التضخم )2002م – 2011م(

20102011م2009م2008ماملوؤ�سرات االقت�سادية

5%5،4%5،1%9،9%�لت�سخم )�لن�سبة �ملئوية للتغيري(

�مل�سدر:جلوبال �إن�سايت

11 �ملوؤ�سر�ت �لإقت�سادية لعام 2011م هي �رقام متوقعة حيث ��ن �ل�رقام �لفعلية غري متوفرة
12  جلوبل �ن�سايت هي �سركة عاملية للمعلومات ذ�ت م�ستوى عاملي مع خرب�ء يف جمالت �لطاقة، �لقت�ساد، �ملخاطر �جليو�سيا�سية، وغريها من �ملجالت.

13  �مل�سدر: جلوبل �ن�سايت
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مؤشرات التجارة والحسابات الجارية 3   1   2

��مريكي( يف عام 2009م، مقارنة مببلغ 496،13 مليار ريال �سعودي  99،38 مليار ريال �سعودي )26،5 مليار دولر  اإلى  بعد هبوط فائ�ض احل�شابات اجلارية 
)132،3 مليار دولر ��مريكي( يف 2008م، فقد ��ستعاد عافيته لي�سل �إلى 215،63 مليار ريال �سعودي )57،5 مليار دولر ��مريكي( )مبا يعادل 13% من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي( يف عام 2010م.يرجع ذلك ب�سفة ���سا�سية �إلى حت�سن ���سعار �لنفط و�لطلب �خلارجي �لقوي.

��مريكي( )��ي نحو %14  �إلى 255،15 مليار ريال �سعودي )72،9 مليار دولر  خالل عام 2011م، و�سل ر�سيد �حل�سابات �جلارية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
من �إجمايل �لناجت �ملحلي( كما �رتفع �لفائ�س �لتجاري لي�سل �إلى 624،38 مليار ريال �سعودي )166،5 مليار دولر ��مريكي( )��ي نحو 32% من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي(.

الجدول 2 3:المملكة العربية السعودية – مؤشرات التجارة والحسابات الجارية )2002م – 2011م(

2011م2010م2009مالتجارة واحل�سابات اجلارية

711،38903،751،010،83ت�سدير �ل�سلع )باملليار ريال �سعودي(

308،62343،13390،16��ستري�د �ل�سلع )باملليار ريال �سعودي(

402،72560،63621،04�مليز�ن �لتجاري )باملليار ريال �سعودي(

28،632،532�مليز�ن �لتجاري )كن�سبة مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي(

99،38215،63271،92ر�سيد �حل�ساب �جلاري )باملليار ريال �سعودي(

7،112،514ر�سيد �حل�ساب �جلاري )كن�سبة مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي(
�مل�سدر:جلوبال �إن�سايت

من املتوقع اأن ي�شتمر ارتفاع اأ�شعار النفط وزيادة االإنتاج يف تعزيز ال�شادرات النفطية للمملكة، كما يتوقع اأن يوؤدي تعزيز الن�شاط االقت�شادي والتجارة العاملية 
�إلى توفري �لدعم ل�سادر�ت �ململكة غري �لنفطية. وُيرجح ��ن يظل �مليز�ن �لتجاري وميز�ن �حل�سابات �جلارية يف �ململكة قويًا خالل �ل�سنو�ت �لقادمة بف�سل و�سع 

ر للنفط على م�ستوى �لعامل. �ململكة �لعربية �ل�سعودية كا�كرب ُم�سدِّ

التنويع االقتصادي 2   3
تعكف �ململكة �لعربية �ل�سعودية حاليًا على ��ستك�ساف خيار�ت جديدة للنمو �لقت�سادي. وتتبع �حلكومة �سيا�سة طموحة جتاه �ل�سناعات �ملختلفة بدًء من �لتعدين 
على  �سخمة  تو�سعات  �إدخال  يجري  �ملجالت.كما  كافة  عرب  �لعمل  فر�س  لتنويع  �سعيها  �إطار  يف  وذلك  و�ل�سيار�ت،  و�ل��سمنت  �لبرتوكيماويات  وحتى  و�ملعادن 

�لقطاعات �ل�سناعية مثل �حلديد و�ل�ملنيوم و�ل��سمنت يف حماولة للوفاء بالطلب مع منو �سوق دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

اإلنشاءات 1   2   2

ُت�سكل �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سوق �لإن�ساء�ت �ل�كرب يف منطقة �ل�سرق �ل�و�سط بالكامل حيث يجري تنفيذ م�ساريع مبليار�ت �لريالت �ل�سعودية، كما ��ن هناك 
�لعديد من �مل�ساريع �ل�خرى يف مرحلة �لتخطيط بو��سطة �لقطاعني �لعام و�خلا�س. �إن �ملباين �ل�ساهقة على طول كورني�س جدة ويف �لريا�س تقف �ساهدة على 
ت�شارع ن�شاط االإن�شاءات عرب اأنحاء اململكة يف ال�شنوات االأخرية. كما يجري تطوير م�شاريع مباين فندقية ومكتبية مبليارات الرياالت ال�شعودية يف الريا�ض وحدها.

�ملدن  ُت�سهم  ��ن  على  �لآمال  وتنعقد  �ململكة.  يف  �لقت�سادية  �ملدن  مثل  �لتحتية،  و�لبنية  �ل�سناعة  قطاعي  يف  �لرئي�سية  م�ساريعها  �حلكومة  تو��سل  فيما  هذ� 
�لتوجه نحو تنويع �لقت�ساد بعيدً� عن  ��جل تعزيز  �ل�ستة، يف �ل�ستثمار�ت �خلا�سة من  �إلى جانب �ملدن �لقت�سادية  �لقائمة و�ملخططة يف �ململكة،  �ل�سناعية 

�لعتماد على �لنفط. 

وتعمل ��ن�سطة �لإن�ساء�ت على تعزيز قطاع �ل��سمنت وغريها من قطاعات مو�د �لبناء. وهناك فر�س كربى يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س لال�ستثمار يف هذه 
�ملجالت ويف خدمات تدريب �لعمالة �ملاهرة مثل �ملهند�سني �لكهربائيني و�مليكانيكيني.

البتروكيماويات 2   2   2

حتظى �ململكة �لعربية �ل�سعودية مبيزة تناف�سية يف �سناعات �لبرتوكيماويات بف�سل وفرة �إمد�د�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعي، وقد عملت بالفعل على تطوير ��كرث من 
جممع �سخم للبرتوكيماويات. وقد ركز �لإنتاج �ل�سعودي يف �ملقام �ل�ول على �سال�سل منتجات �مليثانول و�لإيثيلني. هذ� وُتد�ر �سناعة �لبرتوكيماويات �ل�سعودية يف 

�لغالب عن طريق م�سروعات م�سرتكة بني �سركات تابعة للحكومة �ل�سعودية و�سركات دولية كربى.
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بيئة األعمال 2   3
ذكر �لبنك �لدويل يف تقريره �ل�سنوي »مز�ولة �ل�عمال �لتجارية« لعام 2011م 14باململكة �لعربية �ل�سعودية كو�حدة من ��ف�سل 10 دول يف جمال �لإ�سالح �لقت�سادي 

يف عام 2011م، حيث تقدمت �ململكة �إلى �ملركز 12 من بني 181 دولة، و���سار �إلى ��ن �ململكة تعد من ��ي�سر �لدول �لتي ميكن مز�ولة �ل�عمال �لتجارية بها.

ووفق ت�سنيفات �لبنك �لدويل، ُت�سنَّف �ململكة على ��نها �ل�ف�سل بني دول �ل�سرق �ل�و�سط بل ��نها تتقدم على �قت�ساديات نا�سجة مثل فرن�سا و�لنم�سا. وتهدف 
�ململكة حاليًا �إلى ��ن تكون من بني ��ف�سل ع�سر دول تناف�سية على م�ستوى �لعامل بحلول 2012م، حيث تركز ب�سكل متز�يد على بناء �قت�ساد قائم على �ملعرفة.

التأثير على صناعة األسمنت 2   3
�شوف توؤثر الزيادة يف الن�شاط االقت�شادي على القطاعات املختلفة لالقت�شاد �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. حيث اأعلنت احلكومة عن العديد من امل�شاريع 
�ل�سخمة، مثل �ملدن �لقت�سادية يف ر�بغ وجاز�ن وحائل و�ملدينة. وبناًء عليه، تتوقع �ل�سركة ��ن يظل �لطلب على �ل��سمنت و�ملنتجات �ملرتبطة بالإن�ساء�ت قويًا 
خالل �ل�سنو�ت �لقادمة. وعلى وجه �خل�سو�س، تتوقع �ل�سركة ��ن تخلق هذه �مل�ساريع �ل�سخمة فر�سًا �إ�سافية ل�سركة ���سمنت جنر�ن من ��جل توفري �ل��سمنت 
�إلى تلك �مل�ساريع �جلاري تنفيذها ��و �ملخطط لها يف �ملنطقة �جلنوبية ومنطقتي �لريا�س ومكة �ملكرمة. وفيما يتعلق بتوفري �ل�سمنت  يف منطقتي �لريا�س ومكة 

�ملكرمة، ف�سوف تتحمل �ل�سركة تكلفة نقل هي 60 ريال �سعودي للطن و 70 ريال �سعودي للطن على �لتو�يل.

وعالوة على ذلك تهدف خطة �لتنمية �لتا�سعة �إلى15:

�إن�ساء مليون وحدة �سكنية ملو�كبة 80% من حجم �لطلب �ملتوقع على �لإ�سكان خالل �سنو�ت خطة �لتنمية �لتا�سعة 2010م – 2014م، موزعة على مناطق  �
�ململكة بحيث تقوم ببنائها �جلهات �لتالية:

�لهيئة �لعامة لالإ�سكان: بناء 66 ��لف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق �ململكة.  
�سندوق �لتنمية �لعقارية: متويل بناء نحو 109 ��لف وحدة �سكنية من خالل تقدمي 90 ��لف قر�س يف خمتلف مناطق �ململكة.  
عدد من �جلهات �حلكومية: بناء نحو 50 ��لف وحدة �سكنية ملن�سوبيها.  
�لقطاع �خلا�س: متويل وبناء 775 ��لف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق �ململكة.  

توفري نحو 226 مليون مرت مربع من �ل�ر��سي لإقامة �مل�سروعات �ل�سكنية �ملتوقع بناوؤها يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س خالل �سنو�ت �خلطة يف خمتلف مناطق  �
�ململكة مع توفري �لبنى �لتحتية لتلك �مل�ساريع.

قيام �لهيئة �لعامة لالإ�سكان خالل �سنو�ت �خلطة باإ�ستكمال �لت�ساميم �لهند�سية جلميع �مل�سروعات �ملناطة بها عالوة على مهام �لإ�سر�ف على تنفيذ  �
قاعدة  و�يجاد  �لإ�سكانية ح�سب �حلاجة،  و�لبحوث  �لدر��سات  و�إعد�د  باململكة،  �لإ�سكان  ��سرت�تيجية  �إعد�د  ��ستكمال  �إلى  بالإ�سافة  �ل�سكنية،  �لوحد�ت 

معلومات �إ�سكانية.

قيام وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية بالبدء يف تطبيق نظام )كود( �لبناء �ل�سعودي على �لقطاع �ل�سكني. �

ويو�سح �جلدول �لتايل توزيع �ل�هد�ف �ملحددة بالن�سبة للوحد�ت و�ل�ر��سي �ل�سكنية بح�سب �ملناطق �لإد�رية خطة �لتنمية �لإد�رية: 

املنطقة
�سندوق التمنية 

العقارية )األف وحدة(
الهيئة العامة 

لالإ�سكان)األف وحدة(
القطاع اخلا�س 

)األف وحدة(
اإجمايل الوحدات ال�سكنية 

)األف وحدة(*
االأرا�سي ال�سكنية 
)مليون مرت مربع(

23419822563�لريا�س

20422925371مكة �ملكرمة

96،55065،518،3�ملدينة �ملنورة

94324512،6�لق�سيم 

13،54103120،533،7�ل�سرقية

74526317،6ع�سري

4،542432،59،1تبوك

www.doingbusiness.org 14
15  �مل�سدر: وز�رة �لإقت�ساد و�لتخطيط
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املنطقة
�سندوق التمنية 

العقارية )األف وحدة(
الهيئة العامة 

لالإ�سكان)األف وحدة(
القطاع اخلا�س 

)األف وحدة(
اإجمايل الوحدات ال�سكنية 

)األف وحدة( *
االأرا�سي ال�سكنية 
)مليون مرت مربع(

5614257حائل

367،516،54،6�حلدود �ل�سمالية

56،53142،511،9جاز�ن

46،51424،57جنر�ن

3411،518،55،1�لباحة

36،5918،55،1�جلوف

10966775950266�لإجمايل

�مل�سدر: وز�رة �لإقت�ساد و�لتخطيط

*ي�ساف �إلى �لإجمايل )50( ��لف وحدة ت�سيدها �جلهات �حلكومية ملن�سوبيها حتتاج ��ر��سي �سكنية بنحو 14 مليون مرت مربع.
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قطاع األسمنت. 6

سوق األسمنت في المملكة العربية السعودية 2   3

استهالك األسمنت 1   1   2

�سهد ��ستهالك �ل��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية منوً� من نحو 15،9 مليون طن يف عام 2000م �إلى 48،5 مليون طن يف عام 2011م. وقد �سهد ��ستهالك 
�إلى �مل�ساريع �حلكومية  �إلى ذروته عند 48،5 مليون طن وهو ما كان يرجع بالدرجة �ل�ولى  �ل��سمنت معدلت منو ثابتة من 2001م وحتى 2011م، حني و�سل 

�ل�سخمة. 

الجدول 2 1 استهالك األسمنت من 2000م إلى 2011م بالمليون طن في السنة

النمو )%(ا�ستهالك االأ�سمنتال�سنة

200015،9)6(

200119،925

200221،06

200322،68

200424،17

200525،45

200624،8)2(

200727،19

200832،419

200936،713

201041،212

201148،518
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق

��ن معدل �لنمو �ل�سنوي �لرت�كمي  ��ن معدلت �لنمو يف �ل�سنو�ت �لفردية خالل �لعقد �ملا�سي قد ��ظهرت تباينات كبرية. غري  يت�سح من �جلدول �لو�رد ��عاله 
لل�سنو�ت من 2000م �إلى 2011م بلغ نحو 10، %7.
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توزيع االستهالك 2   1   2

الجدول 2 2 االستهالك 

احلجم التقديري املنطقةاملنطقة
لل�سوق يف 2008م 

باملليون طن

احلجم التقديري 
لل�سوق يف 2009م 

باملليون طن

احلجم التقديري 
لل�سوق يف 2010م 

باملليون طن

احلجم التقديري 
لل�سوق يف 2011م 

باملليون طن 14

2011م % من 
االإجمايل

�لو�سطى

8،1810،2011،1913،1927،1�لريا�س

1،841،892،052،415،0�لق�سيم

0،561،411،541،823،7حائل

10،5813،514،7817،4235،8

4،455،416،037،1114،6�ل�سرقية�ل�سرقية

�ل�سمالية
0،610،721،5-0،56�جلوف

�حلدود 
�ل�سمالية

0،22
0،680،690،811،7

0،786،091،301،533،2

�لغربية

منطقة 
مكة

8،67
8،08،9010،4921،6

0،520،971،011،192،5تبوك

1،802،442،703،186،5�ملدينة

10،9911،4112،6114،8630،6

�جلنوبية

1،471،561،702،004،1جاز�ن

2،542،622،903،427،0ع�سري

0،790،820،830،982،1�لباحة

0،800،701،001،182،4جنر�ن

5،605،76،437،5815،6

اململكة العربية 
ال�سعودية

32،4036،7041،2448،50100

�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق

زات استهالك األسمنت 3   1   2 ُمحفِّ

ز�ت �لرئي�سية للطفرة �ل�خرية يف منو ��ستهالك  ز �لرئي�سي ل�ستهالك �ل��سمنت. و�سوف نورد ��دناه مناق�سة حول �ملُحفِّ مُتثل �لتنمية �لعقارية و�لبنية �لتحتية �ملُحفِّ
�ل��سمنت. وقد مت ��ستخال�س �لبيانات �مل�ستخدمة يف هذه �ملناق�سة من در��سة ل�سوق �ل��سمنت ��جرتها �سركة �إرن�ست ويونغ.

قطاع البناء السكني

ز�ت �لرئي�سية للطلب. و�لعامل �لرئي�سي ور�ء �لنمو يف قطاع �لبناء �ل�سكني هي و�حدة من ���سرع معدلت �لنمو �ل�سكاين  كان قطاع �لبناء �ل�سكني ول يز�ل ��حد �ملُحفِّ
على م�ستوى �لعامل )مبعدل منو يبلغ نحو 2% �سنويًا(. ومع منو �ل�سكان، يلزم توفري �ملزيد من �مل�ساكن. و�إلى جانب �لعمل على تطوير مناطق �سكنية جديدة للوفاء 
��ي�سًا زيادة �حلاجة لال��سمنت. كما تعمل �حلكومة على حتويل  باحتياجات ��عد�د �ل�سكان �ملتنامية، يجري كذلك حتديث �ملن�ساآت �لقدمية وهو ما ترتب عليه 
تركيزها باجتاه �لإن�ساء�ت �ل�سكنية. وفقًا ملا مت تد�وله يف و�سائل �لعالم �ستعاين �ململكة �لعربية �ل�سعودية من نق�س يف عدد �ملنازل �جلديدة مبعدل 1،5 مليون 

منزل بحلول عام 2015م و4،5 مليون منزل بحلول عام 2025م. هذ� فيما تخطط �حلكومة �ل�سعودية لبناء مليون منزل �سكني جديد بحلول عام 2014م17.

16 �ملعلومات �ملتعلقة بعام 2011م غري متاحة ومل تن�سر بعد. ولغر�س �لتحديث مت تخ�سي�س �ل�ستهالك �لكلي ليبلغ 48،5 مليون طن، ومت توزيعها على كل منطقة وفقًا حلجم �ل�ستهالك يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. 
�سيتم تا�كيد �ل�رقام فور توفرها.

)http://construction.about.com/b/2011/02/23/saudi-arabia-the-ambitious-arabic-development-plan.htm( :مل�سدر �لكامل� )www.about.com( :17  �مل�سدر �ل��سا�سي
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ويف فرب�ير من عام 2011م، مت زيادة ر���س مال �سندوق �لتنمية �لعقارية بالدولة مببلغ 40 مليار ريال �سعودي لتوفري �ملزيد من قرو�س �لإ�سكان. كما مت تخ�سي�س 
3،5 مليار ريال �سعودي مل�ساعدة �لعائالت منخف�سة �لدخل على �إ�سالح منازلهم و�سد�د فو�تري �لكهرباء و�ملياه. وف�ساًل عن ذلك، رفعت �حلكومة ميز�نية �لهيئة 
�لعامة لالإ�سكان مبعدل 15 مليار ريال �سعودي. ومن �ملرجح ��ن ُتعجل �لهيئة �لعامة لالإ�سكان مبنح م�ساريع �لإ�سكان. ويف مار�س من عام 2011م، ومن خالل 
جمموعة ��خرى من �ملر��سيم �مللكية، خ�س�ست �حلكومة �ل�سعودية مبلغًا �إ�سافيًا بو�قع 250 مليار ريال �سعودي لإن�ساء 500.000 وحدة �سكنية يف ��نحاء �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

وتوجد حاليًا م�ساريع �إ�سكان تبلغ قيمتها نحو750 مليار ريال �سعودي )200 مليار دولر ��مريكي( جاري �لعمل على تنفيذها بالفعل كما و�فقت �حلكومة بالفعل 
على خطة تنمية بقيمة 1.444 مليار ريال �سعودي )385 مليار دولر ��مريكي(. وقد �سهدت �ملتطلبات �ملالية �ملتوقعة لقطاعات �لتنمية �لرئي�سية يف خطة �لتنمية 
�لتا�سعة للمملكة �لعربية �ل�سعودية )2010م - 2014م( زيادة بن�سبة 67،2% لت�سل �إلى 1.444،6 مليار ريال �سعودي )385،2 مليار دولر ��مريكي( من 863،9 

مليار ريال �سعودي )230،3 مليار دولر ��مريكي( يف خطة �لتنمية �لثامنة.

قطاع البناء غير السكني

على غر�ر قطاع �لبناء �ل�سكني، �سهد قطاع �لبناء غري �ل�سكني هو �لآخر معدلت منو �سخمة. وهذ� ي�سمل �مل�ساريع �لتجارية و�ملجمعات �ملكتبية و�ل��سو�ق �ل�سخمة 
لتد�شني مبادرات  القطاع طفرة كبرية. وهناك خطط  اال�شتثماري يف هذا  الن�شاط  �شهد  الت�شوق. وقد  املدر�شية واجلامعية ومراكز  واملباين  »الهايربماركت�ض« 
�سخمة يف جدة ويف م�سروع تطوير جبل عمر مبكة. وت�سري �لتقارير �إلى ��ن ن�سبة �ملباين غري �ل�سكنية يف قطاع �لبناء �لإجمايل قد �سهدت منوً� على مد�ر �ل�سنو�ت 

�ل�خرية.

البنية التحتية

�سّكلت �لبنية �لتحتية من �لناحية �لتاريخية �حل�سة �ل��سغر ن�سبيًا يف جمموع �لنفقات �لإن�سائية، لكنها تعمل على حتفيز �لنمو �ل�خري �لذي �سهده �لطلب على 
�ل��سمنت. ت�سمل �لبنود �لو�ردة يف هذه �لفئة م�ساريع �لتنمية �ملدنية و�ملطار�ت و�لطرق ومر�فق توليد �لكهرباء وحمطات معاجلة �ملياه ونظم �ل�سرف وخالفه. 
وتهدف خطة �لتنمية �لتا�سعة �إلى زيادة �لطاقة �لإنتاجية لل�سدود وحمطات �لتحلية بن�سبة 115،2% بحلول عام 2014م. وقد مت تخ�سي�س 111،1 مليار ريال 
�ل�سابقة. ومن  �لنقل و�لت�سالت مبا ي�سكل زيادة قدرها 96،6% عن �خلطة  �ل�سكك �حلديدية وم�ساريع  ��مريكي( للمو�نئ و�سبكة  �سعودي )29،6 مليار دولر 
�ملتوقع تعزيز �لبنية �لتحتية للنقل عن طريق م�ساريع مثل ميناء ر���س �لزور وتو�سعة �سبكة �ل�سكك �حلديدية )مبا ي�سمل �إن�ساء خط يربط بني �ل�سمال و�جلنوب 
��و �جلاري تنفيذها مطار �مللك عبد �لعزيز يف جدة ومطار  وقطار �حلرمني �ل�سريع وم�سروع �جل�سر �لربي �ل�سعودي(. ومن بني م�ساريع �ملو�نئ �ملخطط لها 

�ملدينة �ملنورة.

قطاع البناء 2   1   2

حظي قطاع �لبناء بدعم قوي من �حلكومة يف �ل�سنو�ت �ل�خرية بف�سل �إ�سرت�تيجية �حلكومة �لر�مية �إلى تطوير �قت�ساد غري معتمد على �لنفط. وقد و�سعت 
�حلكومة خططًا طموحة ترمي �إلى م�ساعفة �لنمو �لقت�سادي على مد�ر �لعقدين �لقادمني، وهذ� ي�سمل زيادة متو�سط معدل �لنمو �ل�سنوي لقطاع �لبناء من %4،9 

يف �ل�سنة يف �لفرتة من 2006م �إلى 2010م لي�سل �إلى 7،2% يف �لفرتة من 2010م �إلى 2014م )�مل�سدر:خطة �لتنمية �لتا�سعة(.

�لبناء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية بن�سبة 6،1% يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م بحو�يل 7،87 مليار ريال �سعودي )2،11 مليار دولر  هذ� وقد منا قطاع 
�مريكي(، وهو ما يعززه �مل�ساريع �لتي تبلغ تكلفتها مليار�ت �لريالت �ل�سعودية �سو�ء تلك �جلاري �لإعد�د لها ��و �جلاري تنفيذها حاليًا. و��ستنادً� �إلى عدد �مل�ساريع 
�مل�ستمرة، فمن �ملتوقع ��ن يكون �مل�سهد متو�سط �ملدى للمملكة �لعربية �ل�سعودية �إيجابيًا، مع توقع بلوغ متو�سط �لنمو �لفعلي 4% �سنويًا بني 2011م و2015م يف قطاع 
�لبناء. ومن �ملتوقع ��ن ترتفع قيمة �لقطاع بدورها من 86،6 مليار ريال �سعودي )23،1 مليار دولر ��مريكي( لت�سل �إلى 121،5 مليار ريال �سعودي )32،4 مليار 

دولر ��مريكي( بني عامني 2011م و2015م. 

��ر�سلت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين باململكة �لعربية �ل�سعودية يف ��غ�سط�س من عام 2010م دعو�ت �إلى ثماين �سركات موؤهلة من ��جل تقدمي عطاء�تها لتطوير 
�ملرحلة �ل�ولى من مطار �ملدينة. وت�سمل �ملرحلة �ل�ولى، و�لتي تبلغ تكلفتها 6،75 مليار ريال �سعودي )1،5 مليار دولر ��مريكي(، تطوير مر�فق جوية وبرية يف 
�ملطار. كما قامت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين برت�سية عقود لتعزيز ��عمال �لتطوير و�لتو�سعة �مل�ستمرة ملطار �مللك عبد �لعزيز �لدويل يف جدة. ومن بني �ل�هد�ف 
�ملقرتحة مل�سروع مطار جدة �لدويل �جلديد �إن�ساء ��ربعة مباٍن جديدة ل�سالت �ل�سفر وخط �سكك حديدية �سريعة مع ت�سميم �لطاقة �ل�ستيعابية للمطار بحيث 
ت�ستوعب 80 مليون ر�كب �سنويًا. وعلى نحو مماثل، قامت �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �سبتمرب 2010م برت�سية خم�سة عقود بقيمة 1،290 مليار ريال �سعودي 
)344 مليون دولر ��مريكي( لت�سغيل و�سيانة 24 مطار  يف ��نحاء �ململكة �لعربية �ل�سعودية. تغطي �لعقود �لتي متتد على مد�ر خم�س �سنو�ت مطار �ل�مري حممد 
�لتكلفة  لالإ�سكان منخف�سة  توفري خم�س�سات  ت�سمل �خلطط �لقت�سادية  و�لوجه.  وتبوك  �لعال وحائل  ��خرى يف  �ملدينة ومطار�ت  �لدويل يف  �لعزيز  بن عبد 
و�ملر�فق �لتعليمية ومر�كز �لرعاية �ل�سحية و�لبنية �لتحتية للنقل و�ملر�فق �لعامة. بيد ��نه مل يت�سح بعد كيف ��ن هذه �خلطط �سوف تتالءم مع �لنفقات �لو�ردة 
��مو�ل  لإنفاق  �ل�سعودية  �ملُعلن عنها من قبل. وقد خططت �حلكومة  �لكبرية  �ل�ستثمارية  �إلى �خلطط  بالإ�سافة  تا�تي  تلك �خلطط  �إذ� كانت  �مليز�نية، وما  يف 
طائلة على »م�ساريع كربى« مثل �لطرق و�ل�سكك �حلديدية و�ملو�نئ و�ملدن �جلديدة خالل �خلم�س �سنو�ت �لقادمة. وهذ� ي�سمل م�ساريع �سخمة للتنمية �لعقارية 
وتطوير �لبنية �لتحتية. وقد مت �لإعالن عن �لعديد من »�مل�ساريع �ل�سخمة« مثل مدينة �ملعرفة يف �ملدينة �ملنورة ومدينة �مللك عبد �هلل �لقت�سادية ومدينة جاز�ن 
�لقت�سادية ومدينة �ل�مري عبد �لعزيز بن م�ساعد �لقت�سادية ومدينة �ملنطقة �ل�سرقية �لقت�سادية ومدينة تبوك �لقت�سادية. هذ� ويعمل �لطلب على �لإ�سكان 
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على تعزيز قطاع �لبناء. وت�سري �لتقدير�ت �إلى ��ن قطاع �لإ�سكان، و�لذي يحفزه يف �ملقام �ل�ول �لنمو �ل�سكاين )و�ملُقّدر بـ 2% �سنويًا(، يتطلب 163.500 وحدة 
�إلى ت�ساريح �لبناء �لتي  �سنويًا للوفاء بعدد �لوحد�ت �ل�سكنية يف �ململكة �لتي و�سلت �إلى 2،62 مليون وحدة بحلول 2010م. وت�سري �لتوقعات �لبديلة �مل�ستندة 
���سدرتها �لبلديات �إلى 37.000 وحدة �سكنية �سنويًا حتى 2010م. وتدل هذه �لجتاهات يف قطاع �لإن�ساء�ت على منو قوي يف �لطلب على �ل��سمنت يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية يف �مل�ستقبل.

تو�سعتها كقطاع  �لقطاعات �جلديدة و�جلاري  �إن كافة  �ل�خرى، حيث  �لقطاعات  �لبناء كذلك من  ي�ستفيد قطاع  �لقطاع،  �ملبا�سر يف  �ل�ستثمار  �إلى  بالإ�سافة 
�لإ�سمنت، و�ل�سلب، ومعد�ت ومو�د �لبناء تتطلب ��عماًل مدنية. �لطلب

من �ملرجح ��ن يوؤدي �لنتعا�س �لقت�سادي �إلى زيادة يف �لطلب على قطاع �ل��سمنت. حيث و�سل �لطلب على �ل��سمنت �إلى 48،5 مليون طن يف عام 2011م، بزيادة 
قدرها 17،7% عن م�ستويات عام 2010م.

تقوم تقديرات الطلب امل�شتقبلي على متو�شط ارتباط ا�شتهالك االأ�شمنت يف املا�شي باإجمايل الناجت املحلي وال�شكان. وُيعترب اإجمايل الناجت املحلي وال�شكان من 
بني �ملتغري�ت �لرئي�سية حيث �إنهما يظهر�ن تر�بطًا كبريً� با�ستهالك �ل��سمنت. ومن �ملرجح ��ن ي�سهد ��ستهالك �ل��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية منوً� غري 
م�سبوقَا خالل �ل�سنو�ت �لقادمة بف�سل �ملر��سيم �ل�خرية �لتي ���سدرتها �حلكومة وم�ساريع �لبنية �لتحتية �ملحتملة �ملخطط لها وفق خطة �لتنمية �لتا�سعة. وقد 

متت در��سة هذه �لعو�مل ��ي�سًا عند تقدير �لطلب �ملتوقع على �ل��سمنت ��ثناء �لفرتة �ملقبلة.

وبناًء على در��سة �سوق �ل�سمنت �لتي �عدتها �سركة �رن�ست ويونغ فاإن �لطلب على �ل��سمنت �سي�سهد زيادة يف �مل�ستقبل.

العرض 2   1   2

الطاقة اإلنتاجية الحالية 1   2   1   2

حتى عام 2007م كان عدد �سركات �ل�سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ثمان �سركات. وقد دخلت �ل�سوق ��ربع �سركات �إ�سافية يف عام 2008م: �سركة ���سمنت 
جنر�ن و�سركة ���سمنت �لريا�س و�سركة ���سمنت �ملدينة و�سركة ���سمنت �ملنطقة �ل�سمالية. وقد تا��س�ست �سركة ���سمنت �جلوف يف عام 2010م. ومتتلك �ل�سركات 
�لثالث ع�سرة جمتمعة قدرة �إنتاجية �إجمالية تبلغ نحو 47،84 مليون طن من �ل��سمنت �سنويًا. وهي ل تقوم بت�سنيع �ل��سمنت خارج �ململكة. وقد كانت و�رد�ت 

�ململكة من �ل��سمنت على مد�ر �ل�سنو�ت �ل�خرية ل تكاد ُتذكر. 

الجدول 2 2: شركات األسمنت السعودية )الطاقة اإلنتاجية وحجم الطلب حسب المناطق 
بالمليون طن سنويًا في 2002م   2010م(

حجم الطلب )باملليون طن(الطاقة االإنتاجية )باملليون طن(ا�سم املُنِتج

2011م2010م2009م2008م2011م2010م2009م2008م

7،687،68 4،807،68�سركة �ل��سمنت �ل�سعودية1 

3،203،20 3،203،20�سركة ���سمنت �ملنطقة �ل�سرقية2 

810،8810،8810،884،455،416،037،11االإجمايل يف املنطقة ال�سرقية

6،08 6،08 6،086،08�سركة ���سمنت �ليمامة �ل�سعودية3 

3،52 3،52 3،523،52�سركة ���سمنت �لق�سيم4 

3،20 3،20 1،61،6�سركة ���سمنت �لريا�س5 

1،61،61،601،60�سركة ���سمنت �ملدينة6 

0،44---�سركة ���سمنت �ل�سفوة7

12،812،814،414،8410،5813،514،7817،42االإجمايل يف املنطقة الو�سطى

4،004،70 4،004،00�سركة ���سمنت ينبع8

3،843،84 2،803،84�سركة �ل��سمنت �لعربية9

6،87،847،848،5410،9911،4112،6114،86االإجمايل يف املنطقة الغربية

1،281،28 1،281،28�سركة ���سمنت تبوك10

1،921،92 1،921،92�سركة ���سمنت �ملنطقة �ل�سمالية11

1،601،60--�سركة ���سمنت �جلوف12
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حجم الطلب )باملليون طن(الطاقة االإنتاجية )باملليون طن(ا�سم املُنِتج

2011م2010م2009م2008م2011م2010م2009م2008م

3،23،24،84،800،780،681،301،53االإجمايل يف املنطقة ال�سمالية

6،086،08 6،086،08�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية13

2،882،88 2،882،88�سركة ���سمنت جنر�ن14

8،968،968،968،965،605،706،437،58االإجمايل يف املنطقة اجلنوبية

39،7643،6846،8848،0232،4036،7041،1548،50االإجمايل يف اململكة العربية ال�سعودية
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

يو�سح �جلدول ��عاله �لطاقة �لإنتاجية و�ل�ستهالك لال��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من عام 2008م �إلى 2010م، و�لذي يبني وجود فائ�س من �ل��سمنت 
لال�عو�م 2008م و2009م و2010م على �سعيد �ململكة، ووجود نق�س ب�سيط يف عام 2011م. يف عام 2011م، عانت �ملنطقة �لو�سطى و�لغربية نق�س يف �ل��سمنت 

وذلك نتيجة زيادة �لطلب من �مل�ساريع �لكربى و�ملبادر�ت �حلكومية �ملعلن عنها موؤخرً� يف تلك �ملناطق، بينما تخطى �لعر�س �لطلب يف باقي مناطق �ململكة.

وبلغت �لطاقة �لإنتاجية لال��سمنت يف عام 2011م يف �ملنطقة �جلنوبية 8،96 مليون طن )��ي نحو 18،66% من �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية يف �ململكة(، فيما بلغت 
8،54 مليون طن يف �ملنطقة �لغربية )��ي نحو 17،78% من �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية يف �ململكة( ف�ساًل عن �نتاج 14،84 مليون طن يف �ملنطقة �لو�سطى )��ي نحو 

30،90% من �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية يف �ململكة(. �لإ�سافات �جلديدة يف �لطاقة �لإنتاجية

من �ملرجح توفري طاقات �إنتاجية �إ�سافية يف ��نحاء �ململكة عن طريق �مل�ساركني �حلاليني يف �ل�سوق و�مل�ستثمرين �جلدد. ويتمثل �لعائق �ل�كرب ��مام �لدخول �إلى 
قطاع �ل��سمنت يف �ململكة يف �حل�سول على رخ�سة تعدين �و رخ�سة من وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية. فقد حال ذلك دون تقدم �لعديد من �مل�ساريع �لتي مت 

�لإعالن عنها من قبل.

وقد �إزد�دت �لطاقة �لإنتاجية لقطاع �ل��سمنت �ل�سعودي �إلى 48،02 مليون طن يف عام 2011م مقارنة بـ 46،88 مليون طن يف عام 2010م، �إذ ���سافت �سركة 
���سمنت ينبع حو�يل 0،7 مليون طن يف عام 2011م. بينما ���سافت �سركة ���سمنت �ل�سفوة حو�يل 0،44 مليون طن يف عام 2011م. و�سركة �إ�سمنت �ل�سفوة هي 
�شركة م�شرتكة بني اأع�شاء من جمموعة اخلياط، و�شركة الفارج، وهي من اأكرب ال�شركات يف العامل يف �شناعة مواد البناء واالإن�شاء ومقرها يف فرن�شا. وتقوم 
باإنتاج �لإ�سمنت من خالل م�سنعها �لو�قع يف �سمال �سرق مدينة جدة وبطاقة �نتاجية قدرها 1،9 مليون طن �سنويًا. وبد�� �لإنتاج �لتجريبي يف �ل�سركة يف بد�ية 

عام 2011م، بينما بد�� �لإنتاج �لتجاري يف نهاية مايو 2011م.18

الجدول 2 2:الزيادة المتوقعة للقدرة اإلنتاجية للُمنتجين الحاليين

ا�سم املُنِتج
 الطاقة االإنتاجية االإ�سافية املتوقعة 

)باملليون طن(
ال�سنة االأولى املتوقعة لالإنتاج

2012م2،5�سركة ���سمنت ينبع

2012م1،60�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية

2013م0،96�سركة �ل��سمنت �ل�سمالية

2014م2،00�سركة ���سمنت جنر�ن

7،06االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

الجدول 2 2: الزيادة المتوقعة للطاقة اإلنتاجية المخطط لها من قبل الُمنتجين الُجدد

ا�سم املُنِتج اجلديد
الطاقة االإنتاجية االإ�سافية املتوقعة

)باملليون طن(

ال�سنة االأولى املتوقعة لالإنتاج

2012م1،00�سركة ���سمنت �ل�سفوة

2014م1،60�سركة ���سمنت �لباحة

2013م1،60�سركة ���سمنت حائل

4،20االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.
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يلخ�س �جلدول �لتايل تا�ثري خمتلف �لقدر�ت �لإنتاجية �لإ�سافية و�سيناريو �لعر�س للقدر�ت �لإنتاجية �لإجمالية يف قطاع �ل��سمنت باململكة �لعربية �ل�سعودية 
لعام 2012م:

الجدول 2 2 إجمالي الطاقة اإلنتاجية لشركات األسمنت في المملكة العربية السعودية في عام 
2012م 

اإنتاج االأ�سمنت 2012م )باملليون طن(ا�سم املُنِتج

7،68�سركة �ل��سمنت �ل�سعودية

3،20�سركة ���سمنت �ملنطقة �ل�سرقية

10،88املنطقة ال�سرقية

6،08�سركة ���سمنت �ليمامة �ل�سعودية

3،52�سركة ���سمنت �لق�سيم

3،20�سركة ���سمنت �لريا�س

1،60�سركة ���سمنت �ملدينة

14،4املنطقة الو�سطى

7،20�سركة ���سمنت ينبع

3،84�سركة �ل��سمنت �لعربية

1،44�سركة ���سمنت �ل�سفوة

12،48املنطقة الغربية

7،68�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية

2،88�سركة ���سمنت جنر�ن

10،56املنطقة اجلنوبية

1،60�سركة ���سمنت �جلوف

1،28�سركة ���سمنت تبوك

1،92�سركة �ل��سمنت �ل�سمالية

4،80املنطقة ال�سمالية

53،12االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

األسواق المستهدفة 2   3
ت�سم �ل��سو�ق �لتي ت�ستهدفها �ل�سركة �ملنطقة �جلنوبية �إلى جانب �ملنطقتني �لغربية و�لو�سطى و�إن كان �إلى درجة ��قل. وتتكون �ملنطقة �جلنوبية من مناطق جاز�ن 
وع�سري و�لباحة وجنر�ن. وع�سري هي �ل�كرث �سكانًا، �إذ ُيقدر تعد�د �سكانها بنحو 1،8 مليون ن�سمة. ��ما جاز�ن فهي �ل�كرث كثافة �سكانية �إذ يبلغ عدد �سكانها حو�يل 
1،3 مليون ن�سمة. و�ملنطقة �ل��سغر من حيث تعد�د �ل�سكان هي �لباحة. وُتعترب جاز�ن �ملنطقة �ل�كرث تطورً� من �لناحية �لتجارية يف �ملنطقة، حيث تتم معظم 
�ل�ن�سطة �لتجارية من خالل مينائها. وتقوم �ل�سركة حاليًا ببيع �ل��سمنت يف منطقتي جنر�ن وع�سري يف �ملنطقة �جلنوبية، حيث بلغت مبيعاتها يف عام 2011م 
863.157 طن من �ل��سمنت بن�سبة 29% من �إجمايل �ملبيعات، و875.864 طن من �ل��سمنت بن�سبة 29% من �إجمايل �ملبيعات على �لتو�يل. بالإ�سافة �إلى ذلك 
تقوم �ل�سركة ببيع �ل��سمنت يف �ملنطقة �لغربية، وو�دي �لدو��سر، و�ملنطقة �لو�سطى، و�ملنطقة �ل�سرقية، حيث بلغت مبيعاتها يف عام 2011م 1.088.964 طن 
من �ل��سمنت بن�سبة 35% من �إجمايل �ملبيعات، و80.401 طن من �ل��سمنت بن�سبة 3% من �إجمايل �ملبيعات ، و 49.343 طن من �ل��سمنت بن�سبة 2% من �إجمايل 

�ملبيعات، و 53.329 طن من �ل��سمنت بن�سبة 2% من �إجمايل �ملبيعات على �لتو�يل.

استهالك األسمنت 1   2   2

بلغ ��ستهالك �ل��سمنت عام 2011م يف �ملنطقة �جلنوبية 7،58 مليون طن )��ي نحو 15،6% من �ل�ستهالك �لوطني(، فيما مت ��ستهالك 10،49 مليون طن يف 
�ملنطقة �لغربية )��ي نحو 21،6% من �ل�ستهالك �لوطني( ف�ساًل عن ��ستهالك 17،42 مليون طن يف �ملنطقة �لو�سطى )��ي نحو 27،1% من �ل�ستهالك �لوطني(. 

يو�سح �جلدول ��دناه �ل�ستهالك لعام 2009م ، 2010م و2011م يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة:
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الجدول 2 10:استهالك األسمنت في األسواق المستهدفة

ا�ستهالك 2009م )باملليون طن يف املدناملنطقة
ال�سنة(

ا�ستهالك 2010م )باملليون طن يف 
ال�سنة(

ا�ستهالك 2011م )باملليون طن يف 
ال�سنة(

88،9010،49مكة�لغربية

10،211،1913،19�لريا�س�لو�سطى

�جلنوبية

1،561،702،00جاز�ن

2،622،903،42ع�سري

0،820،830،98�لباحة

0،701،001،18جنر�ن

23،926،5231،26االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

خصائص األسواق المستهدفة 2   2   2

نسب المنتجات المباعة 1   2   2   2

ُي�سكل �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي )وهو �لنوع �ل�كرث �سيوعا من �ل�سمنت �مل�ستخدم يف �ململكة، و�ملنا�سب ملعظم ��نو�ع �لإن�ساء�ت �حلديثة و�لتقليدية( 88% من 
�ل��سمنت �ملُباع يف �ملنطقة �جلنوبية، و75% من �ل�سمنت �ملباع يف منطقة �لريا�س و44% من �ل�سمنت �ملباع يف منطقة مكة �ملكرمة. بينما ُي�سكل �ل��سمنت �ملقاوم 
ل�مالح �لكربيتات )وهو �لنوع �مل�ستخدم يف م�ساريع �ل�سدود و�لن�ساء�ت �لتي يكون لها تالم�س مبا�سر برتبة طينية( ن�سبة 12% من �ل�سمنت �ملباع يف �ملنطقة 
�جلنوبية و25% من �ل�سمنت �ملباع يف �لريا�س، و23% من �سوق منطقة مكة �ملكرمة، بينما يباع �ل��سمنت �لبوزولين �لبورتالندي يف مكة �ملكرمة فقط )وي�ستخدم 
��نو�ع  ��ن يحل مكان جميع  �لإ�سمنت  �لنوع من  و�لبيئة �حلارة، وميكن لهذ�  بالرطوبة  تتا�ثر  ��خرى  �إن�ساء�ت  و��ية  �ملياه  �إن�ساء �سدود  �لإ�سمنت يف  �لنوع من  هذ� 
�لإ�سمنت �ل�خرى( وي�سكل ن�سبة 33% من �ل�سوقها، مع �لعلم ��ن �سركة ��سمنت جنر�ن ل تقوم باإنتاج هذ� �لنوع من �ل�سمنت. هذ� وتبلغ ن�سبة �ل��سمنت �ل�سائب 
�ملباع نحو 60% من مبيعات �ل�سركة يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة، فيما ُي�سكل �ل��سمنت �ملُعبا� ن�سبة �لـ 40% �ملتبقية، مبا يتو�فق مع �لن�سب �ملباعة من قبل �ل�سركات 

�ل�خرى يف �ململكة.

األسعار 2   2   2   2

يتجاوز متو�سط ���سعار �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات ���سعار �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي بنحو 10 �إلى 20 ريال �سعودي للطن. وعند �لبيع بكميات �سخمة، 
فاإن ���سعار �ل��سمنت �ملُعبا� تتجاوز ���سعار �ل��سمنت �ل�سائب بنحو 10 ريالت �سعودية للطن. يبني �جلدول �لتايل ���سعار �ل��سمنت �حلالية يف �ل�سوق �مل�ستهدفة.
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الجدول 2 11:أسعار األسمنت تسليم المصنع في عام 2011م )بالريال السعودي في الطن(

االأ�سمنت املقاوم الأمالح الكربيتاتاالأ�سمنت البورتالندياملنطقة

املُعباأال�سائباملُعباأال�سائب

250260270280�جلنوبية - جنر�ن

250260270280�جلنوبية - ع�سري

250250270280�لغربية

220260250280�لو�سطى
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

المنافسة في األسواق المستهدفة 3   2   2

ُتعد �سركة ���سمنت جنر�ن و�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية حاليًا �ملنتجان �لرئي�سيان يف �ملنطقة �جلنوبية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية. ويوجد ل�سركة ���سمنت 
�ملنطقة �جلنوبية ثالثة م�سانع يف مناطق جاز�ن وع�سري ومكة �ملكرمة.

ويوجد لدى �سركة ��سمنت جنر�ن م�سنع و�حد ووحدة طو�حني و�حدة يف جنر�ن.

ويف �ملنطقة �لغربية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، يوجد ل�سركة �ل��سمنت �لعربية م�سنع يف ر�بغ كما يوجد ل�سركة ���سمنت ينبع م�سنع يف ينبع وهما �ملنتجان 
�لرئي�سيان يف �ملنطقة �لغربية. وتقوم �ل�سركة و�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية بتوفري كميات حمدودة من �ل��سمنت يف هذه �ملنطقة.

ومن بني �ملنتجني �لرئي�سيني لال��سمنت يف �ملنطقة �لو�سطى �سركة ���سمنت �ليمامة و�سركة �ل��سمنت �ملدينة و�سركة ���سمنت �لريا�س. يبني �جلدول ��دناه �لعر�س 
�لفعلي لال��سمنت يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة. جميع �ل�رقام لال�عو�م 2009م و2010م و2011م.

الجدول 2 12:العرض في األسواق المستهدفة

الطاقة االإنتاجية لالأ�سمنت امل�سانع
)باملليون طن يف عام 2009م(

الطاقة االإنتاجية لالأ�سمنت 
)باملليون طن يف عام 2010م(

الطاقة االإنتاجية لالأ�سمنت 
)باملليون طن يف عام 2011م(

4،004،004،70�سركة ���سمنت ينبع

3،843،843،84�سركة �ل��سمنت �لعربية

7،847،848،54�ملنطقة �لغربية

6،086،086،08�سركة ���سمنت �ليمامة �ل�سعودية

1،603،203،20�سركة ���سمنت �لريا�س

1،601،601،60�سركة ���سمنت �ملدينة

0،44--�سركة ���سمنت �ل�سفوة

9،2810،8811،32�ملنطقة �لو�سطى

6،086،086،08�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية

2،882،882،88�سركة ���سمنت جنر�ن

8،968،968،96�ملنطقة �جلنوبية

26،0827،6828،82االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

يبني �جلدول �لتايل ح�سة �سركات ت�سنيع �ل��سمنت �لر�ئدة يف �ململكة يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة ل�سركة ��سمنت جنر�ن يف عام 2011م.
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الجدول 2 13: حصص السوق في األسواق المستهدفة

اجلنوبيةالغربيةالو�سطىاملنطقة

ِّعة جازانالباحةجنرانع�سريمكةالريا�سال�سركة امل�سنـ

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق48%�سركة ���سمنت �ليمامة �ل�سعودية

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق2%22%�سركة �ل��سمنت �ل�سعودية

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق2%لينطبق�سركة ���سمنت �لق�سيم

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق32%لينطبق�سركة ���سمنت ينبع

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق36%لينطبق�سركة �ل��سمنت �لعربية

82%100%لينطبق75%9%لينطبق�سركة ���سمنت �ملنطقة �جلنوبية

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق1%لينطبق�سركة ���سمنت تبوك

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق5%15%�سركة ���سمنت �لريا�س

18%لينطبق100%25%11%2%�سركة ���سمنت جنر�ن

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبق1%13%�سركة ���سمنت �ملدينة

100%100%100%100%100%100%االإجمايل
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

القدرة التنافسية المحتملة للشركة في األسواق المستهدفة 2   2   2

تعتمد قدرة �ل�سركة ومناف�سيها على زيادة ح�ستهم من �ل�سوق بفعالية على عاملني �ثنني: تكاليف ت�سنيع �ل��سمنت وتكاليف �لنقل من �مل�سنع �إلى �ل�سوق �ملعنية. 
وي�سار �إلى ��ن طبيعة �ل��سمنت جتعل نفقات نقله مرتفعة. وهذ� يعني ��ن �سركات �ل��سمنت حتظى مبيزة تناف�سية د�خلية يف �ملناطق �ل�كرث قربًا من م�سانعها.

يبني �جلدول ��دناه تكاليف �لإنتاج �لتقديرية ملختلف �مل�ساركني يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة.

الجدول 2 12:متوسط تكاليف اإلنتاج في عام 2011م )بالريال السعودي(

�سركة 
اأ�سمنت 
جنران

�سركة 
اأ�سمنت 
الق�سيم

�سركة 
اأ�سمنت 

ينبع

�سركة 
االأ�سمنت 

العربية

�سركة 
اأ�سمنت 
املنطقة 
اجلنوبية

�سركة 
اأ�سمنت 
الريا�س

�سركة 
اأ�سمنت 
اليمامة

�سركة 
اأ�سمنت 
املدينة

�سركة 
اأ�سمنت 
ال�سفوة

�سركة 
االأ�سمنت 
ال�سعودية

متو�سطة 
�لتكلفة 

)بالريال 
�ل�سعودي/

للطن(

102104102108103102105103103104

�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

�إلى �ملناطق �لفرعية �ملختلفة. وت�سري كلمة  ��قرب م�سنع لكل �سركة ت�سنيع  �ل�سعودي للطن من  �ل�سحن بالريال  ��دناه تقدير�ت متو�سط تكاليف  يبني �جلدول 
)لينطبق( يف �جلدول �إلى ��ن �سركة �لت�سنيع �ملعنية ل تخدم تلك �ل�سوق.
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الجدول 2 12:متوسطة تكاليف الشحن في عام 2011م )بالريال السعودي(

املنطقة
�سركة 
اأ�سمنت 
جنران

�سركة 
اأ�سمنت 
الق�سيم

�سركة 
اأ�سمنت 

ينبع

�سركة 
االأ�سمنت 

العربية

�سركة 
اأ�سمنت 
املنطقة 
اجلنوبية

�سركة 
اأ�سمنت 
الريا�س

�سركة 
اأ�سمنت 
اليمامة

�سركة 
اأ�سمنت 
املدينة

�سركة 
اأ�سمنت 
ال�سفوة

�سركة 
االأ�سمنت 
ال�سعودية

40لينطبق201020لينطبقلينطبقلينطبق6035�لريا�س

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق30لينطبقلينطبقلينطبق55�لباحة

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق30لينطبقلينطبقلينطبق40ع�سري

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق20جنر�ن

4020406565652090لينطبق75جدة

4525406060602585لينطبق70مكة
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

ت�سكل تكلفة بيع �ل��سمنت من قبل كل منتج يف �ل�سوق يف منطقة بعينها �إجمايل تكاليف �ل�سحن وتكاليف �لإنتاج. يبني �جلدول ��دناه تكاليف بيع �ل�سركة لال��سمنت 
يف كل منطقة متثل �ل��سو�ق �مل�ستهدفة مقارنة بالتكاليف �لتي يتكبدها �ملناف�سون يف تلك �ملنطقة.

الجدول 2 12:متوسطة التكلفة إلى السوق في عام 2011م )بالريال السعودي(

املنطقة
�سركة 
اأ�سمنت 
جنران

�سركة 
اأ�سمنت 
الق�سيم

�سركة 
اأ�سمنت 

ينبع

�سركة 
االأ�سمنت 

العربية

�سركة 
اأ�سمنت 
املنطقة 
اجلنوبية

�سركة 
اأ�سمنت 
الريا�س

�سركة 
اأ�سمنت 
اليمامة

�سركة 
اأ�سمنت 
املدينة

�سركة 
اأ�سمنت 
ال�سفوة

�سركة 
االأ�سمنت 
ال�سعودية

144لينطبق122115123لينطبقلينطبقلينطبق162139�لريا�س

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق133لينطبقلينطبقلينطبق157�لباحة

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق133لينطبقلينطبقلينطبق142ع�سري

لينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبقلينطبق122جنر�ن

142128143167170168123194لينطبق177جدة

147133143162165163128189لينطبق172مكة
�مل�سدر: تقرير �سركة �إرن�ست ويونغ لدر��سة �ل�سوق.

مشاريع البناء المخطط لها في األسواق المستهدفة 2   2   2

�إجماًل تتوقع �ل�سركة ��ن �مل�ساريع يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة �ستوؤثر �يجابيًا بالن�سبة للنمو يف ��ستهالك �ل��سمنت.

جدة 1   2   2   2

ُتعترب جدة ثاين ��كرب مدينة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �إذ يبلغ تعد�د �سكانها 3،2 مليون ن�سمة. فهي �مليناء �لبحري و�مليناء �جلوي �لرئي�سي للحجاج �لذين 
يق�سدون مدينة مكة �ملكرمة، كما ��نها مركز جتاري و�سناعي وثقايف رئي�سي، �إذ تعد و�سيلة �لربط �لرئي�سية للدولة مع �آ�سيا و��فريقيا و��وروبا ل�غر��س �لتجارة. 
وقد �سهدت جدة يف �ل�سنو�ت �ل�خرية �زدهارً� يف قطاع �لعقار�ت، مع زيادة �ل�ستثمار�ت �لعقارية يف �ملدينة. كما �سهدت �ل�جز�ء �ل�سرقية من جدة ن�ساطًا متز�يدً� 
ف�شاًل عن ارتفاع االأ�شعار بف�شل قرار البلديات منح ت�شاريح اإن�شاء مباين مكونة من ثالثة طوابق يف املنطقة. وقد تعزز الن�شاط التجاري اأثناء ال�شنوات الع�شر 
�ل�خرية مع �إن�ساء مر�كز جتارية و���سو�ق مركزية »�سوبر ماركت�س« ومتاجر للبيع باجلملة. وقد قامت �لبلدية باإعادة تنظيم �ل��سو�ق �لتقليدية يف جدة وحتديثها، 
و�ل�حذية  و�ملدبوغات  �ل�سابون  �ل�سناعية  �ملنتجات  ت�سمل  ذلك،  �إلى  وبالإ�سافة  باجلملة.  �لبيع  و���سو�ق  �لعمالت  و�سرف  و�لف�سة  �لذهب  ���سو�ق  ت�سمل  وهي 
والقرميد والبالط والرخام وال�شفن واالأ�شمنت وامل�شروبات والطالءات والبال�شتيك وغري ذلك الكثري. كما تطورت جدة واأ�شبحت مركزًا ماليًا هامًا تن�شط به 
�لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية. وتخطط حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية لتطوير جممع مدن ريا�سية يف جدة بتكلفة 15 مليار ريال �سعودي. كما يجري �لتخطيط 
مل�سروع �سخم من ��جل حتويل �ل�ساحل �لغربي �إلى مركز ثقايف و�سياحي حيث تتطلع �ململكة �إلى ��ستغالل �لإمكانيات �لقت�سادية لل�سياحة �لدينية. ت�سمل �مل�ساريع 

�ل�خرى تطوير�ملطار�ت و�إن�ساء ميناء بحري ومنطقة �سناعية و�إدخال حت�سينات على �لو�جهة �ملائية.
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الرياض 2   2   2   2

�لريا�س هي عا�سمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ملدينة �ل�كرب باململكة. وهناك �لعديد من �مل�ساريع �لتنموية �ملخطط لها يف �ملدينة و�ملنطقة يف جمالت �ل�سحة 
و�لتعليم و�ملياه و�لكهرباء. هذ� وت�سخ �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�س ��ستثمار�ت بو�قع 14،31 مليار ريال �سعودي )3.816 مليار دولر ��مريكي( يف ��ربعة 
م�ساريع يف �لعا�سمة. ت�سمل تلك �مل�ساريع بناء خط قطار �ل�سكك �حلديدية �خلفيف ملدينة �لريا�س، و�لذي ميتد بني طريقي �لعروبة و��بو بكر �ل�سديق، وبناء 

طريق �لريا�س �لد�ئري، و�إ�سافة م�ساحة �إد�رية تبلغ نحو 57.000 مرت مكعب ملكتبة �مللك فهد �لوطنية.

جازان 3   2   2   2

ُتعد جاز�ن ثاين ��كرب �ملناطق �جلنوبية حيث يبلغ تعد�د �سكانها نحو 1،3 مليون ن�سمة. وي�سفي ميناء جاز�ن على �ملنطقة ��همية �إ�سرت�تيجية. وت�سمل �مل�ساريع 
�ل�سكك �حلديدية  و�إن�ساء ميناء جديد وم�سروع  �لتقنية بجاز�ن  و�لكلية  �إن�ساء مدينة جاز�ن �لقت�سادية  للمنطقة  �ملو�فقة عليها و�قرت�حها  �لتي متت  �لكربى 

وم�سفاة للنفط.

عسير 2   2   2   2

تعد ع�سري ��كرب �ملناطق �جلنوبية حيث يبلغ تعد�د �سكانها نحو 1،8 مليون ن�سمة. ومن بني �مل�ساريع �لهامة �لتي مت �لبدء يف تنفيذها ��و �ملقرتحة للمنطقة �إن�ساء 
مركز ��بها �لدويل للمعار�س و�ملدينة �لطبية ، مبا يف ذلك 120 مركز لل�سحة �ل�ولية وثالث م�ست�سفيات، و�إن�ساء جامعة ��بها وثماين كليات، و�ملدينة �ل�سناعية، 

وطريق خمي�س م�سيط �إلى �لريا�س )ج�سور(.

نجران 2   2   2   2

ُيقدر عدد �سكان منطقة جنر�ن بنحو 0،5 مليون ن�سمة. وجتدر �لإ�سارة �إلى ��ن ��ن�سطة �لإن�ساء�ت �سهدت زيادة على مد�ر �ل�سنو�ت �ل�خرية بف�سل �لعديد من 
�ل�سحي وبناء جامعة جنر�ن  �ملياه و�ل�سرف  �لهامة �ملقرتحة ملنطقة جنر�ن م�ساريع معاجلة  �مل�ساريع  �مل�ساريع �جلاري تنفيذها من قبل �حلكومة. ومن بني 

وتطويرمطار جنر�ن و�إن�ساء �مل�ست�سفيات و�ملباين �ملدر�سية.

الباحة 2   2   2   2

ُتعترب �لباحة �ل��سغر يف �ملناطق �جلنوبية حيث ليزيد تعد�د �سكانها عن 0،4 مليون ن�سمة. ول توجد حاليًا م�ساريع كربى يجري �لإعد�د لها يف هذ� �ملنطقة.

االستهالك المستقبلي لألسمنت في األسواق المستهدفة 2   2   2

ت�سري در��سة �ل�سوق �ملعدة من قبل �سركة �رن�ست ويونغ، �إلى ��ن �ملنطقة �جلنوبية متثل يف �لوقت �لر�هن نحو 15،6% فيما متثل �ملنطقة �لغربية نحو 30،6% من 
�لطلب �ملحلي على �ل��سمنت. ونتيجة زيادة �لطلب من �مل�ساريع �لكربى و�ملبادر�ت �حلكومية �ملعلن عنها موؤخرً�، من �ملتوقع ��ن يزد�د �لطلب على �ل��سمنت يف 

�ل��سو�ق �مل�ستهدفة خالل �لعامني �ملقبلني.

فيما  �ملقبلني،  �لعامني  خالل  م�ستمر  ب�سكل  منه  �ملعرو�س  �ل�سمنت  على  �لطلب  يتجاوز  �سوف  �مل�ستهدفة،  �ل��سو�ق  يف  و�لطلب  �لعر�س  توقعات  �إلى  و��ستنادً� 
�سيتخطى �لعر�س �لطلب بعد ثالثة �سنو�ت من �لآن.

الخالصة 2   3
من �ملتوقع ��ن ي�سهد �لطلب على �ل��سمنت يف �ل��سو�ق �مل�ستهدفة زيادة ثابتة على مد�ر �لعامني �ملقبلني. وترى �ل�سركة ��ن هذه �لزيادة �لثابتة يف �لطلب متثل فر�سة 

منا�سبة لزيادة �ملبيعات و�لظهور كُمنتج ر�ئد يف ���سو�قها �مل�ستهدفة.
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الوظائف الفنية واإلدارية. 7

مقدمة 2   3
تتكون �لوظائف �لفنية و�لإد�رية يف �سركة ���سمنت جنر�ن من �لقطاعات �خلم�سة  �لتالية:

عمليات �لت�سنيع؛ �

�سل�سلة �لإمد�د�ت؛ �

�ملالية؛ �

تقنية �ملعلومات؛ �

�ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة ؛ �
وتتكون �إد�رة كل قطاع من فريق من �ملهنيني من ذوي �خلربة �لذين يعملون مبا�سرة حتت �لرئي�س �لتنفيذي.

عمليات التصنيع 2   3
يخت�س هذ� �لقطاع بالتخطيط و�لت�سغيل و�إد�رة �لإنتاج و�ل�سيانة يف �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني، ويعمل به فريق من �ملهنيني ذوي �خلربة �لطويلة يف 

�سناعة �ل��سمنت.

ويقوم �لنموذج �لت�سغيلي للم�سنع جزئيًا على �ل�ستعانة ب�سركة ت�سغيل و�سيانة عاملية لديها نخبة من �لفنيني �ملتمر�سني للقيام باإد�رة عمليات �لإنتاج و�ل�سيانة. 
وبالتايل، فاإن �لوظيفة �ل��سا�سية لهذ� �لقطاع هي مر�قبة وتقييم ��د�ء �ل�سركة �مل�سغلة و�سمان �لتو�فق �لتام بني �لإنتاج �لتجاري و�ل�هد�ف �ملرجوة. ومع ذلك فاإن 
�ل�سركة ��ستفادت من خربة �ملقاولني �ملتعاقد معهم يف �لوقت �لر�هن لتطوير �خلربة �لفنية �لالزمة مع مرور �لوقت بني �لعاملني لديها قبل ��ن تتمكن من ت�سغيل 

من�ساآت �لإنتاج وحمطة �لطاقة ذ�تيَا. وتقوم �ل�سركة حاليًا بت�سغيل �خلط �ل�ول و�لثاين ذ�تيًا. �سل�سلة �لإمد�د�ت

يخت�س قطاع �سل�سلة �لإمد�د�ت بالتخطيط و�لتنفيذ �ل�مثل لعمليات �ل�سر�ء و�خلدمات �للوج�ستية و�لت�سويق و�ملبيعات وخدمة �لعمالء.

إدارة المشتريات والعقود 1   2   2

تدعم �إد�رة �مل�سرتيات و�لعقود ق�سم �لت�سغيل و�ل�سيانة من خالل �لتعاقد على �ملو�د �خلام و�ملعد�ت ولو�زم �لإنتاج وقطع �لغيار، وت�سمل هذه �لعملية تخطيط 
�ملو�رد و�لتفاو�س و�ل�سر�ء من موردين حمليني وخارجيني و�لتخلي�س و�لنقل و�لتخزين و�ملناولة و�سمان �جلودة. بالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن �إد�رة �مل�سرتيات و�لعقود 

تعمل عن كثب مع �ملوردين ل�سمان ��ستمر�رية �لتوريد و�لبحث عن م�سادر وقنو�ت جديدة لتخفي�س �لتكلفة مع �سمان �جلودة.

�ملعنية  بالتن�سيق مع �جلهات  و��ي�سًا  ��نو�عه  و�ل�سروري بجميع  �لالزم  و�لتا�مني  �ل�سر�ء و�خلدمات  وتنظيم عقود  �إعد�د  بالإ�سر�ف على  �لإد�رة  تقوم هذه  كما 
للح�سول على �عتماد�ت �جلودة ملنتجات و�إد�رة عمليات �ل�سركة )SASO ISO 9001 و، ISO 14001�لخ(.

إدارة التسويق والمبيعات 2   2   2

تعمل �إد�رة �لت�سويق و�ملبيعات على ت�سويق وبيع منتجات �ل�سركة للو�سول �إلى �حل�سة �مل�ستهدفة يف �سوق �ل��سمنت باململكة �لعربية �ل�سعودية و�حلفاظ عليها مبا 
يعزز من مكانة �ل�سركة ويحقق ��ف�سل عائد للم�ساهمني. كما تقوم �إد�رة �لت�سويق و�ملبيعات بتطوير �إ�سرت�تيجيات وخطط �لبيع و�لرتويج ملنتجات �ل�سركة، كما ��نها 

تقوم باإعد�د خطط �ملبيعات �ل�سنوية و�ل�سهرية و�لإح�سائيات �لدورية ومتابعة �ل�سوق و �لتو��سل مع �لعمالء وتقدمي خدمات مابعد �لبيع.

المالية 2   3
يتمثل دور �لإد�رة �ملالية يف تطوير �لإ�سرت�تيجية �ملالية و�حلفاظ على �سيا�سة �ل�سركة �لنقدية، وتعزيز �ملمار�سات �لتجارية، وتطبيق مبد�� �مل�ساءلة يف �لعمل من 

خالل �مل�ساركة �لفاعلة بني �لعاملني يف خمتلف �ملو�قع عرب �لهرم �لوظيفي د�خل �ل�سركة.

كما ��ن �لإد�رة ت�سهم ��ي�سًا يف �ملبادر�ت �لإ�سرت�تيجية على م�ستوى �ل�سركة للنمو و�لربحية و�ل�ستمر�رية من خالل ��ستغالل جمموعة و��سعة من �لعالقات يف 
جمال �لعمل د�خل وخارج �ل�سركة.

إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة 1   3   2

�سوؤون  �سيا�سات  بتنفيذ  �ل�سركة. كما تخت�س  �لعمل يف  �لعاملني يف جميع وحد�ت  وتدريب  وت�سغيل  بتوظيف  �مل�ساندة  �لب�سرية و�خلدمات  �ملو�رد  �إد�رة  تخت�س 
�لعاملني وحتديثها ب�سورة دورية ملو�جهة �لحتياجات و�لظروف �ملتغرية. كما ��نها تقود �ملبادر�ت �ملتعلقة بالعاملني مثل �ل�سعودة و�لتدريب و�لتطوير.
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�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة م�سوؤولة عن ��ستخر�ج �لتا��سري�ت ورخ�س �لعمل و�لتا�مني �لطبي و�لإ�سر�ف على توفري  �إلى ما �سبق، فاإن  بالإ�سافة 
خدمات �لإ�سكان و�لتموين و�ل�سيانة و�لنظافة و�لتنقل للعاملني يف �ل�سركة.

إدارة تقنية المعلومات 2   3   2

تخت�س �إد�رة تقنية �ملعلومات بحلول تقنية �ملعلومات �خلا�سة بال�سركة، مبا يف ذلك �ل�جهزة و�لتطبيقات و�ل�سبكات. كما تخت�س بتخطيط وتطوير وتقييم وتن�سيق 
و�إد�رة �ل�ستثمار يف تقنية �ملعلومات لل�سركة. ومن ثم، فهي تقدم تو�سياتها باختيار وتطوير وتركيب جميع نظم تقنية �ملعلومات لل�سركة.
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هيكل الشركة وحوكمتها. 8

الهيكل التنظيمي 2   3
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�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

أعضاء مجلس اإلدارة 2   3
تتميز �سركة ���سمنت جنر�ن بوجود جمل�س �إد�رة مكون من ��فر�د يحظون بتقدير كبري يف جمتمع �ل�عمال ويخدم عدد منهم يف جمال�س �إد�ر�ت �سركات خا�سة 

وعامة ��خرى. وقد �لتحق ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة بال�سركة منذ �لتا��سي�س )2005/10/2م(.

الجدول 2 1:مجلس إدارة شركة أسمنت نجران

امللكية املبا�سرةال�سناجلن�سيةاال�سم
امللكية غري 

املبا�سرة
ال�سفةاملن�سب

1
حممد بن مانع بن �سلطان 

�با �لعال
غري تنفيذيرئي�س جمل�س �لإد�رة0،041%7،205%51�سعودي

غري تنفيذينائب رئي�س جمل�س �لإد�رةليوجد0،001%64�سعودي�سيف �هلل بن عمر �لغامدي2

3
عبد �لوهاب بن �سعود 

�لبابطني*
غري تنفيذيع�سو جمل�س �إد�رة1،587%0،001%66�سعودي

4
عبد �هلل بن �سامل بن و�سيمر 

�لو�سيمر
ع�سو جمل�س �إد�رةليوجد2،017%60�سعودي

م�ستقل/غري 
تنفيذي

ع�سو جمل�س �إد�رة1،523%ليوجد53�سعوديعمر بن على بابطني*5
م�ستقل/غري 

تنفيذي

غري تنفيذيع�سو جمل�س �إد�رةليوجد0،001%49�سعوديفهد بن عبد �هلل �لر�جحي6

7
بدر بن عبد �ملح�سن 

�ملحي�سن*
ع�سو جمل�س �إد�رة0،870%0،001%36�سعودي

م�ستقل/غري 
تنفيذي

�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

*عبد�لوهاب بن �سعود �لبابطني م�ساهم يف �سركة�سركة عبد�للطيف �سعود �لبابطني و�خو�نه

*عمر بن علي �لبابطني م�ساهم غري مبا�سر من خالل موؤ�س�سته �لتي متتلك 1،523 % من ���سهم �ل�سركة

* بدر بن عبد �ملح�سن �ملحي�سن م�ساهما يف �سركة �ملحي�سن و��ولده �لقاب�سة
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محمد بن مانع بن سلطان ابا لعال – رئيس مجلس اإلدارة

تولى �ملهند�س/ حممد بن مانع بن �سلطان �با �لعال قيادة تا��سي�س �ل�سركة يف عام 2005م وجميع �ملر�حل �لتي تلت ذلك. وقبل �رتباطه با��سمنت جنر�ن عمل 
�ملهند�س/ حممد ��با �لعال يف �ملديرية �لعامة لال��سغال �لع�سكرية يف وز�رة �لدفاع و�لطري�ن ملدة 20 عامًا. وهو حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لعلوم �ل�سيا�سية 
من جامعة ولية بورتالند يف عام 1983م، كما ح�سل على درجة �ملاج�ستري يف �لعلوم �ل�سيا�سية و �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة ولية �ركان�سا�س 

يف عام 1984م.

الدكتور ضيف اهلل بن عمر الغامدي – نائب رئيس مجلس اإلدارة

ي�سغل �لدكتور �لغامدي من�سب رئي�س �للجنة �لتنفيذية لل�سركة. كما ��نه ع�سو جمل�س �إد�رة �سركة �ل�سعودية خلدمات �ل�سيار�ت و�ملعد�ت – �سا�سكو وهي �سركة 
�آر� �لدولية. وعلى مد�ر �ل�سنو�ت �لع�سرين �ملا�سية، عمل �لدكتور �لغامدي م�ست�سارً� بنظام �لدو�م �جلزئي يف  تقدم خدمات �لنقل وهو �ملدير �لعام ملجموعة 
و���ستاذَ� م�ساعدً�  �لق�سيم،  �مللك �سعود، وم�سرفًا مل�سروعات جامعة  �مل�سروعات و�ل�سيانة بجامعة  للتا�مينات �لجتماعية، ومديرً� عامًا لإد�رة  �لعامة  �ملوؤ�س�سة 

للهند�سة �ملدنية يف جامعة �مللك �سعود حيث ح�سل على درجة �لدكتور�ه يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة ولية ميت�سجان يف عام 1984م.

عبد الوهاب بن سعود البابطين   عضو مجلس اإلدارة

عبد�لوهاب بن �سعود �لبابطني �سريك وع�سو جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي ملجموعة �لبابطني و�سركة عبد�للطيف �سعود �لبابطني و�إخو�نه �ملحدودة. وع�سو يف �سركة 
�لبابطني ل�سناعة �لبال�ستيك و�ملو�د �لعازلة �ملحدودة، ويف �سركة �لبابطني ل�سناعة �لب�سكويت و�ملو�د �لغذ�ئية �ملحدودة، ويف �سركة �ل�سعودية يوريتان �ملو�د 

�لكيميائية �ملحدودة. وهو حا�سل على درجة يف �لدر��سات �لعليا يف علوم �لإد�رة من جامعة �سا�سيك�س)�ململكة �ملتحدة( يف عام 1971م.

عبد اهلل بن سالم بن وسيمر الوسيمر   عضو مجلس اإلدارة

عبد�هلل بن �سامل �لو�سيمر هو لو�ء متقاعد بالقو�ت �مل�سلحة �ل�سعودية. وقد تخرج من كلية �مللك في�سل للطري�ن عام 1390 هـ. وعلى مد�ر حياته �ملهنية، قاد 
�لعديد من �لت�سكيالت �لع�سكرية على خمتلف �ل��سعدة يف وز�رة �لدفاع و�لطري�ن. ومنذ تقاعده من �لقو�ت �مل�سلحة �ل�سعودية، ���سبح عبد�هلل �لو�سيمر رجل 

��عمال و�ملوؤ�س�س �مل�سارك ل�سركة �ل�سرق �ل�و�سط لالإ�ستثمار �ملايل.

عمر بن على بابطين   عضو مجلس اإلدارة

يتمتع عمر بن علي بابطني بخربة جتارية و��سعة يف عدد من �ل�سناعات. وي�سغل من�سب �لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة �لطبية �ملتحدة، ورئي�س جمل�س �إد�رة �سركة 
علي عمر بابطني و�إخو�نه، ورئي�س جمل�س �إد�رة م�ست�سفى �ل�سالمة، ورئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�س�سة �ل�سعودية للتجارة و�ملقاولت، ورئي�س جمل�س �إد�رة �سركة تطوير 
وتنفيذ �مل�ساريع �ملحدودة، ورئي�س جمل�س �إد�رة م�سنع �سمات ملعد�ت �ملعامل �لطبية. وحا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �إد�رة �ل�عمال من جامعة �سيفلد )�ململكة 

�ملتحدة( يف عام 1982م.



46

فهد بن عبد اهلل الراجحي   عضو مجلس اإلدارة

عمل فهد بن عبد�هلل �لر�جحي يف من�سب �ملدير �لعام للخز�نة و�ملوؤ�س�سات �ملالية ب�سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار. وقد �ساهم مبجهود حثيث يف تعزيز 
و�إد�رة �سركات عائلة �لر�جحي. وهو حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لإد�رة �ل�سناعية من جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن يف عام 1987م ويدير حاليًا 

��عماله �خلا�سة.

بدر بن عبد المحسن المحيسن   عضو مجلس اإلدارة

ي�سغل بدر بن عبد�ملح�سن �ملحي�سن من�سب نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة عبد �ملح�سن �ملحي�سن و��ولده �لقاب�سة. كما ��نه ي�سغل من�سب �ملدير �لعام ملوؤ�س�سة 
�لتجارية )كادو( )Contracting & Commercial Development Est.)CADO(. وتعترب �سركة �ملقاولت و�لتطوير )CADO( �سركة  و�لتنمية  �ملقاولت 
ر�ئدة يف جمال �لإن�ساء�ت و�ل�سيانة و�لت�سغيل. تا��س�ست �ل�سركة يف 1974م. حيث قامت بتنفيذ �لعديد من �مل�سروعات �ل�سكنية و�لتجارية مثل بناء �ملنازل و�ملباين 
�لتجارية و�مل�ست�سفيات. وقبل توليه هذه �ملنا�سب، عمل يف وظائف متعددة يف �سركة �ملقاولت و�لتطوير و�إد�رة هند�سة �مل�سروعات يف وز�رة �لدفاع و�لطري�ن. وهو 

حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �ملعمارية من جامعة �مللك �سعود يف عام 1997م.

كبار الموظفين 2   3
يتمتع كبار �ملوظفني يف �ل�سركة بخربة طويلة يف �ملجالت �ملعنية يف �سناعة �ل��سمنت وغريها.

الجدول 2 2: كبار موظفي شركة أسمنت نجران

املن�سبال�سناجلن�سيةاال�سم

�لرئي�س �لتنفيذي50�سعودي��حمد بن عبده زقيل1

نائب �لرئي�س �لتنفيذي68��ردينحممود حمد�ن علي �سبيح2

�ملدير �ملايل52باك�ستاينعمر�ن ��حمد خان3

مدير �مل�سنع64��ردينموؤيد مطر يو�سف �سليمان4

مدير عام �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة48�سعوديعبد�هلل �آل �سدر�ن5

مدير �ملبيعات و�لت�سويق40�سعوديناجي حممد �لهمامي6

مدير تقنية �ملعلومات50هنديلك�سميناريانابور�م كري�سنان7
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

ل ميتلك كبار �ملوظفني يف �ل�سركة ول �سكرتري �ملجل�س ��و ��قاربهم ��و ��ي طرف ذ�ت �ل�سلة ��ية م�ساهمة ��و ح�سة يف �ل�سركة ��و م�سلحة يف ��دو�ت �لدين لل�سركة 
�إما ب�سكل مبا�سر ��و غري مبا�سر.

الدكتور أحمد بن عبده زقيل– الرئيس التنفيذي )20 سنة(

يتولى �لدكتور ��حمد قيادة و�إد�رة �ل�سركة، وقد عمل يف من�سب �لرئي�س �لتنفيذي منذ تا��سي�س �ل�سركة. ويتمتع بخربة و��سعة يف �سناعة �ل��سمنت.

وقبل �لتحاقه بال�سركة، عمل ملدة 14 �سنة ب�سركة ���سمنت ينبع حيث �سغل منا�سب رفيعة متدرجة. وكان �آخر من�سب توله ب�سركة ���سمنت ينبع هو من�سب م�ساعد 
�ملدير �لعام لل�سوؤون �لفنية و�مل�ساريع حيث ر���س �إد�رة �لتخطيط و�مل�ساريع وعمل عن كثب يف متابعة ��ن�سطة �لإنتاج و�ل�سيانة للم�سنع. وخالل هذ� �لوقت ���سرف 

�لدكتور ��حمد على �لعديد من مبادر�ت �لتو�سع �لكبرية �لتي بلغت قيمتها نحو 1،5 مليار ريال �سعودي.

درجة  على  وهو حا�سل  �ملعدنية.  و�لرثوة  للبرتول  فهد  �مللك  بجامعة  و�لقت�ساد  �ملالية  ق�سم  م�ساعدً� يف  ���ستاذً�  ��حمد  �لدكتور  كان  �ملن�سب  ذلك  توليه  وقبل 
�لدكتور�ه يف �قت�ساديات �ملعادن مع تخ�س�س ثانوي يف بحوث �لعمليات من جامعة كولور�دو للمناجم بالوليات �ملتحدة �ل�مريكية.

السيد/ محمود حمدان علي صبيح – نائب الرئيس التنفيذي )سلسلة اإلمدادت( )22 سنة(

�لتحق حممود �سبيح ب�سركة ���سمنت جنر�ن يف 2009م وهو يدير جميع �لعمليات �ملتعلقة ب�سل�سلة �لإمد�د�ت كما ��نه يقدم �ل�ست�سار�ت للرئي�س �لتنفيذي فيما 
يتعلق بخطط و��سرت�تيجيات �لت�سويق و�ملبيعات و�مل�سرتيات. ويتمتع بخربة و��سعة يف �سناعة �ل��سمنت، حيث بد�� حياته �ملهنية فيهذ� �لقطاع عام 1979م ب�سركة 
�ل��سمنت �ل�ردنية )وهي �إحدى �ل�سركات �لتابعة ل�سركة لفارج، وهي و�حدة من ��كرب منتجي �ل��سمنت على م�ستوى �لعامل( كمدير �إد�رة ولو�زم، ثم تدرج حتى 
و�سل �إلى من�سب نائب �ملدير �لعام للت�سويق و�ملبيعات و�مل�سرتيات. ثم عمل بعد ذلك ملدة �سنتان ون�سف مديرً� عامًا ل�سركة ���سمنت عطربة بال�سود�ن. وهو حا�سل 

على حممود �سبيح درجة �لبكالوريو�س يف �لتجارة من جامعة �لإ�سكندرية يف م�سر، ودبلوما متقدمة يف �لإد�رة �ل�سناعية من معهد RVB يف دلفت بهولند�.
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عمران أحمد خان – المدير المالي )22 سنة(

�لتحق عمر�ن ب�سركة ���سمنت جنر�ن يف 2007م وهو م�سوؤول عن �لتخطيط �ملايل لل�سركة و�لتقيد بالقو�نني و�ل�نظمة �ملالية و�ملحا�سبية يف �لتطبيق و�لإف�ساح 
و�إعد�د �لتقارير. كما ت�سمل مهام من�سبه و�سع �لإ�سرت�تيجيات وتطوير �سيا�سات �ل�عمال وتقارير �ل�د�ء و�لتميز �لت�سغيلي.

وهو يحظى بخربة يف هذ� �ملجال متتد على مد�ر 25 �سنة يف �ل�سركات وجمموعات �ل�عمال �لر�ئدة يف باك�ستان، وت�سمل جمالت خربته ب�سفة ���سا�سية �لت�سنيع 
على نطاق و��سع و�لذي ميتد ل�سناعة �لن�سيج و�لكيماويات و�مل�ستح�سر�ت �لطبية و�ل�سكر و�ل�سلب و�ل��سمنت.

�ملحا�سبني  معهد  من  باك�ستان(  يف  �لتجارة  يف  ماج�ستري  �سهادة  تو�زي  )و�لتي  �لقانونيني  �ملحا�سبني  �ختبار  �سهادة  على  حا�سل  قانوين  حما�سب  هو  وعمر�ن 
�لقانونيني يف باك�ستان، وهو ع�سو يف نف�س �ملعهد.

مؤيد مطر يوسف سليمان – مدير المصنع )22 سنة(

يقوم �ملهند�س/ مطر باإد�رة جميع عمليات �لإنتاج و�ل�سيانة و�خلدمات �مل�ساندة يف �مل�سنع ووحدة �لطو�حني وميتلك خربة طويلة يف �سناعة �ل��سمنت. وقبل 
لل�سركة يف  �لتابعة  �لتعبئة  و�إد�رة وحدتي  ت�سغيل  �إقليميًا يف �سركة لفارج وكان م�سوؤوًل عن  ���سمنت جنر�ن يف عام 2005م، عمل مطر مديرً�  �لتحاقه ب�سركة 
�ل�سود�ن وت�سويق منتجاتها. وقبل ذلك عمل مديرً� فنيًا يف �سركة ���سمنت عطربة يف �ل�سود�ن كما عمل م�ست�سارً� فنيَا يف �سركة ���سمنت ينبع ملدة 13 عامًا، و�سملت 
م�سوؤولياته خاللها �لإ�سر�ف �لفني على مقاول �لت�سغيل و�ل�سيانة يف �مل�سنع. وقد بد�� مطر حياته �ملهنية يف �سناعة �ل��سمنت حيث عمل مديرً� للجودة يف �سركة 

�ل�سمنت �ل�ردنية، وهو حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة يف �لعلوم �لكيميائية و�ملعدنية من جامعة �سرييل ميثودي بجمهورية يوغ�سالفيا �ل�سابقة.

عبد اهلل آل سدران – مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة )22 سنة(

�لتحق عبد�هلل �آل �سدر�ن ب�سركة ���سمنت جنر�ن يف 2007م وهو م�سوؤول عن �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة. وقبل �لتحاقه بال�سركة كانت لديه خربة 
على  حا�سل  وهو  �ل�سعودية،  وكوكاكول  �ل�سعودية  �لعمودي  جمموعة  مثل  �لوطنية  �ل�سركات  كربى  مع  و�خلدمات  �لإد�رية  �ل�سوؤون  جمال  يف  عامًا  لـ17  �متدت 

بكالوريو�س يف و�سائط �لإعالم تخ�س�س �سحافة من جامعة �مللك �سعود.

ناجي محمد الهمامي  مدير المبيعات والتسويق )20 سنة(

�لتحق ناجي �لهمامي ب�سركة ���سمنت جنر�ن يف عام 2007م وبد�� عمله كمدير للمبيعات �ملحلية ثم متت ترقيته �إلى من�سب مدير �ملبيعات و�لت�سويق. وقبل ذلك 
�ململكة ملدة تزيد على 8 �سنو�ت. وح�سل  �لكربى يف  و�لع�سائر  �ل�لبان  �ملنطقة �جلنوبية لدى عدد من �سركات  �ملبيعات يف  �لهمامي منا�سب عديدة يف  �سغل 
�لهمامي على دبلوم يف �لت�سويق من معهد �لإد�رة �لتجارية )ICM( يف �ململكة �ملتحدة وقد �سارك يف �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية و�لندو�ت يف جمال �ملبيعات 

و��سرت�تيجيات �لت�سويق د�خل وخارج �ململكة.
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ل. ر. كريشنان – مدير تقنية المعلومات )20 سنة(

خور�كيو�ل  لدى  ذلك  قبل  عمل  وقد  2007م.  �سبتمرب  منذ  �ملعلومات  لتقنية  كمدير  جنر�ن  ���سمنت  ب�سركة  كري�سنان  ر�مان  يانابور�م  لك�سمينار  �ل�سيد  يعمل 
نائبا ملدير نظم  ��ي�سًا  للمجموعة. كما عمل  �لإد�رة  لنظام معلومات  �ملتحدة، مديرً�  �لعربية  �لإمار�ت  بن�ساطها يف دولة  تقوم  �سوي�سرية  �سركة  �لبا�ستي، وهي 

�ملعلومات ب�سركة ���سمنت ينبع من عام 1988م �إلى عام 2005م. وح�سل كري�سنان على بكالوريو�س يف �لعلوم من جامعة بومباي.

حوكمة الشركة 2   3
ُتدرك �ل�سركة ��ن حوكمة �ل�سركة توفر �لهيكل �لذي يتم من خالله و�سع ��هد�ف �ل�سركة، و�سبل حتقيقها، ومر�قبة �ل�د�ء. وتتعلق حوكمة �ل�سركة يف �ل��سا�س بخلق 
قيمة للم�ساهمني مع �لرتكيز على م�سالح موظفي �ل�سركة وعمالئها ومورديها. ومن �سا�ن �حلوكمة �جليده لل�سركة ��ن يوفر نظمًا للم�ساءلة و�ملر�قبة فيما يتعلق 

با�ن�سطة �ل�سركة و�ل�فر�د، مبا يتنا�سبو�ملخاطر �لتي تنطوي عليه تلك �ل�ن�سطة.

�إد�رتها با�على معايري حوكمة �ل�سركات وقد و�سعت �سيا�ساتها مبا يتو�فق ح�سب �عتقادها باللو�ئح �ل�سرت�سادية  ���سمنت جنر�ن و��ع�ساء جمل�س  تلتزم �سركة 
و�ل�حكام و�ملو�د �لإلز�مية من هذه �لالئحة �ل�سادرة عن �لهيئة فال�سركة لديها تق�سيم و��سح للم�سوؤوليات بني جمل�س �لإد�رة و�إد�رة �ل�سركة. وت�سمل �ل�دو�ر 
�لرئي�سية ملجل�س �لإد�رة حتديد ر�سالة �ل�سركة وغاياتها و��هد�فها �لإ�سرت�تيجية وتقدمي �لإر�ساد�ت �لإ�سرت�تيجية و�سمان كفاءة وفعالية نظام �لتخطيط �لكلي. 
كما ��ن جمل�س �لإد�رة م�سوؤول عن تعيني �ملوظفني �لرئي�سيني لل�سركة و�سمان توفر جميع �ملو�رد �لالزمة وتطويرها با�ف�سل و�سيلة ممكنة. ويقوم �ملجل�س بتقييم 
��ن�سطة ��عمال �ل�سركة و�جناز�تها و��ستثمار�تها با�ستمر�ر. وتتبنى �ل�سركة نظم �لرقابة �لد�خلية �لفعالة يف جميع �إد�ر�تها، ولديها يف �لوقت �لر�هن ثالث جلان 

ملر�جعة عمليات �ل�سركة يف �إطار جمالت خربتها وتقدم �للجان تقاريرها بالنتائج و�لقرت�حات ملجل�س �لإد�رة.

يلتزم جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لتقيد باملادتني 69 و70 من نظام �ل�سركات، و�ملادة 18 من لئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية. ووفقًا للمادة 69 
من نظام �ل�سركات، ل يجوز ��ن يكون ل�ي من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��ي م�سلحة - مبا�سرة ��و غري مبا�سرة - يف �ل�سفقات و�لعقود �ملربمة حل�ساب �ل�سركة، �إل 
بتخويل من �جلمعية �لعامة �لعادية، و�لتي يتم جتديدها �سنويًا. وميكن ��ن ُي�ستثنى من هذ� �سفقات �ملناق�سات �لعامة، يف حال قّدم ع�سو جمل�س �لإد�رة �لعر�س 
�ل�ف�سل. وتخ�سع �لعقود �ملتعلقة بتلك �لعمليات للت�سويت من قبل �مل�ساهمني ��ثناء �نعقاد �جلمعية �لعامة �لعادية. ويتعني على ع�سو جمل�س �لإد�رة ��ن يخطر 
�ملجل�س با�ي م�سلحة �سخ�سية قد تكون له يف �ل�سفقات ��و �لعقود �ملربمة حل�ساب �ل�سركة. ويجب ت�سجيل مثل هذه �لإ�سعار�ت يف حم�سر �جتماع جمل�س �لإد�رة، 
ول ي�سّوت ع�سو جمل�س �لإد�رة على �لقر�ر ذي �ل�سلة. وينبغي على رئي�س جمل�س �لإد�رة ��ن يخطر �جلمعية �لعامة �لعادية )متى �نعقدت( بال�سفقات و�لعقود 

�لتي ميتلك فيها ��ي ع�سو مبجل�س �لإد�رة م�سلحة �سخ�سية، على ��ن يكون هذ� �لإخطار م�سحوبًا بتقرير خا�س من مر�قب �حل�سابات.

وتن�س �ملادة 70 من نظام �ل�سركات على ��نه ل يجوز �لتجديد لع�سو جمل�س �لإد�رة �سنويًا �إل بتفوي�س من �جلمعية �لعامة �لعادية، كما ل يجوز له �مل�ساركة يف 
اأي عمل يعد مناف�شًا لعمل ال�شركة، اأو االنخراط يف اأي اأن�شطة جتارية ت�شطلع بها ال�شركة؛ واإال يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�شات اأو اعتبار العمليات التي نفذها 

حل�سابه �خلا�س كما لو ��نها قد متت حل�ساب �ل�سركة.

تتعلق �ملادة 18 من لئحة حوكمة �ل�سركات بنف�س �مل�سائل �ملن�سو�س عليها يف �ملادتني 69 و70 من نظام �ل�سركات، ف�ساًل عن ��ل متنح �ل�سركة قر�سًا نقديًا من 
��ي نوع ل�ي من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، ��و تعطي �سمانًا يتعلق بقر�س ��برمه ع�سو جمل�س �إد�رة مع �لغري.

وميتثل جمل�س �لإد�رة للمادة 9 )�لإف�ساح يف تقرير جمل�س �لإد�رة( و�ملادة 10 )ب( �ملتعلقة بو�سع ��نظمة و�سو�بط للرقابة �لد�خلية و�لإ�سر�ف �لعام عليها، 
و�ملادة 12 )ج( و)د( �ملتعلقتان بت�سكيل جمل�س �لإد�رة، و�ملادة 14 )جلنة مر�جعة �حل�سابات(، و�ملادة 15 )جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت( من لئحة حوكمة 

�ل�سركات.

كما ���ّس�س جمل�س �لإد�رة عددً� من �للجان على �لنحو �لالزم ل�سمان حفاظه على ��على معايري حوكمة �ل�سركات، ومن ثم مت ت�سكيل �للجان �لتالية:

اللجنة التنفيذية 3   3
قام جمل�س �لإد�رة بتعيني جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة ��ع�ساء من جمل�س �لإد�رة. وتخت�س هذه �للجنة �لتنفيذية مبتابعة وتنفيذ قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة. وتنعقد 
�لتنفيذية ومكافاآتهم وتخ�س�ساتهم و�خت�سا�ساتهم  ��ع�ساء �للجنة  �للجنة بدعوة من رئي�سها. وُي�سجل يف حم�سر قر�ر جمل�س �لإد�رة قر�ر تعيني  �جتماعات 

و�مل�سوؤوليات �ملنوطة بهم. وتتمتع �للجنة بال�سالحية يف كل �ل�مور �ملتعلقة باإ�ستثمار�ت �سركة ���سمنت جنر�ن.

الجدول 2 2:أعضاء اللجنة التنفيذية

اال�سمالدور

�لرئي�س
ع�سو
ع�سو

�لدكتور �سيف �هلل بن عمر �لغامدي
فهد بن عبد �هلل �لر�جحي

عبد �هلل بن �سامل بن و�سيمر �لو�سيمر
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن
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لجنة المراجعة 3   3
ُت�سرف جلنة �ملر�جعة على �لنو�حي �ملالية و�إد�رة �ملخاطر و�لنو�حي �ملتعلقة بالرقابة �لد�خلية على عمليات �ل�سركة. وت�سمل م�سوؤولياتها مر�جعة ومناق�سة �لقو�ئم 
�ملالية �ملوؤقتة و�ل�سنوية لل�سركة. وت�سرف جلنة �ملر�جعة ��ي�سًا على مر�جعي �حل�سابات �خلارجيني وتر�جع فعالية �ملر�جعات �خلارجية و�لد�خلية ولها �ل�سالحية 
يف �لتعاقد مع هوؤلء �خلرب�ء �خلارجيني �إذ� ر��ت ذلك للقيام مب�سوؤولياتها بخ�سو�س �ل�سوؤون �ملالية لل�سركة. كما يقع على عاتقها م�سوؤولية مر�جعة فعالية نظام 
�ملر�جعة �لد�خلية �خلا�س بال�سركة ونظم �ملعلومات �ملحا�سبية وكفاء�ت وقدر�ت �إد�رة �لتمويل يف �سوء �للتز�م باملعايري �ملحا�سبية �ملتعارف عليها. ت�سمل و�جبات 

وم�سوؤوليات جلنة مر�جعة �حل�سابات ما يلي:

مر�جعة وتبني �خلطة �ل�سنوية لإد�رة �ملر�جعة �لد�خلية. �

در��سة �ملالحظات �لتي ��بد�ها مر�جعو �حل�سابات �خلارجيون و�لد�خليون ب�سا�ن �سيا�سات وقو�عد ووظائف �ملر�جعة �لد�خلية وتقدمي �لتو�سيات �خلا�سة  �
بذلك �إلى جمل�س �لإد�رة.

در��سة �لطلبات و�ل�تعاب �خلا�سة ملن�سب مر�قب �حل�سابات �خلارجي وتر�سيح مر�قب �حل�سابات �خلارجي �ملنا�سب ملجل�س �لإد�رة لالإعد�د لعر�س �ل�مر  �
على �جلمعية �لعامة.

مر�جعة وظائف وخطة مر�قب �حل�سابات �خلارجي. �

�لتن�سيق بني مر�قبي �حل�سابات �خلارجيني �إذ� كان هناك ��كرث من مر�قب ح�سابات خارجي و�حد. �

مر�جعة �لك�سف عن �لو�سع �ملايل �لذي تقدمه �إد�رة �ل�سركة �إلى مر�قب �حل�سابات �خلارجي و�إبد�ء ر��يها بهذ� �ل�سا�ن �إلى جمل�س �لإد�رة. �

مر�جعة �لتقارير �لتي قدمها مر�قب �حل�سابات �خلارجي وتقدمي تو�سيات ملجل�س �لإد�رة ب�سا�نها. �

�لجتماع مع مر�قب �حل�سابات �خلارجي ملناق�سة �لقو�ئم �ملالية لل�سركة و�سمان ��نها تعك�س ب�سكل �سليم �لو�سع �ملايل لل�سركة. �

تقييم ��د�ء مر�قب �حل�سابات �خلارجي وتقدمي تو�سيات بهذ� �ل�سا�ن �إلى جمل�س �لإد�رة �

مر�جعة �لتقارير �ملالية ربع �ل�سنوية و�ل�سنوية لل�سركة وتقدمي تقارير بناًء عليها ملجل�س �لإد�رة. �

مر�جعة �لتقارير �ملتعلقة مبدى �لتز�م �إد�رة �ل�سركة بالنظم و�ل�سو�بط �ملالية �ل�سادرة عن �لهيئات �لتنظيمية وب�سا�ن �سرعة ��ستجابة �ل�سركة لطلبات  �
�لهيئات �لتنظيمية، وتقدمي وجهات نظر حول هذ� �ل�مر �إلى جمل�س �لإد�رة.

�حل�سول على تا�كيد�ت من �إد�رة �ل�سركة ومر�قب �حل�سابات �لد�خلي ومر�قب �حل�سابات �خلارجي با�ن �لنظم و�لإجر�ء�ت �خلا�سة بالرقابة �لد�خلية  �
ق ب�سكل فعال. متو�فقة مع حاجات �ل�سركة و��نها م�سممة ب�سكل يتو�فق مع معايري مر�جعة �حل�سابات �ل�سعودية و��نها ُتطبَّ

�حل�سول على تا�كيد�ت من �إد�رة �ل�سركة ومر�قب �حل�سابات �لد�خلي ومر�قب �حل�سابات �خلارجي حول كفاية و��مان نظم �ملعلومات. �

�لنظر يف �لنز�عات �لتي قد تن�سا� بني مر�قب �حل�سابات �خلارجي و�إد�رة �ل�سركة ��و بني ��حدهما ومر�قب �حل�سابات �لد�خلي فيما يتعلق باإجر�ء�ت ونتائج  �
�لإعد�د للقو�ئم �ملالية �لدورية ��و �ل�سنوية.

در��سة طلبات �لتقدمي ملن�سب مر�قب �حل�سابات �لد�خلي وتقدمي تو�سيات بهذ� �ل�سا�ن ملجل�س �لإد�رة. �

تقييم ��د�ء و��ستقالل وظيفة �ملر�جعة �لد�خلية. �

تقييم توفر �ملو�رد �لكافية لوظيفة �ملر�جعة �لد�خلية. �

مر�جعة �خلطط و�لتوجيهات �لتي ينبغي �تباعها يف حالة �إجر�ء فح�س مفاجئ ��و غري متوقع للح�سابات وخمزون �ملوجود�ت وتقرير ما �إذ� كان يجري  �
تطبيق �سيا�سات ومعايري �إد�رة �ملخاطر.

مر�جعة تقارير �لتفتي�س و�جلرد و�إجر�ء�ت �ملتابعة من قبل �إد�رة �ل�سركة للمالحظات �لو�ردة فيها. �

مر�جعة وتقييم ��ي مقرتحات لإد�رة �ل�سركة حول �ل�سيا�سات و�ملعايري و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بالنو�حي �ملالية و�ملحا�سبية و�إد�رة �ملخاطر وتقدمي تو�سيات  �
بهذ� �ل�سا�ن ملجل�س �لإد�رة.

الجدول 2 3:أعضاء لجنة المراجعة

اال�سمالدور

�إ�سماعيل ��مني�لرئي�س )م�ستقل(

عمر بن علي بابطنيع�سو

بدر بن عبد �ملح�سن �ملحي�سنع�سو 
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن
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�إ�سماعيل ��مني مو�طن بحريني يعمل حما�سبًا وم�ست�سار� لال�عمال، وقد �لتحق للعمل لدى �سركة �إرن�ست ويونغ يف عام 1967 و���سبح �سريكًا يف نف�س �لعام. كما 
�سغل من�سب �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ملنطقة �ل�سرق �ل�و�سط خلم�س فرت�ت متتابعة )كل فرتة تبلغ ثالثة ��عو�م(. ثم تقاعد من �إرن�ست ويونغ يف عام 1999، 
وعمل ع�سوً� يف �ملجل�س �ل�ست�ساري للبنوك �لإ�سالمية، وع�سوً� موؤ�س�سًا لهيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية، وم�ساعدً� لل�سكرتري �لعام جلمعية 

�ملحا�سبني و�ملر�جعني �لعرب، ورئي�سًا جلمعية �ملحا�سبني و�ملر�جعني �لبحرينية، وع�سوً� موؤ�س�سًا لهيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة �لتابعة ملجل�س �لتعاون �خلليجي.

تلقاها يف عام 1991م وهو ع�سو� يف معهد  �لتي  �يد�هو،  �إد�رة �ل�عمال من جامعة كينيدي وي�سرتن بولية  �لبكالوريو�س يف  ��سماعيل حا�سل على درجة  ��مني 
�ملحا�سبني �لإد�ريني منذ عام 1981م.

للمزيد من �لتفا�سيل حول موؤهالت وخرب�ت �ل�ع�ساء �لآخرين بلجنة مر�جعة �حل�سابات، يرجى �لرجوع �إلى �لق�سم 9-2 ��عاله. 

حاليًا ت�ستعني �سركة جنر�ن ب�سركة �رن�ست �ند يونغ للقيام بوظيفة �ملر�جعة �لد�خلية حل�ساباتها.

لجنة الترشيحات والمكافآت 3   3
مع  للتعامل  �لإد�رة،  على جمل�س  للمو�فقة  تعر�س  �ل�د�ء  لتقييم  مو�سوعية  معايري  وتقرتح  �لإد�رة  ��د�ء جمل�س  تقييم  كيفية  و�ملكافاآت  �لرت�سيحات  تقرر جلنة 
�لطريقة �لتي ميكن ملجل�س �لإد�رة من خاللها زيادة قيمة �مل�ساهمني على �ملدى �لطويل. ي�سمل تقييم �ل�د�ء ��ي�سًا در��سة ��د�ء �سعر ���سهم �ل�سركة على مد�ر فرتة 
خم�س �سنو�ت مقابل موؤ�سر جميع ���سهم تد�ول و�ملوؤ�سر �ملرجعي لنظر�ء �ل�سركة يف �لقطاع. وعالوة على ذلك، فاإن �للجنة تخت�س بجميع �ل�مور �ملتعلقة باملو�رد 
�لب�سرية مبا يف ذلك مر�جعة نظم �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�ملخططات �لتنظيمية لتحديد �ملجالت �لتي حتتاج �إلى حت�سني. كما ��ن �للجنة م�سوؤولة عن مر�جعة ن�سبة 

�سعودة �ل�سركة ل�سمان �للتز�م بالنظم �لقائمة. كما ت�سمل و�جبات جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت ما يلي:

در��سة �لرت�سيحات لع�سوية جمل�س �لإد�رة وتقدمي تو�سيات ب�سا�ن ذلك �إلى �ملجل�س. �

مر�جعة �لقدر�ت و�ملهار�ت �ملطلوبة لع�سوية جمل�س �لإد�رة ب�سورة دورية وحتديد �لوقت �لذي يحتاج كل ع�سو جمل�س �إد�رة تخ�سي�سه لل�سركة وتقدمي  �
�ملقرتحات �ملنا�سبة ملجل�س �لإد�رة.

مر�جعة هيكل جمل�س �لإد�رة وو�سع نظام للحوكمة وتقدمي تو�سيات ب�سا�ن �لتغيري�ت �ملمكنة �إلى جمل�س �لإد�رة. �

حتديد نقاط القوة وال�شعف يف ت�شكيل جمل�ض االإدارة وتقدمي تو�شيات ومقرتحات للمجل�ض ملعاجلتها مبا يتم�شى وم�شالح ال�شركة. �

�سمان ��ستقالل ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة �مل�ستقلني وعدم وجود ��ي تعار�س يف �مل�سالح، عندما ُتعر�س �ملو�سوعات على جمل�س �لإد�رة ويكون ع�سو جمل�س  �
�لإد�رة �ملذكور يخدم يف جمل�س �إد�رة �سركة ��خرى.

در��سة �ملقرتحات �خلا�سة بتعوي�س ومكافاآت ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة وتقدمي مقرتحات بهذ� �ل�سا�ن ملجل�س �لإد�رة. �

در��سة تر�سيح مر�سحني للمنا�سب �لتنفيذية �لعليا يف �ل�سركة وحتديد مرتباتهم ومكافاآتهم وتقدمي �ملقرتحات �ملنا�سبة ملجل�س �لإد�رة. �

در��سة �للو�ئح �خلا�سة باملو�رد �لب�سرية بال�سركة وتقدمي مقرتحات بهذ� �ل�سا�ن �إلى جمل�س �لإد�رة. �

در��سة �ملو�سوعات �لتي يكلف جمل�س �لإد�رة �للجنة بها. �

�لقيام بتقييم �سنوي ل�د�ئها كلجنة وتقدمي �لتقييم �إلى جمل�س �لإد�رة. �

الجدول 2 2:أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اال�سمالدور

عبد �لوهاب بن �سعود �لبابطني�لرئي�س

عمر بن على بن بابطنيع�سو

عبد �هلل بن �سامل بن و�سيمر �لو�سيمرع�سو
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

تعهدات الشركة عقب اإلدراج 3   3
تتعهد �ل�سركة بالوفاء مبا يلي عقب �لإدر�ج:

�إعد�د �إجر�ء�ت حوكمة �ل�سركة بحيث تت�سمن �ملتطلبات �ملن�سو�س عليها يف  لئحة حوكمة �ل�سركات �لكاملة �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية. ويتعني  �
�عتماد هذه �لإجر�ء�ت يف جمعية عامة يف غ�سون عام و�حد من تاريخ �إدر�ج �ل�سركة يف �ل�سوق.

�لقيام بتعديل ���سلوب �لت�سويت �لو�رد يف �لنظام �ل��سا�سي عن طريق عقد جمعية عمومية غري عادية. و�سوف يتم تزويد �إد�رة حوكمة �ل�سركات بجدول  �
زمني لتنفيذ ���سلوب �لت�سويت �لرت�كمي. و�سيتم �لإعالن عن موعد ومكان �نعقاد �جلمعية وجدول ��عمالها قبل �ملوعد بخم�سة وع�سرون يوم على �ل�قل، 

وذلك خالل عام و�حد من تاريخ �لإدر�ج يف �ل�سوق.
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ومدة  � و�ملكافئات وجلنة مر�جعة �حل�سابات  �لرت�سيحات  �ملر�جعة وجلنة  ��ع�ساء جلنة  �ختيار  قو�عد  لإ�سد�ر  للم�ساهمني  �لعامة  بدعوة �جلمعية  �لقيام 
ع�سويتهم و���سلوب عمل �للجان وذلك خالل �ستة ���سهر من تاريخ �لإدر�ج و�سوف يتم تزويد هيئة �ل�سوق �ملالية بقو�عد �للجان بعد �عتمادها من �جلمعية.

تزويد هيئة �ل�سوق �ملالية بجدول زمني فيما يتعلق مبتطلبات حوكمة �ل�سركة �لتي مل ُتقرها �ل�سركة حتى تاريخه، و�لتي �سرحت �ل�سركة مبوجب �لنموذج  �
)8( �ل�سادر عن هيئة �ل�سوق �ملالية با�نها تتعهد باللتز�م بها بعد �إدر�ج �ل�سركة.

تزويد �إد�رة حوكمة �ل�سركات بتاريخ �نعقاد ��ول جمعية عامة بعد �إدر�ج �ل�سركة، حتى يت�سنى لالإد�رة �لرتتيب للح�سور. �

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة 3   3
يتم تعيني جمل�س �لإد�رة من خالل �جتماع �جلمعية �لعامة ويحكم نظام �ل�سركة �ل��سا�سي م�سوؤوليات جمل�س �لإد�رة. وقد مت تعيني جمل�س �لإد�رة �حلايل ملدة 

ثالث �سنو�ت بدًء� من 1431/8/28هـ )�ملو�فق 2010/8/9 م(. وفيما يلي ملخ�س لو�جبات وم�سوؤوليات ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة.

رئيس مجلس اإلدارة 1   2   2

�حلر�س على مو�كبة ��حدث �ملمار�سات و�لتطور�ت �ملتعلقة بنظم �لإد�رة �لعليا يف �ملوؤ�س�سات �ملماثلة و�ل�سعي لتطبيق ��ف�سل تلك �ملمار�سات يف �ل�سركة. �

توجيه جمل�س �لإد�رة ملر�جعة ومتابعة تنفيذ �لإ�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات و�لرب�مج �لتي تتبناها �ل�سركة. �

�سمان ��ستقالل جمل�س �لإد�رة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة من بني تلك �ملقرتحات �لتي تقدمها �إد�رة �ل�سركة. �

متابعة وتقييم �ل�د�ء �لعام لل�سركة و�لرئي�س �لتنفيذي و��د�ء كبار �مل�سوؤولني بال�سركة من خالل �لرئي�س �لتنفيذي. �

�لتن�سيق مع �لرئي�س �لتنفيذي بهدف تقدمي معلومات كاملة ملجل�س �لإد�رة يف ���سرع وقت حول �ملو�سوعات �لتي يطرحها �ملجل�س وذلك مل�ساعدتهم يف �سنع  �
�لقر�ر.

�لتن�سيق مع �لرئي�س �لتنفيذي يف �إعد�د عرو�س تقدميية عن �ل�سركة �إلى ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة وجلانه �جلدد وت�سجيع �ل�ع�ساء �حلاليني على حتديث  �
معلوماتهم ب�سكل م�ستمر عن عمل �ل�سركة و��ن�سطتها يف �ملجالت �ملختلفة وخا�سة ما يتعلق ب�سناعة �ل��سمنت.

حتديد �جلدول �ل�سنوي وجدول ��عمال �لجتماعات �لتي �سيعقدها �ملجل�س و�جلمعيات �لعمومية للم�ساهمني بالتن�سيق مع ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س  �
�لتنفيذي و�إ�سافة ��ية مو�سوعات �إلى جدول ��عمال �لجتماع �إذ� طلب منه ذلك ��ي من �مل�ساهمني �لذين ميثلون 5% على �ل�قل من ر���س مال �ل�سركة.

�مل�ساركة يف �جتماعات جلان �ملجل�س �إذ� كان ذلك منا�سبًا. �

�إد�رة �جتماعات جمل�س �لإد�رة ب�سكل فعال ومتابعة عمل �للجان. �

�لإعد�د لجتماعات جمل�س �لإد�رة و�جلمعيات �لعمومية للم�ساهمني بالتن�سيق مع �لرئي�س �لتنفيذي ومتابعة تنفيذ قر�ر�تها. �

�لتا�كد من تقدمي ن�سخة من حم�سر �جتماع �جلمعيات �لعمومية للم�ساهمني لهيئة �ل�سوق �ملالية يف خالل ع�سرة ��يام من �لجتماع �ملذكور. �

�لتا�كد من تقدمي نتائج �جلمعيات �لعمومية للم�ساهمني لهيئة �ل�سوق �ملالية فور �كتمالها. �

السكرتير 2   2   2

��مين �ل�سبل هو مو�طن �سعودي حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة �مللك �سعود يف عام 1984م. وهو رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �سوبرلت 
�لكربى  �مل�سانع  �سركة  �إد�رة  جمل�س  وع�سو  �ملحدودة،  �ملتحدة  �لطبية  للمجموعة  �لتنفيذي  و�ملدير  و�لرئي�س  جنر�ن،  ثمر�ت  ل�سركة  �لعام  و�ملدير  �ل�سعودية، 

للتعدين. وتتمثل مهامه ك�سكرتري �ملجل�س يف مايلي: 

�لتح�سري لجتماعات جمل�س �لإد�رة و�سمان �لوفاء بجميع �ملتطلبات وفق �لنظام �لد�خلي لل�سركة؛ �

تزويد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة بجدول ��عمال لالجتماعات؛ �

ت�سجيل حم�سر �جتماعات جمل�س �لإد�رة؛ �

مر��سلة �لوكالت �حلكومية نيابة عن جمل�س �لإد�رة وبح�سب توجيهات رئي�س �ل�سركة. �

أعضاء مجلس اإلدارة 3   2   2

�سمان �لإ�سر�ف �لكامل على ��ن�سطة �ل�سركة. �

توجيه �لرئي�س �لتنفيذي لالإ�سر�ف على تنفيذ �ل�ن�سطة �ليومية. �

تعيني الرئي�ض التنفيذي لل�شركة وحتديد �شروط اخلدمة والراتب واملكافاآت. �

حتديد وظائف و�سالحيات �لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة بو�سوح. �

تبني وتقييم �ل�هد�ف �لدورية و�ل�سنوية و�خلطط �لإ�سرت�تيجية لل�سركة بالإ�سافة �إلى معايري �ل�د�ء و�سمان ��ن �لإد�رة تعمل وفق ذلك. �
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يف �لجتماعات �لعادية، �لرتكيز على مر�جعة �لتقارير �خلا�سة با�د�ء �ل�سركة و�ل�مور �ملتعلقة به مثل م�ستوى وجودة �لإنتاج و��ستغالل �ملوجود�ت وعالقات  �
�لت�سويق و�ل�مور �ملتعلقة ب�سوق �ل��سمنت و�ملناف�سني و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف هذ� �ل�سا�ن ومتابعة تنفيذها.

من  � م�ستوى  با�على  �ل�سركة  عمل  حتكم  �لتي  و�لإجر�ء�ت  و�للو�ئح  و�لرب�مج  و�خلطط  و�لإ�سرت�جتيات  �ل�سيا�سات  جميع  بتنفيذ  تقوم  �لإد�رة  ��ن  �سمان 
�ل�سفافية و�للتز�م.

�سمان ��ن �لإد�رة حري�سة على حماية م�سالح �مل�ساهمني و��ستثمار�تهم يف �ل�سركة من ��ي خماطر كبرية وتطوير �ل�نظمة �لفعالية و�ملنا�سبة ملنع مثل هذه  �
�ملخاطر.

مر�جعة فعالية نظام �ملر�جعة �لد�خلي و�لتحقق منه على ���سا�س �سنوي فيما يتعلق بالنو�حي �ملالية و�لت�سغيلية وتطبيق �لقو�عد و�للو�ئح وفعالية �ل�د�ء. �

�إ�سد�ر جميع �لقو�عد و�للو�ئح �لد�خلية �لتي حتكم عمل �ل�سركة وت�سجيع �لإد�رة على �لقيام بالتعديالت �ملنا�سبة يف هذ� �ل�سا�ن با�ستمر�ر بهدف تعظيم  �
فعالية ��د�ء �ل�سركة.

�عتماد �آليات و�إجر�ء�ت و��سحة لتنفيذ مبادئ �ملر�جعة �لد�خلية و�إعد�د �لتقارير �ملالية و�لعالقة مع مر�قبي �حل�سابات �خلارجيني لل�سركة. �

�عتماد م�سودة �مليز�نية �ل�سنوية لل�سركة. �

مر�جعة و�عتماد �لتقارير �ل�سنوية و�لدورية حول ��ن�سطة و�إجناز�ت �ل�سركة وتقدمي معلومات كاملة و�ساملة للم�ساهمني يف �ل�سركة حول نتائج ��د�ء �ل�سركة  �
وتقييم �ل�د�ء�لكلي لل�سركة.

�إجر�ء تقييم �سنوي ل�د�ء جمل�س �لإد�رة وجلانه. �

�إجر�ء تقييم �سنوي ل�د�ء �لرئي�س �لتنفيذي وربط ذلك بال�د�ء �لكلي لل�سركة. �

االإ�شراف على اإعداد ميزانية ال�شركة وح�شاب االأرباح واخل�شائر واإعداد تقرير عن ن�شاط ال�شركة لل�شنة املالية املنق�شية وتقدمي ذلك اإلى اجلمعية العامة  �
لل�سركة.

دعم �إد�رة �ل�سركة من خالل تقدمي �ملو�رد �لفنية و�ملالية و�لب�سرية �ملطلوبة لتحقيق ��هد�ف �ل�سركة و�إ�سرت�جتياتها وخططها وبر�جمها. �

�لدعوة لعقد �جتماع للجمعية �لعامة �لعادية �إذ� قل عدد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �لن�ساب �لقانوين �ملطلوب للتعيني �لقانوين ل�ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��و  �
�إذ� طلب ذلك مر�قب �حل�سابات �خلارجي ��و �إذ� طلب ذلك عدد من �مل�ساهمني ميثلون 5% على �ل�قل من ر���س مال �ل�سركة.

الرئيس التنفيذي 2   2   2

وقعت �ل�سركة عقد مع �لرئي�س �لتنفيذي )�لدكتور ��حمد زقيل( يف �ل�ول من نوفمرب 2006م ملدة ثابتة وهي خم�س �سنو�ت، ومت جتديد عقده يف �ل�ول من نوفمرب 
2011م ملدة خم�س �سنو�ت �خرى.

ت�سمل و�جبات وم�سوؤوليات �لرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذي ما يلي:

�لعمل على حتقيق ��هد�ف �ل�سركة وتطوير روؤيتها ور�سالتها و��هد�فها و�إ�سرت�تيجياتها يف �سبيل حتقيق ��د�ء ��كرث متيزً�. �

�لإ�سر�ف على �إعد�د �إ�سرت�تيجية �ل�سركة وخططها وبر�جمها وميز�نيتها ومتابعة تنفيذها. �

�لإ�سر�ف ب�سكل مبا�سر على �لإد�رة ومتابعة تنفيذ �ل�سيا�سات و�لقر�ر�ت �لتي يتخذها جمل�س �لإد�رة ��و �جلمعيات �لعامة للم�ساهمني و�إطالع جمل�س �لإد�رة  �
على ذلك.

متثيل �ل�سركة يف �لجتماعات وتوقيع �لتفاقيات �لتي تربهما �ل�سركة مع ��طر�ف ثالثة وفقًا لتعليمات رئي�س جمل�س �لإد�رة. �

�سمان �لتنفيذ �لفعال ل�نظمة �ملحا�سبة و�ملر�جعة و�ل�نظمة �لفنية، بالإ�سافة �إلى ��نظمة �جلودة وحماية �لبيئة. �

�لتا�كد ��ن منتجات �ل�سركة متت �إد�رتها بالطريقة �ملثلى ل�سمان �ملناف�سة و�جلودة و��على عائد ممكن و��قل م�ستوى من خماطر �لتعر�س للخ�سارة مل�سلحة  �
�ل�سركة وم�ساهميها.

�إعد�د �لتقارير ربع �ل�سنوية و�ل�سنوية وتقدميها ملجل�س �لإد�رة مبا يف ذلك �إجناز�ت �ل�سركة و�لعو�ئق �ملاثلة ��مامها ومقرتحات �حللول �ملنا�سبة. �

�لتن�سيق �ملتو��سل مع رئي�س جمل�س �لإد�رة وروؤ�ساء جلان �ملجل�س لتقدمي �ملعلومات �لدقيقة وذ�ت �ل�سلة لرئي�س جمل�س �لإد�رة و��ع�ساء جمل�س �لإد�رة  �
وروؤ�ساء جلان �ملجل�س حول �ملو�سوعات �لتي يناق�سها �ملجل�س وجلانه مل�ساعدتهم على تا�دية وظائفهم با��سرع وقت و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة.

�قرت�ح قو�عد ولو�ئح د�خلية حتكم عمل �ل�سركة وتقدميها �إلى جمل�س �لإد�رة لعتمادها. �

�سمان توفر خطة لقوة �لعمل وم�سار�ت مهنية دقيقة ت�سمن ��ستمر�ر توفر �لكو�در �ملوؤهلة ل�سغل �ملنا�سب �لقيادية يف �ل�سركة. �

تطوير ثقافة موؤ�س�سية د�خل �ل�سركة لتحويل �ل�سركة �إلى مركز للتميز يف جمال �سناعة �ل��سمنت وتعزيز عالقتها بامل�ساهمني و�لعمالء. �

بناء �سمعة متميزة لل�سركة من خالل �لتعريف بخدماتها و�إجناز�تها. �

�لإ�سر�ف على �لتحديث �ملتو��سل لطريقة �لعمل و�لإجر�ء�ت و�ل�نظمة و�للو�ئح يف �ل�سركة بهدف زيادة فعاليتها. �

��ي وظائف ��خرى يحددها جمل�س �لإد�رة. �
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين وسكرتير المجلس  2   3
يقر رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة ورئي�سها �لتنفيذي و��ع�ساء و�سكرتري جمل�س �لإد�رة مبا يلي:

��نه مل ي�سبق لهم ��ن ���سهرو� يف ��ي وقت من �ل�وقات �إفال�سهم ��و خ�سعو� لإجر�ء�ت �إفال�س،  �

فيما عد� ما مت �لإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة )ق�سم 15-2 �سفحة 89(، لي�س لديهم ��و لدى ��ي من ��قاربهم ��و ��ي طرف ذي عالقة بهم م�سالح مادية يف  �
��ية عقود ��و ترتيبات �سارية �ملفعول �سو�ًء حمررة ��و غري حمررة كتابة ��و عقود ��و ترتيبات مزمع �إبر�مها لها تا�ثري كبري على ��عمال �ل�سركة يف وقت �إ�سد�ر 

ن�سرة �لإ�سد�ر هذه،

مل يحدث ��ي تغيري جوهري يف �لو�سع �ملايل و�لتجاري لل�سركة ولي�س هناك نية ��و توجه لإجر�ء ��ي تغيري جوهري يف طبيعة عمل �ل�سركة حتى تاريخ �عتماد  �
هذه �لن�سرة.

فيما عد� ما مت �لإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة )�سفحة ج(، لي�س لديهم ��و لدى ��ي من ��قاربهم ��و ��ي طرف ذي عالقة بهم ��ية م�سالح مبا�سرة ��و غري  �
مبا�سرة يف ��ي ���سهم ��و ��دو�ت دين �خلا�سة بال�سركة.

فيما عد� ما مت �لإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة )�سفحة م و 13-14(، مل يكن هناك ��ي �نقطاع يف ��عمال �ل�سركة و�لذي قد يكون له تا�ثري �سلبي على �لو�سع  �
�ملايل لل�سركة لالإثني ع�سر �سهر� �ل�سابقة لتاريخ هذه �لن�سرة.

يقر ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��نه مل يتم تقدمي ��ي عمولت ��و خ�سومات ��و ��تعاب و�ساطة ��و ��ي عو�س غري نقدي خالل �لعامني �ل�سابقني مبا�سرة لتاريخ تقدمي 
طلب �لإدر�ج �ملتعلقة باإ�سد�ر ��و بيع ��ي ��ور�ق مالية من قبل �ل�سركة ل�ي من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، ��و كبار �لتنفيذيني، ��و �لقائمني بالرتويج ��و �خلرب�ء. )ف�ساًل 

مر�جعة ق�سم 9-1 �سفحة 56 ق�سم 12-1 �سفحة 76، ق�سم 15-11 �سفحة 99 من ن�سرة �ل�سد�ر(

تضارب المصالح 1   10   2

�إ�سافة �إلى �لإقر�ر�ت �ملتقدم ذكرها، فاإن رئي�س جمل�س �لإد�رة، و�لرئي�س �لتنفيذي، و��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، و�لإد�رة �لعليا لل�سركة، و�سكرتري جمل�س �لإد�رة 
يقرون مبا يلي:

��ن وثائق تا��سي�س �ل�سركة ل متنح ��ية �سالحيات متكن ��يًا من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة من �لت�سويت على ��ي عقد ��و عر�س ��و �قرت�ح له فيه م�سلحة جوهرية. �

ل توجد ��ي �سالحية تعطي ��حد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��و �لرئي�س �لتنفيذي حق �لت�سويت على مكافاآت متنح لهم.  �

��ن وثائق تا��سي�س �ل�سركة ل متنح ��ية �سالحيات متكن ��يًا من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة من �لت�سويت على تعوي�سات تتعلق به، ��و ت�سمح لع�سو جمل�س �لإد�رة  �
بالقرت��س من �ل�سركة.

ل تقدم �ل�سركة تعوي�سات مالية ��و قرو�س من ��ي نوع ل�ي ع�سو من جمل�س �إد�رتها. �

عدم امل�شاركة دون تفوي�ض من اجلمعية العامة العادية يجدد �شنويًا، يف اأي ن�شاط يناف�ض ن�شاط ال�شركة اأو يف اأي اأن�شطة جتارية تزاولها ال�شركة. �
يقر ع�سو جمل�س �لإد�رة �إلى �ملجل�س عن ��ية م�سالح �سخ�سية قد تكون له يف عمليات ��و عقود تتم حل�ساب �ل�سركة. ويتم ت�سجيل هذه �لإقر�ر�ت يف حما�سر 
�جتماعات �ملجل�س، ويتعني على ع�سو �ملجل�س �ملعني عدم �مل�ساركة يف �لت�سويت على �لقر�ر �ملتعلق به. وعلى رئي�س �ملجل�س تبليغ �جلمعية �لعامة �لعادية )عند 
��ن يكون هذ� �لتبليغ م�سفوعًا بتقرير خا�س من  �نعقادها( بالعمليات و�لعقود �لتي يوجد م�سلحة �سخ�سية فيها ل�ي ع�سو من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة. ويجب 

مر�جع �حل�سابات.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين 22   3
يو�سح �لنظام �ل��سا�سي لل�سركة مكافاآت ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة على ��نها ل تتعدى ع�سرة باملائة )10%( من �سايف ��رباح �ل�سركة بعد خ�سم �لنفقات و�لحتياطيات 
�لنظامية وتوزيع 5% على �ل�قل من �سايف ��رباح �ل�سركة على �مل�ساهمني. وقد بلغ �إجمايل مكافاآت ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، 
1.400.000 ريال �سعودي، وبلغ 1.400.000 ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2010م، و 1.532.000 ريال �سعودي )1.400.000 ريال �سعودي كمكافاآت ��ع�ساء 
جمل�س �لإد�رة، و132.000 ريال �سعودي كبدل ح�سور �لإجتماعات( يف 31 دي�سمرب 2009م، و 1.481.000 ريال �سعودي )1.400.000 ريال �سعودي كمكافاآت 
��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، و81.000 ريال �سعودي كبدل ح�سور �لإجتماعات(  يف 31 دي�سمرب 2008م. بدل ح�سور �لإجتماعات لعام 2010م مت دفعه ل�ع�ساء �ملجل�س 

يف عام 2011م. تبني �جلد�ول �لتالية تفا�سيل مكافاآت ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �مل�سوؤولني لل�سنو�ت 2009م، 2010م، 2011م على �لتو�يل.

اأع�ساء املجل�س البيان )2009م(
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو 
املكافاآت والتعوي�سات

2.508.000--�لرو�تب و�لتعوي�سات

132.000319.506-�لبدلت

-1.400.000-�ملكافاآت �لدورية و�ل�سنوية



54

اأع�ساء املجل�س البيان )2009م(
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو 
املكافاآت والتعوي�سات

---�خلطط �لتح�سريية

��ي تعوي�سات ��و مز�يا عينية ��خرى تدفع 
ب�سكل �سهري ��و �سنوي

---

1.532.0002.827.506-االإجمايل

اأع�ساء املجل�س البيان )2010م(
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو 
املكافاآت والتعوي�سات

2.856.000--�لرو�تب و�لتعوي�سات

386.004--�لبدلت

-1.400.000-�ملكافاآت �لدورية و�ل�سنوية

---�خلطط �لتح�سريية

��ي تعوي�سات ��و مز�يا عينية ��خرى تدفع 
ب�سكل �سهري ��و �سنوي

---

1.400.0003.242.004-االإجمايل

اأع�ساء املجل�س البيان )2011م(
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني/
امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقو 
املكافاآت والتعوي�سات

2.996.000--�لرو�تب و�لتعوي�سات

162.000656.000-�لبدلت

-1.400.000-�ملكافاآت �لدورية و�ل�سنوية

---�خلطط �لتح�سريية

��ي تعوي�سات ��و مز�يا عينية ��خرى تدفع 
ب�سكل �سهري ��و �سنوي

---

1.562.0003.652.000-االإجمايل
�مل�سدر: �سركة ���سمنت جنر�ن

الموظفون 22   3
بلغ عدد �ملوظفني يف �سركة ���سمنت جنر�ن يف 17 يناير 2012م 897 موظف منهم 248 مو�طن �سعودي ميثلون 1929،61% من �إجمايل �لقوة �لعاملة و 649 غري 
�إلى توظيف �ملو�طنني �ل�سعوديني ذوي �خلربة و�حلفاظ عليهم. وهناك بر�مج تدريبية لتطوير مهارة وكفاءة جميع �ملوظفني  �سعوديني. وت�سعى �ل�سركة د�ئمًا 

�ل�سعوديني.

 HCRDIالجدول 2 2:موظفو شركة أسمنت نجران )بإستثناء موظفي شركات هولتك و
ووارتسيال(

20122011201020092008

%الرقم%الرقم%الرقم%الرقم%الرقم

27%35105%40141%40،63232%24829،61247�سعودي

63%65178%60266%59،37350%64970،39361غري �سعودي

100%100283%100407%100582%897100608�لإجمايل
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

19  هذه �لن�سبة ما�خوذة من �سهادة نطاقات �لر�سمية لل�سركة
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تكمن قوة وجناح �سركة ���سمنت جنر�ن يف خربة ومتر�س موظفيها. ونظرً� ل�ن �سناعة �ل��سمنت هي �سناعة فنية �إلى حد ما، فمن �ملهم ل�ي �سركة ���سمنت ��ن يكون 
لديها جمموعة كبرية من �ملهنيني �لفنيني و�ملوظفني �ملهرة. ول بد ��ن يخ�سع �ملهنيون �لفنيون و�ملوظفون �لذين يتمتعون بقدر من �ملهارة لنظم تدريبية متنوعة 

و�سهاد�ت من �لهيئات �ملوؤ�س�سية �ملنا�سبة.

يو�سح �جلدول �لتايل �لقوة �لعاملة �حلالية بال�سركة مق�سمة ح�سب �لإد�ر�ت �ملختلفة:

 HCRDIالجدول 2 2:نسبة السعودة في كل قطاع )بإستثناء موظفي شركات هولتك و
ووارتسيال(

201220112010

%�سعودي
غري 

�سعودي
%�سعودي%

غري 
�سعودي

%�سعودي%
غري 

�سعودي
%

قطاع 
�لت�سغيل 

و�ل�سيانة
4912،6933787،314714،0728785،934714،6427485،36

قطاع �سل�سلة 
�لإمد�د 

3871،691528،313871،701528،304163،072436،93

قطاع �لإد�رة 
و�خلدمات 

�مل�ساندة
16372،446227،5616273،305926،7014273،575126،42

250414247361230349�لإجمايل
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

سياسات السعودة 22   3
يعمل بال�سركة عدد� من �ملو�طنني �ل�سعوديني يعادل نحو 2029،61% من �ملوظفني بال�سركة وذلك كما يف 17 يناير 2012م. و�ل�سركة ملتزمة ب�سكل تام بتحقيق 
�لهدف �لوطني للوفاء مبتطلبات �ل�سعودة. ولهذ� �ل�سبب، فاإن تدريب وتطوير مهار�ت وقدر�ت �ملو�طنني �ل�سعوديني يا�تي يف مقدمة ��ولويات �ل�سركة. وقد عملت 
�ل�سركة عن كثب مع وز�رة �لعمل يف هذ� �ل�سا�ن وقامت �ل�سركة بتنفيذ خطة �ساملة لزيادة ن�سبة �ملوظفني �ل�سعوديني تدريجيًا لتحقيق �لهدف �لوطني و�لتفوق 
عليه. وقد ���سدرت وز�رة �لعمل �سهادة لل�سركة توؤكد على ��نها قد �لتزمت مبتطلبات �سيا�سة �ل�سعودة �ملعمول بها. وتاريخ �ل�سهادة 1432/11/27هـ وتنتهي بعد 
�ستة ���سهر يف )1433/5/27هـ(. وعلى مد�ر �ل�عو�م �لقليلة �ملا�سية، جنحت �ل�سركة يف جذب �لعديد من �ملهنيني �ل�سعوديني �ملوؤهلني يف منا�سب عليا. ومن 
خالل �لتعرف على قدر�تهم �لكامنة، جنحت �ل�سركة يف م�ساعدتهم على �كت�ساب مهار�ت ومعارف �إ�سافية لتطوير حياتهم �ملهنية يف �ل�سركة ب�سكل ��كرب. �إن 

ن�سبة �ل�سعودة لدى �ل�سركة ت�سعها �سمن �لنطاق �ل�خ�سر وفقًا لنظام نطاقات.

20  ّهذه �لن�سبة ما�خوذة من �سهادة نطاقات لل�سركة
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج . 9
عملياتها

ت�ستند مناق�سة �لإد�رة �لتالية وحتليل �لو�سع �ملايل ونتائج �لعمليات ل�سركة ���سمنت جنر�ن �إلى �لقو�ئم �ملالية �ملدققة لل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م 
و2010م و2009م و�لإي�ساحات �ملرفقة بها. وقد تولت �سركة ديلويت �آند تو�س بكر ��بو �خلري و�سركاهم تدقيق �لقو�ئم �ملالية لل�سنو�ت �ملالية 2010م و2009م. 
هذ� فيما تولت �سركة �لدكتور حممد �لعمري و�سركاه، �لتابعة ملجموعة BDO، تدقيق �لقو�ئم �ملالية لل�سنة �ملالية 2011م، و�سوف يرد ذكر هذه �لقو�ئم يف مو�سع 

�آخر من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية.

بد��ت �ل�سركة �لإنتاج �لتجريبي يف عام 2008م و بد��ت �لعمليات �لتجارية من 1 يناير 2009م يف �خلطني �ل�ول و�لثاين فيما بد��ت بوحدة �لطو�حني يف مايو 
�ملنتهية  �ملالية  لل�سنو�ت  ب�سكل مبا�سر،  �ملدققة، غري متماثلة  �ملالية  �لقو�ئم  بها  ترتبط  و�لتي  �لق�سم  �لو�رد مناق�ستها يف هذ�  �لفرت�ت  فاإن  ثّم،  2009م. ومن 
يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م. وبالإ�سافة �إلى ذلك، وك�سا�ن �لعديد من �ل�سركات �لتي تكون يف مرحلة مبكرة من تطوير عملياتها �لت�سغيلية، �سهد 
�لو�سع �ملايل لل�سركة ونتائج عملياتها تغري�ت �سريعة وهائلة ��ثناء �لفرت�ت �لتي وردت مناق�ستها يف هذ� �لق�سم، حيث طورت �ل�سركة قاعدة عمالئها و�سيدت 
بنيتها �لتحتية وقامت بتا�مني عالقات مع �ملوردين، من بني ��مور ��خرى. ومن ثّم، ��ستمر ب�سكل عام منو �لإير�د�ت و�رتفاع �لتكاليف �لت�سغيلية و�ملالية و�ملوجود�ت 

و�ملطلوبات و�لنفقات �لر���سمالية و�ملتطلبات �لنقدية ��ثناء �لفرت�ت ذ�ت �ل�سلة، مما جعل مقارنة �لقو�ئم �ملالية بني فرتة و��خرى ��مرً� حمدود �لفائدة.

هذ� وقد تت�سمن مناق�سة �لإد�رة وحتليل �لو�سع �ملايل ونتائج �لعمليات لل�سركة بيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�سكوك. علمًا با�ن �لنتائج �لفعلية لل�سركة 
رمبا تختلف ب�سكل جوهري عن تلك �لو�رد مناق�ستها يف تلك �لبيانات �مل�ستقبلية نتيجة عو�مل خمتلفة، مبا يف ذلك تلك �لو�رد مناق�ستها ��دناه ويف مو��سع ��خرى 

من ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية، ل�سيما �لق�سم �لو�رد حتت عنو�ن »عو�مل �ملخاطرة«.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية 2   3
ُيقر ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، على حد مبلغ علمهم، ��ن �ملعلومات �ملالية �ملقدمة يف ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية مت ��ستخال�سها، دون ��ي تغيري�ت جوهرية، من �لقو�ئم 
�ملالية �ملدققة لل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009، و��نه قد مت �إعد�د تلك �ملعلومات وفق �ملعايري �ملحا�سبية للهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني 

�لقانونيني.

كما ُيقر ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة با�نه مل يطر�� ��ي تغيري جوهري �سلبي على �لو�سع �ملايل ��و �لتجاري لل�سركة ��ثناء �ل�سنو�ت �ملالية �لثالثة �ل�خرية �ملنتهية يف 31 
دي�سمرب 2011م و2010م و2009م وحتى تاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية.

ويقر ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة �إنه مل يتم منح ��ي عمولت ��و خ�سومات ��و ر�سوم �سم�سرة ��و ��ية مكافاآت غري نقدية ��خرى خالل �لعامني �ل�سابقني لتاريخ طلب �إدر�ج 
�ل��سهم مبا�سرة فيما يتعلق باإ�سد�ر ��و بيع ��ي ��ور�ق مالية من قبل �ل�سركة �إلى ��ي مدير ��و م�سوؤول ��و ��ي م�ست�سار ��و خبري. 

وف�ساًل عن ذلك، ُيقر جمل�س �لإد�رة با�ن �ل�سركة �سوف متتلك ��مو�ًل كافية للوفاء مبتطلبات ر���س �ملال �لعامل لال��سهر �ل�ثنا ع�سر �لتالية لتاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر 
�حلالية، و�إن ر���سمال �ل�سركة غري خا�سع ل�ي خيار.

السياسات المحاسبية الهامة 2   3
مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة مبا يتفق مع �ملعايري �ملحا�سبية �ل�سادرة عن �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني. ويرد ذكر �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة 

لل�سركة يف �لإي�ساحات من قو�ئم �ل�سركة �ملالية �ملذكورة يف ق�سم )�ملعلومات �ملالية(.

نتائج العمليات 2   3
يلخ�س �جلدول �لتايل قائمة �لدخل �ملدققة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م.
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الجدول 2 1: قائمة الدخل

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

697.454637.430373.230�ملبيعات

)195.424()336.701()401.048(تكلفة �ملبيعات

296.406300.728177.806اإجمايل الربح

)3.642()7.679()9.195(م�ساريف �لبيع و�لت�سويق

)19.840()23.695()23.866(م�ساريف عمومية و�إد�رية

263.346269.354154.324الربح من العمليات الت�سغيلية

17.066--�إير�د/)خ�سارة( �ل�ستثمار�ت

)15.372()16.160()21.625(م�ساريف �لتمويل

-)3.856(-م�ساريف �لطرح لالكتتاب �لعام

91312166�إير�د�ت ��خرى

242.634249.350156.184الربح / )اخل�سارة( قبل الزكاة

)4.118()7.630()8.000(�لزكاة

234.634241.720152.066�سايف الدخل / )اخل�سارة( لل�سنة/الفرتة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

�سهدت �سايف �ملبيعات معدل منو �سنوي مركب بلغ 36،7% يف �لفرتة من 2009م �إلى 2011م. وبد�� �لإنتاج �لتجاري للم�سنع �لرئي�سي من خطي �لإنتاج �ل�ول و�لثاين 
يف 1 يناير 2009م. وعالوًة على ذلك، بد��ت �سركة ���سمنت جنر�ن �لعمليات �لتجارية من وحدة �لطو�حني يف مايو 2009م حيث بلغت مبيعات �ل�سركة 126،6 
مليون ريال �سعودي من �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي و135،9 مليون ريال �سعودي من �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات. وقد �ُسجلت �سايف مبيعات مببلغ 373،2 
مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م. وقد كانت �لزيادة يف �سايف �ملبيعات ��ثناء 2010م مقارنة بعام 2009م ترجع ب�سفة ���سا�سية �إلى عمليات �سنة كاملة لوحدة 
�لطو�حني ف�سال عن �رتفاع معدلت �لنمو يف �ملبيعات خارج منطقة جنر�ن. ويعود �رتفاع �سايف �ملبيعات يف عام 2011م مبعدل منو �سنوي ن�سبته 9،4% مقارنة 
بعام 2010م ب�سفة رئي�سية �إلى �رتفاع متو�سط ���سعار �لبيع و�نخفا�س �حلو�فز �ملمنوحة للعمالء. وتتمثل هذه �حلو�فز ب�سكل رئي�سي من دعم ملبيعات �لعمالء 
خارج منطقة جنر�ن بالإ�سافة �إلى تخفي�سات تتعلق بالكميات �ملباعة للعمالء. ويبلغ حجم �ملبيعات خالل �لعام 2009م 1،7 مليون طن، و3،0 مليون طن خالل 

كل من �لعامني 2010م و2011م.

وقد �رتفعت تكاليف �ملبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 43،3% يف �لفرتة من 2009م �إلى 2011م. وكن�سبة من �ملبيعات، �سهدت تكلفة �ملبيعات زيادة من %52،4 
�إلى 57،5% يف عام 2011م. �رتفعت تكاليف �ملبيعات يف عام 2010م ب�سكل رئي�سي ب�سبب �رتفاع  ��ي�سًا  �إلى 52،8% يف عام 2010م. و�رتفعت  يف عام 2009م 
حجم �لكميات �ملباعة بن�سبة 78،9%. بينما �رتفعت تكاليف �ملبيعات يف عام 2011م ب�سبب �رتفاع تكاليف �لت�سغيل و�ل�سيانة بن�سبة 33،1% وتكاليف �لت�سليحات 
بن�سبة 102،5% و�رتفاع تكاليف �لوقود بن�سبة 52،6%، وهذ� يرجع ب�سفة ���سا�سية �إلى زيادة تكاليف �لنقل �لبحري لزيت �لوقود �لثقيل و��ستخد�م زيت �لوقود 
�خلفيف �ل�غلى ثمنَا. �سجلت ن�سبة �إجمايل �لربح بن�سبة 42،5% يف �لعام 2011م، و47،2% يف �لعام 2010م و 47،6% يف �لعام 2009م. تت�سكل م�ساريف �لبيع 
و�لتوزيع ب�سفة ���سا�سية من رو�تب �ملوظفني و��جور نقل �ل�سمنت. مت ت�سنيف ��جور نقل �ل�سمنت كتخفي�س من جممل �ملبيعات و�لبالغة 4.000 ريال �سعودي 
يف عام 2009م بينما مت �عادة ت�سنيفها يف �لعامني 2010م و2011م �سمن تكاليف �لبيع و�لتوزيع. وقد �سهدت م�ساريف �لبيع و�لتوزيع منوً� بو�قع 110،9% يف 
عام 2010م وذلك ب�سبب عمليات �سنة كاملة لوحدة �لطو�حني )و�لتي تقوم بطحن �لكلنكر وحتولها �إلى ��سمنت لبيعها يف منطقة ع�سري( ومنو� بقدر 19،7% يف 
عام 2011 ب�سبب �لزيادة يف ��جور نقل �ل�سمنت بن�سبة 44،4%.  يف عام 2010م، مت فتح مكاتب �لت�سال يف �لطائف وخمي�س م�سيط ومت توظيف �ملوظفني هناك 
لت�سويق �ل�سمنت �لتي تنتجها وحدة �لطحن و�لتي ���سفرت عن زيادة يف م�ساريف �لبيع  و�لت�سويق لعام 2010م. وكن�سبة مئوية من �ملبيعات، بلغت م�ساريف �لبيع 

و�لت�سويق نحو 1،2% خالل �لفرتة من عام 2009م �إلى 2011م. 

�لعمومية  �مل�ساريف  �سهدت  مهنية.  و��تعاب  �سفر،  م�ساريف  �ل�ستهالك،  �ملوظفني،  ومنافع  رو�تب  من  ���سا�سية  ب�سفة  و�لإد�رية  �لعمومية  �مل�ساريف  تت�سكل 
و�لإد�رية زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9،7% ��ثناء �لفرتة من 2009م �إلى 2011م. على ��سا�س �سنوي �رتفعت �مل�ساريف بن�سبة 19،4% يف عام 2010م و%0،7 

يف عام 2011م. وقد جاءت �لزيادة يف عام 2010م ب�سفة ���سا�سية نتيجة �إلى �لزيادة يف �لتربعات وخم�س�س �لديون و�لذمم �مل�سكوك يف حت�سيلها.

�نخف�ست ن�سبة �سايف �لربح �إلى 33،6% يف عام 2011م، من 37،9% يف عام 2010م و40،7% يف عام 2009م، ب�سبب �رتفاع م�ساريف �لبيع و�لتوزيع وتكاليف 
�لتمويل.  
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المبيعات 1   3   2

الجدول 2 2: المبيعات

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

�إجمايل �ملبيعات

480.474461.730230.077 �ل�سائب

280.935276.288152.874 �ملُعبا�

13.977--�لكلنكر

761.410738.018396.928اإجمايل املبيعات

)23.694()100.589()63.955(خم�سومًا منه:�حلو�فز

)4(--�لتقل

697.454637.430373.230�سايف املبيعات
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

�إجمايل �ملبيعات

698.512671.148358.529�لإ�سمنت �لبورتالندي �لعادي

62.89866.87024.422�لإ�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات

13.977--�لكلنكر

761.410738.018396.928اإجمايل املبيعات

)23.694()103.325()63.955(خم�سومًا منه:�حلو�فز

)4(--�لنقل

697.454634.693373.230�سايف املبيعات
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن
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طن
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2009م2010م2011م

�إجمايل حجم �ملبيعات

1.903.8121.878.386950.054 �ل�سائب

1.107.2471.168.634652.707 �ملُعبا�

99.961--�لكلنكر

3.011.0593.047.0201.702.722�إجمايل �لكميات �ملباعة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

�سهد �إجمايل �ملبيعات زيادة مبعدل منو �سنوي تر�كمي عند 36،7% على مد�ر �ل�سنو�ت �ملالية من 2009م �إلى 2011م. 

يف عام 2010م، �سهد �إجمايل �ملبيعات زيادة بن�سبة 70،8% مقارنة بعام 2009م لي�سل �إلى 637،4 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م من 373،2 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2009م. وقد جاءت هذه �لزيادة ب�سفة ���سا�سية نتيجة زيادة يف كميات �ملنتج �ل�سائب و�ملعبا� �ملباعة بن�سبة 97،7% و79% على �لتو�يل ب�سبب زيادة 
�إلى �لعمالء خارج  �ملبيعات يف �ملناطق خارج جنر�ن، نتيجة �حلو�فز �ملعرو�سة للعمالء. ومتثل �حلو�فز خ�سومات �ملبيعات �لقائمة على �ملناطق، و�لتي مُتنح 
منطقة جنر�ن من ��جل زيادة �ملبيعات �إليهم. بد��ت وحدة �لطو�حني عملها ملدة عام كامل خالل عام 2010م، مما ��دى �إلى زيادة يف كمية �ل�سمنت �ملطحون �لتي 
مت ت�سويقها وبيعها. كما قامت �ل�سركة بفتح مكتبًا للت�سويق يف �لطائف يف عام 2010م يف حماولة منها لال�ستحو�ذ على ح�سة �ل�سوق يف منطقة مكة �ملكرمة، مما 

��دى �إلى �رتفاع �حلو�فز �لتي تقدم للعمالء يف منطقتي �لريا�س ومكة ب�سكل حاد يف عام 2010م مع منو �ملبيعات يف تلك �ملنطقة.

يف �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، �رتفع �إجمايل �ملبيعات بن�سبة 9،4 % لت�سل �إلى 697،5 مليون ريال �سعودي يف عام 2011 مقارنة بـ 637،4 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2010م. وكانت كميات �ل��سمنت �ل�سائبة �سجلت �رتفاع مبقد�ر 1،4 % عن عام 2010م، بينما �نخف�ست كمية �ل�سمنت �ملباعة بال�كيا�س 
بن�سبة 5،3 % وذلك ب�سبب تركيز �ل�سركة على بيع �ل�سمنت �ل�سائب �ل�كرث ربحية. وعلى �لرغم من �رتفاع �ملبيعات بن�سبة 9،4% يف عام 2011م مقارنة بعام 

2010م، �رتفعت تكلفة �ملبيعات بن�سبة 19،4% خالل نف�س �لفرتة مما ��دى �لى �نخفا�س ربحية �ل�سركة يف عام 2011م.

وعالوة على ذلك �نخف�ست �حلو�فز بن�سبة 36،4 % ب�سبب تغيري �سيا�سة �ل�سركة �لهادفة خلف�س �حلو�فز �ملمنوحة تبعًا للتغيري يف ��و�ساع �ل�سوق.

�نخف�ست مبيعات �ل�سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات بن�سبة 5،9% ب�سبب �نخفا�س �لكمية �ملباعة بن�سبة %8،4.  

ومل ت�سجل �ل�سركة مبيعات من �لكلنكر خالل �لعامني 2010م و2011م ب�سبب ��ستخد�م �ل�سركة للكلنكر يف �إنتاج �ل�سمنت.  

�رتفعت �حلو�فز كن�سبة من �سايف �ملبيعات من 6،3% يف عام 2009م �إلى 15،8% يف عام 2010م ب�سبب �رتفاع �سايف �ملبيعات بن�سبة 70،8% خالل نف�س �لفرتة.  
بينما يف عام 2011م، �نخف�ست �لن�سبة �إلى 9،2% يف عام 2011م على �لرغم من �رتفاع �ملبيعات بن�سبة 9،4% يف عام 2011م ب�سبب �لنخفا�س �جلوهري يف 

�حلو�فز �ملعرو�سة للعمالء.  

�رتفع �سايف �ملبيعات مبعدل منو �سنوي تر�كمي عند 36،7% خالل �لفرتة 2009م �إلى 2011م.

تكلفة المبيعات

الجدول 2 3: تكلفة المبيعات

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

77.11776.28044.813�ملو�د �خلام �مل�ستهلكة

35.05228.90925.777�لرو�تب و�ل�جور و�ملكافاآت

47.10635.38147.165تكاليف �لت�سغيل و�ل�سيانة

524316289�لت�سالت

64.29142.12643.382�لوقود

50.04424.7194.805عمليات �لإ�سالح و�ل�سيانة

611760246�ل�سفر ل�غر��س �لعمل
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باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

45167437ت�سغيل �ملركبات

4361.125598�لعمالة بالتعاقد

1.8471.8432.206�لتا�مني

75.72078.11475.931�لإ�ستهالك

4.2852.8722.823�لإطفاء

7.0076.6528.180تكاليف متنوعة

363.982299.252256.651�لتكلفة �لإجمالية لل�سلع �ملُ�سّنعة

72.084109.53450.212�ملخزون �لفتتاحي �ملتاح

)111.440()72.084()35.019(�ملخزون �خلتامي �ملتاح

401.048336.701195.424تكلفة �ل�سلع �ملُباعة
مالحظة: يف �لعامني 2010 و 2011، مت ت�سنيف �طفاء تكاليف تقييم �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي �سمن تكاليف �لتمويل.  بينما مت ت�سنيفها يف عام 2009م �سمن تكلفة �ملبيعات.  

�مل�سدر: �سركة ��سمنت جنر�ن

�سكلت تكلفة �ملبيعات يف �ل�سنو�ت �ملالية 2009م و2010م و2011م 52،4% و52،8% و57،5% من �إجمايل �ملبيعات على �لتو�يل. ب�سكل �إجمايل، �إزد�دت �ملبيعات 
مبقد�ر 141،3 مليون ريال �سعودي )72،3%( يف عام 2010م مقارنة مع عام 2009م ناجمة ب�سكل رئي�سي لرتفاع �ملو�د �ل�ولية �مل�ستخدمة بـ 31،5 مليون ريال 
�سعودي )70،2%(. �رتفعت تكلفة �ملبيعات مبقد�ر 64،3 مليون ريال �سعودي )19،1%( يف �ل�سنة �ملالية 2011م، لت�سل �إلى 401،0 مليون ريال �سعودي ب�سبب زيادة 
تكلفة �لوقود بن�سبة )52،6%(، تكاليف �لت�سغيل و�ل�سيانة )33،1%(، �لرو�تب و�ل�جور )21،2%( وتكاليف �لت�سليح و�ل�سيانة )109،5%( من 339،5 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2010م.

�رتفعت تكلفة �ملبيعات مبعدل منو �سنوي تر�كمي بن�سبة 43،3% خالل �لفرتة 2009م �إلى 2011م.

المواد األولية المستخدمة

تت�سمن �ملو�د �ملبا�سرة �مل�ستهلكة يف عملية �لإنتاج ب�سفة ���سا�سية �حلجر �جلريي و�لطني وخام �حلديد و�حلجر �لرملي و�جلب�س. ومن بني �ملو�د �آنفة �لذكر، 
ت�ستخل�س �ل�سركة �حلجر �جلريي و�لطني و�جلب�س من �ملعادن �لو�قعة بجو�ر �مل�سنع مبوجب رخ�سة �متياز تعدين، فيما يتم �حل�سول على خام �حلديد من 

مورد حملي.

�سكلت �ملو�د �ل�ولية �مل�ستخدمة 22،9%، 22،7%، و 19،2% من تكلفة �ملبيعات يف 2009م، 2010م، 2011م على �لتو�يل. 

الرواتب واألجور والمكافآت 

�رتفعت �لرو�تب و�ل�جور و�ملكافاآت بن�سبة 12،2% يف �لعام 2010م مقارنة مع �لعام 2009م ب�سبب توظيف 68 موظف. بينما �رتفعت هذه �لتكاليف بن�سبة %21.2 
يف �لعام 2011م.

وقد جاءت �لزيادة يف �لرو�تب و�ملكافاآت ب�سبب �لتغيري يف �ل�سيا�سات، حيث تولت �سركة ���سمنت جنر�ن يف �سبتمرب 2010م ��عمال �حلر��سة �ل�منية عن طريق 
�لتوظيف �ملبا�سر لرفع ن�سبة �ل�سعودة يف �ل�سركة، و�لتي كانت �سابقا من �سمن مهام �سركة متعاقدة. وقد ترتب على ذلك تعيني 82 موظف ومتت �إ�سافتهم �إلى 
ك�سوف رو�تب �ل�سركة مع كافة �لتعوي�سات �ل�خرى ح�سب �سيا�سة �ل�سركة. وعالوة على ذلك، مت �لإعالن عن مكافا�ة يف عام 2011م بو�قع مرتب �سهرين مت�سيًا مع 
�لتوجهات �مللكية �ل�سامية �إلى جانب زياد�ت بحد ��ق�سى 5% ح�سب تقارير ��د�ء �ملوظفني. وقد بلغ تا�ثري مكافا�ة مرتب �ل�سهرين بن�سبة 33% من �إجمايل م�ساريف 

�لرو�تب و�ل�جور للعام 2011م.

بلغ تعد�د موظفي �ل�سركة �مل�سنفون �سمن تكلفة �ملبيعات 362 موظف يف �لعام 2009م، 430 موظف يف �لعام 2010م و 501 موظف يف �لعام 2011م.

التشغيل والصيانة

HCRDI بت�سغيل و�سيانة خط �لت�سغيل �لثاين. و  �نخف�ست تكاليف �لت�سغيل و�ل�سيانة بن�سبة 25،0% يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م، حيث قامت �سركة 
عمدت �ل�سركة �إلى �إ�سناد ت�سغيل و�سيانة �خلطني �ل�ول و�لثاين بطاقة 6.000 طن يف �ليوم و3.000 طن يف �ليوم على �لتو�يل، �إلى هولتك لال�ست�سار�ت ومعهد 
HCRDI با�عمال �لت�سغيل طو�ل  �سركة  قامت  وقد   ."Hefei Cement Research and Design Institute" )HCRDI( هيفي ل�بحاث وت�سميمات �ل��سمنت
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عام 2010م جمانًا تقريبًا نتيجة تفاهم بني �لإد�رتني وقد �نتهت �لفرتة �ملجانية يف فرب�ير 2011م. وبعدها قامت ال�شركة بت�شغيل و�شيانة اخلطوط بنف�شها بينما 
 HCRDI للطاقة. كما تتولى Wartsila إعارة موظفني فقط. كما قامت �ل�سركة ��ي�سًا باإ�سناد ت�سغيل و�سيانة حمطة �لطاقة لديها �إلى �سركة� HCRDI تتولى �سركة
ت�سغيل وحدة �لطو�حني حتت �إ�سر�ف هولتك. �سهدت م�ساريف �لت�سغيل و�ل�سيانة زيادة بن�سبة 33،1% يف عام 2011م وذلك ب�سبب فرتة �لت�سغيل �ملجانية و�لتي 

�نتهت يف فرب�ير2011م بال�سافة �لى ذلك قامت �سركة HCRDI بجلب عمالة جديدة مما ترتب عليه �سد�د تذ�كر �ل�سفر ور�سوم �لهجرة ذ�ت �ل�سلة.

الوقود

ت�ستهلك �ل�سركة ب�سفة ���سا�سية زيت �لوقود �لثقيل يف عملياتها �لإنتاجية وحمطات �لطاقة لديها وهو ما يتم �سر�وؤه من ��ر�مكو �ل�سعودية مبوجب عقد توريد. ثم 
يجري نقله �إلى �ل�سركة من خالل مقاولني من �لقطاع �خلا�س. ولدى �ل�سركة حاليَا عقد توريد مع ��ر�مكو �ل�سعودية لزيت �لوقود �لثقيل خلط �لإنتاج �ل�ول، وتقوم 
�ل�سركة حاليًا باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة مع وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية و�سركة ��ر�مكو من ��جل توفري �لوقود للخط �لثاين، وتتوقع �ل�سركة ��نه بعد �كتمال 
عملية �لكتتاب، �سوف تو�فق �لوز�رة على �إمد�د �لوقود، وبناء على ذلك �سوف تقوم �سركة ��ر�مكو بتوفري �لوقود �لالزم للخط �لثاين. و�سوف تتخذ �ل�سركة ��ي�سًا 
�لإجر�ء�ت �لالزمة مع �لوز�رة و�سركة ��ر�مكو لتوفري �لوقود للخط �لثالث �ملزمع �إن�سائه )وذلك بعد �لنتهاء من �إن�سائه(، وتقوم �ل�سركة حاليًا باإ�ستخد�م �لفائ�س 
من زيت �لوقود نتيجة لتوقفات �ل�سيانة يف �خلط �ل�ول لت�سغيل �خلط �لثاين ب�سكل جزئي. وقد �سهدت تكاليف �لوقود زيادة بن�سبة 52،6% يف عام 2011م مقارنة 
بعام 2010م، وهذ� يرجع ب�سفة ���سا�سية �إلى زيادة تكاليف �لنقل �لبحري لزيت �لوقود �لثقيل بن�سبة 202،8% وزيادة �إجمايل �لوقود �مل�ستهلك بن�سبة 3%. وترجع 
�لزيادة يف ��ستهالك �لوقود ب�سفة ���سا�سية �إلى �رتفاع �إنتاج �لكلنكر خالل عام 2011م بن�سبة 3% )8.634 لرت( ��كرث مقارنة بعام 2010م. كما ��ن عدد� من 
�لتوقفات يف �ل�فر�ن ��ثناء عام 2011م �لتي حدثت ب�سبب عدم تو�فر زيت �لوقود �لثقيل من ��ر�مكو ��سطر �ل�سركة �إلى �للجوء �إلى تعوي�س �لنق�س ب�سر�ء زيت 
وقود خفيف �ل�على تكلفة من ��ر�مكو، ويكلف �لوقود �خلفيف باملتو�سط 0،07 ريال �سعودي لكل لرت ��على من زيت �لوقود �لثقيل، و�لذي ��ثر �سلبًا على جممل ربح 
�ل�سركة بـ 3،0 مليون ريال يف عام 2011م. وت�ستخدم �ل�سركة �لنقل �لبحري لنقل زيت �لوقود �لثقيل وذلك ب�سبب �إمكانية نقل كميات كبرية من �لوقود بتكاليف 

نقل ��رخ�س مقارنة مع �لنقل �لربي.

اإلصالح والصيانة 

�رتفعت تكاليف �لإ�سالح و�ل�سيانة يف �لعام 2010م �إلى 24،7 مليون ريال �سعودي )414،4%( ب�سبب كون �لعام 2010م �ل�سنة �لت�سغيلية �لكاملة �ل�ولى بكامل 
�لطاقة �لإنتاجية. و�رتفعت هذه �لتكاليف �لى 50،0 مليون ريال �سعودي )102،5%( ب�سبب �رتفاع �لتوقفات غري �ملجدولة. و مل تا�ثر �لتوقفات غري �ملجدولة على 

مبيعات �ل�سركة ب�سبب توفر خمزون كايف من �لكلنكر و�ل�سمنت لتغطية �حتياجات �لعمالء.

�سكلت تكاليف �لإ�سالح و�ل�سيانة 22،9%، 22،7%، و19،2% من تكلفة �ملبيعات يف 2009م، و2010م، و2011م على �لتو�يل.

مصاريف البيع والتسويق 2   3   2

يلخ�س �جلدول �لتايل م�ساريف �لبيع و�لت�سويق لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 2: مصاريف البيع والتسويق

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

4.0903.787رو�تب ومكافاآت �لعاملني

732777437�لإ�ستهالك

65120182نفقات �ل�سفر

-3.9412.736��جور نقل �ل��سمنت

365،8225993��خرى

9.1957.6793.642اإجمايل م�ساريف البيع والت�سويق
مالحظة: مت ت�سنيف ��جور نقل �ل�سمنت يف �لعام 2009 �سمن حو�فز �ملبيعات

�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

متثل م�ساريف �لبيع و�لت�سويق متو�سط 1،2% من �إجمايل �ملبيعات يف �ل�سنة �ملالية 2009م و2010م و2011م. وقد جاءت هذه �لزيادة يف �ل�سنة �ملالية 2010م 
و2011م ب�سبب �لزيادة يف رو�تب ومكافاآت �لعاملني و��جور نقل �ل��سمنت. 
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رواتب ومكافآت العاملين

���سا�سيني لكافة �لعاملني  يف عام 2011م �سهدت رو�تب ومكافاآت �لعاملني زيادة بن�سبة 8% ب�سبب �لزيادة يف عدد �لعاملني و�ملكافا�ة �لتي تعادل ر�تب �سهرين 
و�لزيادة �ل�سنوية يف �لر�تب بحد ��ق�سى 5% �عتبارً� من يناير 2011م.

بلغ تعد�د موظفي �ملبيعات و�لت�سويق 62 موظف يف �لعام 2009م، 62 موظف يف �لعام 2010م و73 موظف يف �لعام 2011م. 

أجور نقل االسمنت 

مت ت�سنيف ��جور نقل �ل�سمنت كتخفي�س من جممل �ملبيعات و�لبالغة 4.000 ريال �سعودي يف �لعام 2009 بينما مت �عادة ت�سنيفها يف �لعامني 2010م و2011م 
�سمن تكاليف �لبيع و�لتوزيع.

�رتفعت ��جور نقل �ل�سمنت بن�سبة 44،0% يف عام 2011م مقارنة بالعام 2010م ب�سبب توقيع عقد جديد لنقل �ل�سمنت ملنطقة خمي�س م�سيط وحتمل �ل�سركة تكلفة 
نقل �ل��سمنت ب�سكل ���سا�سي لبناء جامعة ��بها. متثل م�ساريف نقل �ل�سمنت كن�سبة من �ملبيعات 0،6% يف �لعام 2011م و0،4% يف �لعام 2010م. 

المصاريف العمومية واإلدارية 3   3   2

�سهدت �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية منوً� مبعدل منو �سنوي مركب عند 9،7% خالل �لثالث �سنو�ت �ملالية 2009م، 2010م، و2011م. وب�سكل �إجمايل، ز�دت هذه 
�مل�ساريف من 19،8 مليون ريال �سعودي يف 2009م �إلى 23،7 مليون ريال �سعودي يف 2011م ب�سكل رئي�سي ب�سبب �رتفاع رو�تب و��جور �لعاملني. 

يبني �جلدول �لتايل تفا�سيل �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 2: المصاريف العمومية واإلدارية

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

15.20012.43211.557رو�تب ومكافاآت �لعاملني

1.7601.2161.239�لإ�ستهالك

-1.623-خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

732،536991.183�لعمالة بالتعاقد

540،491.2281.165نفقات �ل�سفر

886،476311.003�لر�سوم �ملهنية

1.3802.849972�لتربعات

644،66768597م�ساريف �لدعاية

524،94316373�لت�سال

427،63289255م�ساريف �ل�سيانة

76،3071121�ل�سرت�كات

332،0714772�لإيجار

23،263741�لتا�مني

 221،5419233م�ساريف �ملركبات

1.1161.1971.229��خرى

23.86623.69519.840اإجمايل النفقات العامة واالإدارية
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن
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رواتب ومكافآت العاملين

�سّكلت تكاليف �لعمالة �ملكون �لرئي�سي من �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية بو�قع58،3% و52،5% و63،7% من �إجمايل �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية يف �ل�سنو�ت 
�ملالية 2009م و2010م و2011م.

���سا�سي ل�سهرين جلميع  �لعاملني و�لعالوة بو�قع ر�تب  �لزيادة يف عدد  بن�سبة 22،3% يف عام 2001م ب�سبب  �لعاملني زيادة  هذ� فيما �سهدت رو�تب ومكافاآت 
�لعاملني و�لزيادة �ل�سنوية يف �لرو�تب بحد ��ق�سى5% �عتبارً� من يناير 2011م. وقد ز�د عدد �لعاملني من 34 كما يف 31 دي�سمرب 2009م و42 كما يف 31 دي�سمرب 

2010م �إلى 43 كما يف 31 دي�سمرب 2011م.

اإلستهالك

ُيعد �لإ�ستهالك هو ثاين ��كرب مكون للم�ساريف �لعمومية و�لإد�رية، حيث �سّكل 6،2% و5،1% و7،4% من �إجمايل �مل�ساريف �لعامة و�لإد�رية يف �ل�سنو�ت �ملالية  
�����سلوب �لر�سيد  ���سمنت جنر�ن  و2009م و2010م و2011م. وقد ��ظهر �لإ�ستهالك �رتفاعا ب�سكل طفيف يف �لعام 2011م. عالوة على ذلك، ت�ستخدم �سركة 

�ملتناق�س يف ح�ساب �لإ�ستهالك.

نفقات السفر

���سمنت جنر�ن يف مدينة جنر�ن بينما معظم عالقات �لعمل �ملهمة مع �لدو�ئر �حلكومية و�لبنوك و�ملكاتب �لإ�ست�سارية يف كل من  يقع �ملقر �لرئي�سي ل�سركة 
جدة و�لريا�س. ومتثل نفقات �ل�سفر م�ساريف �لتذ�كر و�لإقامة ملوظفي �ل�سركة �لذين ير�جعون �لدو�ئر �حلكومية و�لبنوكو�إجتماعات جمل�س �لإد�رة و�لزيار�ت 

�ملتكررة للم�ست�سارين و�ملر�جعني �لد�خليني و�خلارجيني.

وحيث ��ن �لت�سغيل �لتجاري بد�� يف عام 2009م فقد حافظت نفقات �ل�سفر على نف�س �مل�ستوى يف عامي 2009م و2010م، وقد �نخف�ست هذه �لنفقات بن�سبة %56،0 
يف عام 2011م ب�سبب ر�سملة م�ساريف �ل�سفر �خلا�سة باخلط �لت�سغيلي �لثالث بناًء على �سيا�سة �لر�سملة. 

الرسوم المهنية

ريال  و�لبالغة 250.000  ديلويت  ل�سركة  �ملدفوعة  �حل�سابات  ومر�جعة  �لزكاة  ��ست�سار�ت  ر�سوم  من  �لعام 2009م  رئي�سي خالل  ب�سكل  �ملهنية  �لر�سوم  تتكون 
�سعودي، �ل�ست�سار�ت �ملدفوعة ل�سركة �رن�ست ويونغ و�لبالغة 217.929 ريال �سعودي ور�سوم �ملر�جعة �لد�خلية و�لبالغة 175.000 ريال �سعودي و�ملدفوعة ل�سركة 

  .BDO لدكتور حممد �لعمري و�سركاه، �لتابعة ملجموعة�

خالل �لعام 2010م، تتكون �لر�سوم �ملهنية من ��ست�سار�ت �لزكاة و�ملر�جعة �ملدفوعة ل�سركة ديلويت و�لبالغة 376.533 ريال �سعودي، ور�سوم �ملر�جعة �لد�خلية 
.BDO و�لبالغة 175.000 ريال �سعودي �ملدفوعة ل�سركة �لدكتور حممد �لعمري و�سركاه، �لتابعة ملجموعة

جاءت �لزيادة يف �لر�سوم �ملهنية خالل عام 2011م ب�سبب ��ستقطاع ر�سوم ��ست�سارية ل�سركة ديلويت بو�قع 117.000 ريال �سعودي �إلى جانب ر�سوم در��سة �ل�سوق 
ل�سركة �إرن�ستويونغ مقابل 116.471 ريال �سعودي ور�سوم ��ست�سارية قانونية ل�سركة �ملال وم�ساركوه مقابل 80.000 ريال �سعودي. وبالإ�سافة �إلى ذلك، مت دفع 

مبلغ 22.000 ريال �سعودي �إلى طالل ��بوغز�لة مقابال �ست�سارة حما�سبية ملرة و�حدة.

التبرعات

يف  �ملقيمني  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  �إلى  �سهرية  تربعاتنقدية  ومتثل  جنر�ن  ���سمنت  تتبناها�سركة  �لتي  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  مبادر�ت  من  كجزء  �لتربعات  تا�تي 
�لهجر�ملجاورة للم�سنع. وتت�سكل �لتربعات �ملدفوعة و�لبالغة 1،0 مليون ريال �سعودي خالل �لعام 2009م من 0،2 مليون ريال �سعودي مدفوعة ل�ندية ريا�سية يف 

�لريا�س، و 0،1 مليون ريال �سعودي جلمعية خريية و 0،1 مليون ريال �سعودي لرب�مج وز�رة �لد�خلية. 

وقد �سمل ذلك خالل �ل�سنة �ملالية 2010م تربعات بقيمة 2،9 مليون ريال �سعودي لإغاثة �ملت�سررين من فيا�سانات مدينة جدة و�لنازحني يف منطقة جاز�ن. وتربع 
بقيمة 0،5 مليون ريال �سعودي لقامة قرية �جلنادرية يف جاز�ن.

�نخف�ست �لتربعات بـ 51،6% يف �لعام 2011م �لى 1،4 مليون ريال �سعودي من 2،8 مليون ريال �سعودي. �لتربعات �لرئي�سية ت�سمل 0،3 مليون ريال �سعودي ملنطقة 
جنر�ن، 0،1 مليون ريال �سعودي لحتفالت �ليوم �لوطني حتت رعاية �لمري م�سعل.

المصاريف األخرى

و�لطباعة.وقد �سهدت هذه  �ملكتبية  �ل�دو�ت  �لعامة وم�ساريف  و�ملر�فق  �لعمل  �لعاملني وم�ساريف ور�س  ���سا�سية من تدريب  �ل�خرى ب�سفة  تا�لفت �مل�ساريف 
�مل�ساريف �نخفا�سًا ب�سبب �نخفا�س تكاليف �لتدريب مع �نتقال �لعمل من مرحلة بدء �لت�سغيل �إلى مرحلة �لت�سغيل.
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الربح/)الخسارة( من االستثمارات 2   3   2

الربح/ )الخسارة( المحققة من االستثمارات

ح�سلت �سركة ���سمنت جنر�ن خالل عام 2009م على ��رباح لعدد 275.000 �سهمًا من ���سهم د�ر �ل�ركان للتطوير �لعقاري؛ ثم باعت �ل�سركة كامل ��ستثمار�تها 
�لبالغة )4.835.926 �سهمًا( يف نهاية عام 2009م مقابل 119 مليون ريال �سعودي مما ترتب عليه ربحًا حمققًا بلغ 17،1 مليون ريال �سعودي. 

الزكاة 2   3   2

�إلى 8،0 مليون ريال �سعودي يف �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، مقارنة مببلغ 7،6 مليون ريال �سعودي لل�سنة �ملالية  �رتفعت خم�س�سات �لزكاة 
  % �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م. وقد ترتب على زيادة �لدخل قبل �لزكاة يف �ل�سنو�ت �ملالية 2009م و 2010م و2011م زيادة يف �لزكاة بن�سبة 357،6% و85،3

4،8% على �لتو�يل.

الميزانية العمومية 2   3
يلخ�س �جلدول �لتايل �مليز�نية �لعمومية �ملدققة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 2: الميزانية العمومية

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

298.218304.534241.173�ملوجود�ت �ملتد�ولة

1.583.9491.538.5771.583.949�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

1.999.2961.843.1111.825.122�إجمايل �ملوجود�ت

218.507161.962247.791�ملطلوبات �ملتد�ولة

557.661383.153262.054�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

1.223.1281.297.9961.315.277حقوق ملكية �مل�ساهمني

1.999.2961.843.1111.825.122اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

الموجودات المتداولة 1   2   2

يلخ�س �جلدول �لتايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 2: الموجودات المتداولة

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمربباالألف ريال �سعودي

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

11.57932.88339.100�لنقد و�ل�ر�سدة �لبنكية

107.68070.55825.355�لذمم �ملدينة

141.691158.724162.937�ملخزون

37.26742.36913.781�مل�ساريف �ملدفوعة م�سبقًا وبنود ��خرى

 241.173 298.218394.534اإجمايل املوجودات املتداولة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن
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النقد وما في حكمه

ي�سمل �لنقد وما يف حكمه �لنفقات �لنرثية �لتي حتتفظ بها �ل�سركة لال�ستخد�م �ليومي و��ر�سدة �حل�سابات �لبنكية. �نخف�ست ��ر�سدة �لنقد مبعدل تر�كمي �سنوي 
يبلغ 45،6% ب�سبب �لتوزيعات �لنقدية �ملرتفعة خالل �ل�عو�م 2009م – 2011م. حيث بلغت �لتوزيعات �لنقدية للم�ساهمني 257،6 مليون ريال �سعودي خالل �لعام 

2010م و307،3 مليون ريال �سعودي خالل �لعام 2011م.  

الذمم المدينة

�سّكلت �لذمم �ملدينة 10،5% و24،4% و35،2% من �إجمايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة كما يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على �لتو�يل

بـ 75،6 مليون ريال �سعودي يف 31  لتبلغ 107،7 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب عام 2011م مقارنة  بن�سبة %42،5  �ملدينة زيادة  �لذمم  هذ� فيما �سهدت 
دي�سمربعام 2010م ويعود ب�سفة ��سا�سية لإرتفاع �ملبيعات �لآجلة بقيمة 64،0.

 مليون ريال �سعودي خالل عام 2011م مقارنة بعام 2010م.

وي�سار �إلى ��ن �ل�سيا�سة �لئتمانية لل�سركة هي 45 يومًا ومل يكن هناك ��ي خم�س�سات جديدة للديون �مل�سكوك يف حت�سيلها خالل �ل�سنة �ملالية 2011م. حيث 
قامت �ل�سركة باإتباع �ل�سيا�سة �لإئتمانية مع �لعمالء �لقد�مى و �ل�سركات �لكبرية للخر�سانة �جلاهزة، �لتي عادة ما توفر �ل�سمانات يف �سكل �سمانات بنكية ��و 

رهونات ��خرى.

وقد ز�دت فرتة حت�سيل �لذمم �ملدينة من 9 ��يام يف 2009م �إلى 14 يومًا يف 2010م لت�سل �لى 32 يومًا يف 2011م ب�سبب �رتفاع �ملبيعات �لآجلة مبعدل تر�كمي 
�سنوي يبلغ 53،9%. وكان تغيري �ل�سركة لإ�سرت�تيجيتها يف �لتوزيع، عن طريق �حلد من دفع حو�فز �لتوزيع وزيادة �ملبيعات �لآجلة �إلى 90 يومًا لبع�س �لعمالء 

�لقدماء، هو �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء زيادة فرتة حت�سيل �لذمم �ملدينة. 

المخزون

ي�سمل �ملخزون منتجات حتت �لت�سنيع و�إنتاج تام و�ملو�د �خلام و�لوقود و��كيا�س �لتعبئة وقطع �لغيار. وقد ���سهمت بن�سب 67،6% و51،3% و 48،9% من �إجمايل 
�ملوجود�ت �ملتد�ولة كما يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على �لتو�يل. 

يلخ�س �جلدول �لتايل تف�سيل خمزون �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 2: المخزون

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

25.73718.57415.617�ملو�د �خلام

27.65766.999104.978�إنتاجتحتالت�سنيع

5.4974.5433.812�إنتاجتام

82.80168.60838.530قطع �لغيار وبنود ��خرى

141.691158.724162.937املخزون االإجمايل
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

�سهد �ملخزون �نخفا�س مبعدل �سنوي مركب عند 6،7% من عام 2009م �إلى عام 2011م

ويف عام 2010م، �نخف�س ر�سيد �ملخزون بن�سبة 2،6% لي�سل �إلى 158،7 مليون ريال �سعودي ب�سبب �لنخفا�س يف �لإنتاج حتت �لت�سنيع مبقد�ر 38 مليون ريال 
�سعودي ب�سبب تر�جع �لت�سنيع بحلول نهاية عام 2010م. عالوة على ذلك، يف عام 2011م �نخف�س �ملخزون جمدد� بن�سبة 10،7% لي�سل �لى 141،7 مليون ريال 
�سعودي ويرجع ذلك ���سا�سا �إلى �نخفا�س يف كمية �ل�سلع حتت �لت�سنيع مبقد�ر 39،3 مليون ريال �سعودي ب�سبب �نخفا�س معدلت �لنتفاع لوحدة �لطحن �إلى 

69،3% يف �لعام 2011م مقارنة مع 82،9% يف �لعام 2010م.

هذ� فيما �سهدت ��ر�سدة قطع �لغيار زيادة خالل �ل�عو�م من 2009م �إلى 2011م ب�سبب بدء �لعمليات �لإنتاجيةل�سركة ���سمنت جنر�ن بطاقتها �لكاملةونظرً� 
لطول فرتة طلب قطع �لغيار ب�سبب بعد �مل�سنع عن م�سادر �لتوريد. ويف �لعام 2010م �نخف�ست �ل�ر�سدة بن�سبة 30،4% ب�سبب �لتوقفات غري �ملجدولة و�ل�عطال 

�لفنية للوحد�ت �لت�سغيلية.
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كما �نخف�س ر�سيد �ل�سلع تامة �ل�سنع يف عام 2011م من 3،9 مليون ريال �سعودي يف �لعام 2009م �إلى 4،5 مليون ريال �سعودي يف �لعام 2010م و 5،5 مليون ريال 
�سعودي يف �لعام 2011م ب�سبب �رتفاع بحجم �لإنتاج خالل فرتة نهاية �لعام. 

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

ُت�سكل �مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا تلك �لدفعات �ملقدمة �إلى �ملوردين و�مل�ساريف �ملدفوعة قبل ��ستحقاقها و�ل�ُسلف و�لقرو�س �إلى �لعاملني و�لهو�م�س على خطابات 
�لعتماد و�ملدفوعات �مل�سبقة �ل�خرى. وكن�سبة مئوية من �إجمايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة، ���سهمت �مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا بن�سب 5،7% و13،9%  و12،5% كما يف 

31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على �لتو�يل.

ز�دت �مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا يف عام 2010م ل�كرث من ثالثة ���سعاف مقارنة بعام 2009م حيث و�سلت �إلى 42،4 مليون ريال �سعودي. جاء �لنمو يف �مل�ساريف 
�ملدفوعة مقدمًا يف عام 2010م �إلى حد كبري نتيجة زيادة �لر�سوم �جلمركية �لقابلة لال�سرتد�د و�لتي بلغت 18،1 مليون ريال �شعودي جميعها تخ�ض خطوط 
�لإنتاج �ل�ول و�لثاين ووحدة �لطو�حني.�سهدت �مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا �نخفا�سًا خالل عام 2011م بن�سبة 12% لت�سل �إلى 37،2 مليون ريال �سعودي ب�سبب 

�لإنخفا�س يف �مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا �ل�خرى مببلغ 16،5 مليون ريال �سعودي. 

الموجودات غير المتداولة 2   2   2

يلخ�س �جلدول �لتايل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب2011م و2010م 2009م:

الجدول 2 10: الموجودات غير المتداولة

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

باالألف ريال �سعودي
2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

1.453.2071.499.1311.556.008�ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

14.672-210.522�لإن�ساء�ت �جلاري تنفيذها

37.34939.44613.269�مل�ساريف �ملوؤجلة

1.701.0781.538.5771.583.949اإجمايل املوجودات غري املتداولة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

الممتلكات والمنشآت والمعدات

تتا�لف �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت من �ل�ر�س و�ملباين و�لآلت و�ملعد�ت و�ملركبات و�ل�ثاث و�لتجهيز�ت و��جهزة �لكمبيوتر ومركبات �ملحاجر �لثقيلة.

�سهد �سايف �لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2009م زيادة مببلغ 1،3 مليار ريال �سعودي، وهذ� يرجع ب�سفة ���سا�سية �إلى ر�سملة خط �لإنتاج �لثاين ووحدة 
�لطو�حني و�لتي كانت �إن�ساء�ت حتت �لتنفيذ يف عام 2008. 

ومل حتدث ��ي �إ�سافات كربى ��ثناء �ل�سنتني �ملاليتني 2010م و2011م.

إنشاءات تحت التنفيذ

متثل �لإن�ساء�ت حتت �لتنفيذ كما يف 31 دي�سمرب 2009م بعقد �ملقاول �لرئي�سي »ن�سما« )9،1 مليون ريال �سعودي( م�ستودع معد�ت جاهزة للرتكيب )3،6 مليون 
ريال �سعودي( و�لود�ئع مقابل �ل�سلع �لر���سمالية )2 مليون ريال �سعودي(. ويف عام 2011م تتمثل �لن�ساء�ت حتت �لتنفيذ و�لبالغة 210،5 مليون ريال �سعودي 

يف بناء خط �نتاج ثالث حيث بلغت �ملدفوعات للمقاول �لرئي�سي »ن�سما« 206،6 مليون ريال �سعودي �مل�سنفة حتت بند �ن�ساء�ت حتت �لتنفيذ يف �لعام 2011.
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المصاريف المؤجلة

الجدول 2 11: المصاريف المؤجلة

باالألف ريال �سعودي

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

39.44613.27013.933�لر�سيد كما يف 1 يناير

12.12031.8912.158�لإ�سافات خالل �ل�سنة / �لفرتة

)2.822()5.715()14.217(�لإطفاء

37.24939.44613.269الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

�ل�سناعية  �لتنمية  تقييم �سندوق  ور�سوم  �ل�ست�سارية  �لر�سوم  ودر��سات �جلدوى وغريها من  �لرت�خي�س  ر�سوم  ���سا�سية من  ب�سفة  �ملوؤجلة  �مل�ساريف  تتا�لف 
�ل�سعودي. وتتمثل هذه �لر�سوم ب�سفة ���سا�سية يف نفقات ما قبل �لت�سغيل و���سهمت بن�سب 0،7% و2،18% و1،9% من �إجمايل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة كما يف 31 

دي�سمرب 2009م و2010م و2011م على �لتو�يل.

وت�سمل �لإ�سافات �إلى �مل�ساريف �ملوؤجلة يف عام 2010م نفقات در��سة �جلدوى و�ل�ست�سار�ت للخط �لثالث ور�سوم تقييم �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي 
ونفقات تنفيذ برنامج ISO. وتقوم �ل�سركة بت�سوية �مل�ساريف �ملوؤجلة با�ستخد�م ���سلوب �خلط �ملبا�سر على مد�ر فرتة ترت�وح من 5 �إلى 8 �سنو�ت. 

المطلوبات المتداولة 3   2   2

يلخ�س �جلدول �لتايل �ملطلوبات �ملتد�ولة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 12: المطلوبات المتداولة

باالألف ريال �سعودي

كما يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

-60.00015.000�لتمويل ق�سري �ل�جل

80.00094.550125.000�جلزء �ملتد�ول من �لقرو�س طويلة �ل�جل

79.944--�مل�ستحق �إلى �ملقاول

66.34443.96737.651�مل�ساريف م�ستحقة �لدفع و�ملطلوبات �ل�خرى

12.1638.4455.196خم�س�سات �لزكاة

218.507161.962247.791�إجمايل �ملطلوبات �ملتد�ولة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

التمويل قصير األجل

ميثل �لتمويل ق�سري �ل�جل كما يف 31 دي�سمرب 2010م �لتمويل �لإ�سالمي ق�سري �ل�جل �لذي مت �حل�سول عليه من �لبنوك �لتجارية �ملحلية. يف 2011م �رتفعت 
مبقد�ر 45 مليون ريال �سعودي لتمويل متطلبات ر���س �ملال �لعامل لل�سركة و�لتمويل م�ستمر حتى 30 مار�س 2012م.

الجزء المتداول من التمويل طويل األجل

ميثل هذ� �ملبلغ �جلزء �ملتد�ول من �لقرو�س طويلة �ل�جل �لتي مت �حل�سول عليها من �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي و�مل�ستحق على 3 دفعات. ي�ستحق مبلغ 
80،0 مليون ريال �سعودي بنهاية 31 دي�سمرب 2012. 
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الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتا�لف �لد�ئنون، �مل�ساريف �مل�ستحقة و�ملطلوبات �ل�خرى ب�سفة ���سا�سية من �مل�ستحقات �إلى �ملوردين ومقاويل �خلدمات وم�ساريف م�ستحقة ��خرى و�لتي متثل 
47،5% و27،1% و30،4% من �إجمايل �لإلتز�مات �ملتد�ولة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م على �لتو�يل.

وميثل مقاولو �خلدمات ب�سفة ���سا�سية �لذمم �لد�ئنة للموردين ومقاويل �خلدمات و�لت�سغيل و�ل�سيانة و�لنقل. وقد �نخف�ست �ملبالغ �مل�ستحقة ملقاويل �خلدمات 
بن�سبة 93،9% و �رتفعت مبقد�ر 167% كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م على �لتو�يل. ويرجع ذلك �إلى بد�� �لنتاج �لتجاري وتو�فر �ل�سيولة. عالوة على ذلك، 

يف عام 2011م �رتفع هذ� �ملبلغ �إلى 62،8 مليون ريال �سعودي ب�سبب �رتفاع �لدفعات �ملقدمة من �لعمالء و�لذمم �لد�ئنة.

وتتا�لف �مل�ساريف �مل�ستحقة ب�سفة ���سا�سية من خم�س�سات �لإجاز�ت �مل�ستحقة وتذ�كر �ل�سفر ور�سوم ��ستغالل �ملو�د �خلام وم�ساريف �ملر�فق �لعامة.

�إلى �ملوردين ومقاويل �خلدمات وم�ساريف م�ستحقة ��خرى و�لتي متثل �ملقاول  ���سا�سية من �مل�ستحقات  تتا�لف �مل�ساريف �مل�ستحقة و�ملطلوبات �ل�خرى ب�سفة 
والتوريد  الهند�شة  اعمال  ت�شمل  والتي  الطحن  ووحدة  ا�شمنت جنران  ل�شركة  اال�شمنت  انتاج  لبناء خطوط  معهم  التعاقد  والتي مت  و�شركاه(  )ن�شما  الرئي�شي 

و�لعمال �ملدنية و�لرتكيب بقيمة عقد �جمالية 1،52 مليار ريال �سعودي )404،70 دولر �مريكي(.

�ملبالغ �مل�ستحقة للمقاول لي�ست مرتبطة بفائدة ودفعت للمقاولني ح�سب �لعقد،وقد مت �حتجاز مبلغ 13،1 مليون ريال �سعودي من �ملبالغ �مل�ستحقة للمقاول �لى ما 
بعد �لنتهاء من مالحظات �سركة ��سمنت جنر�ن.

متثل ر�سوم ��ستغالل �ملو�د �خلام �ملبالغ �مل�ستحقة لوز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية نظري كميات �ملو�د �خلام �مل�ستخرجة من �ملحاجر بالطن على �لنحو �لتايل:

2،25 ريال �سعودي لطن �حلجر �جلريي

2،25 ريال �سعودي لطن �جلب�س

0،13 ريال �سعودي لطن �حلجر �لرملي

و1،5 ريال �سعودي لطن �لطني

وهذه �ملبالغ م�ستحقة يف نهاية كل �سنة مالية.

المطلوبات غير المتداولة 2   2   2

يلخ�س �جلدول �لتايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 13: المطلوبات غير المتداولة

باالألف ريال �سعودي

كما يف 31 دي�سمرب

2010

مدققة

2009

مدققة

2009م

مدققة

553.500380.370260.000قر�س طويل �ل�جل

---قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

4.1612.7832.054تعوي�سات نهاية �خلدمة

557.661383.154262.054اإجمايل املطلوبات غري املتداولة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

القروض طويلة األجل

تتكون �لقرو�س طويلة �ل�جل من قر�س �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي. وي�سكل ر�سيد �لقرو�س طويلة �لجل و�لتي ت�ستحق خالل 
��كرث من عام و�لبالغة 260 مليون ريال �سعودي، 380 مليون ريال �سعودي بنهاية �ل�سنو�ت �ملالية 2009م ، 2010م و2010م على �لتو�يل.

قرض البنك السعودي الفرنسي 

خالل �لعام �ملنتهي 31 دي�سمرب 2011م، قامت �ل�سركة ب�سد�د قر�س ت�سهيل �لتورق و�لبالغ قيمته 254،92 مليون ريال �سعودي للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي. وقامت 
�ل�سنوية �سايبور  �لتمويل  �ئتماين وقدره 500 مليون ريال �سعودي. ويبلغ تكلفة  �لفرن�سي بحد  �ل�سعودي  �لبنك  بالدخول بقر�س جديد متعدد �ل�ستخد�مات مع 
)�ل�سعر �لذي تعر�سه �لبنوك للبنوك �ل�خرى( + 2،25% ي�سدد بـ 20 دفعة ربع �سنوية تبد�� يف 30 �سبتمرب 2013م وتنتهي يف 30 يوليو 2018م. ومت �سمان �لقر�س 
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ب�سند ل�مر �لبنك بقيمة 500 مليون ريال �شعودي. و�شمن �شروط القر�ض، اأ�شبح البنك امل�شتفيد الثاين لوثيقة تاأمني ال�شركة على املوجودات الثابتة للم�شانع. مت 
ح�ساب م�ساريف �إد�رية للقر�س بقيمة 2،5 مليون ريال �سعودي.  

كما يف 31 دي�سمرب 2011، قامت �ل�سركة با�ستخد�م 193،5 مليون ريال �سعودي من ���سل �لتمويل، وي�ستحق هذه �ل�سحوبات يف 31 مار�س 2012م. وب�سبب نية �د�رة 
�ل�سركة �عادة متويل �ملبالغ �مل�ستحقة، مت ت�سنيف �لقر�س �مل�سحوب كقر�س طويل �لمد.

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

�آخر �سحب  �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي قدره 454،6 مليون ريال �سعودي، وكان تاريخ  ���سمنت جنر�ن يف عام 2008م �تفاقية قر�س مع �سندوق  وّقعت �سركة 
للقر�س هو 19 �سبتمرب 2009م و�لذي مت متديده �إلى 27 �سبتمرب 2011م. وهذ� �لقر�س بدون فائدة وي�ستحق �لدفع بـ 14 دفعة ن�سف �سنوية تبد�� يف 15 �سعبان 
1432هـ )�ملو�فق لـ 17 يوليو 2011(. �لقر�س م�سمون ب�سند ل�مر م�سمونة برهن جميع �ملوجود�ت �لثابتة لل�سركة با�ستثناء وحدة �لطحن مبنطقة عاكفة. ومت 

�سمان �لقر�س ��ي�سَا ب�سمان �سخ�سي لثالثة م�ساهمني .

ويعترب �سندوق تنمية �ل�سناعية �ل�سعودي �مل�ستفيد �ل�ول لوثيقة تا�مني �ل�سركة على موجود�ت �مل�سنع. وقد بلغت م�ساريف �لتقييم 34 مليون ريال �سعودي، حيث 
مت خ�سم 29،9 مليون ريال �سعودي عند ��ستخد�م ��ول دفعة بقيمة 200 مليون ريال �سعودي يف �لعام 2010 كما هو من�سو�س بعقد �لتمويل. .

تعويضات نهاية الخدمة

ُتظهر تعوي�سات نهاية �خلدمة �جتاهًا ت�ساعديًا على مد�ر �لفرتة �خلا�سعة للتقرير. وهي متثل 0،8% و0،7% و0،75% من �إجمايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة يف 
2009م و2010م و2011م على �لتو�يل. وقد جاءت �لزياد�ت يف 2009م و2010م و2011م ب�سبب �لزيادة يف عدد �لعاملني وعدد �سنو�ت خدمة �ملوظفني. فقد �زد�د 
ر�سيد تعوي�سات نهاية خدمة �ملوظفني �إلى 2،1 مليون ريال �سعودي )407 موظفًا( كما يف 31 دي�سمرب عام 2009م �إلى 2،8 مليون ريال �سعودي )582 موظفًا( كما 

يف 31 دي�سمرب عام 2010م، �إلى 4،2 مليون ريال �سعودي )847 موظفًا( كما يف 31 دي�سمرب 2011م.

حقوق ملكية المساهمين 2   2   2

يلخ�س �جلدول �لتايل حقوق ملكية م�ساهمي �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 12: حقوق ملكية المساهمين

باالألف ريال �سعودي

كما يف 31 دي�سمرب

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

1.219.0001.150.0001.150.000ر���س �ملال

668.7546.20522.034�حتياطي نظامي 

3.460101.791143.243�ل�رباح �ملبقاة

1.223.1281.297.9961.315.277اإجمايل حقوق امل�ساهمني
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

رأس المال

ظل ر���س مال �ل�سركة عند 1.150 مليون ريال �سعودي، يف عام 2009م و2010م مبا ميثل 115 مليون �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم. 
ويف عام 2011م قامت �ل�سركة بتحويل 69 مليون ريال �سعودي من �لحتياطي �لنظامي �لى ر���س �ملال عن طريق ��سد�ر ��سهم منحة ليبلغ ر���س �ملال 1.219 مليون 

ريال �سعودي، مبا ميثل 121،9 مليون �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم.

االحتياطي النظامي

�لحتياطي  �إلى  لل�سركة  �ل�سنوي  �لدخل  �سايف  من   %10 ويجري حتويل  �ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  �ل�سركات يف  نظم  وفق  �لنظامي  بالحتياطي  �لحتفاظ  يتم 
�لنظامي �إلى ��ن ي�سل �لحتياطي 50% من ر���س مال �ل�سركة.
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أرباح األسهم

��رباح نقدية تتعلق بال�سنة �ملالية 2009م بلغت 142،6 مليون ريال �سعودي )1،24 ريال �سعودي  و�فقت �جلمعية �لعامة �ملنعقدة يف 27 يونيو 2010 على توزيع 
لل�سهم(. وعالوة على ذلك، متت �ملو�فقة على ��رباح مرحلية لعام 2010م بو�قع 115 مليون ريال �سعودي )1 ريال �سعودي لل�سهم( �إلى جانب ربح نهائي مببلغ 

101،2 مليون ريال �سعودي )88 هللة لل�سهم(من قبل �مل�ساهمني يف 16 مار�س 2011.

وقد ��و�سى جمل�س �إد�رة �سركة ���سمنت جنر�ن بتوزيع 61 مليون ريال �سعودي )53 هللة لل�سهم( كا�رباح مرحلية عن �لربع �ل�ول لعام 2011م يف �جتماعه 26 
�ملنعقد بتاريخ 1432/4/29هـ )�ملو�فق 3 ��بريل 2011م(. بال�سافة لذلك ��و�سى جمل�س �إد�رة �سركة ���سمنت جنر�ن بتوزيع 71،2 مليون ريال �سعودي )62 هللة 
لل�سهم( كا�رباح مرحلية عن �لربع �لثاين 2011م يف �جتماعه 28 �ملنعقد بتاريخ 1432/9/3هـ )�ملو�فق 3 ��غ�سط�س 2011م(. و ��و�سى جمل�س �إد�رة �سركة ���سمنت 
جنر�ن ��ي�سًا بتوزيع 74،8 مليون ريال �سعودي )65 هللة لل�سهم( كا�رباح مرحلية عن �لربع �لثالث 2011م يف �جتماعه 29 �ملنعقد بتاريخ 1432/11/12هـ )�ملو�فق 

10 ��كتوبر 2011م(.  

مل يتم �إعالن عن توزيع ��رباح عن �لربع �لر�بع للعام 2011م.

الوضع المالي والسيولة وبنود أخرى 3   3
يلخ�س �جلدول �لتايل قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملدققة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م:

الجدول 2 12: الوضع المالي للشركة 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمربباالألف ريال �سعودي

2011م

مدققة

2010م

مدققة

2009م

مدققة

10.418271.572193.771�سايف �لتدفقات �لنقدية من �ل�ن�سطة �لت�سغيلية

)61.907()93.743()222.949(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �ل�ن�سطة �ل�ستثمارية

)94.472()184.000()109.228(�سايف �لتدفقات �لنقدية من / )�مل�ستخدمة يف( �ل�ن�سطة �لتمويلية

37.392)6.171()21.304(�سايف �لتغيري يف �لنقد وما يف حكمه

32.88439.0541.708�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة / �لفرتة

11.58032.88439.100�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة
مالحظة: مت تعديل ��رقام �لعام 2009 م من ��جل ثبات �لإف�ساح

�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

حققت �سركة ���سمنت جنر�ن تدفقات نقدية �إيجابية من �ل�ن�سطة �لت�سغيلية يف �ل�سنو�ت �ملالية 2009م – 2011م ب�سبب �ل�رباح �لت�سغيلية من خطي �لإنتاج �ل�ول 
و�لثاين خالل �لعام 2009م.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

زيادة  �إلى  ���سا�سية  ب�سفة  يرجع  وهذ�  – 2011م  �ل�عو�م 2009م  �ل�ستثمارية يف  �ل�ن�سطة  �لنقدية من  �لتدفقات  �نخفا�سًا يف  ���سمنت جنر�ن  �سركة  �سجلت 
�مل�سرتيات من �ملمتلكات و�لآلت لإن�ساء �مل�سنع ووحدة �لطو�حني. و �لإ�سافات يف �مل�ساريف �ملوؤجلة للرب�مج �حلا�سوبية، وم�ساريف �لطرح �لعام و�خلدمات 

�ل�ست�سارية.

صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

�سجلت �سركة ���سمنت جنر�ن �نخفا�سًا يف �لتدفقات �لنقدية من �ل�ن�سطة �لتمويلية يف �ل�عو�م 2009م - 2011م و ذلك ب�سبب �سد�د قرو�س ومتويالت ق�سرية 
�ل�جل و�سد�د ��رباح نقدية �إلى �مل�ساهمني يف 2010م و2011م.
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االلتزامات 3   3
يقع على �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م �لتز�مات يف �سكل خطابات �عتماد مت ��سد�رها عن ��و�مر �ل�سر�ء �ملتعلقة با�ستري�د بع�س �ملو�د �خلام، تبلغ قيمتها 
3،7 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010م 6،9 مليون ريال �سعودي( وخطاب �سمان �لر�سوم �جلمركية �مل�ستحقة ل�سلطات �ملو�نئ يف جدة، تبلغ قيمته 0،05 
مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010م 0،3 مليون ريال �سعودي( و�سمانات ��د�ء ��سدرت ل�سركة معادن لتوريد �لبوك�سيت، بقيمة 2،0 مليون ريال �سعودي )31 
دي�سمرب 2010م �سفر( و�لتز�مات ل�سركة ن�سما و�سركاهم بقيمة 1.056 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010 : �سفر( لبناء �خلط �لثالث �لذي يتوقع ��ن 

يكتمل بحلول نهاية عام 2013.

التداول الحالي واالحتماالت المستقبلية 3   3
�إن�سب هدف �ل�سركة �لرئي�سي منذ تا��سي�سها يف ��كتوبر 2005م على ت�سنيع وبيع �ل��سمنت عايل �جلودة. وقد رّكزت �ل�سركة ب�سفة ���سا�سية على ت�سدير �لفائ�س 
عن �ل�سوق �ملحلي؛ بيد ��نه مت تغيري �لإ�سرت�تيجية للرتكيز يف �لبد�ية على �ملبيعات يف �ملنطقة �جلنوبية ومن ثم �إلى باقي ��نحاء �ململكة ب�سبب قر�ر �حلكومة مبنع 

�لت�سدير.

بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية 3   3
�لإد�رة. وبا�ستثناء ما هو مبني يف هذه  لل�سركة ونتائج عملياتها« وو�فق عليه جمل�س  للو�سع �ملايل  �لإد�رة وحتليلها  �ل�سركة �سياغة ق�سم »مناق�سة  �إد�رة  تولت 
ح �لإد�رة وفق ��ف�سل معلوماتها ومعتقد�تها با�نه مل يحدث ��ي تغيري �سلبي جوهري يف �ملعلومات �ملالية �مل�ستخل�سة من �لقو�ئم �ملالية �ملدققة ��و  �لن�سرة، ت�سرِّ
و�سع �ل�سركة ��و �حتمالتها �مل�ستقبلية كما يف تاريخ هذه �لن�سرة وتقبل �مل�سوؤولية عن �سحة ودقة �ملعلومات وحتليل �لنتائج �ملالية وتوؤكد، بعد �تخاذ كافة �لتد�بري 
�ملعقولة، ��نه قد مت �لإف�ساح ب�سكل كامل ونزيه عن كافة �ملعلومات و��نه ل توجد ��ي معلومات ��و م�ستند�ت ��خرى من �سا�ن �إغفالها ��ن يجعل ��ي معلومات ��و بيانات 

مذكورة يف هذه �لن�سرة م�سلاًل.

وبا�ستثناء ما مت �لإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة، ُتقر �لإد�رة با�نه ل يوجد ��ي رهن عقاري ��و حقوق ��و رهون ��خرى على ممتلكات �ل�سركة كما يف تاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر 
�حلالية.
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سجل األرباح وسياسة توزيع األرباح. 10

دفعت �ل�سركة ��رباحًا بلغت 142،6 مليون ريال �سعودي )1،24 رياًل �سعوديًا لل�سهم( عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و�لتي متت �ملو�فقة عليها يف 
�جتماع �جلمعية �لعامة �ملنعقدة بتاريخ 1431/07/15هـ �ملو�فق )2010/06/27م(. �عتمدت �جلمعية �لعمومية للم�ساهمني �ملنعقد يف 1432/04/11هـ �ملو�فق 
)2011/03/16م( توزيع ��رباح نقدية عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م مببلغ 216،2 مليون ريال �سعودي )1،88 رياًل �سعوديًا لل�سهم(، 101،2 مليون 
ريال �سعودي )0،88 رياًل �سعوديًا لل�سهم( مت �سد�دها يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و115 مليون ريال �سعودي )1،00 رياًل �سعوديًا لل�سهم( مت �سد�دها 

يف 2010م.

ويف 1432/04/29هـ �ملو�فق )3 ��بريل 2011م(، ��و�سى جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه �لـ26 توزيعات ��رباح نقدية مببلغ 60،95 مليون ريال �سعودي )0،53 رياًل 
�سعوديًا لل�سهم( عن �لثالثة ���سهر �ملنتهية يف 31 مار�س 2011م. بالإ�سافة �إلى 71،20 مليون ريال �سعودي )0،62 رياًل �سعوديًا لل�سهم( للربع �لثاين من نف�س �لعام 

و�لتي متت �لتو�سية عليها يف �جتماع جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لـ28 �ملنعقد بتاريخ 1432/09/03هـ �ملو�فق )2011/08/03م(.

يف 1432/11/12هـ �ملو�فق )2011/10/10م(، ��و�سى جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه توزيعات ��رباح نقدية مببلغ 74،75 مليون ريال �سعودي )0،65 رياًل �سعوديًا 
�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م 206،90 مليون ريال  لل�سنة  �لتوزيعات �ملعلن عنها  �إجمايل  �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2011م، لي�سبح  ���سهر  �لثالثة  لل�سهم( عن 
�سعودي. بينما �إجمايل �لتوزيعات �ملدفوعة خالل عام 2011م بلغت 307.328.065 ريال �سعودي، حيث بلغت توزيعات �ل�رباح غري �مل�سددة  773.935 ريال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م.

يبني �جلدول �لتايل �ل�رباح �ملعلن عنها لل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م:

اإجمايل االأرباح )األف ريال �سعودي(الفرتة 

31142.600 دي�سمرب 2009م

31216.200 دي�سمرب 2010م

31206.902 دي�سمرب 2011م

وتنوي �سركة ���سمنت جنر�ن توزيع �ملزيد من �ل�رباح بهدف تعزيز قيمة �مل�ساهمني مبا يتنا�سب مع ��رباح �ل�سركة وو�سعها �ملايل وو�سع �ل��سو�ق و�ملناخ �لقت�سادي 
وكذلك  �مل�ستقبلية  �ل�عمال  وفر�س  �ملال  ور���س  �لنقدية  ومتطلبات  �ل�ستثمار  لإعادة  و�حلاجة  �ل�ستثمارية  �لفر�س  حتليل  ذلك  يف  مبا  ��خرى،  وعو�مل  �لعام 
�لعتبار�ت �لقانونية و�لنظامية �ل�خرى. و�سوف يتم توزيع �ل�رباح بالريال �ل�سعودي. علمًا با�نه يجب، قبل توزيع ��ية ��رباح يف �مل�ستقبل �لتا�كد من عدم �إخالل 

�ل�سركة باللتز�مات �لنا�سئة عن �تفاقيات �لت�سهيالت �ملربمة مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�سندوق �لتنمية �ل�سناعي.

ورغم ��ن �سركة ���سمنت جنر�ن تنوي دفع ��رباح �إلى م�ساهميها، �إل ��نها ل تقدم ��ي �سمان با�نه �سيتم دفع ��ي ��رباح فعليًا، كما ل تقدم ��ي �سمانات ب�سا�ن �ملبلغ �لذي 
�سيتم دفعه يف ��ية �سنة حمددة. وعلى وجه �لتحديد، ل ينبغي �لنظر �إلى دفع �ل�رباح يف �ل�سابق على ��نه �سمان لدفع �ملزيد من �ل�رباح يف �مل�ستقبل. هذ� ويخ�سع 

توزيع �ل�رباح لقيود حمددة و�ردة يف لئحة �لنظام �ل��سا�سي لل�سركة �لو�رد ملخ�س لها يف ق�سم »ملخ�س �لنظام �ل��سا�سي«.
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الرسملة والمديونية. 11

يو�سح �جلدول �لو�رد ��دناه ر���س مال �ل�سركة ومديونياتها بح�سب ما مت ��ستخال�سه من �لقو�ئم �ملالية �ملدققة يف �ل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م و2009م 
و2010م، و2011م. ويتعني قر�ءة �جلدول �لتايل بالقرت�ن مع »�لقو�ئم �ملالية« لل�سركة، مبا ي�سمل �لإي�ساحات �مللحقة بها، يف �لق�سم �لو�رد حتت عنو�ن »تقرير 

�ملحا�سب �لقانوين«.

الجدول 11 1:رأسمال شركة أسمنت نجران ومديونياتها

باالألف ريال �سعودي
 كمايف 31 دي�سمرب

2011م
كمايف 31 دي�سمرب 

2010م
 كمايف 31 دي�سمرب

2009م
 كمايف 31 دي�سمرب

2008م

�لدين:

140.000109.550125.000478.072ق�سري �ل�جل

-553.500380.370260.000طويل �ل�جل

693.500489.920385.000478.072اإجمايل الدين

حقوق �مل�ساهمني:

1.219.0001.150.0001.150.0001.150.000ر���س �ملال

66946.20522.0346.827�لحتياطي �لنظامي

3.460101.791143.2437.783�ل�رباح �ملحتجزة

1.223.1281.297.9961.315.2771.164.610�إجمايل حقوق �مل�ساهمني

1.916.6281.787.9161.700.2771.642.682اإجمايل الر�سملة
�مل�سدر:�سركة ���سمنت جنر�ن

الرسملة 2   22
تا��س�ست �ل�سركة يف 9 ��كتوبر 2005م بر���س مال مليار ومائة وخم�سون مليون ريال �سعودي )1.150.000.000 ريال �سعودي( مق�سم �إلى 115 مليون �سهم ب�سعر 

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد. 

بلغ ر���س مال �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب2011م مليار ومائتني وت�سعة ع�سر مليون ريال �سعودي )1.219.000.000 ريال �سعودي( مق�سم �إلى 121،9 مليون �سهم 
بقيمة ��سمية تبلغ ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد. توؤكد �ل�سركة ��ن ر���سمالها لي�س خا�سع ل�ي من حقوق �خليار.

و�سوف ُت�سنف �ل��سهم �لتي ُتباع يف �لكتتاب بالت�ساوي مع �ل��سهم �ل�خرى يف �ل�سركة فيما يتعلق با�ي ��رباح يتم �لإعالن عنها يف ��عقاب �لكتتاب.
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المديونية 2   22
يو�سح �جلدول �لتايل �لقرو�س �حلالية و�لقرو�س �مل�ستقبلية �ملتوقعة:

الجدول 11 2: القروض الحالية والمستقبلية المتوقعة

الت�سهيالت 
واملمولون

تاريخ التوقيع

اإجمايل الت�سهيل 
االئتماين واملبلغ 

امل�سحوب كما يف 31 
دي�سمربر2011م

�سعر الفائدة / 
العمولة والر�سيد 

القائم كما يف 30 
�سبتمرب2011م

ال�شروط االأ�شا�شيةال�سمانجدول ال�سداد

قر�س ل�جل من 
�سندوق �لتنمية 

�ل�سناعية 
�ل�سعودي

23 دي�سمرب 2008م 
�ملعدل يف 14 يونيو 

2010م

454،6 مليون ريال 
�سعودي مت �سحبه 

بالكامل 

بدون فائدة بلغت 
ر�سوم تقييم 34 

مليون ريال �سعودي 
440مليون ريال 

�سعودي.

و�جب �ل�سد�د على 
14 ق�سط ن�سف 
�سنوي بد�ية من 
16 يوليو 2011م 

ُيدفع �لق�سط 
�ل�خري يف 2017م

�لقر�س م�سمون 
ب�سند�ت دفع مدعومة 

برهن عقاري على 
كافة �ملمتلكات و�لآلت 

و�ملعد�ت با�ستثناء 
وحدة �لطو�حني

بالإ�سافة �لى �سمانات 
�سخ�سية من ثالث 

م�ساهمني

-

ت�سهيل تي�سري 
�لتد�ول من 

�لبنك �ل�هلي 
�لتجاري

45 مليون ريال مت 11 �بريل 2011م
�سحبه بالكامل

�سايرب + 1،75% يف 
�ل�سنة 45 مليون ريال 

�سعودي

ُي�سدد كاماًل يف 
30مار�س 2012م

1( ��مر دفع للبنك مببلغ 
45 مليون ريال �سعودي

-

ت�سهيل تورق من 
�لبنك �ل�سعودي 

�لفرن�سي

8 ��كتوبر 2011م 
يحكمها خطاب �تفاق 

رئي�سي لتاريخ 18 
�بريل 2011م

500 مليون ريال 
�سعودي مت �سحب 

193،5 مليون ريال 
�سعودي

معدل �لريبور + 
2،25% �سنويًا 193،5 

مليون ريال �سعودي

�سنتان بـ20 
اأق�شاط ربع 

�سنوية بد�ية 
من 30 �سبتمرب 

2013م �آخر دفعة 
م�ستحقة يف 30 

يونيو 2018م

1( �سند ل�مر مقابل 
500 مليون ريال �سعودي 

م�ستحقة �لدفع عند 
�لطلب، و�لذي يغطي 

مرفق متعدد �ل�غر��س.
2( تعهد لتخ�سي�س 

�ية عائد�ت من قر�س 
�سندوق �لتنمية 

�ل�سناعية �ل�سعودية 
بجانب وثيقة �لتا�مني 

�لتي تغطي خط �لإنتاج 
�لثالث و تقدمي طلب 

�لإكتتاب مع �لهيئة

1( ل يتم توزيع ��ية 
��رباح بعد 30 �بريل 

2012 يف حال مل 
يتحقق �لإكتتاب 

�لعام قبل هذ� 
�لتاريخ.

2( ل تلتزم بتوفري 
ت�سهيالت �إ�سافية 
�إذ� مل يتم �لطرح 

�لعام ��و ل�ية ���سباب 
�خرى.

3(��ي تكاليف 
�إ�سافية للتو�سعة 
تتحملها �ل�سركة.

متويل ق�سري 
�ل�جل من 

�لبنك �ل�سعودي 
�لفرن�سي �ملتعلق 
حتديدً� بالتمويل 

�جلزئي من 
��جل خط �لإنتاج 

�لثالث

40 مليون ريال 18 ��بريل 2011
�سعودي )ت�سهيل 

متعدد �ل�غر��س( مت 
�سحب 25مليون ريال 

�سعودي )تورق(

معدل �لريبور 
+ 2،25% �سنويًا 

25مليون ريال 
�سعودي

ُي�سدد خالل 60 
يومًا ويكون على 
���سا�س �لرتحيل

1( ��مر دفع مببلغ 40 
مليون ريال �سعودي

-

�مل�سدر:�إد�رة �سركة ���سمنت جنر�ن
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ل يوجد ��ي قرو�س ��و رهون عقارية ��و حقوق ��و ر�سوم ��و م�سوؤوليات طارئة ��و �سمانات على �ل�سركة يف تاريخ 31 دي�سمرب2011م، با�ستثناء تلك �لتي مت �لإف�ساح 
عنها يف »�لقو�ئم �ملالية« لل�سركة، و �لإي�ساحات �ملرفقة بها، يف �لق�سم �لو�رد حتت عنو�ن »تقرير �ملحا�سب �لقانوين« ويف مو��سع ��خرى من هذه �لن�سرة.

يبني �جلدول �لتايل �إجمايل �لقرو�س �لتي تكبدتها �ل�سركة و�ملبالغ �ملتبقية من �لقرو�س �حلالية كما يف 31 دي�سمرب 2011م:

الجدول 11 3: إجمالي القروض ومالءة الدين

اإجمايل القرو�س ومالءة الدين كما يف 31 دي�سمرب 2011م

مالءة الديناملبلغ امل�سحوباإجمايل الت�سهيل )بالريال �سعودي(

-454،55454،55�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

-45،0045،00�لبنك �ل�هلي �لتجاري

500،00193،50306،50�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )�لتورق(

40،0022،5717،43�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )قر�س ق�سري �ل�جل(

1.039،55715،6323،93االإجمايل

ملكية الشركة 2   22
يو�سح �جلدول �لتايل هيكل ملكية �سركة ���سمنت جنر�ن كما يف 1433/02/06هـ �ملو�فق 2011/12/31م للم�ساهمني �لذين ميلكون 5% فا�كرث من �ل��سهم:

الجدول 11 2: المساهمون الذين يملكون 2% فأكثر من األسهم

ن�سبة امللكية غري املبا�سرةن�سبةامللكية املبا�سرةعدد االأ�سهماال�سم

ل يوجد26،09%31.798.940ماجد بن �إبر�هيم عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم

ل يوجد13،04%15.898.940عبد �هلل بن عبد �لعزيز �سالح �لر�جحي

0،041%7،205%8.783.176حممد بن مانع �سلطان ��با �لعال

ل يوجد6،35%7.736.940عبد �للطيف �سعود �لبابطني و��خو�نه للتجارة و�ملقاولت

ل يوجد6،09%7.420.000جمموعة �سكاب

ل يوجد6،09%7.420.000�ل�مري م�سعل بن �سعود بن عبد �لعزيز

64،37%78.461.746االإجمايل
�مل�سدر: �إد�رة �سركة ���سمنت جنر�ن
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استخدام المتحصالت. 12

إجمالي المتحصالت 2   22
�ملتعلقة  �لتكاليف  لت�سوية جميع  �سعودي  ريال  مليون  �سعودي،�سي�ستخدم منها 24،5  ريال  �لكتتاب )850.000.000(  �إجمايل متح�سالت  يبلغ  ��ن  �ملتوقع  من 
�لتعهد  ور�سوم  �لتقارير  رفع  عن  �خلرب�ء  ��و  بالرتويج  �لقائمني  ��و  �مل�سوؤولني  و�ملحا�سبني  �لقانوين  و�مل�ست�سار  �ملاليني  �مل�ست�سارين  ر�سوم  ت�سمل  و�لتي  بالطرح 
بالتغطية ور�سوم �جلهات �مل�ستلمة ور�سوم �لت�سويق و�لطباعة و�لتوزيع ف�ساًل عن ر�سوم ��خرى �ملرتبطة بالكتتاب. ��ما �سايف متح�سالت �لكتتاب �ملقدرة بحو�يل 
)825.500.000( منها )1( 467.135.882 ريال �سعودي �سيتم دفعها �إلى �ل�سركة و)2( 358.364.118 ريال �سعودي �سيتم دفعها �إلى �مل�ساهمني �لبائعني. 
حيث �ستكون �ل�سركة م�سئولة عن �لتكاليف �ملتعلقة باإ�سد�ر �ل��سهم �جلديدة فقط، بينما �سيتحمل �مل�ساهمون �لبائعون �مل�ساريف �ملتعلقة ببيع ���سهمهم وفق ن�سبة 

ملكية كل م�ساهم بائع لال��سهم �ملطروحة.

وتنوي �ل�سركة ��ستخد�م متح�سالت �لكتتاب لتمويل �لتو�سع يف م�سنعها �لرئي�سي يف �سلطانة مبنطقة جنر�ن على بعد نحو 240 كم �سمال �سرق جنر�ن، من خالل 
زيادة نطاق عمليات �لتنقيب وتركيب خط ثالث لإنتاج �لكلنكر و�ل��سمنت وتنفيذ �ل�هد�ف �لعامة لل�سركة، بح�سب ما هو مبني ��دناه بالتف�سيل.

يقر ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��نه مل يتم تقدمي ��ي عمولت ��و خ�سومات ��و ��تعاب و�ساطة ��و ��ي عو�س غري نقدي خالل �لعامني �ل�سابقني مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب 
�لإدر�ج �ملتعلقة باإ�سد�ر ��و بيع ��ي ��ور�ق مالية من قبل �ل�سركة ل�ي من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، ��و كبار �لتنفيذيني، ��و �لقائمني بالرتويج ��و �خلرب�ء.

الخط الثالث 2   22
�سهدت �ململكة �لعربية �ل�سعودية منذ عام 2000م منوً� ثابتًا ومتو��ساًل يف ��ستهالك �ل��سمنت، مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 10% �سنويًا على مد�ر �ل�سنو�ت من 
2000م �إلى 2010م. تتوقع �ل�سركة ��ن معدلت منو �ل�سكان و�رتفاع ���سعار �لنفط وبر�مج �مل�ساريع �لعقارية وم�ساريع �لبنية �لتحتية �لكربى �لتي ��علنت حكومة 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية ��نها �سُتنفذ على مد�ر �ل�سنو�ت �لقادمة ت�سري �إلى منو قوي يف �لطلب على �ل��سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �مل�ستقبل. وتنوي 
�ل�سركة ��ستغالل هذ� �ل�مر لزيادة حجم مبيعاتها يف �ملنطقة �لرئي�سية لعملياتها، وهي �ملنطقة �جلنوبية من �ململكة، وكذ� زيادة ح�ستها �ل�سوقية يف منطقة مكة 

�ملكرمة. 

ومن ��جل ��ستغالل هذه �لفر�س، تنوي �ل�سركة �إن�ساء �خلط �لثالث، �لذي �سيزيد �لطاقة �لإنتاجية يف �مل�سنع �لرئي�سي مبعدل 6.000 طن يوميًا من �لكلنكر. 
و�سوف يعمل هذ� على زيادة �لطاقة �لإنتاجية �لإجمالية يف �مل�سنع �لرئي�سي �إلى 15.000 طن يوميًا من �لكلنكر ��ي ما يعادل 5 مليون طن من �ل��سمنت �سنويًا. 

و�سيكون �خلط �لثالث مماثل للخط �ل�ول يف �لتقنية وطاقة �ملعد�ت مما �سيعود بالوفر على �ل�سركة من حيث �لت�سغيل و�ل�سيانة وتكلفة قطع �لغيار.

وقد بد��ت ��عمال بناء �خلط �لثالث يف 7 يناير عام 2012م، ومن �ملتوقع �ن يبد�� �لإنتاج �لتجريبي لهذ� �خلط يف نهاية �لربع �لثاين من عام 2013م، و�لإنتاج 
�لتجاري يف �لربع �لر�بع من عام 2013م وبت�سغيل هذ� �خلط �ستزيد طاقة �إنتاج �لكلنكر �لإجمالية لل�سركة لت�سل �إلى 15.000 طن من �لكلنكر يوميًا وطحن 

�ل��سمنت لت�سل �إلى 20.200 طن يوميًا.

له  �لتابعني  �ملهند�سني  ومكاتب  عماله  ل�سكن  �ل��سا�سية  �لتجهيز�ت  وترتيب  بنقل  قام  حيث  2011م  دي�سمرب   1 يف  �ملوقع  �لثالث  �خلط  م�سروع  مقاول  ��ستلم 
وم�ستودعات �ملعد�ت وور�س �ل�سيار�ت وم�سنع �خلر�سانة �جلاهزة. 

يف 7 يناير 2012م بد��ت �عمال �حلفر يف �ملوقع �لتي غطت خط �لإنتاج وخز�نات �لوقود و�حلي �ل�سكني و ��جنز 95% منها وجتري حاليًا ��عمال �لتجهيز ل�سب 
خر�سانات �لقو�عد يف �ل��سبوع �لثالث من �سهر مار�س 2012م.

و�سي�سمل �مل�سروع تو�سعة حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية وخز�نات �لوقود وحمطة حتلية �ملياه ومعاجلة �ل�سرف �ل�سحي و�مل�ستودعات ومعد�ت �إ�سافية للمحاجر.

و�ستفي حماجر �ل�سركة وخمترب�تها ومر�فق �خلدمات �مل�ساندة بتوفري �لدعم �لفني و�ملادي �لالزم للخط �لثالث مما �سي�ساعد على خف�س �لتكلفة �لر���سمالية 
للخط الثالث وتكلفة االإنتاج للخطوط الثالثة.

وُتقدر �ل�سركة ��نه مبجرد ��ن يبد�� �خلط �لثالث عمليات �لت�سغيل �لكاملة، ف�سوف حتتاج �إلى توظيف نحو 257 موظف �إ�سايف يف �مل�سنع �لرئي�سي. وبناًء عليه، تنوي 
�ل�سركة ��ستخد�م جزء من �سايف متح�سالت �لكتتاب من ��جل �لتو�سع يف �ملجمعات �ل�سكنية ومن�ساآت �لعمال �ل�خرى �ملتاحة يف �مل�سنع �لرئي�سي.

كما ��ن ت�سغيل �خلط �لثالث �سيزيد �لطلب على �ملياه يف �ملوقع �لرئي�سي. و�سوف يلزم توفري مياه �إ�سافية ل�غر��س ت�سمل تربيد �ملعد�ت ومكافحة �حلريق و�ل�سرب 
�ملياه �حلايل ونظام �ل�سخ  �لرئي�سي وزيادة خمزون  �إ�سافيني يف �ملوقع  ��ستخد�م جزء من متح�سالت �لكتتاب حلفر بئرين  �ل�سركة  �لعامة. وتنوي  و�ل�سحة 

و�ملعاجلة.
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الجدول 12 1: مصادر واستخدامات التمويل للخط الثالث

ا�ستخدامات التمويلم�سادر التمويل

946.575.000عقد �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة297.026.118�لنقدية �لد�خلية

168.300.000م�سروع ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية

35.625.000م�ساريف ما قبل �لت�سغيل500.000.000متويل بنكي

22.875.000فو�ئد �ملدفوعة ��ثناء فرتة �لإن�ساء467.135.882متح�سالت �لكتتاب

20.662.000ر���س �ملال �لعامل*

70.125.000للطو�رئ**

1.264.162.000االإجمايل1.264.162.000االإجمايل

*ر���س �ملاللعامل: تتوقعال�سركة ��ن يبد�� �خلط �لثالث �لعمل يف �لربع �لر�بع من عام 2013م. لهذ� فاإن �ل�سركة بحاجة �إلى �حلفاظ على �ملخزون من �ملو�د �خلام، مثل �حلجر �جلريي و�لطني وغريها من �ملو�د 
�مل�سافة. بالإ�سافة �إلى �حلفاظ على بع�س �ل�سلع تامة �ل�سنع.وتعترب مبيعات �ل�سركة �لآجلة من �سمن ر���س �ملال �لعامل.

**�لطو�رئ:يف �مل�ساريع �لكبرية، ميكن للتكاليف �ن تتجاوز ما هو متوقع و�حتمال �لنفقات غري �ملتوقعة �ن حتدث، لذلك تخطط �ل�سركة لتخ�سي�س 12،5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م، و 57،6 مليون ريال 
�سعودي لعام 2013م وذلك للحفاظ �مليز�نية �لر���سمالية.

كما هو مبني يف �جلدول ��عاله، تنوي �ل�سركة �لوفاء بتكاليف �ل�ستثمار �ملرتبطة باخلط �لثالث من متح�سالت �لكتتاب ومن متويل �لدين. وقد قامت �ل�سركة 
�سعودي، )ملزيد من  ريال  مليون  يبلغ 500  �إجمايل  بحد  ت�سهيالت  توفري  �لبنك على  و�فق مبوجبه  و�لذي  �لفرن�سي،  �ل�سعودي  �لبنك  مع  �تفاقية متويل  بتوقيع 

�ملعلومات ف�ساًل مر�جعة ق�سم 15-4-2 من هذه �لن�سرة(. 

عقد اإلنشاء والتأسيس مع شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  2   22
المحدودة

���سندت �ل�سركة عقد �إن�ساء وتا��سي�س �خلط �لثالث �إلى �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة )للح�سول على معلومات �إ�سافية، ف�ساًل مر�جعة ق�سم 5-15(. 
�لعقد مع �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة، و�لذي ي�سمل ��عمال هند�سية وم�سرتيات و�ن�ساء �خلط �لثالث، يبلغ قيمته �لإجمالية 1.056.375.000 

ريال �سعودي )دون ��ن ت�سمل �لعالو�ت �لتحفيزية �ملختلفة �لتي تبلغ قيمتها �إجماًل 16.875.000 ريال �سعودي(. 

�إنتاجية قدرها 35  �سعودي بطاقة  ريال  بالغة 183 مليون  �إجمالية  بتكلفة  تتا�لف من خم�س مولد�ت ديزل  و�لتي  �لكهرباء،  لتوليد  �لعقد تطوير حمطة  يت�سمن 
ميجاو�ت من �لكهرباء. يف فرب�ير 2012م طلبت �ل�سركة تعديل هذ� �لعقد21 مبوجب ��مر تغيري يعدل نطاق �لعقد �ملتعلق باخلط �لثالث، لي�سمل هند�سة وتوريد 
و�ن�ساء مولدين ديزل فقط ب�سعة توليد �لكهرباء قدرها 14 ميجاو�ت. حيث �ستقوم �ل�سركة بتغطية �حتياجاتها �ملتوقعة من �لكهرباء باإن�ساء م�سنع لإ�ستغالل 

�لطاقة �حلر�رية، و�لذي مت مناق�سته ��دناه. 

ونتيجة لتعديل عقد ن�سما �ملتعلق باخلط �لثالث، �سينخف�س �إجمايل تكلفة هند�سة وتوريد و�ن�ساء �خلط �لثالث بقيمة 109،80 مليون ريال �سعودي لي�سل �إلى 
946،57 مليون ريال �سعودي.

يبني �جلدول �لتايل تفا�سيل تكلفة عقد �لإن�ساء من �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة

جدول 12 2: تفاصيل تكلفة المشروع بناءًا على عقد اإلنشاء مع شركة نسما وشركاهم 
للمقاوالت المحدودة

بالدوالر االأمريكيبالريال ال�سعودي

843.750.000225.000.000�إجمايل تكلفة م�سروع �خلط �لثالث

73.200.00019.520.000حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية

22.500.0006.000.000�ملجمعات �ل�سكنية للعمال

7.125.0001.900.000حمطة حتلية �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي

946.575.000252.420.000اإجمايل قيمة عقد ن�سما للخط الثالث

تفا�سيل �لتكلفة

�إعد�د وت�سغيل

21 تتوقع �ل�سركة تعديل �لعقد مع ن�سما يف مار�س 2012م.
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بالدوالر االأمريكيبالريال ال�سعودي

675.000180.000�سكن للعمال

25.312.5006.750.000خط �لإنتاج �لثالث

1.499.681399.915حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية

27.487.1817.329.915اإجمايل تكاليف االإعداد والت�سغيل

�لت�سميم

450.000120.000�سكن �لعمال

16.875.0004.500.000خط �لإنتاج �لثالث

997.039265.877حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية

18.322.0394.885.877اإجمايل تكلفة الت�سميم

�لآلت و�ملعد�ت �ل��سا�سية

351.222.75093.659.400خط �لإنتاج �لثالث

26.874.7617.166.603حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية

31.999.9998.533.333�سهاريج �لوقود

410.097.510109.359.336اإجمايل تكلفة االآالت واملعدات االأ�سا�سية

�لإن�ساء�ت

21.375.0005.700.000�سكن �لعمال

450.339.750120.090.600خط �لإنتاج �لثالث

11.828.5203.154.272حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية

7.125.0001.900.000حمطة حتلية �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي

490.668.270130.844.872اإجمايل تكلفة االإن�ساءات

946.575.000252.420.000اإجمايل قيمة العقد للخط الثالث

5.625.0001.500.000�لعالو�ت �لتحفيزية*

11.250.0003.000.000عالو�ت �إ�سافية**
*�إذ� ��جنزت �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة �مل�سروع خالل و�حد وع�سرين �سهرً�

**�إذ� حقق �مل�سنع ��د�ًء بو�قع 7.000 طن يف �ليوم ملدة ��سبوع و�حد خالل فرتة �لتعاقد �لبالغة 23 �سهرً�

عقد إنشاء مصنع توليد الكهرباء مع شركة سينوما إلستغالل  2   22
الطاقة الحرارية المحدودة

يف 1 مار�س 2012م، ���سندت �ل�سركة عقد �إن�ساء وتا��سي�س م�سنع لإ�ستغالل �لطاقة �حلر�رية �إلى �سركة �سيمونا لإ�ستغالل �لطاقة �حلر�رية �ملحدودة. و�لذي ي�سمل 
هند�سة وتوريد و�إن�ساء م�سنع لإ�ستغالل �لطاقة �حلر�رية �ملبددة و�لذي �سيكون �ل�ول من نوعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، بقيمة �إجمالية تبلغ 168،30 مليون 

ريال �سعودي.

و�سوف ي�ستوعب هذ� �مل�سنع بع�سًا من �حلر�رة �ملنبعثة من �ل�فر�ن و�لغاليات �مل�ستخدمة يف عملية �حلرق، و�سيولد طاقة �سافية قدرها 25،17ميجاو�ت. ويتمثل 
�لهدف من بناء م�سنع ��سرتجاع �حلر�رة �ل�سائعة يف تخفي�س �نبعاثات ثاين ��ك�سيد �لكربون من �مل�سنع �لرئي�سي، مما �سي�سمح بالتايل ل�سركة ��سمنت جنر�ن 

باحلفاظ على مكانتها ك�سركة �سديقة للبيئة. و�سيقلل هذ� �مل�سنع ��ي�سا من �عتماد �ل�سركة على زيت �لوقود �لثقيل مبا يقارب 38.750م3 �سنويا.

�ستبلغ تكلفة �إن�ساء م�سنع لإ�ستغالل �لطاقة �حلر�رية �ملبددة 168،30 مليون ريال �سعودي. �إل ��ن �ل�سركة، وبعد تركيب �مل�سنع، �ستكون بحاجة �إلى مولدين ديزل 
فقط بطاقة �نتاجية قدرها 14 ميجاو�ت من �لكهرباء.. مما �سيوؤدي �إلى خف�س تكلفة �ن�ساء حمطة تقليدية لتوليد �لكهرباء و�لتي تت�سمن خم�س مولد�ت ديزل  

مببلغ 109.800.000 ريال �سعودي. 

ويبني �جلدول ��دناه تفا�سيل �لقيمة �لإجمالية للعقد.
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جدول 12 3: تفاصيل تكلفة عقد اإلنشاء مع شركة سينوما إلستغالل الطاقة الحرارية المحدودة

بالدوالر االأمريكيبالريال ال�سعوديم�سروع اإ�ستغالل الطاقة احلرارية

304.67181.245�إعد�د وت�سغيل

304.67181.245�لت�سميم

158.550.54342.280.145�لآلت و�ملعد�ت �ل��سا�سية

9.140.1162.437.364�لإن�ساء�ت

168.300.00044.880.000اإجمايل قيمة عقد �سينوما الإ�ستغالل الطاقة احلرارية

جدول 12 2: الجدول الزمني لمراحل المشروع والتكلفة المطلوبة حسب العقود مع شركة نسما 
وشركاهم للمقاوالت المحدودة وشركة سينوما إلستغالل الطاقة الحرارية المحدودة

بالريال ال�سعودي

االإجمايل2011201220132014

2.336.41027.487.181-4.123.07721.027.694االإعداد والت�سغيل

1.557.37318.322.039-2.748.30614.016.360الت�سميم

�لآلت و�ملعد�ت �ل��سا�سية

61.514.627--1561.514.627% �لدفعة �ملقدمة

51.513.750--1051.513.750% �لدفعة �ل�ولى

23.544.984203.807.572227.352.556-70%عند �ل�سحن

34.858.288-13.727.22021.131.068-10% عند �لت�سليم*

34.858.28934.858.289---10% �لدفعة �لنهائية

اإجمايل االآالت واملعدات 
االأ�سا�سية

113.028.37737.272.294224.938.64034.858.289410.097.510

73.600.24074.128.650301.232.57741.706.803490.668.270االإن�ساءات**

193.500.000146.444.908526.171.21780.458.875946.575.000االإجمايل لعقد ن�سمة

م�سروع اإ�ستغالل الطاقة 
احلرارية

-67.227.78084.242.22016.830.000168.300.000

��ستخد�مات �لتمويل

3.894.3941.649.55724.607.7185.473.33135.625.000م�ساريف ماقبل �لت�سغيل

22.875.000-8.738.76214.136.238-فو�ئد ��ثناء �لإن�ساء

20.662.000-20.662.000--ر���س �ملال �لعامل

70.125.000-12.500.00057.625.000-طو�رئ

197.394.394236.561.007727.444.393102.762.2061.264.162.000اإجمايل ا�ستخدامات التمويل

م�سادر �لتمويل

190.369.518102.762.206297.026.118-3.894.394�لنقدية �لد�خلية

500.000.000-306.500.000-193.500.000متويل بنكي

467.135.882-236.561.007230.574.875-متح�سالت �لكتتاب

197.394.394236.561.007727.444.393102.762.2061.264.162.000اإجمايل م�سادر التمويل
*باإعتبار ��ن 50% من �ملعد�ت �سيتم ت�سليمه يف عام 2012م و 50% يف عام 2013م

**باإعتبار ��ن 50% من �لإن�ساء�ت �ملدنية �ستح�سل يف عام 2012م و50% يف عام 2013م
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جدول 12 2: الجدول الزمني للدفعات المرحلية للتكلفة المطلوبة للخط الثالث حسب العقد 
مع شركة نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة والعقد مع شركة سينوما إلستغالل الطاقة 

الحرارية )الربع سنوي(

بالريال ال�سعودي

اإجمايل التكلفةال�سنةالتكلفةالفرتة الزمنية

2011197.394.394م197.394.394تكاليف مت تكبدها يف �لربع �لر�بع من عام 2011م

18.846.580تكاليف متوقعة للربع �ل�ول من عام 2012م

2012236.561.007م
67.209.482تكاليف متوقعة للربع �لثاين من عام 2012م

71.190.097تكاليف متوقعة للربع �لثالث من عام 2012م

79.314.848تكاليف متوقعة للربع �لر�بع من عام 2012م

255.646.369تكاليف متوقعة للربع �ل�ول من عام 2013م

2013727.444.393م
226.528.737تكاليف متوقعة للربع �لثاين من عام 2013م

128.296.532تكاليف متوقعة للربع �لثالث من عام 2013م

116.972.755تكاليف متوقعة للربع �لر�بع من عام 2013م

33.389.781تكاليف متوقعة للربع �ل�ول من عام 2014م

2014102.762.206م
69.372.425تكاليف متوقعة للربع �لثاين من عام 2014م

-تكاليف متوقعة للربع �لثالث من عام 2014م

-تكاليف متوقعة للربع �لر�بع من عام 2014م

1.264.162.000اإجمايل التكاليف املتوقعة 

�مل�سروع حاليًا يف مرحلة �لإعد�د و�لت�سغيل مع ما يزيد عن 100 موظف من �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة يف �ملوقع، ومن �ملتوقع و�سول �ملزيد من 
�ملوظفني يف وقت قريب. وجتري حاليًا بع�س ��عمال �حلفريات و �مل�سح �لفني للموقع.
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وصف األسهم. 13

رأس المال 2   22
مدفوع  �سعودي  ريال   1.219.000.000 )منها  مت�ساوية  عادية  ���سهم   170.000.000 �إلى  مق�سم  �سعودي  ريال   1.700.000.000 �ل�سركة  مال  ر���س  يبلغ 
بالكامل، بينما �سيتم دفع �ملتبقي منه بقيمة 481.000.000 ريال �سعودي بعد �كتمال �لكتتاب(، بقيمة ��سمية 10 ريال �سعودي لكل �سهم. ويجوز بقر�ر من 
اجلمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�شادية وبعد موافقة ال�شلطات املخت�شة زيادة راأ�شمال ال�شركة مرة واحدة اأو عدة مرات ب�شرط اأن يكون 
ر���س �ملال �ل��سلي قد ُدفع بالكامل ومع مر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات. ويعني �لقر�ر طريقة زيادة ر���س �ملال ويكون للم�ساهمني ��ولوية �لكتتاب بال��سهم 
�جلديدة عند �إ�سد�ر هذه �ل��سهم نظري مقابل. ويتعني �إخطار هوؤلء �مل�ساهمني بحقوق �ل�ولوية عن طريق �لن�سر يف جريدة يومية ��و من خالل �إخطار�ت يتم 
�إر�سالها عرب �لربيد �مل�سجل. ويتعني على �مل�ساهمني �إبد�ء رغبتهم يف ممار�سة حقوقهم خالل خم�سة ع�سر )15( يومًا من ن�سر قر�ر زيادة ر���س �ملال يف جريدة 
يومية اأو با�شتالمهم لالإخطار امل�شار اإليه اأعاله. وتوزع تلك االأ�شهم على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب وفق ن�شبة ما ميلكون من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط 
��ل يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �ل��سهم �جلديدة. ويوزع �لباقي من �ل��سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �ل��سليني �لذين طلبو� ��كرث من ن�سيبهم بن�سبة ما 

ميلكون من ���سهم ���سلية على ��ل يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �ل��سهم �جلديدة. وُيطرح ما تبقى من �ل��سهم �جلديدة لالكتتاب �لعام.

يجوز لل�سركة بناء على مربر�ت مقبولة تخفي�س ر���س مالها �إذ� ز�د عن حاجتها ��و �إذ� منيت �ل�سركة بخ�سائر. ويتعني �تخاذ هذ� �لقر�ر من خالل قر�ر تعتمده 
�جلمعية �لعامة يف �جتماع غري عادي كما يلزم مو�فقة وزير �لتجارة و�ل�سناعة وهيئة �ل�سوق �ملالية. ول ي�سدر هذ� �لقر�ر �إل بعد قر�ءة تقرير مر�قب �حل�سابات 
عن �ل��سباب �ملوجبة لذلك �لتخفي�س، وعن �للتز�مات �لتي على �ل�سركة �لوفاء بها و��ثر �لتخفي�س على هذه �للتز�مات مع مر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات. 
ويبني �لقر�ر طريقة �لتخفي�س. و�إذ� كان �لتخفي�س نتيجة لزيادة ر���س مال �ل�سركة عن حاجتها وجب دعوة �لد�ئنني �إلى �إبد�ء �عرت��ساتهم عليه خالل �ستني 
)60( يومًا من تاريخ ن�سر قر�ر �لتخفي�س يف جريدة يومية توزع يف �ملدينة �لتي يقع فيها �ملقر �لرئي�سي لل�سركة. فاإذ� �عرت�س ��حد �لد�ئنني وقدم �إلى �ل�سركة 

م�ستند�ت تثبيت �لدين خالل �ملهلة �ملذكورة ��عاله، وجب على �ل�سركة ��ن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حاًل ��و ��ن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجاًل.

األسهم 2   22
تكون �ل��سهم ��سمية ول يجوز ��ن ت�سدر با�قل من قيمتها �ل�سمية، و�إمنا يجوز ��ن ت�سدر با�على من هذه �لقيمة �ل�سمية، ويف هذه �حلالة �ل�خرية ي�ساف فرق 
�لقيمة �إلى �لحتياطي �لنظامي ولو بلغ حده �ل�ق�سى. علمًا با�ن �ل�سهم غري قابل للتجزئة. فاإذ� متلك عدة ���سخا�س �سهمًا و�حدً�، وجب عليهم ��ن يختارو� ��حدهم 

لينوب عنهم يف ��ستعمال �حلقوق �ملرتبطة بال�سهم. ويف تلك �حلالة، يكون هوؤلء �ل��سخا�س م�سئولون بالت�سامن عن �للتز�مات �لنا�سئة عن ملكية �ل�سهم.

نقل ملكية األسهم 2   22
يخ�سع نقل ملكية �ل��سهم للقو�عد و�ل�نظمة �لتي حتكم �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(.

حقوق التصويت 2   22
يحق لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا فا�كرث ��ن يح�سر �جلمعيات �لعامة، كما يجوز لكل م�ساهم ��ن يفو�س م�ساهمًا �آخر، بخالف ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة، 
حل�سور �جلمعية �لعامة نيابة عنه. ويجب �حت�ساب �ل��سو�ت يف �جتماعات �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على ���سا�س �سوت و�حد لكل �سهم يتم متثيله 

يف �لجتماع.

ويجب �إقر�ر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لعادية با�غلبية مطلقة لال��سهم �ملمثلة يف �لجتماع. ويتم �إقر�ر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية با�غلبية �لثلثني )3/2( 
من �ل��سهم �ملمثلة يف �لجتماع. بيد ��نه �إذ� كان �لقر�ر �لذي �سيتم �إقر�ره يتعلق بزيادة ر���س �ملال ��و تخفي�سه، ��و مد فرتة �ل�سركة ��و حلها قبل �نتهاء �ملدة �ملحددة 
مبوجب �لنظام �ل��سا�سي ��و دمج �ل�سركة مع �سركة ��و موؤ�س�سة ��خرى، فلن يكون هذ� �لقر�ر �سحيحًا �إل �إذ� مت �إقر�ره با�غلبية ثالثة ��رباع )4/3( �ل��سهم �ملمثلة 

يف �لجتماع.

ويحق لكل م�ساهم مناق�سة �لبنود �لو�ردة على جدول ��عمال �جلمعية �لعامة وتوجيه ���سئلة �إلى ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ومر�قب �حل�سابات يف هذ� �ل�سدد. ويتعني 
على ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��و مر�قبو �حل�سابات �لرد على ���سئلة �مل�ساهمني �إلى �ملدى �لذي ل يعر�س م�سلحة �ل�سركة للخطر. و�إذ� ر��ى م�ساهم ��ن �لرد غري 

ُمر�ِس، فيمكنه �للجوء �إلى �جلمعية �لعامة �لتي ُيعترب قر�رها نهائيًا.

حقوق المساهمين 3   22
مينح كل �سهم حامله حقوقًا مت�ساوية يف موجود�ت �ل�سركة و��رباحها كما مينحه �حلق يف ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة و�لت�سويت فيها.
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الجمعية العامة العادية 3   22
تعترب �جلمعية �لعامة �ملنعقدة ح�سب �ل��سول متثل جميع �مل�ساهمني، وتنعقد يف جنر�ن.

وفيما عد� �ل�مور �لتي تخت�س بها �جلمعية �لعامة غري �لعادية، تخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية بجميع �ل�مور �ملتعلقة بال�سركة. وتنعقد �جلمعية �لعامة �لعادية 
مرة يف �ل�سنة على �ل�قل، خالل �ل�ستة )6( اأ�شهر التالية النتهاء ال�شنة املالية لل�شركة. كما يجوز الدعوة لعقد جمعيات عامة غري عادية مبوجب نف�ض ال�شروط 

�ملطبقة على �جلمعيات �لعامة �لعادية.

ُين�سر �إخطار بتاريخ وجدول ��عمال �جلمعية �لعامة يف �جلريدة �لر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف جنر�ن قبل خم�سة وع�سرين )25( يومًا على �ل�قل من �لوقت 
�ملحدد لذلك �لجتماع. ويعقد جمل�س �لإد�رة �جتماعًا للجمعية �لعامة �لعادية �إذ� طلب ذلك مر�قبو �حل�سابات ��و عدد من �مل�ساهمني ميثلون على �ل�قل خم�سة 

باملائة )5%( من ر���س مال �ل�سركة.

و�إذ� تعذر  �ل�سركة.  ر���س مال  باملائة )50%( من  �ل�قل خم�سني  �لن�ساب ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون على  �لعادية مكتمل  �لعامة  ول يعد �جتماع �جلمعية 
�حل�سول على ذلك �لن�ساب يف �لجتماع �ل�ول، فيجب عقد �جتماع ثاٍن خالل �ل�يام �لتالية. وُين�سر ذلك �لإخطار بنف�س �لطريقة �ملبينة ��عاله. وُيعد �لجتماع 

�لثاين �سحيحًا بغ�س �لنظر عن عدد �ل��سهم �ملمثلة يف ذلك �لجتماع.

ويجب ��ن يح�سر �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية م�ساهمون ميثلون على �ل�قل خم�سني باملائة )50%( من ر���س مال �ل�سركة، حتى يكتمل �لن�ساب. و�إذ� تعذر 
�لوفاء بهذ� �ملطلب يف �لجتماع �ل�ول، فيجب عقد �جتماع ثاٍن خالل �لثالثني )30( يومًا �لتالية. وُيعترب �لجتماع �لثاين مكتمل �لن�ساب �إذ� ح�سره عدد من 

�مل�ساهمني ميثلون على �ل�قل ربع ر���س مال �ل�سركة.

ويرت���س �جلمعية �لعامة رئي�س جمل�س �لإد�رة، ��و �ل�سخ�س �لذي يعينه يف حالة تغيبه. ويعني رئي�س جمل�س �لإد�رة �سكرتريً� لالجتماع وجامع لال��سو�ت. ويجب 
��و �لذين ينوب عنهم وكيل، وعدد �ل��سهم �لتي ميلكها كل منهم، وعدد �ل��سو�ت  ���سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين �سخ�سيًا  �إعد�د حما�سر �لجتماع بحيث تبني 
��ثناء  ��و �لر�ف�سة لتلك �لقر�ر�ت وملخ�سًا �ساماًل للمناق�سات �لتي د�رت  �إقر�ره يف �لجتماع، وعدد �ل��سو�ت �ملو�فقة  �ملتعلقة بتلك �ل��سهم، و�لقر�ر �لذي مت 

�لجتماع. ويجب ت�سجيل تلك �ملحا�سر ب�سفة منتظمة بعد كل �جتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ل�سكرتري وجامع �ل��سو�ت.

ُمدة الشركة 3   22
مدة �ل�سركة هي 99 �سنة هجرية تبد�� يف 1426/8/28هـ )�ملو�فق 2005/10/2م( وهو تاريخ �سدور �لقر�ر �لوز�ري باإعالن تا��سي�س �ل�سركة. ويجوز د�ئمًا متديد 

مدة �ل�سركة من خالل قر�ر ُتقره �جلمعية �لعامة يف �جتماع غري عادي قبل �نتهاء مدة �ل�سركة ب�سنة و�حدة على �ل�قل.
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ملخص النظام األساسي. 14

فيما يلي ملخ�س �لنظام �ل��سا�سي لل�سركة. �إ�سافة �إلى حقوق �مل�ساهمني �ملذكورة يف �لنظام �ل��سا�سي، هناك حقوق وم�سوؤوليات ��خرى للم�ساهمني مذكورة يف 
نظام �ل�سركات �ل�سادر عن وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة.

اسم الشركة 2   22
��سم �ل�سركة هو »�سركة ���سمنت جنر�ن«، �سركة م�ساهمة �سعودية.

أغراض الشركة 2   22
تقوم �ل�سركة مبز�ولة وتنفيذ �ل�غر��س �لتالية:

�إنتاج ���سمنت بورتالندي عادي ومقاوم مبوجب �لقر�ر �لوز�ري �ل�سناعي )1693( �ل�سادر بتاريخ 1425/11/28هـ. �

جتارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة ومو�د �لبناء. �

تا��سي�س ��و �ل�سرت�ك يف تا��سي�س �سركات �خلدمات �ل�سناعية بغر�س توفري �ل�سيانة و�خلدمات للم�سانع د�خل وخارج �ململكة. �

�إد�رة وت�سغيل م�سانع �ل��سمنت �لبورتالندي )عادي ومقاوم وغريهما(. �

متلك �ل�ر��سي و�لعقار�ت وبر�ء�ت �لخرت�ع و�ل�ستفادة منها يف حتقيق ��غر��سها �ل�سناعية د�خل وخارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية. �

�لوكالت �لتجارية. �

وتلتزم �ل�سركة يف �سبيل ممار�سة جميع ��غر��سها �ملذكورة باحل�سول على كافة �لرت�خي�س �لنظامية �لتي تتطلبها �ل�نظمة �ل�سائدة و�ملعمول بها يف �ململكة  �
�لعربية �ل�سعودية.

ويجوز ��ن يكون لل�سركة م�سلحة ��و ت�سرتك با�ي وجه من �لوجوه مع �لهيئات ��و �ل�سركات �لتي تز�ول ��عماًل �سبيهة با�عمالها ��و تكميلية لها ��و �لتي قد ت�ساعد  �
�ل�سركة على حتقيق غر�سها. وعالوة على ذلك، يجوز لل�سركة ��ن تتملك �ل��سهم ��و �حل�س�س يف �سركات ��خرى ��و ��ن تندمج معها ��و ت�سرتيها.

المقر الرئيسي للشركة 2   22
يقع �ملقر �لرئي�سي لل�سركة يف مدينة جنر�ن. ويجوز ملجل�س �إد�رة �ل�سركة �إن�ساء فروع ��و وكالت ��و مكاتب د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية ��و خارجها.

ُمدة الشركة 2   22
مدة �ل�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة هجرية تبد�� من تاريخ �سدور قر�ر معايل وزير �لتجارة و�ل�سناعة باإعالن تا��سي�سها. ويجوز �إطالة مدة �ل�سركة بقر�ر ت�سدره 

�جلمعية �لعامة غري �لعادية قبل �نتهاء ��جلها ب�سنة و�حدة على �ل�قل.

رأس مال الشركة 3   22
يبلغ ر���س مال �ل�سركة 1.700.000.000 ريال �سعودي )مليار و�سبعمائة مليون ريال �سعودي( مق�سم �إلى 170.000.000 )مائة و�سبعني مليون( �سهما ��سمية 

مت�ساوية �لقيمة، وتبلغ �لقيمة �ل�سمية لكل �سهم منها 10 ريال �سعودي )ع�سرة ريالت �سعودية(، كلها ���سهم عادية.

االكتتاب 3   22
�كتتب �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون يف )121.900.000( مائة وو�حد وع�سرون مليون وت�سعمائة ��لف �سهم من ���سهم �ل�سركة بقيمة )1.219.000.000( مليار ومائتان 
وت�سعة ع�سر مليون ريال �سعودي من �إجمايل )170.000.000( مائة و�سبعون مليون �سهم، �لبالغة قيمتها )1.700.000.000( مليار و�سبعمائة مليون ريال 

�سعودي ، �ملدفوع جزء منه عند �لتا��سي�س.

�لتزمت �ل�سركة بطرح 50% من ���سهم �ل�سركة لالكتتاب �لعام بالتكلفة �لفعلية وذلك ح�سب �لإجر�ء�ت �لتي حددتها �لهيئة وقد تنازل �ملوؤ�س�سون عن حقوق �ل�ولوية 
يف �لكتتاب.

األسهم 3   22
تكون �ل��سهم ��سمية ول يجوز ��ن ت�سدر با�قل من قيمتها �ل�سمية، و�إمنا يجوز ��ن ت�سدر با�على من هذه �لقيمة، ويف هذه �حلالة �ل�خرية ي�ساف فرق �لقيمة �إلى 
�لحتياطي �لقانون ولو بلغ حده �ل�ق�سى �ملبني يف نظام �ل�سركات. علمًا با�ن �ل��سهم غري قابلة للتجزئة. فاإذ� متلك ���سخا�س عديدون �سهمًا و�حدً� وجب عليهم ��ن 
يختارو� ��حدهم لينوب عنهم يف ��ستعمال �حلقوق �ملرتبطة بذلك �ل�سهم ويكون هوؤلء �ل��سخا�س م�سئولون بالت�سامن عن �للتز�مات �لنا�سئة عن ملكية �ل��سهم.
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تداول األسهم 3   22
تكون �ل��سهم عند �إدر�جها قابلة للتد�ول وفق قو�عد و��نظمة �لهيئة، ما عد� ���سهم �ملوؤ�س�سني، و�لتي ل يجوز نقل ملكيتها �إل وفق �لقو�عد و�ل�نظمة �ملعمول بها يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

سجل المساهمين 3   22
تتد�ول �ل��سهم �مل�سجلة عن طريق �لقيد يف �سجل �مل�ساهمني �لذي تعده �ل�سركة و�لذي يت�سمن ��سماء �مل�ساهمني وجن�سياتهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم ومهنهم 
و��رقام �ل��سهم �مل�سل�سلة و�لقدر �ملدفوع منها. ويوؤ�سر على �سهادة �ل��سهم مبا يفيد ت�سجيل ذلك �لقيد. ول يعتد بنقل ملكية ��ي �سهم م�سجل يف مو�جهة �ل�سركة ��و 

�لغري �إل من تاريخ �لقيد يف �ل�سجل �ملذكور ��و ��ستكمال �إجر�ء�ت نقل �مللكية عن طريق �لنظام �لآيل ملعلومات �ل��سهم.

ويفيد �لكتتاب يف �ل��سهم ومتلكها قبول �مل�ساهم لنظام �ل�سركة و�لتز�مه بالقر�ر�ت �لتي ت�سدر عن جمعيات �مل�ساهمني وفقًا ل�حكام هذ� �لنظام �سو�ء كان 
حا�سرً� ��و غائبًا و�سو�ء كان مو�فقًا على هذه �لقر�ر�ت ��و غري مو�فق عليها.

زيادة رأس المال  2   22
يجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية بعد �لتثبت من �جلدوى �لقت�سادية وبعد مو�فقة �ل�سلطات �ملخت�سة زيادة ر���سمال �ل�سركة مرة و�حدة ��و عدة مر�ت 
اأ�شهم جديدة لها نف�ض القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد ُدفع باأكمله ومع مراعاة ما يق�شي به نظام  من خالل اإ�شدار 

�ل�سركات. ويعني �لقر�ر �ملذكور طريقة زيادة ر���س �ملال.

يكون للم�ساهمني ��ولوية �لكتتاب بال��سهم �جلديدة �لنقدية، وُيعلن هوؤلء �مل�ساهمون با�ولويتهم عن طريق �إخطار ُين�سر يف جريدة يومية ب�سا�ن قر�ر زيادة ر���س 
املال و�شروط االكتتاب اأو عن طريق اإخطارهم بذلك بوا�شطة اإر�شال خطابات م�شجلة. ويبدي كل م�شاهم رغبته كتابة يف ا�شتعماله حقه يف االأولوية خالل خم�شة 

ع�سر )15( يومًا من تاريخ ن�سر �لإخطار ��و ��ستالم ذلك �لإخطار من خالل �لربيد �مل�سجل.

وتوزع تلك االأ�شهم على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب وفق ن�شبة ما ميلكون من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم 
�جلديدة. ويوزع �لباقي من �ل��سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �ل��سليني �لذين طلبو� ��كرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكون من ���سهم ���سلية على ��ل يتجاوز �إجمايل 

ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �ل��سهم �جلديدة، على ��ن يطرح ما تبقى من �ل��سهم لالكتتاب �لعام.

تخفيض رأس المال 22   22
يجوز لل�سركة بناء على مربر�ت مقبولة تخفي�س ر���سمالها �إذ� ز�د عن حاجتها ��و �إذ� منيت �ل�سركة بخ�سائر. ويتعني �لقيام بذلك من خالل قر�ر تقره �جلمعية 
�لعامة يف �جتماع غري عادي، ول ي�سدر �لقر�ر �إل بعد قر�ءة تقرير مر�قب �حل�سابات عن �ل��سباب �ملوجبة له، وعن �للتز�مات �لتي على �ل�سركة �لوفاء بها و��ثر 
�لتخفي�س يف هذه �للتز�مات مع مر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات. ويبني �لقر�ر طريقة �لتخفي�س. و�إذ� كان �لتخفي�س نتيجة لزيادة ر���س مال �ل�سركة عن 
حاجتها وجب دعوة �لد�ئنني �إلى �إبد�ء �عرت��ساتهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قر�ر �لتخفي�س يف جريدة يومية توزع يف �ملدينة �لتي يقع فيها 
�ملقر �لرئي�سي لل�سركة، فاإذ� �عرت�س ��حدهم وقدم �إلى �ل�سركة م�ستند�ت يف �ملوعد �ملذكور وجب على �ل�سركة ��ن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حاًل ��و ��ن تقدم �سمانًا 

كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجاًل.

تكوين مجلس اإلدارة 22   22
يتولى �إد�رة �ل�سركة جمل�س �إد�رة موؤلف من �سبعة )7( ��ع�ساء، تعينهم �جلمعية �لعامة �لعادية ملدة ثالث )3( �سنو�ت.

أسهم ضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة 22   22
يجب ��ن يكون ع�سو جمل�س �لإد�رة مالكًا لعدد من ���سهم �ل�سركة ل تقل قيمتها �ل�سمية عن ع�سرة �آلف )10.000( ريال �سعودي. وتودع هذه �ل��سهم خالل 
ثالثني )30( يومًا من تاريخ تعيني �لع�سو يف ��حد �لبنوك �لتي يعينها وزير �لتجارة و�ل�سناعة لهذ� �لغر�س. وتخ�س�س هذه �ل��سهم ل�سمان م�سوؤولية ��ع�ساء 
جمل�س �لإد�رة وتظل غري قابلة للتد�ول �إلى ��ن تنق�سي �ملدة �ملحددة ل�سماع دعوى �مل�سوؤولية �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �سبعة و�سبعني )77( من نظام �ل�سركات ��و 

حلني �لف�سل يف �لدعوى �ملذكورة.

و�إذ� مل يقدم ع�سو جمل�س �لإد�رة ���سهم �ل�سمان يف �مليعاد �ملحدد لذلك بطلت ع�سويته.

شغر مركز عضو مجلس اإلدارة 22   22
تنتهي ع�سوية جمل�س �لإد�رة بانتهاء مدة �لتعيني. كما تنتهي �لع�سوية وفقًا ل�ي قانون ��و نظام معمول به يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. و�إذ� �سغر مركز ��حد ��ع�ساء 
�ملجل�س، جاز للمجل�س ��ن يعني ع�سوً� موؤقتًا يف �ملركز �ل�ساغر على ��ن يعر�س هذ� �لتعيني على �جلمعية �لعامة �لعادية يف ��ول �جتماع لها لإقر�ره. ويكمل �لع�سو 
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�جلديد مدة �سلفه. �إذ� �نخف�س عدد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �لن�ساب �لالزم ل�سحة �جتماعاته )خم�سة ��ع�ساء( وجبت دعوة �جلمعية �لعامة �لعادية يف ��قرب 
وقت ممكن لنتخاب �لعدد �لالزم من �ل�ع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة 23   22
مع عدم �مل�سا�س بالخت�سا�سات �ملقررة للجمعية �لعامة، يكون ملجل�س �لإد�رة �ل�سالحيات �لكاملة يف �إد�رة ��عمال �ل�سركة و�لإ�سر�ف على جميع �سوؤونها. ويتمتع 
جمل�س �لإد�رة ب�سالحيات من بينها، على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، �لت�سديق على �لعقود و�لدخول يف عطاء�ت ل�سالح �ل�سركة و�سر�ء وبيع ورهن وتا�جري جميع 
موجود�ت �ل�سركة �ملنقولة و�لغري منقولة و�إبر�ء مديني �ل�سركة من ديونهم و�لتز�ماتهم ف�ساًل عن كافة �ل�ن�سطة �ل�خرى �لتي تفي با�غر��س �ل�سركة. ويجوز 
ملجل�س �لإد�رة كذلك �لتربع للجمعيات �خلريية وقبول �لهد�يا، ��و تا��سي�س �سركات ت�سارك فيها �ل�سركة و�إجر�ء ��ي تعديالت �سرورية، مبا يف ذلك زيادة ر���س 
�ملال ��و تخفي�سه، ��و بيع ��و �سر�ء ح�س�س من هذه �ل�سركات، ��و قبول م�ساركة �سريك ��و �ن�سحابه، ��و تعديل �إد�رة �ل�سركة ��و ��غر��سها ��و ��ي بند من بنود �لنظام 
�ل��سا�سي ��مام كاتب �لعدل وجميع �جلهات �لر�سمية �ل�خرى، وكذ� توقيع �لتفاقيات بكافة ��نو�عها. ويجوز ملجل�س �لإد�رة �ملو�فقة على �تفاقيات �لقرو�س �لتي 

تتجاوز اآجالها ثالث �شنوات وتقدمي ال�شمانات لها، مع مراعاة ال�شروط التالية:

��ن يحدد جمل�س �لإد�رة يف قر�ره ��وجه ��ستخد�م �لقر�س وكيفية �سد�ده. �

اأن يراعي جمل�ض االإدارة يف �شروط القر�ض وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني. �

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 23   22
تتكون مكافاآت ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة من مائتي ��لف ريال �سعودي )200.000 ريال �سعودي(، مبا ل يزيد على ع�سرة يف �ملائة )10%( من �سايف ��رباح �ل�سركة، 
على ��ن توزع بعد خ�سم �مل�سروفات و�ل�ستهالك و�لحتياطيات �لتي تقرها �جلمعية �لعامة وبعد توزيع ��رباح ل تقل عن خم�سة باملائة )5%( من ر���س مال �ل�سركة 
�إلى �مل�ساهمني. تقرر �جلمعية �لعامة ر�سوم ح�سور جل�سات جمل�س �لإد�رة وبدلت �ل�سفر. ي�ستمل تقرير جمل�س �لإد�رة �إلى �جلمعية �لعامة �لعادية على بيان �سامل 
لكل ما ح�سل عليه ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة خالل �ل�سنة �ملالية من رو�تب ون�سيب يف �ل�رباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من �ملز�يا، كما ي�ستمل �لتقرير 

�ملذكور على بيان ما قب�سه ��ع�ساء �ملجل�س بو�سفهم موظفني ��و م�سوؤولني تنفيذيني يف �ل�سركة ��و ما قب�سوه نظري ��عمال فنية ��و �إد�رية ��و ��ست�سارية.

رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير 23   22
يعني جمل�س �لإد�رة من بني ��ع�سائه رئي�سًا، ويخت�س رئي�س �ملجل�س بكافة �سالحيات �ملجل�س وميثل �ل�سركة يف عالقتها مع �لغري و��مام �لق�ساء وكافة �ملحاكم 
و�للجان �لق�سائية وكاتب �لعدل ومعظم �جلهات �لر�سمية وغري �لر�سمية. ولرئي�س جمل�س �لإد�رة �حلق يف �ملد�فعة و�ملر�فعة و�لتوقيع على عقود تا��سي�س �ل�سركات 
�لتي ت�سرتك فيها �ل�سركة و��ي تعديالت ��خرى وغريها من �لعقود و�للتز�مات ونقل �مل�ستند�ت وفتح �حل�سابات لدى �لبنوك و�ل�سحب و�لإيد�ع و�ل�ستثمار وقفل 
�حل�سابات وت�سفيتها وفتح �لعتماد�ت �مل�ستندية و�لتوقيع ��مام كاتب �لعدل و��مام �جلهات �لر�سمية �لتي يقرها جمل�س �لإد�رة، وكل ما من �سا�نه ت�سريف ��مور 

�ل�سركة وحتقيق ��غر��سها وكافة ما يعهد به �ملجل�س �إليه.

ويعني جمل�س �لإد�رة �سكرتريً� من بني ��ع�سائه ��و من غريهم ويخت�س بت�سجيل وقائع �جتماعات �ملجل�س و�لإعد�د لتلك �لجتماعات ويحدد جمل�س �لإد�رة مكافاآته 
وفقًا للقر�ر �ل�سادر بتعيينه. ول تزيد مدة رئي�س �ملجل�س ��و �ل�سكرتري ع�سو جمل�س �لإد�رة عن مدة ع�سوية كل منهم يف �ملجل�س. ويجوز د�ئمًا �إعادة تعيني �سكرتري 

�ملجل�س )ع�سو جمل�س �لإد�رة( و جتديد فرتة رئا�سة رئي�س �ملجل�س.

اللجنة التنفيذية 23   22
�لتنفيذية مبتابعة وتنفيذ قر�ر�ت  �للجنة  �ل�قل يختارون من بينهم رئي�سًا. وتخت�س  ��ع�ساء على  ��ع�سائه جلنة تنفيذية تتكون من ثالثة  يعني �ملجل�س من بني 

�ملجل�س. وتعقد �للجنة �جتماعاتها بدعوة من رئي�سها.

اجتماعات مجلس اإلدارة 23   22
يجتمع جمل�س �لإد�رة ��ربع مر�ت على �ل�قل يف �ل�سنة بدعوة خطية من رئي�سه )قبل خم�سة ع�سر يومًا على �ل�قل من تاريخ �لجتماع(. ويجب على رئي�س �ملجل�س ��ن 

يدعوه �إلى �لجتماع متى طلب �إليه ذلك �ثنان من �ل�ع�ساء. وتعقد �جتماعات �ملجل�س يف مقر �ل�سركة �لرئي�سي ��و يف ��ي مكان �آخر يقرره �ملجل�س.

يجوز ملجل�س �لإد�رة �إ�سد�ر قر�ر�ته يف حالة �ل�ستعجال بالت�سويت �لفردي عليها من �ل�ع�ساء بالربق ��و �لفاك�س، �إل �إذ� طلب �ثنان من �ل�ع�ساء كتابة عقد 
�جتماع للمجل�س للمد�ولة فيه، على ��ن يعر�س �لقر�ر �ملتخذ بهذه �لطريقة على �ملجل�س يف ��ول �جتماع تايل لإقر�ره.
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النصاب القانوني واإلنابة  2   22
ل يكون �جتماع �ملجل�س �سحيحًا �إل �إذ� ح�سره خم�سة ��ع�ساء على �ل�قل. ويف حالة �إنابة ع�سو جمل�س �لإد�رة ع�سو� �آخر يف ح�سور �جتماعات �ملجل�س، يتعني ��ن 

تكون �لإنابة طبقًا لل�سو�بط �لآتية:

ل يجوز لع�سو جمل�س �لإد�رة ��ن ينوب عن ��كرث من ع�سو و�حد يف ح�سور ذ�ت �لجتماع. �

��ن تكون �لإنابة ثابتة بالكتابة. �

ل يجوز للنائب �لت�سويت على �لقر�ر�ت �لتي يحظر �لنظام �ل��سا�سي على �ملنيب �لت�سويت ب�سا�نها. �
وت�سدر قر�ر�ت �ملجل�س بال�غلبية �ملطلقة ل��سو�ت �ل�ع�ساء �حلا�سرين و�ملمثلني. ويف حالة ت�ساوي �ل��سو�ت يرجح �لر��ي �لذي فيه رئي�س جمل�س �لإد�رة.

محاضر االجتماعات 22   22
تثبت مد�ولت �ملجل�س وقر�ر�ته يف حما�سر يوقعها رئي�س �ملجل�س و�ل�سكرتري. وتدون هذه �ملحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س �ملجل�س و�ل�سكرتري.

الجمعية العامة العادية 22   22
فيما عد� �ل�مور �لتي تخت�س بها �جلمعية �لعامة غري �لعادية، تخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية بجميع �ل�مور �ملتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على �ل�قل يف �ل�سنة 

خالل �ل�ستة �سهور �لتالية لنتهاء �ل�سنة �ملالية لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية ��خرى كلما دعت �حلاجة �إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية 22   22
تخت�س �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتعديل نظام �ل�سركة �ل��سا�سي با�ستثناء �ل�مور �خلارجة عن نطاق �خت�سا�سها مبوجب نظام �ل�سركات. وتخت�س كذلك 
بالنظر يف تق�سري مدة �ل�سركة ��و حلها قبل �نتهاء مدتها ل�ي �سبب. وف�ساًل عن ذلك، يجوز للجمعية �لعامة غري �لعادية ��ن ت�سدر قر�ر�ت يف �ل�مور �لد�خلة يف 

اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

انعقاد الجمعية العامة العادية 22   22
��و عدد من  �إذ� طلب ذلك مر�قب �حل�سابات  �لعادية  �لعامة  ��ن يدعو �جلمعية  �لإد�رة  �لإد�رة، وعلى جمل�س  �لعادية بطلب من جمل�س  �لعامة  تنعقد �جلمعية 
�مل�ساهمني ميثلون خم�سة باملائة )5%( من ر���س مال �ل�سركة على �ل�قل. تن�سر �لدعوة لنعقاد �جلمعية �لعامة يف �جلريدة �لر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف �ملقر 
�لرئي�سي لل�سركة قبل �مليعاد �ملحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على �ل�قل. وت�ستمل �لدعوة على جدول �ل�عمال باملو�سوعات �لتي �ستتم مناق�ستها. 

وتر�سل �سورة من �لدعوة وجدول �ل�عمال �إلى �لإد�رة �لعامة لل�سركات بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة خالل �ملدة �ملحددة للن�سر.

حضور الجمعية 23   22
ُيحرر عند �نعقاد �جلمعية ك�سف با�سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين و�ملمثلني، وحمال �إقامتهم مع بيان عدد �ل��سهم �لتي يف حيازتهم وعدد �ل��سو�ت �ملخ�س�سة لها. 

ويكون لكل ذي م�سلحة �لإطالع على هذ� �لك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية 23   22
ل يكون �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �سحيحًا �إل �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف )2/1( ر���س �ملال على �ل�قل. فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف �لجتماع 
�ل�ول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثان يعقد خالل �لثالثني )30( يومًا �لتالية لالجتماع �ل�سابق، وتعلن �لدعوة بالطريقة �ملن�سو�س عليها يف �لنظام �ل��سا�سي 

ويعترب �لجتماع �لثاين �سحيحًا ��يا كان عدد �ل��سهم �ملمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية 23   22
ل يكون �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية �سحيحًا �إل �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف )2/1( ر���س �ملال على �ل�قل. فاإذ� مل يتوفر �لن�ساب يف �لجتماع 
�ل�ول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثاٍن بنف�س �لطريقة �ملن�سو�س عليها يف �لنظام �ل��سا�سي. ويكون �لجتماع �لثاين �سحيحًا �إذ� ح�سره عدد من �مل�ساهمني ميثل 

ربع )4/1( ر���س �ملال على �ل�قل.
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حقوق التصويت 23   22
حتت�سب �ل��سو�ت يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على ���سا�س �سوت و�حد لكل �سهم. ومع ذلك، ل يجوز ل�ع�ساء جمل�س �لإد�رة �ل�سرت�ك يف �لت�سويت 

على قر�ر�ت �جلمعية �لتي تتعلق باإبر�ء ذمتهم عن مدة �إد�رتهم لل�سركة.

وت�سدر �جلمعية �لعامة �لعادية قر�ر�تها با�غلبية مطلقة لال��سهم �ملمثلة ��ثناء �لجتماع.

كما ُت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية با�غلبية ثلثي )3/2( �ل��سهم �ملمثلة يف �لجتماع، ما مل يكن �لقر�ر يتعلق بزيادة ��و تخفي�س ر���س �ملال ��و �إطالة 
مدة �ل�سركة ��و ت�سفيتها ��و دجمها مع �سركة ��و موؤ�س�سة ��خرى، ويف تلك �حلالة يلزم توفر ��غلبية ثالثة ��رباع )4/3( �ل��سهم �ملمثلة يف ذلك �لجتماع.

جدول األعمال 23   22
لكل م�ساهم حق مناق�سة �ملو�سوعات �ملدرجة يف جدول ��عمال �جلمعية وتوجيه �ل��سئلة ب�سا�نها �إلى ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ومر�قب �حل�سابات. ويجيب ��ع�ساء 
جمل�س �لإد�رة ��و مر�قب �حل�سابات على ���سئلة �مل�ساهمني بالقدر �لذي ل يعر�س م�سلحة �ل�سركة لل�سرر. و�إذ� ر��ى �مل�ساهم ��ن �لرد على �سوؤ�له غري مقنع �حتكم 

�إلى �جلمعية وكان قر�رها يف هذ� �ل�سا�ن نافذً�.

رئاسة الجمعيات  2   22
ير���س �جلمعية �لعامة رئي�س جمل�س �لإد�رة ��و نائب �لرئي�س يف حالة غيابه ��و من ينوب عنه. ويعني �لرئي�س �سكرتريً� لالجتماع وجامعًا لال��سو�ت، ويحرر باجتماع 
�جلمعية حم�سر يت�سمن ��سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين و�ملمثلني وعدد �ل��سهم �لتي يف حيازتهم بال��سالة ��و بالوكالة وعدد �ل��سو�ت �ملقرر لها و�لقر�ر�ت �لتي 
�تخذت وعدد �ل��سو�ت �لتي و�فقت عليها ��و خالفتها وخال�سة و�فية للمناق�سات �لتي د�رت يف �لجتماع. وتدون �ملحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل �جتماع يف �سجل 

خا�س يوقعه رئي�س �جلمعية، و�سكرتريها وجامع �ل��سو�ت.

تعيين مراقب الحسابات 22   22
يكون لل�سركة مر�قب ح�سابات و�حد ��و ��كرث من بني �ملر�قبني �مل�سرح لهم بالعمل يف �ململكة. ويتولى جمل�س �لإد�رة تعيني مر�قب �حل�سابات وحتديد مكافاآته، 

ويجوز للمجل�س �إعادة تعيني مر�قب �حل�سابات.

اطالع مراقب الحسابات على السجالت 22   22
ملر�قب �حل�سابات يف كل وقت حق �لطالع على دفاتر �ل�سركة و�سجالتها وغري ذلك من �لوثائق وله ��ن يطلب �لبيانات و�لإي�ساحات �لتي يرى �سرورة �حل�سول 

عليها،وله ��ي�سًا ��ن يحقق يف موجود�ت �ل�سركة و�لتز�ماتها.

تقرير مراقب الحسابات 22   22
�إلى �جلمعية �لعامة �لعادية �ل�سنوية تقريرً� ي�سمنه موقف �ل�سركة من متكينه من �حل�سول على �لبيانات و�لإي�ساحات �لتي  على مر�قب �حل�سابات ��ن يقدم 

طلبها، وما يكون قد ك�سفه من خمالفات ل�حكام نظام �ل�سركات ��و ��حكام هذ� �لنظام، ور��يه يف مدى مطابقة ح�سابات �ل�سركة للو�قع.

السنة المالية 22   22
تبد�� �ل�سنة �ملالية لل�سركة �عتبارً� من تاريخ �سدور قر�ر معايل وزير �لتجارة باإعالن تا��سي�س �ل�سركة، وتنتهي يف نهاية �ل�سنة �لتالية. ثم تكون �ل�سنة �ملالية بعد 

ذلك �ثنا ع�سر )12( �سهرً�.

الحسابات السنوية 23   22
ُيعد جمل�س �لإد�رة يف نهاية كل �سنة مالية جردً� لقيمة موجود�ت �ل�سركة وخ�سومها يف �لتاريخ �ملذكور، كما يعد ميز�نية �ل�سركة وح�ساب �ل�رباح و�خل�سائر 
وتقريرًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية 
�ل�سنوية ب�ستني )60( يومًا على �ل�قل. وي�سع �ملجل�س هذه �لوثائق حتت ت�سرف مر�قب �حل�سابات قبل �ملوعد �ملحدد لنعقاد �جلمعية �لعامة بخم�سة وخم�سني 
)55( يومًا على �ل�قل. يوقع رئي�س جمل�س �لإد�رة �لوثائق �مل�سار �إليها وتودع ن�سخ منها يف �ملقر �لرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف �مل�ساهمني قبل �ملوعد �ملحدد لنعقاد 
�جلمعية �لعامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على �ل�قل. وعلى رئي�س جمل�س �لإد�رة ��ن ين�سر يف �سحيفة توزع يف �ملقر �لرئي�سي لل�سركة �مليز�نية وح�ساب �ل�رباح 
و�خل�سائر وخال�سة و�فية عن تقرير جمل�س �لإد�رة و�لن�س �لكامل لتقرير مر�قب �حل�سابات و��ن ير�سل �سورة من هذه �لوثائق �إلى �لإد�رة �لعامة لل�سركات يف 

وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة قبل تاريخ �نعقاد �جلمعية �لعامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على �ل�قل.
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توزيع األرباح السنوية 23   22
توزع �ل�رباح �ل�سنوية �ل�سافية لل�سركة بعد ح�سم جميع �مل�سروفات �لعمومية و�لتكاليف �ل�خرى، على �لنحو �لتايل:

يجنب ع�سرة باملائة )10%( من �ل�رباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �لحتياطي �ملذكور ن�سف 
ر���س �ملال.

يجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة �لعادية للم�ساهمني بناء على �قرت�ح جمل�س �لإد�رة جتنيب ع�سرة باملائة )10%( من �ل�رباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي �إ�سايف 
ل�غر��س حمددة ح�سبما تقره �جلمعية �لعامة �لعادية، ويجوز وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �لحتياطي �ملذكور ن�سف ر���س مال �ل�سركة.

يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة ��ولى للم�ساهمني تعادل خم�سة باملائة )5%( من ر���س �ملال �ملدفوع.

ويخ�س�س بعد ما تقدم ع�سرة باملائة )10%( من �لباقي كمكافا�ة ��خرى ل�ع�ساء جمل�س �لإد�رة بحد ��ق�سى 200.000 ريال �سعودي لكل ع�سو؛

يوزع �لباقي – بعد ذلك – على �مل�ساهمني كح�سة �إ�سافية من �ل�رباح ��و يرحل �إلى �ل�عو�م �لقادمة على �لنحو �لذي تو�فق عليه �جلمعية �لعامة �لعادية.

توزيع األرباح 23   22
توزع �ل�سركة �ل�رباح على �مل�ساهمني يف �ملكان و�لزمان �للذ�ن يحددهما جمل�س �لإد�رة ووفقًا للمتطلبات �ملعمول بها و�لتي و�سعتها �لهيئات �ملخت�سة.

خسائر الشركة 23   22
�إذ� بلغ �إجمايل خ�سائر �ل�سركة ثالثة ��رباع )4/3( ر���س �ملال، وجب على جمل�س �لإد�رة دعوة �جلمعية �لعامة غري �لعادية للنظر يف ��ستمر�ر �ل�سركة ��و حلها قبل 

��جلها �ملعني يف �لنظام �ل��سا�سي. وين�سر قر�ر �جلمعية يف جميع �ل�حو�ل يف �جلريدة �لر�سمية.

المنازعات 23   22
لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ض االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ض به ب�شرط اأن 

يكون حق �ل�سركة يف رفعها ما ز�ل قائمًا. ويجب على �مل�ساهم ��ن يخطر �ل�سركة بعزمه على رفع �لدعوى.

حل الشركة وتصفيتها  2   22
عند �نتهاء مدة �ل�سركة ��و يف حالة حلها قبل �ل�جل �ملحدد، تقرر �جلمعية �لعامة غري �لعادية بناًء على �قرت�ح جمل�س �لإد�رة طريقة �لت�سفية وتعني م�سفيًا 
��و ��كرث وحتدد �سالحيتهم و��تعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س �لإد�رة بانق�ساء �ل�سركة. ومع ذلك ي�ستمر جمل�س �لإد�رة قائمًا على �إد�رة �ل�سركة �إلى ��ن يتم تعيني 

�مل�سفي. وتبقي لإد�ر�ت �ل�سركة �خت�سا�ساتها بالقدر �لذي ل يتعار�س مع �خت�سا�سات �مل�سفي.
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معلومات قانونية. 15

الشركة 2   23
و�مل�سجلة  وتاريخ 1426/08/28هـ )�ملو�فق2005/10/02م(  �لوز�ري رقم )1484(  �لقر�ر  ���سمنت جنر�ن ك�سركة م�ساهمة )مقفلة( مبوجب  �سركة  تا��س�ست 

بال�سجل �لتجاري رقم 5950010479 وتاريخ 1426/9/5هـ )�ملو�فق 2005/10/8 م(.

رأس المال 2   23
ما يلي ��سماء �مل�ساهمني يف �ل�سركة قبل وبعد �لكتتاب، )ملزيد من �لتفا�سيل حول مالك �ل�سركات �ملالكة، ف�ساًل مر�جعة ق�سم 3-2 من هذه �لن�سرة(

بعد االكتتابقبل االكتتابالبائعون

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

13،043%26،08622.173.174%31.798.940ماجد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم1

6،521%13،04311.086.217%15.898.940عبد �هلل بن عبد �لعزيز بن �سالح �لر�جحي2

3،603%7،2056.124.446%8.783.176حممد بن مانع بن �سلطان �با لعال3

3،173%6،3475.394.913%7.736.940�سركة عبد �للطيف �سعود �لبابطني و�خو�نه للتجارة و�ملقاولت4

3،043%6،0875.173.913%7.420.000�سركة جمموعة �سكاب5

3،043%6،0875.173.913%7.420.000�ل�مري م�سعل بن �سعود بن عبد �لعزيز �آل �سعود6

2،174%4،3483.695.652%5.300.000خالد بن �سعود عبد �هلل �ل�سبلي7

2،174%4،3483.695.652%5.300.000عبد �لرحمن بن م�سبب بن على �لكناين8

1،521%3،0432.586.217%3.708.940�سركة �بناء عبد�ملح�سن عبد�لرحمن �سالح �ملحي�سن �لقاب�سة9

1،304%2،6092.217.391%3.180.000�سركة عبد �هلل و�سعيد حممد عبايد بن زقر �ملحدودة10

1،009%2،0171.714.783%2.459.200عبد �هلل بن �سامل بن و�سيمر �لو�سيمر11

0،870%1،7391.478.261%2.120.000وليد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم12

0،761%1،5231.294.402%1.856.325�ملوؤ�س�سة �ل�سعودية للتجارة و�ملقاولت ل�ساحبها عمر بابطني 13

0،652%1،3041.108.696%1.590.000خالد بن �سالح بن عبد �لعزيز �لر�جحي14

0،652%1،3041.108.696%1.590.000عبد �ملح�سن بن عبد �هلل بن فهد �حلكري15

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة عبد �لرحمن عبد �هلل �ملو�سى و��ولده �ملحدودة16

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة �لريا�س �لعاملية لال�غذية17

0،652%1،3041.108.696%1.590.000�سركة �آل�سعيد�ن للعقار�ت18

0،543%1،087923.913%1.325.000�سركة �ملرقاب ل��سحابها هند �حليدر و�سركائها19

0،457%0،914777.185%1.114.574خالد بن نا�سر بن عبد �هلل �مل�سند20

0،435%0،870739.131%1.060.000�ل�مرية �سارة بنت في�سل بن تركي بن عبد �لعزيز �آل �سعود21

0،435%0،870739.131%1.060.000خالد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم22

0،435%0،870739.131%1.060.000عبد �لعزيز بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم23

0،435%0،870739.131%1.060.000حممد بن �إبر�هيم بن عبد �لعزيز �آل �إبر�هيم24

0،326%0،652554.348%795.000�سركة عرب �ململكة �ل�سعودية �لقاب�سة25

0،326%0،652554.348%795.000�سركة �لطري�س �ل�سعودية للتجارة و�ل�سناعة و�ملقاولت26

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مرية نوره بنت نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود27

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مري م�سعل بن نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود28
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بعد االكتتابقبل االكتتابالبائعون

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

الن�سبة املئوية عدد االأ�سهم
للم�ساهمة

0،217%0،435369.565%530.000�ل�مري عبد �لعزيز بن نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود29

0،163%0،326277.174%397.500�سلطان بن عادي بن م�سلح �ملطريي30

0،108%0،217184.044%263.940�سركة �لبلحة للتجارة و�لت�سويق 31

0،106%0،211179.609%257.580حممد بن عبد �لعزيز بن �سليمان �ل�سليم32

0،041%0،08269.478%99.640�سركة ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة37

0،018%0،03529.750%42.665�ل�مري نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود39

0،011%0،02218.478%26.500�إ�سماعيل حممد ��مني ح�سان40

0،003%0،0065.174%7.420�سلمان بن �سالح بن حو�سان �حلو�سان44

0،000%0،001739%1.060�سيف �هلل بن عمر �لغامدي47

0،000%0،001739%1.060فهد بن عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لر�جحي48

0،000%0،001739%1.060عبد �لوهاب بن �سعود بن عبد �لعزيز �لبابطني49

0،000%0،001739%1.060بدر بن عبد �ملح�سن بن عبد �لرحمن �ملحي�سن50

0،000%0،001739%1.060عمر بن على بابطني51

0،000%0،001739%1.060حممد بن �سالح �لدين �سلهب52

0،000%0،001739%1.060علي بن حممد بن جار �هلل �لطويل �ليامي53

0،000%0،001739%1.060حممد بن ر��سد بن من�سور �ل�سرمان54

0،000%0،001739%1.060ح�سني بن حممد بن هادي �ليامي55

0،000%0،001739%1.060عادل بن حممد جابر �لغنه �ليامي56

0،000%0،001739%1.060عبد �لعزيز بن فار�س بن دو��س �ليامي57

0،000%0،001739%1.060عبد �هلل بن جابر بن عبد �هلل �لقنه58

50،000%0،00085.000.000%0�جلمهور59

100،00%100،00170.000.000%121.900.000�لإجمايل

ملخص التراخيص الحكومية الجوهرية 2   23
ح�سلت �ل�سركة على كافة �لت�ساريح �ملطلوبة لعملياتها، مبا يف ذلك �لت�ساريح �لالزمة من وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة، وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية، �لرئا�سة 

�لعامة لال�ر�ساد وحماية �لبيئة وهيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �ملزدوج.

السجل التجاري 1   3   12

و�مل�سجلة  وتاريخ 1426/08/28هـ )�ملو�فق2005/10/02م(  �لوز�ري رقم )1484(  �لقر�ر  ���سمنت جنر�ن ك�سركة م�ساهمة )مقفلة( مبوجب  �سركة  تا��س�ست 
�لتجاري يف  �ل�سجل  �سهادة  وتنتهي �سالحية  �سادر من مدينة جنر�ن.  )�ملو�فق 2005/10/8م(  وتاريخ 1426/9/5هـ  رقم 5950010479  �لتجاري  بال�سجل 

1436/09/05هـ �ملو�فق )2015/06/22م(.22

الترخيص الصناعي 2   3   12

ح�سلت �ل�سركة على ترخي�س �سناعي رقم )5482/�س( بتاريخ 1432/7/25هـ )�ملو�فق 2011/06/27م( �سادر من وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية. مدة �لرتخي�س ثالث �سنو�ت من تاريخ �لإ�سد�ر. منح هذ� �لرتخي�س من ��جل �إنتاج ما ي�سل �إلى 5،2 مليون طن �سنويًا من �ل��سمنت �لبورتالندي 

�لعادي و 300.000 طن �سنويًا من �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات. �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية وفقًا للرتخي�س هو 5،5 مليون طن من �ل��سمنت �سنويًا.

هذ� �لرتخي�س ي�سمل خطط �لتو�سع لل�سركة فيما يتعلق باخلط �لثالث �لذي من �ملتوقع ��ن ينتج 1،9 مليون طن �سنويًا من �ل��سمنت �لبورتالندي �لعادي متى بد�� 
عمله.

22 قامت ال�شركة بتجديد ال�شجل التجاري ليعك�ض راأ�ض املال اجلديد لل�شركة بعد زيادة راأ�ض املال من االحتياط النظامي ليكون 1.219.000.000 ريال �سعودي.
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ترخيص اآلالت )اإلشعاعية( 3   3   12

1431/8/12هـ  بتاريخ  �لرتخي�س  �سدر  معينة.  �إ�سعاع  ��دو�ت  ل�ستخد�م  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعزيز  عبد  �مللك  مدينة  من  ترخي�س  �ل�سركة  لدى 
)�ملو�فق2010/07/24م( وينتهي بتاريخ 1433/6/16هـ )�ملو�فق 2012/05/07م(.

ترخيص موافقة بيئية 2   3   12

بتاريخ 1428/1/1هـ )�ملو�فق 2007/01/20م( منحت �لرئا�سة �لعامة لال�ر�ساد وحماية �لبيئة �ل�سركة ترخي�س مو�فقة بيئية، �لرخ�سة ل حتتوي على تاريخ 
انتهاء ال�شالحية، اإال اأنه ورد �شرط ين�ض على اإلغاء الرخ�شة اإذا مت تغيري اأي من االإنتاج، احلجم اأو طبيعة ال�شركة.

رخصة محجر مواد خام 2   3   12

���سدرت وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية رخ�سة حمجر �إلى ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة، وهي �سركة يديرها حممد بن مانع �سلطان ��با �لعال، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل�سركة و��حد �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني لها يف 1426/6/11هـ )�ملو�فق 2005/7/17م(. ومتنح رخ�سة �ملحاجر �سركة ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة حق ��ستغالل �حلجر 
�جلريي و�لطني و�لرمل �ملتوفر �سمن منطقة �لرخ�سة �ملمتدة على م�سافة 29،9 كيلو مرتً� مربعًا و�لو�قعة بالقرب من �ملوقع �لرئي�سي. وتبلغ مدة �لرخ�سة 30 �سنة 
هجرية من تاريخ �إ�سد�رها. وتبلغ �لطاقة �لإنتاجية �ل�سنوية ح�سب �لرتخي�س �ل�سناعي رقم )5482/�س( بتاريخ 1432/07/25هـ )�ملو�فق 2011/06/27م(، 
ملدة ثالث �سنو�ت �لتي حتملها �ل�سركة 5،5 مليون طن من �ل��سمنت، 5،2 مليون طن من �لإ�سمنت �لبورتلندي �لعادي، و300 ��لف طن من �ل��سمنت �ملقاوم ل�مالح 
�لكربيتات، )ي�سم هذ� �لرقم �إجمايل �لطاقة �لإنتاجية لل�سركة بعد ��ستكمال �خلط �لثالث بطاقة �نتاجية ت�سميمية تبلغ 1،9 مليون طن كلنكر �سنويًا وطاقة 

�نتاجية متوقعة تبلغ 2،1 مليون طن كلنكر �سنويًا(.

وقد ت�سمنت رخ�سة �ملحاجر �سرطًا ن�س على �سرورة ��ن تقوم �سركة ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة بتا��سي�س �سركة لغر�س �إجر�ء �لكتتاب ونقل �لرخ�سة �إلى تلك 
�ل�سركة. وتتوقع �ل�سركة ��ن تقوم وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية بنقل �لرخ�سة �إلى �ل�سركة بعد �كتمال �لكتتاب و�إدر�ج �ل��سهم.23 و�ل�سركة على �ت�سال حاليًا 
بوز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ل�سمان نقل رخ�سة �ملحاجر يف �ملوعد �ملحدد. ويف غ�سون ذلك، تو��سل ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة ملكية �لرخ�سة ل�سالح �ل�سركة 

حيث تقوم ال�شركة بتمويل �شداد كافة الر�شوم ال�شرورية مبوجب �شروط الرخ�شة من خالل ثمرات جنران املحدودة ب�شفتها حامل الرخ�شة.

ومن بني ال�شروط اجلوهرية االأخرى للرخ�شة ما يلي:

�سد�د بدل �إيجار �سطح �سنوي يبلغ 10.000 ريال �سعودي لكل كيلومرت مربع �إلى وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية. �

�سد�د ر�سوم ��ستغالل بو�قع 2،25 ريال لكل طن من �حلجر �جلريي، و1،50 ريال لكل طن من �لطني، و0،13 ريال لكل مرت مكعب من �لرمل. حتظى �لدولة  �
با�ولوية �سر�ء �لكمية �لتي تطلبها من �إنتاج �ل��سمنت، بال��سعار �ل�سائدة، رهنًا بوجود �لتز�مات تعاقدية م�سبقة لبيع �إنتاجها.

يجوز لوز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �إنهاء رخ�سة �ملحاجر يف �حلالت �لتالية: �
عدم �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �إلى �لدولة مبوجب �لرخ�سة خالل 150 يومًا من ��ستحقاقها؛  
توفري معلومات خاطئة �إلى وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية؛ و  
عدم �لتقيد باللتز�مات �ملبينة مبوجب �لرخ�سة ��و قانون �ل�ستثمار�ت �لتعديني ��و متطلبات وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ب�سا�ن �ل�سحة و�ل�سالمة   

��و نظام حماية �لبيئة خالل 60 يومًا من ��ستالم �لإ�سعار بذلك.

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 2   3   12

لدى �ل�سركة �إعفاء من رخ�سة توليد �لكهرباء �ل�سادرة من هيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �ملزدوج بتاريخ 1429/11/18هـ )�ملو�فق 2008/11/16م(، وهذ� 
االإعفاء غري حمدد املدة. وي�شرتط فيه اأن ال تبيع ال�شركة اأو تتخل�ض من الكهرباء التي تولدها اإلى اأي طرف ثالث.

23 خطاب من وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية يذكر ��ن �لنقل �سيتم بعد �إر�سال �مللف �إلى هيئة �ل�سوق �ملالية وتعهد �ل�سركة بطرح 50% من ���سهمها لالكتتاب �لعام.
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العالمة التجارية 2   3   12

مت ت�سجيل �ل�سركة كمالكة ل�سعار )NCC( )كما ن�ساهد يف �سفحة �لغالف من ن�سرة �ل�سد�ر هذه( رقم �لرتخي�س )64/1149( حيث ��ن �ل�سعار حممي ملدة 
ع�سر �سنو�ت تنتهي بتاريخ 1440/10/28هـ )�ملو�فق 2019/7/1م(. �ل�سركة ل متلك ��ي ���سول ��خرى غري �مللمو�سة مثل بر�ء�ت �لخرت�ع، عالمات جتارية، 

حقوق �لطبع و�لن�سر ��و ��ي حقوق ملكية فكرية ��خرى �لتي تعد جوهرية بالن�سبة لل�سركة ��و عملها ��و ربحيتها.

العالمة التجاريةاال�سم التجاري

�سركة ���سمنت جنر�ن

تراخيص الخط الثالث 2   3   12

يتطلب �لتو�سع بالإنتاج يف مايتعلق باخلط �لثالث عدة تر�خي�س ت�سدرها جهات حكومية خمتلفة. يو�سح �جلدول �لتايل هذه �لرت�خي�س �ملطلوبة وو�سعها �حلايل:

الو�سع احلايلاجلهة امل�سدرةالرتخي�سالرقم

1
وز�رة �لتجارة و �ل�سناعةترخي�س �سناعي لتو�سع �لإنتاج

مت �حل�سول عليه يف 1432/7/25هـو ينتهي يف 
1435/7/25هـ

2
ترخي�س توليد كهربائي

هيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج 
�ملزدوج

�سوف تقدم �ل�سركة طلبا لتعديل �لرخ�سة �لقائمة حاملا يتم 
�لنتهاء من �لإعد�د�ت �لفنية و�لر�سومات �لهند�سية للخط 

�لثالث
3

ترخي�س مو�فقة بيئية
�لرئا�سة �لعامة لال�ر�ساد و حماية 

�لبيئة

�سوف تقدم �ل�سركة طلبا لتعديل �لرخ�سة �لقائمة حاملا يتم 
�لنتهاء من �لإعد�د�ت �لفنية و�لر�سومات �لهند�سية للخط 

�لثالث

4
�ملديرية �لعامة للدفاع �ملدينت�سريح دفاع مدين

�سوف تقدم �ل�سركة طلب �لرتخي�س حاملا يتم �لنتهاء من 
�لإعد�د�ت �لفنية و�لر�سومات �لهند�سية للخط �لثالث

5
�ملوؤ�س�سة �لعامة للمو�نئ �لتخلي�س �جلمركي

�ستقوم �سركة ن�سمة بالعمل على �حل�سول على هذه �ملو�فقة 
وفقا للتز�ماتها �لتعاقدية مع �ل�سركة.

6
وز�رة �ملياه و �لكهرباءترخي�س حفر �ملياه

�سيتم �حل�سول على ترخي�س عند بد�ية �لإنتاج �لتجريبي 
للخط �لثالث

ملخص اتفاقيات التمويل الجوهرية 2   23
��برمت �سركة ���سمنت جنر�ن �تفاقيات متويل �إ�سالمي مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�لبنك �ل�هلي �لتجاري، وكذ� �تفاقية قر�س مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي.

التسهيالت التمويلية من البنك السعودي الفرنسي 1   2   12

خطاب اتفاق على التسهيالت الرئيسية/التمويل 1   1   2   12

��بريل 2011م حيث و�فق مبوجبه �لبنك �ل�سعودي  ���سمنت جنر�ن �تفاق ت�سهيل مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي بتاريخ 1432/5/14هـ �ملو�فق 18  ��برمت �سركة 
الفرن�شي على تاأكيد اأو جتديد الت�شهيالت احلالية ل�شركة اأ�شمنت جنران مع البنك ال�شعودي الفرن�شي ا�شتنادًا اإلى �شروط واأحكام االتفاق الرئي�شي. والت�شهيل 

�ل�ول عبارة عن ت�سهيل متعدد �ل�غر��س، بينما �لثاين عبارة عن ت�سهيل يخ�س �سر�ء �ل�سلع وبيعها )ي�سار �إليه فيما يلي با�سم "ت�سهيل �لتورق"(.

ويبلغ حد �لت�سهيل متعدد �ل�غر��س 40.000.000 ريال �سعودي فيما يبلغ �حلد �لفرعي 2.000.000 ريال �سعودي ل�سمانات �ل�سد�د وحد فرعي يبلغ 5.000.000 
ريال �سعودي لل�سند�ت �ملتعددة. وقد �نتهت مدة �لت�سهيل يف 31 مار�س 2012م وقد ��كدت �ل�سركة ��نها يف طور جتديد هذ� �لت�سهيل. وقد مت تعديل مبلغ ت�سهيل 
�لتورق من 355.000.000 ريال �سعودي �إلى 254.920.000 ريال �سعودي ويبلغ هام�س �لربح وفق معدل �لريبور ز�ئد 2،25% �سنويًا. وُيدَفع ت�سهيل �لتورق على 

ثالثة ع�سر ق�سطًا ربع �سنوي مع حلول تاريخ ��ستحقاق �لق�سط �ل�خري يف 30 يونيو 2014م.

كما تخ�سع �لتفاقيات �لرئي�سية للنظام �ل�سعودي.



93

خطاب اتفاق على التسهيالت/التمويل 2   1   2   12

��بريل 2011م حيث و�فق مبوجبه �لبنك �ل�سعودي  ���سمنت جنر�ن �تفاق ت�سهيل مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي بتاريخ 1432/5/14هـ �ملو�فق 18  ��برمت �سركة 
الفرن�شي على تاأكيد اأو جتديد الت�شهيالت احلالية ل�شركة اأ�شمنت جنران مع البنك ال�شعودي الفرن�شي ا�شتنادًا اإلى �شروط واأحكام االتفاق الرئي�شي. والت�شهيل 

�ل�ول عبارة عن ت�سهيل متعدد �ل�غر��س، بينما �لثاين عبارة عن ت�سهيل يخ�س �سر�ء �ل�سلع وبيعها )ي�سار �إليه فيما يلي با�سم »ت�سهيل �لتورق«(.

يبلغ  فرعي  وحد  �ل�سد�د  ل�سمانات  �سعودي  ريال   2.000.000 �لفرعي  �حلد  يبلغ  فيما  �سعودي  ريال   40.000.000 �ل�غر��س  متعدد  �لت�سهيل  حد  ويبلغ 
5.000.000 ريال �سعودي لل�سند�ت �ملتعددة. وتنتهي مدة �لت�سهيل يف 31 مار�س 2012م. وقد مت تعديل مبلغ ت�سهيل �لتورق من 355.000.000 ريال �سعودي �إلى 
254.920.000 ريال �سعودي ويبلغ هام�س �لربح وفق معدل �لريبور ز�ئد 2،25% �سنويًا. وُيدَفع ت�سهيل �لتورق على ثالثة ع�سر ق�سطًا ربع �سنوي مع حلول تاريخ 

��ستحقاق �لق�سط �ل�خري يف 30 يونيو 2014م.

وقد قامت �سركة ���سمنت جنر�ن بتوفري �ل�سمانات �لتالية مقابل �إتاحة �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي للت�سهيالت:

�سند ��مر مببلغ 40.000.000 ريال �سعودي بتاريخ 1432/5/14 هـ )�ملو�فق 18 ��بريل 2011م( و�جب �لدفع عند �لطلب لتغطية �لت�سهيل متعدد �ل�غر��س؛  �
و

�سند ��مر مببلغ 254.920.000 بتاريخ 1432/5/14هـ )�ملو�فق 18 ��بريل 2011م( و�جب �لدفع عند �ملطالبة لتغطية �لتورق، على ��ن ُي�ستبدل ذلك �لت�سهيل  �
كل �سنتني عند �مل�ستوى �لقائم لت�سهيل �لتورق؛ و

�إقر�ر بالتنازل عن متح�سالت �لقر�س من خالل �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي؛ و �

�إقر�ر بالتنازل عن بو�ل�س �لتا�مني ل�سالح �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي كم�ستفيد ثانوي بعد �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي. �
وهناك ر�سم �إد�ري بو�قع 200.000 ريال �سعودي ميثل 0،5% من �لت�سهيل متعدد �ل�غر��س و�جب �لدفع مقابل تلك �لت�سهيالت.

كما تعهدت �سركة ���سمنت جنر�ن مبا يلي من بني ��مور ��خرى:

توجيه 90% من متح�سالت بيع ��ي موجود�ت ثابتة تتجاوز قيمتها 5.000.000 ريال �شعودي اإلى خف�ض االأق�شاط النهائية القائمة على ت�شهيل التورق؛   
و
ا�شتخدام اأي مدفوعات من قر�ض �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي لت�شوية االأق�شاط النهائية القائمة على ت�شهيل التورق؛ و  
توجيه 65% بحد ��دنى من متح�سالتها عرب ح�سابها �ململوك لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي؛  

ل �إخفاق �سركة ���سمنت جنر�ن عن �لتقيد با�ي من تلك �لتعهد�ت �نتهاكًا يحق مبوجبه للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ��ن ي�سرع يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملالئمة  و�سوف ُي�سكِّ
حلماية م�ساحله.

��كدت �ل�سركة )وبيانات مر�جعة �حل�سابات �ملالية لعام 2011م( ��ن جميع �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت �لتورق )254.920.000 ريال �سعودي( مت دفعها 
من قبل �ل�سركة. لذلك فاإن ت�سهيالت �لتورق مل تعد جزءً� من �لت�سهيالت �لبنكية ول ��ية تعهد�ت ذ�ت �ل�سلة. 

تسهيالت تمويل البنك السعودي الفرنسي للخط الثالث 2   2   12

خطاب اتفاقية تسهيالت/تمويل 1   2   2   12

لـ 2011/10/8م(  )�ملو�فق  بتاريخ 1432/11/10هـ  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  مع  �تفاقية  �إ�سمنت جنر�ن خطاب  �سركة  ��برمت  �لرئي�سية،  �لتفاقية  مبوجب 
)»خطاب الت�شهيالت الثاين مع البنك ال�شعودي الفرن�شي«( الذي وافق مبوجبه البنك ال�شعودي الفرن�شي على توفري ت�شهيالت متعددة االأغرا�ض اإ�شافية ب�شروط 

و��حكام �لتفاقية �لرئي�سية، ويبلغ �حلّد �لإجمايل للت�سهيالت مبوجبها500.000.000 ريال �سعودي وت�سم هذه �لت�سهيالت:

ت�سهيل �سر�ء وبيع �ل�سلع )�لتوّرق( مع حّد فرعي يبلغ 500.000.000 ريال �سعودي )»ت�سهيل �لتورق �لثاين من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي«(  
خطاب �عتماد �ل�ستري�د و�سمانات �ل�سحن مع حّد فرعي يبلغ 100.000.000 ريال �سعودي )»ت�سهيل �ل�ستري�د من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي«(؛   
�سمانات �ل�سد�د مع حّد فرعي يبلغ 10.000.000 ريال �سعودي )»ت�سهيل �ل�سمان من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي«(.  

�إن ت�سهيل �لتورق �لثاين من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي متوفر من 31 دي�سمرب 2011 و�سيتم �سد�ده على ع�سرين ق�سطًا ربع �سنويًا مت�ساويًا �بتد�ًء من 30 �سبتمرب 
2013 وت�ستحق �لدفعة �ل�خرية يف 30 يونيو 2018. يبلغ هام�س �لربح على هذ� �لت�سهيل معدل ريبور ز�ئد 2،25% �شنويًا. �شيتم حتديد ال�شروط واالأحكام املحددة 

�لتي حتكم هذ� �لت�سهيل يف �تفاقية �سر�ء وبيع �سلع منف�سلة موؤرخة يف 1432/11/10هـ )�ملو�فق لـ 2011/10/8م( )�ملو�سحة ��دناه(.

�إن ت�سهيل �ل�ستري�د من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي متوّفر حتى 30 يونيو 2013 وذو ��جل ��ستحقاق ميتّد على 240 يومًا من دون متطلبات هام�س نقدية.
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ت�سهيل �ل�سمان من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي متوفر ��ي�سًا حتى 30 يونيو 2013 من دون متطلبات هام�س نقدية. ومقابل توفري �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي لهذه 
�لت�سهيالت �لإ�سافية، فقد قّدمت �سركة �إ�سمنت جنر�ن �ل�سمان �لتايل: 

�سند ل�مر بقيمة 500.000.000 ريال �سعودي متوجب �لدفع عند �لطلب لتغطية �لت�سهيالت؛  �

تعهد )1( بالتنازل عن ��ي متح�سالت جديدة من قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي و�لتا�مني �لذي يغطي خط �لإنتاج �لثالث، �إلى �لبنك �ل�سعودي  �
�لفرن�سّي و)2( تقدمي طلب �لطرح �لعام �ل�ويل )�لطرح( لدى هيئة �ل�سوق �ملالية. 

خطاب من ��ر�مكو �ل�سعودي يوؤكد تخ�سي�س �لوقود من ��جل خط �لإنتاج �لثالث.  �
كما تو�فق �سركة �إ�سمنت جنر�ن على �لتقيد بالتعهد�ت �لتالية:

يف حال مل يح�سل �لطرح بحلول 2012/4/30، ل يتم توزيع ��ية عائد�ت ��رباح بعد هذ� �لتاريخ حتى ح�سول �لطرح ��و حتى ت�سغيل خط �لإنتاج �لثالث . 1
�جلديد، بح�سب ما يا�تي ��وًل. 

ل يكون �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ملزمًا بتوفري ��ي ت�سهيالت/متويل �إ�سايف يف حال مل يتحقق �لطرح. . 2
تغطي �سركة �إ�سمنت جنر�ن و/��و م�ساهموها ��ي جتاوز�ت يف �لتكاليف يف عملية �لتو�سيع.. 3
مّت . 4 �لذي  �ل�سد�د  �لنقدية قادرة على دعم هذ�  �إ�سمنت جنر�ن  �لقر�س يف حال كانت تدفقات �سركة  بالتعجيل يف �سد�د  �لفرن�سي  �ل�سعودي  للبنك  يحق 

�لتعجيل فيه.
�إن ن�سبة �لدين �لطويل �ل�جل )��ي دين �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، وقر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي وغريها من قرو�س �لبنوك �لطويلة �ل�جل( . 5

�إلى �إجمايل حقوق �مللكية يجب ��ل تتجاوز 0،75:1. 
يتعني على �سركة �إ�سمنت جنر�ن ��ن تقّدم �إلى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي بياناتها �ملالية �لربع �سنوية خالل 45 يومًا بعد �إغالق ذلك �لربع. . 6

يتوجب دفع ��تعاب �إد�رية بقيمة 2.500.000 ريال �سعودي متّثل 0،5% من �لت�سهيل �ملتعّدد �ل�غر��س لقاء �لت�سهيالت. 

ي�سّكل تخّلف �سركة �إ�سمنت جنر�ن عن �لتقيد با�ي من �لتعهد�ت تق�سريً� يحق مبوجبه للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي باتخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة حلماية م�ساحله. 

اتفاقية شراء وبيع السلع 2   2   2   12

مبوجب �لتفاقية �لرئي�سية وخطاب �لت�سهيالت �لثاين مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، ��برمت �سركة �إ�سمنت جنر�ن �تفاقية �سر�ء وبيع �سلع بتاريخ 1432/11/10هـ 
)�ملو�فق لـ 2011/10/8م( يقوم مبوجبها البنك ال�شعودي الفرن�شي بتوفري ت�شهيل التورق الثاين من البنك ال�شعودي الفرن�شي اإلى �شركة اإ�شمنت جنران بال�شروط 

و�ل�حكام �ملبينة يف �لتفاقية �لرئي�سية وخطاب �لت�سهيالت �لثاين مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي. 

قامت �سركة �إ�سمنت جنر�ن، �عتبارً� من 17 يناير 2012، بعمليتي �سحب من �لقر�س )من خالل �سر�ء وبيع �لبالديوم( وقد نتج عن ذلك ��ستحقاق مبلغ �إجمايل 
وقدره 206.627.775 ريال �سعودي �إلى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي مبوجب هذ� �لت�سهيل. 

يحكم �لقانون �ل�سعودي �تفاقية �سر�ء وبيع �ل�سلع هذه.

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 3   2   12

�ل�سعودي يف 1429/12/25هـ �ملو�فق 2008/12/23م )و�ملعدل يف 1431/7/2هـ  �لتنمية �ل�سناعية  �تفاقية قر�س مع �سندوق  ���سمنت جنر�ن  ��برمت �سركة 
�ملو�فق 2010/6/14م( و�فق �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي مبوجبها على متويل �سركة ���سمنت جنر�ن مببلغ ل يتجاوز 454.550،00 ريال �سعودي )ي�سار 
�إليه فيما يلي با�سم »ت�سهيل �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي«(. ول توجد فائدة ��و هام�س ربح م�ستحق �لدفع مبوجب هذ� �لقر�س. ويف مقابل مو�فقة �سندوق 
�لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي على �إتاحة �لت�سهيل، طلب �ل�سندوق من �سركة ���سمنت جنر�ن �إبر�م �سند رهن على كافة �ملوجود�ت �لثابتة على ��ر�س �لمتياز وعلى 
��رقام 310 و311 و312 و313 و314 بتاريخ 1420/8/21هـ )�ملو�فق  ���سمنت جنر�ن مبوجب �سكوك �مللكية  ��ر��س يف مدينة جنر�ن مملوكة ل�سركة  �ست قطع 
1999/11/29( و�سك �مللكية رقم 307 بتاريخ 1420/8/2هـ )�ملو�فق 1999/11/10م( ف�ساًل عن تقدمي �سمانات �سخ�سية من قبل ماجد بن �إبر�هيم بن عبد 
�لعزيز �آل �إبر�هيم )66%(، وعبد �هلل بن عبد �لعزيز بن �سالح �لر�جحي )33%( و�ل�مري نو�ف بن م�سعل بن �سعود �آل �سعود )6،17%(. وعالوة على ذلك، فاإن 
�حلد �ل�ق�سى من �ل�رباح �لتي ت�ستطيع �ل�سركة دفعها للم�ساهمني هو 25% من ر���س �ملال �ملدفوع لل�سركة  ��و �إجمايل �ملبالغ �ملدفوعة ل�سندوق �لتنمية �ل�سناعية 
�ل�سعودي )��يهما ��قل(. وقد تلقت �ل�سركة تنازًل من �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي فيما يتعلق با�رباح �ملدفوعة يف �لربع �لثالث من عام 2011م. غري ��ن 
�سرف �ملبالغ �لتي تتجاوز 200 مليون ريال �شعودي م�شروط بتقدمي �شركة اأ�شمنت جنران لدليل على اأنها تلقت موافقة اأولية من هيئة ال�شوق املالية على االكتتاب. 
وقبل �سرف �آخر 50% من �لقر�س، يجب على �سركة ���سمنت جنر�ن )1( توظيف فريق �إد�ري موؤهل مقبول بالن�سبة ل�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي؛ و)2( 
تقدمي �لرخ�سة �ملطلوبة من هيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �ملزدوج. كما يتعني على �سركة ���سمنت جنر�ن قبل �سرف �آخر 20% من �لقر�س )1( تزويد �سندوق 
�لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي بدليل على ��ن �نبعاثات �مل�سنع �سوف تتقيد مبتطلبات �لرئا�سة �لعامة لال�ر�ساد وحماية �لبيئة؛ و)2( تنفيذ متطلبات �ل�مان �ل�سناعي 
�جليو  �جلدوى  در��سة  بنتائج  يتعلق  فيما  �ل�سعودي  �ل�سناعية  �لتنمية  �سندوق  مبتطلبات  �لوفاء  و)3(  �ل�سعودي؛  �ل�سناعية  �لتنمية  �سندوق  ر�سا  يحقق  مبا 
�قت�سادية وخطة �لتعدين �خلا�سة باملحجر؛ و)4( �لوفاء مبتطلبات �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي فيما يتعلق برتتيبات و�تفاقيات توريد خام �حلديد. ي�سار 
�إلى ��ن �ل�سركة �سحبت )كما يف تاريخ 15 يناير 2012م( �ملبلغ �ملتبقى و�لبالغ 254.550.000 مليون ريال �سعودي )و�لذي خ�سم منه 4.080.000 ريال �سعودي 
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�إلى ذلك، دفعت �ل�سركة ق�سط مببلغ 25.000.000 ريال �سعودي ل�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي، و�ملبلغ �مل�ستحق  كر�سوم تقييم للم�سروع(  بالإ�سافة 
�ملتبقي ل�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )كما يف تاريخ 15 يناير 2012( هو 415.000.000 ريال �سعودي.

اتفاقية التسهيالت/ التمويل مع البنك األهلي التجاري 2   2   12

��برمت �سركة ���سمنت جنر�ن �تفاقية متويل �إ�سالمي وخدمات م�سرفية مع �لبنك �ل�هلي �لتجاري بتاريخ 1432/5/7 هـ �ملو�فق 2011/4/11م حيث و�فق �لبنك 
�ل�هلي �لتجاري مبوجبها على توفري مبلغ ل يزيد عن 70.000.000 ريال �شعودي يف �شكل ت�شهيالت ائتمانية اإلى ال�شركة. كما ُتبني االتفاقية �شروط واأحكام 
�لت�سهيالت �ملتاحة، وتنتهي مدتها يف 2012/5/31م. ويتعني على �سركة ���سمنت جنر�ن مبوجب �لتفاقية تقدمي تنازل �إلى �لبنك �ل�هلي �لتجاري عن 40% من 
مبيعات �ل�سركة �مل�ستقبلية كما تتعهد �سركة ���سمنت جنر�ن بتزويد �لبنك �ل�هلي �لتجاري با�ي �سمانات �إ�سافية قد يطلبها �لبنك بني �حلني و�لآخر. ويتعني على 
�ل�سركة ��ن ُت�سدد ��ي مبالغ ت�سحبها مبوجب �لت�سهيالت �لئتمانية بحلول 31 مايو 2012، بحيث يكون �ل�سد�د ب�سكل دفعة و�حدة بكامل �ملبالغ �مل�سحوبة من قبل 

�ل�سركة.

ملخص العقود الجوهرية 3   23
�مل�سطلحات �لو�ردة بحروف كبرية يف �مللخ�سات ��دناه ومل يرد تعريفها على نحو �آخر يف ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية حتمل �ملعاين �ملو�سحة قرين كل منها يف �لتفاقية 

�ملعنية.

عقد التشغيل والصيانة مع HCRDI لوحدة الطواحين 1   2   12

��برمت �سركة ���سمنت جنر�ن يف 4 مايو 2011م �تفاقية ت�سغيل و�سيانة مع HCRDI لت�سغيل و�سيانة وحدة �لطو�حني.

نطاق اخلدمات: يتحمل HCRDI م�سوؤولية ت�سغيل و�إد�رة وحدة �لطو�حني ويتعني عليه تقدمي خدمات تدريب »يف موقع �لعمل« ملوظفي �ل�سركة.

املُدة: مدة االتفاقية هي �شنة واحدة من تاريخ �شريانها. وميكن مّد تلك املدة وفق �شروط يتفق عليها الطرفان قبل �شهرين على االأقل من تاريخ انتهاء مدة 
�لتفاقية �ل��سلية.

�لإنتاج  �سنوية يف حالة جتاوز  ُتدفع مكافا�ة  �مل�ستهدف،  �لإنتاج  �إجناز  HCRDI على  ��جل حتفيز  ومن  �سهرية.  ���سا�سية  ر�سوم  HCRDI على  ال�سعر: يح�سل 
�ل�سنوي. وميكن ��ي�سًا تطبيق خ�سومات يف حالة تر�جع �لإنتاج �إلى ما دون م�ستوى حمدد.

امل�س�ؤولية: يقت�سر �حلد �ل�ق�سى مل�سوؤولية HCRDI مبوجب هذه �لتفاقية على ما هو متعارف عليه يف عقد من هذ��لنوع.

HCRDI عن �لوفاء با�ي من �لتز�ماته مبوجب هذه  �إ�سعار مدته 60 يومًا وكذ� يف حالة �إخفاق  �إنهاء �لتفاقية مبوجب  ���سمنت جنر�ن  الإنهاء: يجوز ل�سركة 
�لتفاقية )وعدم معاجلة ذلك �خللل بعد 30 يومًا من ��ستالم �إ�سعار خطي(. ويجوز لكل من �سركة ���سمنت جنر�ن وHCRDI �إنهاء �لتفاقية يف حالة وقوع ��حد 

��حد�ث �لقوة �لقاهرة.

القان�ن احلاكم: تخ�سع �لتفاقية لقو�نني �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

اتفاقية تشغيل وصيانة محطة الطاقة 2   2   12

��برمت �سركة ���سمنت جنر�ن يف 5 يوليو 2007م �تفاقية ت�سغيل و�سيانة ملحطة طاقة مع و�رت�سيال ملقاولت �لطاقة �ملحدودة )ي�سار �إليها فيما يلي با�سم »و�رت�سيال«( 
لإعد�د وت�سغيل و�سيانة مر�فق حمطتي طاقة تقعان يف موقعي �مل�سنع �لرئي�سي ووحدة �لطو�حني ي�سار �إليهم با�سم »مر�فق حمطتي �لطاقة«(.

نطاق اخلدمات: �سركة و�رت�سيال م�سوؤولة عن �إعد�د وت�سغيل و�سيانة مر�فق حمطتي �لطاقة. وت�سمل �ل�عمال �ملحددة توفري قطع �لغيار و�ملو�د �لكيميائية وزيت 
�لت�سحيم وغريها من �ملو�د �لالزمة لت�سغيل مر�فق حمطتي �لطاقة و�سيانتها.

املُدة: مدة �لتفاقية 5 �سنو�ت تبد�� يف 10 يوليو 2007م، وهو �لتاريخ �لذي بد�� فيه �لت�سغيل �لتجاري للمرحلة �ل�ولى من مر�فق حمطتي �لطاقة يف �مل�سنع �لرئي�سي.

ال�سعر: حت�سل و�رت�سيال مبوجب �لتفاقية على ر�سوم ت�سغيل �سهرية ثابتة منف�سلة لت�سغيل مر�فق حمطتي �لطاقة. كما تتلقى و�رت�سيال ر�سومًا �سهرية متغرية 
حُت�شب على اأ�شا�ض اإنتاج مرافق حمطتي الطاقة من امليجا واط/�شاعة.

كما تن�س �لتفاقية على زيادة �لر�سوم �ل�سنويا وفق �سيغة متفق عليها.

�سمانات �ل�د�ء و�مل�سوؤولية: تتعهد و�رت�سيال بتوفر مر�فق حمطتي �لطاقة مبتو�سط 92% من �لوقت كل �سنة رهنًا با�ستثناء�ت حمددة. و�حلد �ل�ق�سى مل�سوؤولية 
و�رت�سيال مبوجب �لتفاقية هو ذلك �حلد �ملا�لوف يف عقد بهذه �لطبيعة، با�ستثناء ما يتعلق بامل�سوؤولية �لنا�سئة عن �لإهمال �جل�سيم ��و �سوء �لت�سرف �ملتعمد.

الإنهاء: يجوز لكل طرف �إنهاء �لتفاقية يف حالة )1( �إفال�س �لطرف �لآخر ��و �إع�ساره ��و حله، )2( �لإهمال �جل�سيم من قبل ��حد �لطرفني مما ينتج عنه �سرر 
ج�سيم ��و ��ذى يلحق بالطرف �لآخر، )3( �لإخفاق �جلوهري من قبل ��حد �لطرفني يف ��د�ء ��ي من �لتز�ماته، )ما مل يتم تطبيق خطة لإ�سالح ذلك �خللل خالل 

30 يومًا(؛ )4( تقدمي مدفوعات حمظورة حمددة من قبل �لطرف �لآخر؛ ��و )5( وقوع ��حد ��حد�ث �لقوة �لقاهرة مع ��ستمر�ره ل�كرث من 180 يومًا.
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وبالإ�سافة �إلى ما ورد ��عاله، يجوز ل�سركة و�رت�سيال ��ي�سًا �إنهاء �لتفاقية يف حالة �إخفاق �سركة ���سمنت جنر�ن يف �لإبقاء على �سمانة لل�سد�د ��و �إخفاقها يف 
�لتز�مات �ل�سد�د �إلى و�رت�سيال ما مل تقم �ل�سركة باإ�سالح ذلك �لنتهاك خالل 90 يومًا.

ويف حالة �إنهاء �لتفاقية ل�ي �سبب من �ل��سباب، يحق ل�سركة و�رت�سيال �حل�سول على ر�سوم �لت�سغيل �مل�ستحقة يف تاريخ �لإنهاء �إلى جانب مبلغ ثابت لتغطية 
تكاليف �إنهاء �خلدمة.

القان�ن احلاكم: تخ�سع �لتفاقية ل�نظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

اتفاقية انتداب فنيين مع هولتك جلوبال سوليوشنز ش. م. ح. 3   2   12

يف 30 ��كتوبر 2011م ، دخلت �سركة ��سمنت جنر�ن يف عقد �آخر لإنتد�ب فنيني مع �سركة هولتك جلوبل.

نطاق اخلدمات : مبوجب �لتفاقية تو�فق �سركة هولتك جلوبل على توفري فنيني �ملدربني لت�سغيل لعمليات مر�فق �ل�سركة  �لتقنية يف �سلطانة وعكفة.

املدة : ت�سري �لتفاقية �عتبار� من 1 يناير عام 2012م ملدة �شنة واحدة وميكن متديدها بناءًا على ال�شروط املتفق عليها ب�شورة متبادلة ، قبل ثالثة اأ�شهر من 
�نتهاء �ل�سالحية.

ل�سركة هولتك جلوبل نظري  تدفع  �لتي  �ل�سهرية  �لر�سوم  �ملبلغ من  ويتم خ�سم  ب�سكل مبا�سر  �لفنيني  رو�تب  ��سمنت جنر�ن دفع  �سركة  ال�سعر : مطلوب من 
�خلدمات �ملقدمة. ويبلغ �إجمايل �ملطلوب دفعه ل�سركة هولتك جلوبل 525.000 ريال �سعودي �سهريًا. ويف حال طلب موظفني �إ�سافيني، �سوف توفر �سركة هولتك 

جلوبل اأفراد اإ�شافيني ح�شب �شروط يتفق عليها.

الإنهاء : ميكن ل�سركة ��سمنت جنر�ن �إنهاء �لتفاقية خالل 90 يومًا من �إعطاء �لإ�سعار.

اتفاقية األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات بين شركة أسمنت نجران وشركة  2   2   12
نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة إلنشاء الخط الثالث

��برمت �سركة ���سمنت جنر�ن يف 17 نوفمرب 2011م �تفاقية ��عمال هند�سية وم�سرتيات و�إن�ساء�ت مع �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة بغر�س تو�سعة 
مر�فق �إنتاج �ل��سمنت يف �مل�سنع �لرئي�سي من خالل �إن�ساء �خلط �لثالث.

نطاق اخلدمات:تكون �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة م�سوؤولة عن �إن�ساء م�سنع ���سمنت ب�سعة �إنتاجية م�سمونة تبلغ 6.500 طن يف �ليوم من كلنكر 
للعمال وكافة  و�إقامة �سكن  �إن�ساء حمطة طاقة ب�سعة 35 ميجا و�ت،  �لبورتالند �ملقاوم ل�مالح �لكربيتات، مبا يف ذلك  �لبورتالند �لعادي/�ل��سمنت  �ل��سمنت 
�ملر�فق و�ملعد�ت و�خلدمات �مل�ساندة ذ�ت �ل�سلة )ي�سار �إليها يف هذه �لتفاقية با�سم »�ل�عمال«( يف مدينة جنر�ن على ���سا�س �لت�سطيب �لكامل »ت�سليم �ملفتاح«. 
وتتولى �سركة ن�سما و�سركاهم للمقاولت �ملحدودة تنفيذ كافة �ل�عمال �لهند�سية و�لت�سميمات و�مل�سرتيات و�لت�سنيع و�لإمد�د و�لت�سليم �إلى موقع �مل�سنع وكذ� 
�لتا�مني و�لتفريغ و�لتخزين و�حلفظ يف موقع �مل�سنع و�لإن�ساء�ت �ملدنية و�لإن�ساء�ت �لكهربائية �مليكانيكية وتدريب موظفي �ملالك و�لختبار و�لت�سغيل  ��عمال 

�لتجريبي و�ختبار�ت �ل�د�ء و�لت�سليم و�سمان تلك �ل�عمال و�إ�سالح ��و ��ستبد�ل ��ية عيوب بح�سب ما هو حمدد يف �لتفاقية.

ال�سعر:�ل�سعر هو مبلغ �إجمايل مقطوع قدره 1.056.375.000 ريال �سعودي )�ساماًل كافة �ل�سر�ئب(.ويخ�سع �ل�سعر للتعديل وفق �ل�ُ�س�س �لتالية:

ريال أ.  ن�سما مكافا�ة قدرها 11.250.000  ل�سركة  يومًا، ف�سوف يحق  �لبالغة 700  �لتعاقد  �ليوم خالل فرتة  بو�قع 7.000 طن يف  ��د�ًء  �مل�سنع  �إذ� حقق 
�سعودي؛ 

�إذ� ��جنزت �سركة ن�سما �مل�سروع خالل و�حد وع�سرين �سهرً� )21 �سهرً� ��و 639 يومًا(، فيحق لها �حل�سول على مكافا�ة قدرها 5.625.000، ريال �سعودي؛ب. 
�لتعديالت �لتي ُتدخلها �ل�سركة وتعتمدها وفق �لإجر�ء�ت �ملبينة يف هذه �لتفاقية.ج. 

�شروط الدفع:تكون �شروط الدفع مبوجب هذه االتفاقية هي كالتايل:

�لدفعة �ملقدمة – تتلقى �سركة ن�سما دفعة مقدمة قدرها 158.456.250 ريال �سعودي خالل �سبعة )7( ��يام من ��ستالم �سركة ���سمنت جنر�ن لفاتورة أ. 
�شركة ن�شما و�شمان بنكي غري م�شروط وغري قابل لالإلغاء بنف�ض املبلغ ل�شالح ال�شركة ك�شمانة للدفعة املقدمة.

دفعة �ملعد�ت �لرئي�سية – ُتدفع ع�سرة باملائة )10%( من قيمة �ملعد�ت �لرئي�سية )بح�سب ما هو مدرج يف ملحق �لتفاقية( خالل ت�سعني )90( يومًا من ب. 
تاريخ ت�سليم �ملوقع �إلى �سركة ن�سما، رهنًا با�ن توفر ن�سما �سمانًا بنكيًا ك�سمانة لتلك �ملدفوعات.

دفعة �لإن�ساء�ت يف �ملوقع – ُت�سدد دفعة جتهيز بو�قع 31.477.500 ريال �سعودي لدى �لإمتام �لفعلي ل�عمال جتهيز �ملوقع مبا يحقق ر�سا �ل�سركة.ج. 
تقدم �سركة ن�سما مطالبات �إجناز �سهرية ل�سد�د ت�سعني باملائة )90%( من �إجمايل �سعر �لتفاقية.و�سيتم �سد�د �ملدفوعات �ملعتمدة خالل ثالثني )30( د. 

يومًا.
ُتدفع �لع�سرة باملائة )10%( �ملتبقية عندما حتقق �سركة ن�سما قبوًل موؤقتًا وتوؤكد عدم وجود ��ي مطالبات حالية مرتبطة بامل�سروع، وتقدم �سهادة �لتخلي�س 	. 

�ل�سريبية �خلا�سة بالزكاة وتقدم �سهادة �إلى �ملوؤ�س�سة �لعامة للتا�مينات �لجتماعية توؤكد فيها تقيدها بقانون �لتا�مينات �لجتماعية.
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�سمانات الأداء وامل�س�ؤولية: ت�سمن �سركة ن�سما ما يلي:

خلو �مل�سروع من �لعيوب ملدة �ثني ع�سر )12( �سهرً� بعد �جتياز �ل�عمال جلميع �ختبار�ت �ل�د�ء )»�لقبول �ملوؤقت«( وتلتزم باإ�سالح كافة �لعيوب على نفقتها أ. 
�خلا�سة خالل تلك �لفرتة؛ على ��ن حُتدد فرتة �سمان جديدة مدتها �ثني ع�سر )12( �سهرً� لكافة �ل�جز�ء �لذي يتم ��ستبد�لها ��و �إ�سالحها خالل تلك 

�لفرتة.
وجود فرتة �سمان تبلغ خم�س )5( �سنو�ت من تاريخ �لقبول �ملوؤقت لكافة �ملعد�ت �ملوردة من دول ��خرى خارج ��وروبا �لغربية و��مريكا؛ب. 
عدم وجود ��ي خلل ��و �إخفاق ��و �نهيار يف �لهياكل ملدة ع�سر )10( �سنو�ت من تاريخ �جتياز �ل�عمال لكافة �ختبار�ت �ل�د�ء.ج. 

ل تتحمل �سركة ن�سما م�سوؤولية ��ي ���سر�ر غري مبا�سرة ��و مرتتبة مثل فقد�ن �لإنتاج ��و فقد�ن �ل�رباح �إذ� كانت ناجمة عن �لإهمال، ول تتجاوز م�سوؤوليتها �لإجمالية 
عن �لتعوي�سات و�لعقوبات �لنقدية 10% من �سعر �لتفاقية.

الإنهاء: يجوز لل�سركة �إنهاء �لتفاقية:

وفق تقديرها، خالل ت�سعني )90( يومًا من تاريخ ت�سليم �ملوقع )لإن�ساء �خلط �لثالث( �إلى �سركة ن�سما.أ. 
�إذ� ��هملت �سركة ن�سما يف �إجر�ء�ت �لعناية �لو�جبة ��و ��هملت يف �لتقيد با�ي ��مر معقول ��و �نتهكت ��حكامًا جوهرية يف �لتفاقية، و��خفقت عن �إ�سالح ��ي ب. 

من تلك �ل�مور خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ مطالبة �ل�سركة باتخاذ تد�بري ت�سحيحية.
�لقانون �حلاكم وت�سوية �لنز�عات:تخ�سع �لتفاقية ل�نظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية. و��ي نز�ع ل ميكن ت�سويته مبوجب �لتفاقية بني �لطرفني ُيحال �إلى �لتحكيم 

وفق نظام �لتحكيم �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية؛ على ��ن يكون حمل �لتحكيم يف مدينة �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية.

يف فرب�ير 2012م طلبت �ل�سركة تعديل هذ� �لعقد مبوجب ��مر تغيري يعدل نطاق �لعقد �ملتعلق باخلط �لثالث، لي�سمل هند�سة وتوريد و�ن�ساء مولدين ديزل فقط 
ب�سعة توليد �لكهرباء قدرها 14 ميجاو�ت. حيث �ستقوم �ل�سركة بتغطية �حتياجاتها �ملتوقعة من �لكهرباء باإن�ساء م�سنع لإ�ستغالل �لطاقة �حلر�رية، و�لذي مت 

مناق�سته ��دناه. 

ونتيجة لتعديل عقد ن�سما �ملتعلق باخلط �لثالث، �سينخف�س �إجمايل تكلفة هند�سة وتوريد و�ن�ساء �خلط �لثالث بقيمة 109.80 مليون ريال �سعودي لي�سل �إلى 
946.57 مليون ريال �سعودي.

اتفاقية األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات بين شركة إسمنت نجران وشركة  2   2   12
سينوما الستغالل الطاقة الحرارية المحدودة

��برمت �سركة �إ�سمنت جنر�ن يف 1 مار�س 2012 �تفاقية ��عمال هند�سية وم�سرتيات و�إن�ساء�ت مع �سركة �سينوما ل�ستغالل �لطاقة �حلر�رية �ملحدودة )»مقاول 
��ستغالل �لطاقة �حلر�رية«( لبناء حمطة كهرباء ت�ستخدم حر�رة �لعادم من م�سنع �إ�سمنت جنر�ن مبنطقة جنر�ن.

نطاق العمل: يكون مقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية م�سوؤول عن �إن�ساء حمطة ل�سرتجاع �لطاقة �حلر�رية �ملبددة بطاقة 25،5 ميجاو�ت )»�ملحطة«(، وذلك 
با�شتيعاب حرارة العادم املنبعثة من م�شنع اإ�شمنت ال�شركة )حتديدا من فرن ومربد اخلطوط االأول والثاين والثالث و10 جمموعات مولد�ت ديزل( يف �سلطانة 
مبنطقة جنر�ن، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، مبا يف ذلك جميع �ملعد�ت و�خلدمات �مل�ساندة ذ�ت �ل�سلة، على ���سا�س »ت�سليم �ملفتاح«. ويتولى مقاول ��ستغالل �لطاقة 
�حلر�رية تنفيذ ��عمال �لهند�سة و�لت�سميم، و�مل�سرتيات، و�لت�سنيع و�لتوريد و�لت�سليم �إلى موقع �مل�سنع، و�لتا�مني، و�لتفريغ و�لتخزين و�حلفظ يف موقع �مل�سنع، 
و�لبناء �ملدين، و�لت�سييد / �لرتكيب، وتدريب موظفي �ل�سركة، و�لختبار، و�لت�سغيل �لتجريبي، و�ختبار �ملوثوقية، و�ختبار �ل�د�ء، و�سمان ت�سليم هذه �ل�عمال، 

و�إ�سالح ��و ��ستبد�ل ��ي عيوب على �لنحو �ملحدد يف �لعقد )»�ل�عمال«(. 

�إجمايل مقطوع قدره 168.353.880ريال �سعودي، يخ�سع لبع�س �لتعديالت وفقا لتعليمات �ل�سركة ومو�فقتها، مبا ين�سجم مع �لإجر�ء�ت  ال�سعر: هو مبلغ 
�ملن�سو�س عليها يف �لعقد.

يتكون �إجمايل قيمة �لعقد من �لعنا�سر �لتالية:

معدات وم�اد:130.844.697ريال �سعودي  

اأعمال مدنية واإن�سائية:15.001.937 ريال �سعودي   

اأعمال كهربائية ميكانيكية واإن�ساءات وت�سغيل جتريبي:22.503.428 ريال �سعودي   

�شروط الدفع: تكون �شروط الدفع مبوجب العقد كالتايل:

�لدفعة �ملقدمة – يتلقى مقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية دفعة مقدمة بن�سبة 20% )ع�سرين باملائة(من قيمة �لعقد �لإجمالية خالل ���سبوعني  )2( من أ. 
ا�شتالم �شركة اإ�شمنت جنران لفاتورة املقاول و�شمان بنكي غري م�شروط وغري قابل لالإلغاء)تبعا للنموذج املرفق بهذا العقد(بنف�ض املبلغ ل�شالح ال�شركة.

�ملعد�تو�ملو�د – تدفع �ل�سركة ثمن �ملعد�ت و�ملو�د مبوجب خطابات �عتماد )خطابات نو�يا( على �لنحو �لتايل:ب. 
خطاب نو�ياي �سدر خالل 120 يوما من تاريخ �ل�سريان)و�لذي ميثل ��ي�سا تاريخ �لبدء( ل�سد�د ن�سبة خم�سني يف �ملائة )50%( من قيمة �ملعد�ت و�ملو�د،  
وخطاب نو�ياي �سدر خالل 270 يوما من تاريخ �ل�سريان ل�سد�د ن�سبة ع�سرين يف �ملائة )20%( من قيمة �ملعد�ت و�ملو�د. ُتدفع خطابات �لنو�يا بناء   

على تقدمي وثائق حمددة.
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�ل�عمال �ملدنية و�لإن�سائية – خم�سة يف �ملائة )5%( من قيمة �ل�عمال �ملدنية و�لإن�سائية لدى بدء �ل��سغال يف �ملوقع وخم�سة و�ستني يف �ملائة )65%( مقابل ج. 
فو�تري �سهرية.

�ل�عمال �لكهربائية و�مليكانيكية، و�لإن�ساء�ت و�لت�سغيل �لتجريبي – خم�سة يف �ملائة )5%( من قيمة هذه �ل�عمال لدى بدء �ل��سغال يف �ملوقع وخم�سة و�ستني د. 
يف �ملائة )65%( مقابل فو�تري �سهرية.

�ملدفوعات �لنهائية – ُتدفع ن�سبة خم�سة يف �ملائة )5%( من �إجمايل قيمة �لعقد عندما يح�سال ملقاول على �لقبول �ملوؤقت، كما ُتدفع ن�سبة خم�سة يف �ملائة 	. 
)5%( من �إجمايل قيمة �لعقد بعد 14 يوما من �ل�ستالم �ملوؤقت �لنهائي  )��ي عند �لنتهاء �لناجح من �ختبار�ت �ل�د�ء(  ��وعندما تو�فق �ل�سركة على خ�سم 

تعوي�سات مقطوعة نتيجة لتدين �ل�د�ء، ��يهما ���سبق.
ال�سمانات: يتعني على مقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية تقدمي كفالة م�سرفية غري م�سروطة بن�سبة ع�سرة يف �ملائة )10%( من قيمة �لعقد �لإجمالية ك�سمان 

لال�د�ء. ويظل هذ� �ل�سمان �ساري �ملفعول �إلى حني �لقبول �لنهائي )18 �سهر� بعد �لقبول �ملوؤقت(.

تع�ي�سات مقط�عة عن التاأخري وتدين الأداء: يكون �ملقاول م�سوؤول جتاه �ل�سركة عن �ل��سر�ر �لناجتة عن �لتا�خري يف �إجناز �ملحطة وعن عدم حتقيق 
10% من  اأن يتجاوز جمموع التعوي�شات املقطوعة مبوجب العقد ن�شبة  املحطة بع�ض معايري االأداء )ب�شرط حتقيق م�شتويات احلد االأدنى(، علما باأنه ال يجوز 

�إجمايل قيمة �لعقد.

�سمانات الأداء وامل�س�ؤولية: ي�سمن مقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية خلو �ملحطة من �لعيوب ملدة ثمانية ع�سر )18( �سهرً� بعد �لقبول �ملوؤقت ويلتزم باإ�سالح 
كافة �لعيوب على نفقتها خلا�سة خالل تلك �لفرتة؛ على��ن حُتدد فرتة �سمان جديدة لكافة �ل�جز�ء �لذي يتم ��ستبد�لها ��و �إ�سالحه �و ذلك خالل �ثني ع�سر 

)12( �سهر� من �ل�ستبد�ل لكن قبل ��ربعة وع�سرين )24( �سهرً�من �لقبول �ملوؤقت.

كذلك ليتحمل مقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية م�سوؤولية ��ي ���سر�ر غري مبا�سرة ��ومرتتبة مثل فقد�ن �لإنتاج ��و فقد�ن �ل�رباح، ولتتجاوز م�سوؤوليته �لإجمالية 
عن �لتعوي�سات و�لعقوبات �لنقدية 10% من �إجمايل قيمة �لعقد.

الإنهاء والتعليق: يجوز لل�سركة �إنهاء �لعقد:

وفقتقديرها،خاللت�سعني )90( يومًا من تاريخ �ل�سريان؛  
�إذ� ��همل �ملقاول يف �إجر�ء�ت �لعناية �لو�جبة ��و ��همل يف �لتقيد با�ي ��مر معقول ��و�نتهك ��حكامًا جوهرية يف �لعقد، و��خفق يف �إ�سالح ��ي من تلك   

�ل�مور خالل ثالثني )30( يومًامن تاريخ مطالبة �ل�سركة باتخاذ تد�بري ت�سحيحية.
يحق ملقاول ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية تعليق �ل�عمال يف حالة عدم �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة له ل�كرث من 90 يوما، بناء على �إ�سعار مدته 21 يوما.

�لقانون �حلاكم وت�سوية �لنز�عات:يخ�سع �لعقد ل�نظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.و��ي نز�ع ل ميكن ت�سويته بالتفاق بني �لطرفني ُيحال �إلى �لتحكيم وفق ��نظمة 
�لتحكيم �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية؛على ��ن يكون حمل �لتحكيم يف مدينة �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية.

اتفاقية أرامكو السعودية لتوريد الوقود 3   23
يف 1428/1/8هـ )�ملو�فق 2007/01/27م( دخلت �ل�سركة يف عقد مع �سركة ��ر�مكو �ل�سعودية )»��ر�مكو«( لتوريد �لوقود للخط �ل�ول.

�لإنتاجية  بالطاقة  لت�سغيلها  �ل�ول  للخط  كافية  وهي  �سهريًا،  �لثقيل  �لوقود  زيت  لرت� من  لل�سركة 20.000.000  ��ر�مكو  تبيع  للعقد،  وفقا  نطاق اخلدمات: 
�لت�سميمية.

املدة: �إن مدة �لعقد هي �سنة و�حدة قابلة للتجديد تلقائيا ملدة مماثلة ما مل يخطر ��حد �لطرفني �لطرف �لآخر برغبته يف �إنهاء �لعقد يف غ�سون ثالثني )30( 
يوما �ل�سابقة لنتهاء مدة �لعقد.

الإنهاء: يجوز ل�ي من �لطرفني �إنهاء �لعقد �إذ� قام �لطرف �لآخر بخرق ��ي من �للتز�مات �ملادية مبوجب �لعقد.

القان�ن احلاكم: يخ�سع هذ� �لعقد ل�نظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

النزاعات القضائية والمسؤوليات الطارئة 3   23
يوؤكد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة ��ن �ل�سركة لي�ست طرفًا، يف تاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية، يف ��ي نز�ع ق�سائي ��و حتكيم ��و دعوى �إد�رية من �سا�نها، ب�سكل 
فردي ��و يف جمموعها، ��ن يكون لها تا�ثري �سلبي جوهري على و�سعها �ملايل ونتائج عملياتها. لي�س على �ل�سركة ��ي �لتز�مات و�سمانات ��خرى طارئة با�ستثناء ما 

هو مو�سح يف ق�سم مناق�سة �لإد�رة ونتائج �لعمليات.

التأمين 3   23
�ملخاطر  لتغطية  مالئمة  ��نها  �ل�سركة  ترى  �لتي  �لتا�مينية  �لتغطيات  من  جمموعة  لتطبيق  للتا�مني  �لوطنية  �ل�سركة  مع  خمتلفة  تا�مني  بو�ل�س  �ل�سركة  ��برمت 

�جلوهرية �ملرتبطة با�عمال �ل�سركة. توفر �ل�سركة �لتا�مني �لتايل نظري �ملبالغ �ملذكورة ��دناه:
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1.617.080.775 ريال �سعوديجميع خماطر امللكية

150.000.000 ريال �سعوديخ�سارة االأرباح من االآالت

80.528.620 ريال �سعوديامل�سنع واملعدات

334.863.303 ريال �سعوديتعطل االآالت

10.613.238 ريال �سعودياملواتري التجارية

3.967.050 ريال �سعودياملواتري اخلا�سة

5.000.000 ريال �سعوديم�سوؤولية الغري

3.000.000 ريال �سعوديالنقود املحفوظة يف اخلزانة

5.000.000 ريال �سعودي )ل�كيا�س �ل��سمنت �لفارغة(بولي�سة احلريق

300.000 ريال �سعودي لكل فرد من �لبائعون و��مناء �ل�سناديق �لـبالغ عددهم ثالثة ع�سر )13( فرد يف �مل�سنع الوالء
�لرئي�سي، ووحدة �لطو�حني، و�ملركز �لرئي�سي لل�سركة

الصفقات مع األطراف ذات العالقة 3   23
با�ستثناء �لتفاق �حلايل مع ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة فيما يتعلق با�ستخد�م رخ�سة �ملحاجر بح�سب ما هو مبني مبزيد من �لتف�سيل يف �لق�سم 16-3-1 من ن�سرة 

�لإ�سد�ر �حلالية، فاإن �ل�سركة لي�ست طرفًا يف ��ي �سفقات مع ��طر�ف ذ�ت عالقة.

الممتلكات  2   23
يقع �مل�سنع �لرئي�سي )�لذي ي�سم �خلطني �ل�ول و�لثاين( على ��ر��ٍس م�ستا�جرة من قبل �ل�سركة، وهي خالية من ��ي �لتز�م قانوين ��و رهن ��و عائق �آخر )بخالف 
وحدة  وتقع  الفرن�شي(.  ال�شعودي  البنك  مع  التمويل  ت�شهيالت  �شروط  وفق  الفرن�شي  ال�شعودي  البنك  ل�شالح  موجوداتها  برهن  ال�شركة  قبل  العام من  التعهد 
�لطو�حني على ��ر�س موؤجرة من منطقة جنر�ن ملدة 25 �سنة بد��ت يف 1428/11/21هـ �ملو�فق 2007/12/1م. وت�ستغل �ل�سركة �ملحجر �ملجاور للم�سنع �لرئي�سي 

وفق رخ�سة �ملحاجرعن �ملو�د �خلام �ل�سادرة عن وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية.

العموالت 22   23
م ��ي عمولت ��و خ�سومات ��و ��تعاب و�ساطة ��و تعوي�سات غري نقدية ��خرى خالل �لعامني �ل�سابقني مبا�سرة لتاريخ  يوؤكد جمل�س �لإد�رة ��ن �ل�سركة مل تدفع ��و ُتقدِّ

تقدمي طلب �لإدر�ج �ملتعلقة باإ�سد�ر ��و بيع ��ي ��ور�ق مالية من قبل �ل�سركة ل�ي من ��ع�ساء جمل�س �إد�رتها وكبار موظفيها، ��و ��ي من م�ست�ساريها وخرب�ئها.

االلتزامات 22   23
يوؤكد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة �لتز�مهم باملادتني 69 و70 من نظام �ل�سركات و�للتان تن�سان على ��نه ل يجوز ��ن يكون ل�ي ع�سو من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��ية 
م�سلحة مبا�سرة ��و غري مبا�سرة يف �ل�سفقات ��و �لعقود �ملربمة حل�ساب �ل�سركة ��و �مل�ساركة يف ��ي ��عمال تناف�س ��عمال �ل�سركة �إل بت�سريح من �جلمعية �لعامة. 

كما يوؤكد ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة �متثالهم للمادة 18 من لئحة حوكمة �ل�سركات.

القيود على مجلس اإلدارة 22   23
يخ�سع ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة للقيود �لتالية مبوجب نظام �ل�سركات:

ل يجوز ل�ي ع�سو من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��ن ي�سوت على ��ي عقد يكون له فيه م�سلحة ���سيلة؛  
ل يجوز ل�ي ع�سو من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة ��ن ي�سوت ��ثناء �جلمعيات �لعامة على تو�سيات �لعالو�ت �لتي مُتنح لهم ؛ و  
ل يجوز ل�ي ع�سو من ��ع�ساء جمل�س �لإد�رة �حل�سول على قرو�س من �ل�سركة.  

الرهن والحقوق وااللتزامات القانونية على ممتلكات الشركة 22   23
وبخالف ما ورد ��عاله يف ق�سم )15-4( ��عاله، يقر جمل�س �لإد�رة بعدم وجود ��ي رهون عقارية ��و حقوق ��و �لتز�مات قانونية على ممتلكات �ل�سركة  يف تاريخ 

هذه �لن�سرة.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 16

متعهد تغطية االكتتاب 2   23
و�فق متعهد تغطية �لكتتاب على تغطية �لكتتاب وفقًا للح�س�س �لتالية:

الجدول 12 1:التزامات تغطية االكتتاب

ن�سبة االأ�سهم املطروحة لالكتتابعدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب

100%85.000.000�سركة �ل�سعودي �لفرن�سي كابيتال �ملحدودة 

100%85.000.000االإجمايل 
�مل�سدر: �سركة ���سمنت جنر�ن

ملخص اتفاق تغطية االكتتاب 2   23
طبقًا ل�شروط وبنود اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب:

تتعهد �ل�سركة ملتعهد تغطية �لكتتاب ��نها �ستقوم يف تاريخ �لتخ�سي�س )�ملحدد يف �تفاقية �لتعهد بتغطية �لكتتاب( باإ�سد�ر �ل��سهم �ملطروحة وتخ�سي�سها أ. 
جلميع �ملكتتبني �لذين قبلت طلبات �كتتابهم بو��سطة ��ي من �جلهات �مل�ستلمة، و/��و �إ�سد�ر �ل��سهم �لتي مل يتم �سر�وؤها من قبل �ملكتتبني وفقًا لالإكتتاب 

وتخ�سي�سها ملتعهد تغطية �لإكتتاب.
يلتزم متعهد تغطية �لإكتتاب لل�سركة با�ن ي�سرتي يف تاريخ �لتخ�سي�س جميع �ل��سهم �ملطروحة لالإكتتاب �لتي مل يتم �لإكتتاب بها من قبل �ملكتتبني »�إن ب. 

وجدت«، ب�سعر �لإكتتاب.
ويخ�شع التزام متعهد تغطية االأ�شهم ل�شراء اأي من اأ�شهم االكتتاب اإلى بع�ض اأحكام االإنهاء املعتادة مبا يف ذلك اأحداث القوة القاهرة والوفاء ببع�ض ال�شروط 
�مل�سبقة فيما يتعلق بالطرح. وعلى �لرغم ��ن متعهد تغطية �لكتتاب يتعهد بتغطية �لعدد �لإجمايل ل��سهم �لكتتاب �ملطروحة للمكتتبني �ل�فر�د، فاإن �لتز�مه ب�سر�ء 
مثل هذ� �لعدد من ���سهم �لكتتاب قد ينتهي �إذ� ف�سل �ملتعهد يف تدبري م�سرتين ��و �ل�سر�ء بنف�سه هذ� �لعدد من ���سهم �لكتتاب �ملبي مقابل ��سمه ��عاله. وقد 

��عطت �ل�سركة كذلك �إقر�ر�ت وتعهد�ت و�سمانات معتادة وقدمت تعوي�سات معتادة للمتعهد يف �تفاقية �لتعهد بتغطية �لكتتاب.

العمولة والنفقات 1   2   12

�سيدفع �مل�ساهمون �لبائعون ملتعهد تغطية �لكتتاب ر�سم تغطية �كتتاب على ح�سب �لقيمة �لإجمالية لالكتتاب.
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شروط االكتتاب وتعليماته. 17

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.

االكتتاب في األسهم 2   23
يتا�لف �لكتتاب من 85.000.000 �سهم عادي بقيمة ��سمية لل�سهم قدرها )10( ريالت �سعودية مدفوعة بالكامل، مبا ميثل 50% من ر���سمال �ل�سركة ب�سعر 
بـ  �إليهم  و�مل�سار  فقط  �ل�سعوديني  �ملو�طنني  من  �ل�فر�د  �مل�ستثمرين  على  �لإكتتاب  ���سهم  يف  يقت�سر�لكتتاب  لل�سهم.  �سعودية  ريالت   )10( �لبالغ  �لكتتاب 
ر من زوج غري �سعودي و�لتي ميكنها ��ن تكتتب يف ���سهم �ل�سركة با�سماء  »�مل�ستثمرون �ل�فر�د«، مبا يف ذلك �ملر��ة �ل�سعودية �ملطلقة ��و �ل�رملة �لتي لديها ��بناء ق�سّ
ر. ويعد لغيًا �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 لال�ولد �لق�سّ
من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب. متثل ��ستمارة طلب �لكتتاب �ملوقعة و�ملقدمة �إلى �جلهات �مل�ستلمة �تفاقًا ُملزمًا قانونًيا بني �مل�ساهمني �لبائعني 

و�ملكتتب وفق �ل�حكام �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 بدًء 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 �ل�دنى لالكتتاب هو 50 �سهمًا. ويحق لكل مكتتب �سر�ء هذ� �لعدد من �ل��سهم ��و م�ساعفاته. لن يتم قبول �لكتتاب با�قل من 50 �سهمًا، ��و ��ي ك�سور. �حلد 
�ل�ق�سى لالكتتاب هو 200.000 �سهم 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�سروبًا 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 �ل�حو�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 مقدمًا 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�ل�طفال فقط(. �إذ� ُقدمت ��ستمارة طلب �لكتتاب نيابة عن مكتتب )�لآباء و�ل�طفال 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 ��ستمارة طلب �كتتاب و�حدة لكل ���سرة )��ي ��فر�د �ل��سرة �لذين يظهرون يف بطاقة �لتعريف �لعائلية( �إذ� تقدم �ملكتتبون �ملعولون لنف�س �لعدد من 
���سهم �لكتتاب مثل �ملكتتب �لرئي�سي. ويف هذه �حلالة، فاإن �ملكتتب �لرئي�سي هو �ل�سخ�س:

�لذي ت�سجل يف ح�سابه ���سهم �لكتتاب �ملخ�س�سة يف �ل�سوق �ملالية »تد�ول«؛ �

�لذي �سيتم رد ��ي ��مو�ل �إليه فيما يخ�س �ملبالغ �ملدفوعة ل��سهم �لكتتاب من قبل �ملكتتب �لرئي�سي و�ملكتتبني �ملعولني ومل يتم تخ�سي�سها لهم؛ و �

�لذي �سي�ستلم �ل�رباح �ملوزعة على ���سهم �لكتتاب �ملخ�س�سة للمكتتب �لرئي�سي و�ملكتتبني �ملعولني. �
يجب دفع �لقيمة �لإجمالية ل��سهم �لكتتاب �ملكتتب بها بالكامل يف فرع من فروع �جلهة �مل�ستلمة من خالل �لتفوي�س باخل�سم من ح�سابه لدى �جلهة �مل�ستلمة 

وفقًا لتعليمات موؤ�س�سة �لنقد �ل�سعودي )�ساما(.

يجب ��ستخد�م ��ستمار�ت طلب �كتتاب منف�سلة �إذ�:

كانت �ل��سهم �ملخ�س�سة �سيتم ت�سجيلها با�سم غري ��سم �ملكتتب �لرئي�سي؛ �

تقدم �ملكتتبون �ملعولون لعدد من ���سهم �لكتتاب غري �ملكتتب �لرئي�سي؛ ��و �

رغبت زوجة �ملكتتب ��ن تتقدم ل�سر�ء عدد من �ل��سهم با�سمها �ل�سخ�سي. �إذ� مت قبول ��ستمارة طلب �لكتتاب �خلا�سة بها، ف�سوف يتم تخ�سي�س ���سهم  �
�لكتتاب لها ورف�س ��ستمارة طلب �لكتتاب �ملقدمة نيابة عنها من قبل زوجها.

يو�فق �ملكتتب على �لكتتاب و�سر�ء هذ� �لعدد من ���سهم �لكتتاب �ملحدد يف ��ستمارة طلب �لكتتاب �ملقدمة من �ملكتتب مببلغ ي�ساوي عدد �ل��سهم �ملتقدم �إليها 
م�سروبًا يف �سعر �ل�سهم. يكون كل مكتتب قد ��سرتى عدد �ل��سهم �ملخ�س�سة له فور:

�إر�سال �ملكتتب ��ستمارة طلب �لكتتاب �إلى ��ي جهة م�ستلمة؛ �

دفع �ملكتتب �لقيمة �لإجمالية لال��سهم �ملكتتب فيها �إلى �جلهة �مل�ستلمة بالكامل؛ و �

�إر�سال �جلهة �مل�ستلمة �إلى �ملكتتب خطاب تخ�سي�س حتدد عدد ���سهم �لكتتاب �ملخ�س�سة له.  �
�إذ� مل تكن ��ستمارة طلب �لكتتاب �ملقدمة متو�فقة مع بنود و��حكام �لكتتاب، فيكون لل�سركة �حلق يف رف�س هذ� �لطلب كليًا ��و جزئيًا. ويتعني على �ملكتتب قبول 

��ي عدد من �ل��سهم خم�س�س له ��و لها.

ميكن تقدمي ��ستمار�ت طلب �لكتتاب من خالل فروع جميع �جلهات �مل�ستلمة خالل فرتة �لكتتاب ��و من خالل �لإنرتنت ��و �خلدمة �مل�سرفية عرب �لهاتف ��و 
�ل�سر�ف �لآيل �خلا�س باجلهات �مل�ستلمة �لتي توفر و�حدة ��و ��كرث من طرق �لإر�سال �ملبينة �إلى �ملكتتبني �لذين �كتتبو� يف ��ي �كتتابات عامة ��ولية جرت موؤخرً� 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

وعلى �جلهات �مل�ستلمة فتح وت�سغيل ح�ساب �سمان با�سم »�لطرح �لعام �ل�ويل ل�سركة ���سمنت جنر�ن« تودع فيه جميع �جلهات �مل�ستلمة جميع �ملبالغ �ملتح�سلة 
من �ملكتتبني.

التخصيص ورد الفائض 2   23
يتم تخ�سي�س ���سهم �لكتتاب للُمكتتبني يف خالل مدة 7 ��يام بعد �نتهاء فرتة �لكتتاب. ويجري تخ�سي�س ���سهم �لكتتاب على �ملكتتبني �ل�فر�د على ثالثة مر�حل 
متتالية �سريطة عدم وجود ��كرث من )1.700.000( ُمكتتب. ففي �ملرحلة �ل�ولى، �سوف ُيخ�س�س لكل مكتتب فرد 50 �سهمًا من ���سهم �لكتتاب. بينما يف �ملرحلة 
��ق�سى 200.000  �لتي تقدم بطلب لالكتتاب بها، بحد  �ل��سهم  ���سهم �لكتتاب عدد  با�كرث من 50 �سهمًا من  ُمكتتب فرد يكتتب  �لثانية، �سوف ُيخ�س�س لكل 
�سهم، على ��ن يخ�سع ذلك لتوفر عدد كاٍف من ���سهم �لكتتاب من ��جل �لوفاء بذلك �لتخ�سي�س. ��ما يف �ملرحلة �ل�خرية، ف�سوف ُيخ�س�س ما يتبقى من ���سهم 
�لكتتاب، �إن وجد – على ���سا�س �لن�سبة و�لتنا�سب مع ما طلبه كل مكتتب فرد من ���سهم �لكتتاب. ل ت�سمن �ل�سركة تخ�سي�س �حلد �ل�دنى لكل مكتتب يف حالة 
جتاوز عدد �ملكتتبني )1.700.000( مكتتب. ويف تلك �حلالة، �سيتم تخ�سي�س ���سهم �لكتتاب ب�سكل مت�ساٍو على جميع �ملكتتبني �ل�فر�د. و�سوف تتم �إعادة فائ�س 
��مو�ل �لكتتاب، �إن وجد، �إلى �ملكتتبني �ل�فر�د بدون ��ي ر�سوم ��و ��ستقطاعات بو��سطة �جلهة �مل�ستلمة ذي �ل�سلة. و�سوف يتم �لإعالن عن �لتخ�سي�س �لنهائي 
ورد فائ�س ��مو�ل �لكتتاب، �إن وجد، يف 1433/6/8هـ )�ملو�فق 2012/4/29م(. لن يتم تخ�سي�س ك�سور �ل��سهم و��ي ���سهم مطروحة لالكتتاب تظل متبقية بعد 

جتميع ك�سور �ل��سهم �سيتم توزيعها بو��سطة مدير �لكتتاب على �ملكتتبني �ل�فر�د وفق تقديره.

من �ملتوقع �لإعالن عن �لعدد �لنهائي ل��سهم �لكتتاب �ملخ�س�سة لكل مكتتب فرد، �إلى جانب ��ي ��مو�ل م�ستحقة للمكتتب، يف موعد ��ق�ساه 1433/6/8هـ )�ملو�فق 
2012/4/29م( و�سيعاد فائ�س ��مو�ل �لكتتاب، �إن وجد، �إلى �ملكتتبني �ل�فر�د بدون ��ي ر�سوم ��و ��ستقطاعات بو��سطة �جلهة �مل�ستلمة ذي �ل�سلة. و�سوف تن�سر 
�ل�سركة �إعالنًا يف �ل�سحف �لقومية باململكة �لعربية �ل�سعودية تخطر فيه �ملكتتبني مبا ورد ��عاله وتوجه �جلهات �مل�ستلمة لبدء عملية �إعادة فائ�س �ل�مو�ل )�إذ� 

�نطبق ذلك(.

و�سوف تر�سل �جلهات �مل�ستلمة تا�كيدً�/�إخطارً� �إلى �ملُكتتبني لإخطارهم بالعدد �لنهائي من ���سهم �لكتتاب �ملخ�س�سة لهم �إلى جانب �ملبالغ، �إن وجدت، �لتي 
�سيتم ردها. وعلى �ملكتتبني �لت�سال بفرع �جلهة �مل�ستلمة �لذي تقدم فيه بطلب �لكتتاب للح�سول على ��ي معلومات �إ�سافية.
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إقرارات 2   23
عند تعبئة �ملُكتتب ل�ستمارة طلب �لكتتاب وت�سليمها فاإنه:

يو�فق على �لكتتاب بعدد ���سهم �لكتتاب �ملحدد يف ��ستمارة طلب �لكتتاب؛ �

ُيقر ويتعهد با�نه �طلع على ن�سرة �لإ�سد�ر وفهم جميع حمتوياتها؛ �

يقبل النظام االأ�شا�شي وكافة تعليمات و�شروط االكتتاب املذكورة يف ن�شرة االإ�شدار؛ �

ُيقر با�نه مل يكتتب بال��سهم من قبل هو ��و ��ي من ��فر�د ���سرته �ملذكورين با�ستمارة طلب �لكتتاب؛ �

يقبل وُيقر با�ن �ل�سركة لها �حلق يف رف�س ��ي طلبات ��و جميعها؛ �

يقبل عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له وكافة تعليمات و�شروط االكتتاب االأخرى املذكورة يف ن�شرة االإ�شدار وا�شتمارة طلب االكتتاب؛ �

يتعهد بعدم �إلغاء ��و تعديل ��ستمارة طلب �لكتتاب بعد تقدميها �إلى �جلهة �ملُ�ستلمة؛ و �

يحتفظ بحقه يف رفع دعوى �سد �ل�سركة نتيجة �ل��سر�ر �لناجمة عن �ملعلومات غري �ل�سحيحة ��و غري �مل�ستوفاة �لو�ردة يف ن�سرة �لإ�سد�ر ��و �لناجمة عن  �
�إغفال معلومات جوهرية يف ن�سرة �لإ�سد�ر كان من �ملمكن ��ن توؤثر على قر�ر �ملكتب ب�سر�ء ���سهم �لكتتاب.

بنود متفرقة 2   23
واملتنازل لهم امل�شرح بهم ومنفذي  اأطراف االكتتاب وخلفائهم  ال�شلة ملزمة وملنفعة  والتعهدات ذات  واالأحكام  ال�شروط  ا�شتمارة طلب االكتتاب وكافة  تكون 
�لو�سايا ومديري �لرتكات وورثتهم؛ �سريطة ��نه با�ستثناء ما هو من�سو�س عليه �سر�حة يف �لن�سرة �حلالية، ل يجوز �لتنازل عن ��ستمارة طلب �لكتتاب ��و ��ي من 

�حلقوق ��و �لفو�ئد ��و �للتز�مات �لنا�سئة عنها ��و �إ�سنادها من قبل ��ي من ��طر�ف �لكتتاب بدون مو�فقة خطية م�سبقة من �لطرف �لآخر.

تخ�شع هذه ال�شروط واالأحكام، واأي ا�شتالم ال�شتمارات طلبات االكتتاب اأو العقود الناجمة عن ذلك، وُتف�شر وفق القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية.

�سدرت �لن�سرة �حلالية باللغتني �لعربية و�لإجنليزية ويف حالة وجود تعار�س بني �لن�سني �لإجنليزي و�لعربي، ي�سود �لن�س �لعربي.

السوق المالية 3   23
�لتد�ول  نظام  تطبيق  مت  1990م  �سنة  ويف  هذ�  �لإلكرتوين.  �ملالية  �ل�ور�ق  معلومات  لنظام  كبديل  2001م  عام  يف  تد�ول«   « �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  تا��س�ست 
�لإلكرتوين �ملتكامل لال��سهم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وبلغت �لقيمة لال��سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق 14 مليار ريال �سعودي يف نهاية تد�ول يوم 1433/5/10هـ 

)�ملو�فق 2012/4/2م( ويبلغ عدد �ل�سركات �مل�ساهمة �ملدرجة يف �لنظام حتى تاريخه 152 �سركة.

جدير بالذكر ��ن عمليات �لتد�ول يف �ل�سوق �ملالية يتم من خالل نظام تد�ول متكامل يغطي �لعملية كلها بدءً� من تنفيذ �ل�سفقة وحتى ت�سويتها يف �ل�سوق �ملالية. 
ويتم �لتد�ول يوميًا على فرتة و�حدة من �ل�ساعة 11 �سباحًا وحتى �لثالثة و�لن�سف )3:30( ع�سرً�، ويتم خاللها تنفيذ �ل�و�مر. ��ما خارج هذه �ل�وقات، في�سمح 
باإدخال �ل�و�مر وتعديلها و�إلغائها من �ل�ساعة 10 �سباحًا وحتى �ل�ساعة 11 �سباحًا. وميكن عمل قيود و��ستف�سار�ت جديدة �بتد�ءً� من �ل�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة 

�لفتتاح )�لتي تبد�� �ل�ساعة 11 �سباحًا(.

يتم تنفيذ �ل�سفقات من خالل مطابقة �آلية لال�و�مر، ويتم ��ستقبال وحتديد ��ولوية �ل�و�مر وفقًا لل�سعر، وب�سكل عام تنفذ ��و�مر �ل�سوق ��وًل )وهي �ل�و�مر �مل�ستملة 
على ��ف�سل �ل��سعار(، وتليها �ل�و�مر حمددة �ل�سعر. ويف حال �إدخال عدة ��و�مر بنف�س �ل�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت �لإدخال.

��برزها موقع تد�ول على �لإنرتنت، ويتم توفري بيانات �ل�سوق ب�سكل فوري ملزودي  يقوم نظام تد�ول بتوزيع نطاق �سامل ن �ملعلومات من خالل قنو�ت خمتلفة 
�ملعلومات �ملعروفني مثل رويرتز.

وتتم ت�سوية �ل�سفقات �آليًا خالل �ليوم، ��ي نقل �مللكية لال��سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ �ل�سفقة.

ينبغي على م�سدري �ل��سهم �لإف�ساح عن جميع �لقر�ر�ت و�ملعلومات ذ�ت �ل�همية للم�ستثمرين عرب نظام تد�ول. وتقع على عاتق �إد�رة تد�ول م�سئوولية مر�قبة 
�ل�سوق بهدف �سمان عد�لة �لتد�ول وكفاءة عمليات �ل�سوق.

التداول في السوق المالية 3   23
ُيتوقع ��ن يبد�� تد�ول ���سهم �لكتتاب يف �ل�سوق �ملالية لدى �لنتهاء من عملية �لتخ�سي�س. و�سوف ُتعلن �ل�سوق �ملالية عن تاريخ بدء �لتد�ول مبجرد تقريره. ي�سار 

�إلى ��ن �لتو�ريخ و�ل�وقات �ملذكورة يف هذه �لن�سرة �إر�سادية فقط وميكن تغيريها ��و �إطالتها وفقًا ملو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية.

ل ميكن تد�ول ���سهم �لكتتاب �إل بعد تخ�سي�سها و�إيد�عها يف ح�سابات كل م�ساهم يف �ل�سوق �ملالية، وت�سجيل �ل��سهم يف �لقائمة �لر�سمية وقبول تد�ولها يف �ل�سوق 
�ملالية. ُيحظر متامًا �لتد�ول �مل�سبق يف ���سهم �لكتتاب ويتحمل �مل�ساهمون �لذين يقومون با�ي ��ن�سطة تد�ول م�سبق �مل�سوؤولية �لكاملة عن تلك �ل�ن�سطة. ول يقع 

على عاتق �ل�سركة ��ية م�سوؤولية قانونية يف هذه �حلالة.
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المستندات المتاحة لالطالع. 18

تتاح �مل�ستند�ت �لتالية لالطالع يف �ملقر �لرئي�سي ل�سركة ���سمنت جنر�ن، بني �ل�ساعة 8:30 �سباحًا و5:00 م�ساًء قبل ���سبوع من فرتة �لكتتاب وخالل تلك �لفرتة:

�سهادة �ل�سجل �لتجاري لل�سركة؛ �

�لنظام �ل��سا�سي لل�سركة؛ �

مو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية على �لكتتاب؛ �

�لقو�ئم �ملالية �ملدققة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م و31 دي�سمرب 2009م و31 دي�سمرب 2010م و 31 دي�سمرب 2011م؛ �

مو�فقة خطية من �سركة BDO على ��ن ُيدرج تقرير مر�جعة �حل�سابات �لذي ��عدته للقو�ئم �ملالية عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م يف ن�سرة  �
�لإ�سد�ر ؛

�لقانونيني  � �مل�ست�سارين  باعتبارهم  �لإ�سد�ر  ن�سرة  يف  �إليهم  �لإ�سارة  على  ماكينزي،  �آند  بيكر  مع  بال�سرت�ك  �لقانونيني،  �مل�ست�سارين  من  خطية  مو�فقة 
لل�سركة؛

مو�فقة خطية من �سركة �سعودي فرن�سي كابيتال على �لإ�سارة �إليه يف ن�سرة �لإ�سد�ر على ��نه �مل�ست�سار �ملايل ومدير �لكتتاب لل�سركة؛ �

مو�فقة خطية من كيه بي �إم جي على �لإ�سارة �إليها يف ن�سرة �لإ�سد�ر على ��نها �ملحا�سب �مل�سوؤول عن �إعد�د �لتقارير لل�سركة؛ �

مو�فقة خطية من �إرن�ست ويونغ على �لإ�سارة �إليها يف ن�سرة �لإ�سد�ر على ��نها م�ست�سار ��بحاث �ل�سوق لل�سركة؛ �

مو�فقة خطية من هولتك على �لإ�سارة �إليها يف ن�سرة �لإ�سد�ر و�إلى در��سة هولتك للجدوى للخط �لثالث؛ �

در��سة �جلدوى �لتي ��عدتها هولتك، بتاريخ يوليو 2011؛ �

در��سة �ل�سوق �لتي ��عدتها �إرن�ست ويونغ بتاريخ يناير 2012؛ �

�لإتفاقية مع ثمر�ت جنر�ن �ملحدودة فيما يتعلق باإ�ستخد�م رخ�سة �ملحجر �

كافة �لعقود �ملهمة ذ�ت �ل�سلة كما يف ق�سم )15-5( يف هذه �لن�سرة �

�لت�ساريح و�ملو�فقات �ل�خرى �
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تقرير المحاسب القانوني. 19

الملحق 1: القوائم المالية المدققة

منت هذه �لن�سرة �لقو�ئم �ملالية �ملدققة لل�سنو�ت �لثالثة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م و2009م وكذ� �لإي�ساحات �ملرتبطة بها �عتمادً� على تقرير  �سُ
ديلويت �آند تو�س بكر ��بو �خلري و�سركاهم، وهي �سركة مر�قبة �حل�سابات �مل�ستقلة لل�سركة عن �لفرتة �ملذكورة ��عاله.

ل متتلك �سركة ديلويت �آند تو�س بكر ��بو �خلري و�سركاهم وBDO با�نف�سهم ��و ��ي من ��قاربهم ��و �سركاتهم �لتابعة، ��ية م�ساهمة ��و ح�سة من ��ي نوع يف �ل�سركة. 
وبالإ�سافة �إلى ذلك، ��عطت BDOوديلويتاآند تو�س بكر ��بو �خلري و�سركاهم مو�فقتهما �خلطية على ��ن ين�سر يف ن�سرة �لإ�سد�ر �لقو�ئم �ملالية �ملدققة لل�سركة 

وكذ� مناق�سة �لإد�رة وحتليل �لو�سع �ملايل ونتائج �لعمليات ومل ت�سحب تلك �ملو�فقة حتى تاريخ هذه �لن�سرة.
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

قائمة المركز المالي
كما في 31 دي�سمبر 2009

) بالريال ال�سعودي (

20092008�إي�ضاح

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة

  1٫707٫694  339٫099٫638نقد واأر�سدة لدى البنوك
  101٫936٫696-4ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار

  10٫366٫682  25٫355٫302مدينون
  85٫311٫264  5162٫936٫890خمزون

  36٫824٫229  613٫781٫409م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

  236٫146٫565  241٫173٫239جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة
موجود�ت غري متد�ولة

  283٫049٫055  71٫556٫007٫980ممتلكات واآالت ومعدات
  1٫305٫299٫810  814٫671٫831ان�ساءات حتت التنفيذ

  13٫933٫723  913٫269٫688م�ساريف موؤجلة

  1٫602٫282٫588  1٫583٫949٫499جمموع املوجودات غري املتداولة

  1٫838٫429٫153  1٫825٫122٫738جمموع �ملوجود�ت
�ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

مطلوبات متد�ولة

  478٫071٫716-10متويل ق�سري االجل
-  13125٫000٫000اجلزء املتداول من قر�ض طويل االآجل

  145٫249٫695  79٫944٫100مطلوب اإلى مقاولون
  39٫362٫841  1137٫651٫352م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

  9٫991٫381  125٫195٫631خم�س�ض الزكاة

  672٫675٫633  247٫791٫083جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متد�ولة

-  13260٫000٫000قر�ض طويل االآجل
  1٫143٫385  2٫054٫992تعوي�سات نهاية اخلدمة

  1٫143٫385  262٫054٫992جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة
حقوق �مل�ضاهمني

  1٫150٫000٫000  11٫150٫000٫000راأ�ض املال
  6٫826٫732  22٫033٫385احتياطي نظامي

  7٫783٫403  143٫243٫278ارباح م�ستبقاة

  1٫164٫610٫135  1٫315٫276٫663جمموع حقوق �مل�ضاهمني

  1٫838٫429٫153  1٫825٫122٫738جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

20092008�إي�ضاح

  198٫768٫349  373٫230٫104املبيعات

) 85٫440٫702 () 195٫423٫558 (كلفة املبيعات

  113٫327٫647  177٫806٫546الربح االجمايل

-) 3٫641٫951 (15م�ساريف بيع وت�سويق

) 12٫362٫708 () 19٫840٫135 (16م�ساريف ادارية وعمومية

  100٫964٫939  154٫324٫460�لربح من �لأعمال

) 153٫295٫817 (  1717٫065٫553ايراد ) خ�سارة (  اال�ستثمارات

-) 15٫371٫557 (م�ساريف متويل

  973٫700  166٫234اإيرادات اخرى

) 51٫357٫178 (  156٫184٫690الربح ) اخل�سارة ( قبل الزكاة

) 900٫000 () 4٫118٫162 (12الزكاة

) 52٫257٫178 (  152٫066٫528�ضايف �لربح ) �خل�ضارة (  لل�ضنة

  115٫000٫000  115٫000٫000عدد �ل�ضهم

20ربحية ) خ�ضارة ( �ل�ضهم

1,340,88من �لعمال

) 0,45 (1,32من �ضايف �لربح ) �خل�ضاره (

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (
قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009

) بالريال ال�سعودي (

20092008

�لأن�ضطة �لت�ضغيلية

) 51٫357٫178 (  156٫184٫690الربح ) اخل�سارة ( قبل الزكاة
تعديالت على:

  19٫178٫284  77٫607٫028اإ�ستهالكات
-  2٫822٫508اإطفاءات

  785٫963  911٫607تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة
  149٫484٫387-خ�سائرغري حمققه من ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار

-) 188٫802 (ربح ا�ستبعاد وتعديل على املمتلكات واملعدات
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لعاملة :

  39٫213٫573  101٫936٫696ا�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار
) 8٫955٫740 () 14٫988٫620 (مدينون
) 64٫094٫842 () 77٫625٫626 (خمزون

) 31٫116٫180 (  23٫042٫820امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات االأخرى
  59٫866٫085) 65٫305٫595 (مطلوب ملقاول

  31٫153٫941) 1٫711٫489 (م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
-) 8٫913٫912 (زكاة مدفوعة

  144٫158٫293  193٫771٫305�سايف النقد املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية
�لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

) 41٫844٫958 () 25٫599٫342 (�سراء ممتلكات ومعدات
-  1٫856٫046املتح�سل من بيع وتعديل على املمتلكات واملعدات

) 226٫120٫366 () 36٫005٫876 (ان�ساءات حتت التنفيذ
) 456٫141 () 2٫158٫473 (م�ساريف موؤجلة

) 268٫421٫465 () 61٫907٫645 (�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية
�لأن�ضطة �لتمويلية

) 23٫737٫000 () 478٫071٫716 (امل�سدد من متويل ق�سري االجل
  108٫071٫716-املتح�سل من متويل ق�سري االأجل

-  385٫000٫000قر�ض طويل االأجل
) 1٫400٫000 () 1٫400٫000 (مكافاة اع�ساء جمل�ض االدارة

  82٫934٫716) 94٫471٫716 (�سايف النقد ) امل�ستخدم يف ( املتوفر من االأن�سطة التمويلية
) 41٫328٫456 (  37٫391٫944�سايف التغري يف النقد واالأر�سدة لدى البنوك

  43٫036٫150  1٫707٫694النقد واأر�سدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة
  1٫707٫694  39٫099٫638النقد واأر�سدة لدى البنوك يف 31 دي�سمرب

معامالت غري نقدية :

-  1٫326٫633٫855ر�سملة ان�ساءات حتت التنفيذ

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية



111

شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة  (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

�ملجموع�رباح م�ضتبقاة�حتياطي نظامير�أ�س �ملـال�إي�ضاح

 1٫218٫267٫313  61٫440٫581  11٫150٫000٫0006٫826٫732الر�سيد يف 1 يناير 2008

) 52٫257٫178 () 52٫257٫178(--�سايف اخل�سارة لل�سنة

) 1٫400٫000 () 1٫400٫000 (--مكافاأة اع�ساء جمل�ض االإدارة

  1٫164٫610٫135  7٫783٫403  6٫826٫732 1٫150٫000٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

  152٫066٫528  152٫066٫528--الربح ال�سايف لل�سنة

-) 15٫206٫653 (  15٫206٫653-14التحويل الى االحتياطي النظامي 

) 1٫400٫000 () 1٫400٫000 (--مكافاأة اع�ساء جمل�ض االدارة

  1٫315٫276٫663  143٫243٫278  22٫033٫385  1٫150٫000٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

التكوين والنشاط. 1

ان �سركة ا�سمنت جنران ) “ال�سركة” ( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة بتاريخ 5 رم�سان 1426 ) املوافق 9 اكتوبر 2005( بال�سجل التجاري رقم 
5950010479 , وترخي�ض �سناعي رقم 1693/�ض بتاريخ 28 ذو القعده 1425 ) املوافق 9 يناير 2005 ( واملعدل بالرتخي�ض ال�سناعي رقم 218/�ض ال�سادر 

بتاريخ 13 �سفر 1427 ) املوافق 3 مار�ض 2007 (.

يتكون راأ�ض مال ال�سركة البالغ 1٫150٫000٫000 ريال �سعودي من 115٫000٫000�سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي . 

يتمثل ن�صاط ال�صركة الرئي�صي يف انتاج وت�صويق ا�صمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وتاأ�صي�س او اال�صرتاك يف تاأ�صي�س �صركات اخلدمات ال�صناعية 
بغر�ض توفري ال�سيانة , واخلدمات للم�سانع وادارة وت�سغيل م�سانع اال�سمنت ومتلك االرا�سي والعقارات وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية واال�ستفادة منها 

يف حتقيق اغرا�سها .

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 مت االنتهاء من ان�ساء م�سنع ال�سركة ومرحلة الت�سغيل التجريبي للم�سنع وبدء االإنتاج التجاري بالكامل . 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 2

لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني . اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من 
قبل ال�سركة هي على النحو االآتي :

العرف املحا�سبي

تعد القوائم املالية وفقا ملبداأ 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�سات التي قد توؤثر على ار�سدة املوجودات و املطلوبات 
امل�سجلة , و االف�ساح عن مبالغ املوجودات و املطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية , ا�سافة اإلى املبيعات و امل�ساريف امل�سجلة للفرتة التي اعدت القوائم املالية 
ب�سانها . و بالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على اف�سل 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�ساعه الى العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم التجاري اأوخ�سم 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 االأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض االجتار بالقيمة العادلة بالرجوع اإلى ا�سعار ال�سوق يف اآخر تداول بتاريخ قائمة املركز املايل , وتظهر املكا�سب واخل�سائر 
غري املحققة منها �سمن قائمة الدخل . 

املدينون

يتم اإظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�سايف القيمة القابلة للتحقق بعد طرح خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ) اإن وجد ( , والذي يتم تقديره 
بناًء على درا�سات باملبالغ القابلة للتح�سيل من اأر�سدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .

املخزون

تظهر الب�ساعة ب�سعر الكلفة او �سايف القيمة املمكن حتقيقها , ايهما اقل , ويتم حتديد الكلفة للب�ساعة اجلاهزة على ا�سا�ض طريقة املتو�سط املرجح وتت�سمن كلفة 
املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة , كما يتم تقييم جميع انواع الب�ساعة االخرى على ا�سا�ض الكلفة الو�سطية املرجحة .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  .2

امل�ساريف 

تت�سمن م�ساريف البيع وللت�سويق يف امل�ساريف املبا�سرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�سركة . جميع امل�ساريف االأخرى ت�سنف كم�ساريف ادارية عمومية . 

تت�سمن امل�ساريف االإدارية والعمومية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ال تتعلق ب�سكل مبا�سر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها . 

امل�ساريف املوؤجلة

تتكون امل�ساريف املوؤجلة من م�ساريف الرتاخي�ض ودرا�سات اجلدوى االقت�سادية واتعاب ا�ست�سارية اخرى وانظمة ERP واأوراكل . ويتم اطفاء هذه امل�ساريف 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة خم�ض �سنوات من تاريخ بدء االنتاج التجاري .

املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االإ�ستهالكات املرتاكمة . تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريف ايرادية , اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب 
م�ساريف راأ�سمالية . ويجري احت�ساب االإ�ستهالكات عليها على اأ�سا�ض حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط املتناق�ض . اإن ن�سب اال�ستهالك 

للبنود الرئي�سية لهذه اال�سول هي:

�لن�ضـبة

4%مباين

5 – 15 %اآالت ومعدات

25%�سـيارات

10 – 12,5%اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

15%اجهزة حا�سب اآيل

حتويل العمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 
اأو حتويل  الت�سديدات  الناجتة عن  املكا�سب واخل�سائر  اإن   . الفرتة  نهاية  ال�سائدة يف  باالأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإلى  املايل  املركز  تاريخ قائمة  االأجنبية كما يف 

العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .

تعوي�سات نهاية اخلدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�سات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ض الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة .

الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة

يتم اثبات االإلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ساعة او اخلدمات امل�ستلمة , �سواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .

الزكــاة

تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية . يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبداأ اال�ستحقاق . يتم احت�ساب خم�س�ض الزكاة وفقا 
للوعاء الزكوي . يجري ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�ض والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�ض .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

النقد واألرصدة لدى البنوك. 3

بالريال �ل�ضعودي

20092008

  147٫263  789٫521النقد يف ال�سندوق

  1٫560٫431  38٫310٫117النقد لدى البنوك

39٫099٫638  1٫707٫694  

االستثمارات في االوراق المالية لالتجار. 4

تتمثل اال�ستثمارات يف اوراق مالية لالجتار باأ�سهم يف �سركة دار االركان للتطوير العقاري ,  �سركة م�ساهمة �سعودية. 

خالل عام 2009 , ح�سلت ال�سركة على 275٫000 �سهم منحه وذلك مقابل توزيع ا�سهم ) �سهم لكل �سهمني ( كما مت بيع االإ�ستثمار بالكامل . حركة اال�ستثمارات 
على النحو التايل .

بالريال �ل�ضعودي

20092008

  290٫634٫656  1101٫936٫696 يناير

) 35٫211٫941 () 119٫002٫249 (قيمة بيع اال�سهم خالل ال�سنة

) 4٫001٫632 (  17٫065٫553ربح ) خ�سارة ( حمققه من بيع اال�سهم

) 149٫484٫387(-اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اعادة تقييم – نهاية ال�سنة

  101٫936٫696-دي�سمرب 31

المخزون. 5

بالريال �ل�ضعودي

20092008

  45٫682٫733  104٫978٫228  منتجات حتت الت�سنيع

  4٫086٫527  3٫812٫116ب�ساعة جاهزة

  8٫562٫985  15٫616٫805مواد خام

  1٫868٫777  1٫858٫588وقود

  7٫795٫660  2٫312٫483مواد تعبئة وتغليف

  17٫314٫582  34٫358٫670قطع غيار

162٫936٫890  85٫311٫264  
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى. 6

بالريال �ل�ضعودي

20092008

  22٫367٫186  8٫425٫405دفعات مقدمة ملوردين

  398٫239  415٫743م�ساريف مدفوعة مقدما

  220٫934  194٫913ذمم وقرو�ض ملوظفني

  12٫240٫000-اعتمادات م�ستندية

  1٫597٫870  4٫745٫348اخرى

13٫781٫409  36٫824٫229  

الممتلكات والمنشآت والمعدات. 7

مباين على �ر��ضي
�ر��ضي 

م�ضتاأجرة

�ثاث ومفرو�ضات �ضيار�ت�لت ومعد�ت
ومعد�ت مكتبية

�ملجموعحا�ضب �آيل

ريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعودي

�لكلفة

 314٫493٫874 1٫039٫020 12٫393٫996 211٫919٫97772٫170٫77114٫407٫610 12٫562٫500 يناير 2009

  25٫599٫342  1٫359٫738  482٫912  70٫00022٫297٫7921٫388٫900-االإ�سافات

) 1٫886٫949 (-) 1٫746٫549 () 140٫400 (---ا�ستبعادات / تعديالت

حتويالت من ان�ساءات

 حتت التنفيذ

-398٫824٫550927٫809٫305---1٫326٫633٫855  

  1٫664٫840٫122  2٫398٫758  610٫814٫5271٫022٫277٫86815٫656٫11011٫130٫359  312٫562٫500 دي�سمرب 2009

االإ�ستهالكات املرتاكمة

 31٫444٫819 137٫920 12٫527٫96114٫514٫9123٫001٫5031٫262٫523-1 يناير 2009

  77٫607٫028  281٫299  21٫831٫11451٫434٫1683٫047٫0401٫013٫407-املحمل لل�سنة 

) 219٫705 (-) 174٫655 () 45٫050 (---ا�ستبعادات / تعديالت

  108٫832٫142  419٫219  34٫359٫07565٫949٫0806٫003٫4932٫101٫275-31 دي�سمرب 2009

�لقيمة �لدفرتية �ل�ضافية

  1٫556٫007٫980  1٫979٫539  312٫562٫500576٫455٫452956٫328٫7889٫652٫6179٫029٫084 دي�سمرب 2009

   283٫049٫055   901٫100  312٫562٫500199٫392٫01657٫655٫85911٫406٫10711٫131٫473 دي�سمرب 2008

ان ممتلكات ومن�ساأت ومعدات وان�ساءات حتت التنفيذ ال�سركة , 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 30 �سنه و 25 �سنة على التوايل ومع خيار ال�سركة يف جتديد العقد . 
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

انشاءات تحت التنفيذ. 8

قامت ال�سركة بتوقيع عقد مع �سركة حملية لبناء م�سنع لال�سمنت يف منطقة جنران . كما اأبرمت ال�سركة عقد ال�سترياد معدات ثقيلة . يتمثل ر�سيد االن�ساءات 
حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب مبا يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  1٫260٫706٫416  14٫671٫831اعمال ان�ساء امل�سنع

  3٫011٫667-دفعات مقدمة ملقاول امل�سنع

  6٫073٫304-م�ساريف الفرتة التجريبية , بال�سايف

  35٫508٫423-تكاليف التمويل 

14٫671٫831  1٫305٫299٫810  

اإن حركة االإن�ساءات حتت التنفيذ هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  1٫079٫179٫444  1٫305٫299٫810ر�سيد 1 يناير

  226٫120٫366  36٫005٫876ا�سافات 

-) 1٫326٫633٫855 ( ر�سملة

  1٫305٫299٫810  14٫671٫831ر�سيد 31 دي�سمرب

م�ساريف الفرتة التجريبية ، بال�سايف

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  30٫755٫806-م�ساريف الفرتة التجريبية

) 9٫680٫101 (-مبيعات خالل الفرتة التجريبية

) 15٫002٫401 (-خمزون من ب�ساعة تامة ال�سنع

-6٫073٫304  

المصاريف المؤجلة. 9

حركة امل�ساريف املوؤجلة هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  13٫477٫582  13٫933٫723ر�سيد 1 يناير 

  456٫141  2٫158٫473اال�سافات

-) 2٫822٫508 (االطفاءات

  13٫933٫723  13٫269٫688ر�سيد 31 دي�سمرب
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

تمويل قصير االجل. 10

خالل عام 2007 , ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �سكل تورق ق�سري االجل مببلغ 400 مليون ريال �سعودي وذلك لتمويل �سراء 
ان هذه   . �سعودي  ريال  امل�ستغلة كما يف 31 دي�سمرب 2008 مبلغ 370 مليون  الت�سهيالت  بلغت   . الراأ�سمايل  االنفاق  ولتمويل متطلبات  التورق (  وبيع ب�ساعة ) 
الت�سهيالت م�سمونة ب�سند امر ي�ستحق عند الطلب باال�سافة الى تعهد بت�سديد املبالغ املقبو�سة يف حال دخول م�ساهمني جدد , وكذلك تعهد بالتنازل عن جميع 

املبالغ املقبو�سة من قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للبنك . خالل عام 2009 قامت ال�سركة باإعادة جدولة التمويل الق�سري االأجل ) اإي�ساح 13 ( .

خالل عام 2008 , ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �سكل متويل عقود ) تي�سري جتاري ( لتمويل اعمال راأ�سمالية ومدفوعات 
للمقاول . ان مدة القر�ض 6 ا�سهر وي�ستحق ال�سداد يف نهاية دي�سمرب 2008 قابلة للتجديد بنف�س ال�صروط . ان هذه الت�صهيالت م�صمونه ب�صند المر ورهن اأ�صهم 
مقبولة �سرعًا من حمفظة ال�سركة تغطي ما ن�سبته 180% من اجمايل مبلغ الت�سهيل . بلغت الت�سهيالت امل�ستغلة كما يف 31 دي�سمرب 2008 مبلغ 108 مليون ريال 

�سعودي . قامت ال�سركة بت�سديد املبلغ بالكامل خالل عام 2009 .

امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الخرى   1

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  32٫326٫158  25٫232٫698مزودي خدمات

  4٫222٫376  4٫866٫480م�ساريف م�ستحقة

  1٫210٫886  2٫154٫890دفعات مقدمة من عمالء

  1٫603٫421  5٫397٫284اأخرى

37٫651٫352  39٫362٫841  

مخصص الزكاة. 11

ان العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  1٫218٫267٫313  1٫164٫610٫135حقوق امل�ساهمني – الر�سيد اأول ال�سنة

) 51٫357٫178 (  77٫922٫766�سايف )اخل�سائر( االرباح املعدلة قبل الزكاة

) 1٫619٫597٫170 () 1٫543٫893٫906 (موجودات غري متداولة وقطع غيار

  488٫306٫482  466٫087٫485مطلوبات غري متداولة

  35٫619٫447  164٫726٫480وعاء الزكاة

ان حركة خم�س�ض الزكاة هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  9٫091٫381  9٫991٫381الر�سيد يف 1 يناير

  900٫000  4٫118٫162املخ�س�ض لل�سنة

-) 8٫913٫912 (املدفوع خالل ال�سنة

  9٫991٫381  5٫195٫631الر�سيد يف 31 دي�سمرب

قامت ال�سركة بتقدمي اقراراتها الزكوية منذ تاأ�سي�سها حتى 31 دي�سمرب 2008 والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

قرض طويل األجل ) تورق (. 12

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

--الر�سيد يف 1 يناير

-  415٫000٫000االإ�سافات خالل العام

-) 30٫000٫000 (املدفوع خالل العام

-  385٫000٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب

-) 125٫000٫000 (اجلزء املتداول من تورق طويل االأجل

260٫000٫000  -

خالل عام 2009 , قامت ال�سركة بتوقيع اتفاقية مع بنك جتاري الإعادة جدولة ت�سهيالت التورق احلايل البالغة 415 مليون ريال �سعودي ) 370 مليون ريال �سعودي 
�سمن متويل ق�سري االجل - 2008 ( اإلى تورق طويل االأجل . 

تخ�سع الت�سهيالت الأ�سعار الفائدة ) رايبور ( م�سافًا اإليها هام�ض ربح على ا�سا�ض �سنوي مقدارة 2٫25% , بر�سوم اإدارية مببلغ 2٫075٫000 ريال �سعودي , ت�سدد 
هذه الت�سهيالت على احد ع�سر ق�سطًا ربع �سنوي تنتهي يف 31 مار�ض 2012 . اإن هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سند امر ي�ستحق عند الطلب ورهن �سكوك ملكية 

ممتلكات ومن�ساأت ومعدات مملوكة من قبل ال�سركة .

االحتياطي النظامي. 13

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة , تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10 باملئة من الربح 
ال�سايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من راأ�ض املال . اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح .

مصاريف البيع والتوزيع. 14

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

-  2٫930٫599رواتب ومزايا موظفني

-  436٫791ا�ستهالكات

-  182٫000م�ساريف �سفر

-  92٫561اأخرى

3٫641٫951  -
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

المصاريف االدارية والعمومية. 15

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

  4٫743٫123  11٫557٫050رواتب ومزايا املوظفني

  1٫724٫004  1٫239٫461ا�ستهالكات

  131٫074  1٫182٫681موظفني متعاقدين

  631٫987  1٫164٫985م�ساريف �سفر

  368٫535  1٫003٫114اتعاب مهنية

  1٫410٫500  972٫000تربعات

  305٫370  597٫224م�ساريف دعاية

  88٫120  372٫784اإت�ساالت

  205٫953  255٫030م�ساريف �سيانة

  561٫178  120٫706ا�سرتاكات 

  95٫517  72٫100ايجار

  262٫240  41٫566تاأمني

  225٫843  32٫575م�ساريف �سيارات

  1٫609٫264  1٫228٫859اأخرى

19٫840٫135  12٫362٫708  

ايرادات االستثمارات. 16

بالريال �ل�ضـــعودي

20092008

) 149٫484٫387(-خ�سارة غري حمققة من ا�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار

) 4٫001٫632 (  17٫065٫553ايراد )خ�سارة( حمققه من ا�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار ) اي�ساح 4 (

  190٫202-ايرادات من الودائع البنكية واملرابحات

17٫065٫553  ) 153٫295٫817 (

االلتزامات. 17

 ,  )2008 – يف 31 دي�سمرب 2009 كان لدى ال�سركة التزامات على �سكل اعتمادات م�ستندية مببلغ 8٫093٫332 ريال �سعودي )12٫643٫299 ريال �سعودي 
وخطابات �سمان مببلغ 390٫292 ريال �سعودي ) ال �سيء لعام 2008 ( .

المعلومات اإلقتطاعية. 18

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد ل�سناعة االأ�سمنت وم�ستقاته . ومتار�ض ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 

) بالريال ال�سعودي (

ربحية السهم. 19

حتت�سب الربحية لل�سهم من الربح من االعمال والربح ال�سايف لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 بتق�سيم الربح من االأعمال والربح ال�سايف لل�سنة على عدد 
اال�سهم القائمة البالغة 115٫000٫000  �سهم كما يف 31 دي�سمرب 2009 .

األدوات المالية وادارة المخاطر والقيمة العادلة. 20

) �أ ( �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية 

اأن القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهريُا عن القيمة العادلة كما يف قائمة املركز املايل .

) ب ( خماطر �لعمالت

هي خماطر التغري يف قيمة االدوات املالية ب�سبب التغريات يف ا�سعار �سرف العمالت االجنبية . 

) جـ ( خماطر ��ضعار �لعمولت

هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف ا�سعار العموالت يف ال�سوق على املوجودات واملطلوبات اخلا�سعة للعمولة .

) د ( خماطر �ل�ضيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر من حالة عدم مقدرة ال�سركة على ت�سديد اإلتزاماتها . خماطر ال�سيولة قد حتدث ب�سبب انهيار ال�سوق اأو تخفيف االإئتمان والذي 
قد ي�سبب جتفيف مل�سادر التمويل . ولتخفيف هذه املخاطر , تقوم االإدارة مبراقبة موجوداتها ومطلوباتها املالية للتاأكد من حفظ احلد املنا�سب لل�سيولة املتاحة 

عند ال�سرورة .

) هـ ( خماطر �لئتمان

تتمثل خماطر االإئتمان ب�سكل رئي�سي من ال�سيولة والذمم املدينة . اإن املبالغ يف قائمة املركز املايل مت عر�سها ب�سايف القيمة , وتقديرها من اإدارة ال�سركة بناًء 
على خرباتها . 

أرقام المقارنة. 21

جرى اإعادة تبويب بع�ض اأرقام �سنة 2008 لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

قائمة المركز المالي
كما في 31 دي�سمبر 2010

) بالريال ال�سعودي (

20102009�إي�ضاحات

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة

  39٫099٫638  32٫980٫282 3نقد واأر�سدة لدى البنوك

  25٫355٫302  75٫566٫742 مدينون

  162٫936٫890  158٫724٫367 4خمزون

  13٫781٫409  42٫271٫798 5م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

  241٫173٫239  309٫543٫189 جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

موجود�ت غري متد�ولة

  1٫556٫007٫980  1٫499٫131٫099 6ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

  14٫671٫831-7اإن�ساءات حتت التنفيذ

  13٫269٫688  39٫445٫619 8م�ساريف موؤجلة

  1٫583٫949٫499  1٫538٫576٫718 جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

  1٫825٫122٫738  1٫848٫119٫907 جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

مطلوبات متد�ولة

-  15٫000٫000 9متويل ق�سري االأجل

  125٫000٫000  94٫550٫000 12اجلزء املتداول من قرو�ض طويل االآجل

  79٫944٫100  4٫916٫003 مطلوب اإلى مقاول

  37٫651٫352  44٫059٫439 10م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

  5٫195٫631  8٫445٫112 11خم�س�ض الزكاة

  247٫791٫083  166٫970٫554 جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

مطلوبات غري متد�ولة

  260٫000٫000  380٫370٫000 12قرو�ض طويل االآجل

  2٫054٫992  2٫782٫762 تعوي�سات نهاية اخلدمة

  262٫054٫992  383٫152٫762 جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

حقوق �مل�ضاهمني

  1٫150٫000٫000  1٫150٫000٫000 1راأ�ض املال

  22٫033٫385  46٫205٫378 13احتياطي نظامي

  143٫243٫278  101٫791٫213 اأرباح م�ستبقاة

  1٫315٫276٫663  1٫297٫996٫591 جمموع حقوق �مل�ضاهمني

  1٫825٫122٫738  1٫848٫119٫907 جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

20102009�إي�ضاحات

  373٫230٫104  634٫693٫540 املبيعات

) 195٫423٫558 () 339٫545٫200 ( كلفة املبيعات

  177٫806٫546  295٫148٫340 الربح االجمايل

) 3٫641٫951 () 4٫943٫085 ( 14م�ساريف بيع وت�سويق

) 19٫840٫135 () 23٫695٫081 ( 15م�ساريف عمومية واإدارية 

  154٫324٫460  266٫510٫174 الربح من االأعمال

  17٫065٫553-16اإيراد اال�ستثمارات

) 15٫371٫557 () 13٫315٫900 ( م�ساريف متويل

-) 3٫855٫683 ( م�ساريف الطرح لالكتتاب العام  

  166٫234  11٫730 اإيرادات اأخرى

  156٫184٫690  249٫350٫321 الربح قبل الزكاة

) 4٫118٫162 () 7٫630٫393 ( 11الزكاة

  152٫066٫528  241٫719٫928 �سايف الربح لل�سنة

  115٫000٫000  115٫000٫000 عدد اال�سهم

20ربحية ال�سهم

2,321,34من االأعمال

2,101,32من �سايف الربح

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (
قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

) بالريال ال�سعودي (

20102009
�لأن�ضطة �لت�ضغيلية

  156٫184٫690  249٫350٫321 الربح قبل الزكاة
تعديالت على:

  77٫607٫028  80٫106٫080 اإ�ستهالكات
  2٫822٫508  5٫715٫523 اإطفاءات

-  1٫622٫692 خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها 
  911٫607  727٫770 تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة

) 188٫802 (-ربح ا�ستبعاد وتعديل على املمتلكات واملعدات
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لعاملة :

  101٫936٫696-ا�ستثمارات يف اأوراق مالية لالجتار
) 14٫988٫620 () 50٫211٫440 ( مدينون
) 77٫625٫626 (  12٫398٫516 خمزون

  23٫042٫820) 30٫113٫081 ( امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات االأخرى
) 65٫305٫595 () 75٫028٫097 ( مطلوب ملقاول

) 1٫711٫489 (  6٫408٫087 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
) 8٫913٫912 () 4٫380٫912 ( زكاة مدفوعة

  193٫771٫305  196٫595٫459 �ضايف �لنقد �ملتوفر من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية
�لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

) 25٫599٫342 () 7٫568٫989 ( �سراء ممتلكات ومعدات
  1٫856٫046-املتح�سل من بيع وتعديل على املمتلكات واملعدات

) 36٫005٫876 () 9٫174٫372 ( اإن�ساءات حتت التنفيذ
) 2٫158٫473 () 31٫891٫454 ( م�ساريف موؤجلة

) 61٫907٫645 () 48٫634٫815 ( �ضايف �لنقد �مل�ضتخدم يف �لأن�ضطة �ل�ضتثمارية
�لأن�ضطة �لتمويلية

) 478٫071٫716 () 30٫000٫000 ( امل�سدد من متويل ق�سري االأجل
-  45٫000٫000 املتح�سل من متويل ق�سري االأجل

-) 110٫080٫000 ( امل�سدد من قر�ض طويل االأجل
  385٫000٫000  200٫000٫000 املتح�سل من قر�ض طويل االأجل 

-) 257٫600٫000 ( اأن�سبة اأرباح موزعة 
) 1٫400٫000 () 1٫400٫000 ( مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة

) 94٫471٫716 () 154٫080٫000 ( �ضايف �لنقد �مل�ضتخدم يف �لأن�ضطة �لتمويلية
  37٫391٫944) 6٫119٫356 ( �ضايف �لتغري يف �لنقد و�لأر�ضدة لدى �لبنوك

  1٫707٫694  39٫099٫638 النقد واأر�سدة لدى البنوك يف 1 يناير 
  39٫099٫638  32٫980٫282 �لنقد و�أر�ضدة لدى �لبنوك يف 31 دي�ضمرب

معامالت غري نقدية :
  1٫326٫633٫855  15٫660٫210 حتويل من اإن�ساءات حتت التنفيذ اإلى ممتلكات ومعدات 

-  8٫185٫993 حتويل من اإن�ساءات حتت التنفيذ اإلى املخزون 

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

�ملجموع�رباح م�ضتبقاة�حتياطي نظامير�أ�س �ملـال�إي�ضاحات

  1٫164٫610٫135  7٫783٫403  6٫826٫732 11٫150٫000٫000الر�سيد يف 1 يناير 2009

  152٫066٫528  152٫066٫528--الربح ال�سايف لل�سنة

-) 15٫206٫653 (  15٫206٫653-13التحويل اإلى االحتياطي النظامي 

) 1٫400٫000 () 1٫400٫000 (--مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االدارة

  1٫315٫276٫663  143٫243٫278  22٫033٫385  11٫150٫000٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

  241٫719٫928   241٫719٫928 --الربح ال�سايف لل�سنة 

اأن�سبة اأرباح موزعة خالل العام 
عن عام 2009

17-- ) 142٫600٫00 ( ) 142٫600٫000 (

اأن�سبة اأرباح مرحلية موزعة 
خالل العام 

17-- ) 115٫000٫000 ( ) 115٫000٫000 (

-) 24٫171٫993 (   24٫171٫993 -13التحويل اإلى االحتياطي النظامي 

) 1٫400٫000 ( ) 1٫400٫000 ( --مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة 

  1٫297٫996٫591   101٫791٫213   46٫205٫378   1٫150٫000٫000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010 

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

التكوين والنشاط. 1

اإن �سركة ا�سمنت جنران ) “ال�سركة” ( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة بتاريخ 5 رم�سان 1426 ) املوافق 9 اأكتوبر 2005( بال�سجل التجاري رقم 
5950010479 , وترخي�ض �سناعي رقم 1693/�ض بتاريخ 28 ذو القعدة 1425 ) املوافق 9 يناير 2005 ( واملمنوحة ل�سركة ثمرات جنران والذي مت تعديله ل�سالح 

�سركة ا�سمنت جنران بالرتخي�ض ال�سناعي رقم 1949 ال�سادر بتاريخ 2 رجب 1428 ) املوافق 4 اأغ�سط�ض 2007 (.

يتكون راأ�ض مال ال�سركة البالغ 1٫150٫000٫000 ريال �سعودي من 115٫000٫000�سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي . 

اإنتاج وت�صويق ا�صمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وتاأ�صي�س او اال�صرتاك يف تاأ�صي�س �صركات اخلدمات ال�صناعية  يتمثل ن�صاط ال�صركة الرئي�صي يف 
بغر�ض توفري ال�سيانة , واخلدمات للم�سانع وادارة وت�سغيل م�سانع اال�سمنت ومتلك االرا�سي والعقارات وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية واال�ستفادة منها 

يف حتقيق اأغرا�سها.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 2

لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني . اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من 
قبل ال�سركة هي على النحو االآتي :

العرف املحا�سبي

تعد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية , فيما عدا اال�ستثمارات يف االوراق املالية لالجتار والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة .

ا�ستخدام التقديرات

اأر�سدة املوجودات و املطلوبات  اإعداد القوائم املالية , وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها , ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�سات التي قد توؤثر على  يتطلب 
امل�سجلة , واالإف�ساح عن مبالغ املوجودات و املطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية , اإ�سافة اإلى املبيعات و امل�ساريف امل�سجلة للفرتة التي اأعدت القوائم املالية 
ب�ساأنها . و بالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات و االأحداث احلالية املتوفرة لدى االإدارة, اإال اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه 

التقديرات .

حتقق الإيرادات

يتم حتقيق املبيعات عند ت�سليم الب�ساعه الى العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم التجاري اأوخ�سم الكميات .

املدينون

يتم اإظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�سايف القيمة القابلة للتحقق بعد طرح خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ) اإن وجد ( , والذي يتم تقديره 
بناًء على درا�سات باملبالغ القابلة للتح�سيل من اأر�سدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .

املخزون

تظهر الب�ساعة ب�سعر الكلفة او �سايف القيمة املمكن حتقيقها , ايهما اقل , ويتم حتديد الكلفة للب�ساعة اجلاهزة على ا�سا�ض طريقة املتو�سط املرجح وتت�سمن كلفة 
املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة , كما يتم تقييم جميع اأنواع الب�ساعة االأخرى على ا�سا�ض الكلفة الو�سطية املرجحة .

امل�ساريف 

تت�سمن م�ساريف البيع وللت�سويق يف امل�ساريف املبا�سرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�سركة . جميع امل�ساريف االأخرى ت�سنف كم�ساريف اإدارية عمومية . 

تت�سمن امل�ساريف االإدارية والعمومية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ال تتعلق ب�سكل مبا�سر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها . 

امل�ساريف املوؤجلة

تتكون امل�ساريف املوؤجلة من اأتعاب تقييم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وم�ساريف الرتاخي�ض ودرا�سات اجلدوى االقت�سادية واأتعاب ا�ست�سارية اأخرى 
والتكاليف اجلارية لتنفيذ اأنظمة ERP. ويتم اطفاء هذه امل�ساريف با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة خم�ض �سنوات بعد انتهاء امل�ساريع املتعلقة. يتم 

اإطفاء اأتعاب تقييم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي على مدة القر�ض .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االإ�ستهالكات املرتاكمة . تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريف ايرادية , اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب 
م�ساريف راأ�سمالية . ويجري احت�ساب االإ�ستهالكات عليها على اأ�سا�ض حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط املتناق�ض . اإن ن�سب اال�ستهالك 

للبنود الرئي�سية لهذه اال�سول هي:

�لن�ضـبة

4%مباين

5 – 15 %اآالت ومعدات

25%�سـيارات

10 – 12,5%اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

15%اجهزة حا�سب اآيل

حتويل العمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 
اأو حتويل  الت�سديدات  الناجتة عن  املكا�سب واخل�سائر  اإن   . الفرتة  نهاية  ال�سائدة يف  باالأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإلى  املايل  املركز  تاريخ قائمة  االأجنبية كما يف 

العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .

الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ساعة او اخلدمات امل�ستلمة , �سواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .

تعوي�سات نهاية اخلدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�سات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ض الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة .

الزكــاة

تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية . يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبداأ اال�ستحقاق . يتم احت�ساب خم�س�ض الزكاة وفقا 
للوعاء الزكوي . يجري ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�ض والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�ض .

النقد واألرصدة لدى البنوك. 3

بالريال �ل�ضعودي

20102009

  789٫521  608٫759 النقد يف ال�سندوق

  38٫310٫117  32٫371٫523 النقد لدى البنوك

 32٫980٫282  39٫099٫638  
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

المخزون. 4

بالريال �ل�ضعودي

20102009

  104٫978٫228    66٫999٫472منتجات حتت الت�سنيع

  34٫358٫670  62٫395٫091 قطع غيار

  15٫616٫805  18٫574٫188 مواد خام

  2٫312٫483  5٫199٫287 مواد تعبئة وتغليف

  3٫812٫116  4٫543٫179 ب�ساعة جاهزة

  1٫858٫588  1٫013٫150 وقود

 158٫724٫367  162٫936٫890  

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى. 5

بالريال �ل�ضعودي

20102009

  8٫425٫405  20٫266٫826 دفعات مقدمة ملوردين

  598٫652   19٫625٫487 ر�سوم جمركية م�سرتدة 

  1٫705٫684 -اأتعاب ا�ست�سارية متعلقة باالكتتاب العام  

  415٫743  1٫282٫427 م�ساريف مدفوعة مقدما

  2٫635٫925   2٫719٫750 اأخرى

-) 1٫622٫692 ( ينزل : خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

 42٫271٫798  13٫781٫409  
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

الممتلكات والمنشآت والمعدات. 6

�ثاث ومفرو�ضات �ضيار�ت�آلت ومعد�تمباين �ر��ضي
ومعد�ت مكتبية

�ملجموعحا�ضب �آيل

ريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعوديريال �ضـعودي

�لكلفة

  1٫664٫840٫122  2٫398٫758  11٫130٫359  15٫656٫110  1٫022٫277٫868 610٫814٫527  12٫562٫500 يناير 2010

  7٫568٫989   82٫005   241٫369   1٫189٫650   6٫055٫965 --االإ�سافات

حتويالت من 
اإن�ساءات حتت 

التنفيذ

- 6٫473٫675   9٫186٫535  --- 15٫660٫210  

  1٫688٫069٫321   2٫480٫763   11٫371٫728   16٫845٫760   1٫037٫520٫368   617٫288٫202   2٫562٫500 31 دي�سمرب 2010

�لإ�ضتهالكات �ملرت�كمة

  108٫832٫142  419٫219  2٫101٫275  6٫003٫493  65٫949٫080  34٫359٫075-1 يناير 2010

  80٫106٫080   301٫556   938٫833   2٫523٫480   53٫205٫998   23٫136٫213 -املحمل لل�سنة 

  188٫938٫222   720٫775   3٫040٫108   8٫526٫973   119٫155٫078   57٫495٫288 -31 دي�سمرب 2010

�لقيمة �لدفرتية �ل�ضافية

  1٫499٫131٫099   1٫759٫988   8٫331٫620   8٫318٫787   918٫365٫290   559٫792٫914   2٫562٫500 31 دي�سمرب 2010

  1٫556٫007٫980  1٫979٫539  9٫029٫084  9٫652٫617   956٫328٫788 576٫455٫452  312٫562٫500 دي�سمرب 2009

اإن ممتلكات ومن�ساآت ومعدات واإن�ساءات حتت التنفيذ ال�سركة , 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 30 �سنه و 25 �سنة على التوايل ومع خيار ال�سركة يف جتديد العقد.

إنشاءات تحت التنفيذ. 7

قامت ال�سركة بتوقيع عقد مع �سركة حملية لبناء م�سنع لال�سمنت يف منطقة جنران . كما اأبرمت ال�سركة عقد ال�سترياد معدات ثقيلة . يتمثل ر�سيد االن�ساءات 
حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب مبا يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  14٫671٫831-اأعمال اإن�ساء امل�سنع

-14٫671٫831  

اإن حركة االإن�ساءات حتت التنفيذ هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  1٫305٫299٫810  14٫671٫831 ر�سيد 1 يناير

  36٫005٫876  9٫174٫372 اإ�سافات 

)1٫326٫633٫855( ) 23٫846٫203 ( ر�سملة

  14٫671٫831-ر�سيد 31 دي�سمرب
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

المصاريف المؤجلة. 8

حركة امل�ساريف املوؤجلة هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  13٫933٫723  13٫269٫688 ر�سيد 1 يناير 

  2٫158٫473  31٫891٫454 االإ�سافات

) 2٫822٫508 () 5٫715٫523 ( االإطفاءات 

  13٫269٫688  39٫445٫619 ر�سيد 31 دي�سمرب

تمويل قصير االجل. 9

خالل عام 2010 , ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت بنكية من بنك جتاري حملي على �سكل متويل عقود )تي�سري جتاري( مببلغ 45 مليون ريال �سعودي لتمويل اأعمال 
راأ�سمالية. اإن معدل هام�ض الربح هو �سايبور م�سافًا اإليه 2٫25%. اإن القر�ض ي�ستحق ال�سداد على اثني ع�سر ق�سط �سهري ينتهي بتاريخ 30 اأبريل 2011. اإن 

القر�ض م�سمون ب�سند اأمر واإيداع 40% من متح�سالت مبيعات ال�سركة يف البنك.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى. 10

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  25٫232٫698  19٫977٫885 مزودي خدمات

  4٫866٫480  9٫003٫782 م�ساريف م�ستحقة

  4٫122٫883   6٫295٫943 ر�سوم ا�ستغالل مواد خام 

  2٫154٫890  3٫702٫650 دفعات مقدمة من عمالء

  1٫274٫401   5٫079٫179 اأخرى

 44٫059٫439  37٫651٫352  

مخصص الزكاة. 11

اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  1٫164٫610٫135  1٫172٫033٫385 حقوق امل�ساهمني – الر�سيد اأول ال�سنة

  77٫922٫766  85٫305٫101 �سايف االأرباح املعدلة قبل الزكاة

)1٫543٫893٫906 () 1٫430٫720٫444 ( موجودات غري متداولة وقطع غيار

  466٫087٫485  478٫597٫684 مطلوبات غري متداولة

  164٫726٫480  305٫215٫726 وعاء الزكاة
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

مخصص الزكاة )تتمة(  .11

ان حركة خم�س�ض الزكاة هي كما يلي :

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  9٫991٫381  5٫195٫631 الر�سيد يف 1 يناير

  4٫118٫162  7٫630٫393 املخ�س�ض لل�سنة

) 8٫913٫912 () 4٫380٫912 ( املدفوع خالل ال�سنة

  5٫195٫631  8٫445٫112 الر�سيد يف 31 دي�سمرب

قامت ال�سركة بتقدمي اإقراراتها الزكوية منذ تاأ�سي�سها حتى 31 دي�سمرب 2009 والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل .

قروض طويل األجل . 12

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

-  385٫000٫000 الر�سيد يف 1 يناير

  415٫000٫000  200٫000٫000 االإ�سافات خالل العام

) 30٫000٫000 () 110٫080٫000 ( املدفوع خالل العام

  385٫000٫000  474٫920٫000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب

) 125٫000٫000 () 94٫550٫000 ( اجلزء املتداول من قرو�ض طويل االأجل

 380٫370٫000  260٫000٫000  

خالل عام 2010 , قامت ال�سركة بالتو�سل اإلى اإتفاق الإعادة جدولة ت�سهيالت التورق البالغة 355 مليون ريال �سعودي ) 2009 : 365 مليون ريال �سعودي (. يخ�سع 
الت�سهيل ملعدل �سعر الفائدة رايبور م�سافًا اإليه هام�ض ربح على اأ�سا�ض ربع �سنوي مقداره 2,25% , بر�سوم اإعادة هيكلة مببلغ 1٫775٫000 ريال �سعودي ملرة 

واحدة, ويتم �سدادها على �سبعة ع�سر ق�سطًا ربع �سنوي تنتهي يف 30 يونيو 2014 . اإن هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سند اأمر.

خالل عام 2008 , وقعت ال�سركة اتفاقية قر�ض الأجل مببلغ 454٫6 مليون ريال �سعودي مع قبل �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )“ال�سندوق”( تقراأ مع 
التعديل املوقع بتاريخ 2 رجب 1431هــ ) املوافق 14 يونيو 2010 (. اإن هذا القر�ض غري خا�سع للفائدة وي�سدد على اأربعة ع�سر ق�سطًا ن�سف �سنوي بدءًا من تاريخ 
15 �سعبان 1432هـ ) املوافق 11 يوليو 2011 ( وهو م�سمون ب�سندات اأمر مدعمًا برهن جميع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات ال�سركة غري مت�سمنة وحدة الطاحونة 
الواقعة يف عاكفة. اإن هذا الت�سهيل م�سمون اأي�سًا ب�سمانات �سخ�سية من ثالثة من م�ساهمي ال�سركة. لقد مت حتديد ر�سوم تقييم مببلغ 34 مليون ريال �سعودي يف 
االإتفاقية املربمة ومت خ�سم مبلغ 29٫9 مليون ريال �سعودي من قبل ال�سندوق عند �سرف  الق�سط االأول امل�ستلم والبالغ 200 مليون ريال �سعودي خالل عام 2010.

االحتياطي النظامي. 13

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة , تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10 باملئة من الربح 
ال�سايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من راأ�ض املال . اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح .
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (
مصاريف البيع والتوزيع. 14

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  2٫930٫599  3٫786٫674 رواتب ومزايا موظفني
  436٫791  776٫626 ا�ستهالكات

  182٫000  120٫500 م�ساريف �سفر
  92٫561  259٫285 اأخرى

 4٫943٫085  3٫641٫951  

المصاريف اإلدارية والعمومية. 15

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  11٫557٫050  12٫431٫768 رواتب ومزايا املوظفني
  972٫000  2٫849٫000 تربعات

-  1٫622٫692 خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها 
  1٫164٫985  1٫228٫071 م�ساريف �سفر

  1٫239٫461  1٫215٫942 ا�ستهالكات
  597٫224  768٫490 م�ساريف دعاية

  1٫182٫681  698٫631 موظفني متعاقدين
  1٫003٫114  631٫353 اتعاب مهنية

  372٫784  316٫399 اإت�ساالت
  255٫030  289٫218 م�ساريف �سيانة

  32٫575  192٫128 م�ساريف �سيارات
  72٫100  146٫900 ايجار

  120٫706  70٫573 ا�سرتاكات 
  41٫566  37٫066 تاأمني
  1٫228٫859  1٫196٫850 اأخرى

 23٫695٫081  19٫840٫135  

إيرادات االستثمارات. 16

بالريال �ل�ضـــعودي

20102009

  17٫065٫553-اإيرادات حمققه من ا�ستثمارات يف اأوراق مالية لالجتار 

17٫065٫553  

أنصبة أرباح موزعة . 17

اعتمدت يف اجلمعية العمومية يف اجتماعها املنعقد يف 27 يونيو 2010 ) املوافق 15 رجب 1431هــ ( توزيعات اأرباح نقدية عن العام 2009 مببلغ 142,6 مليون 
ريال �سعودي ) 2009 : ال �سيء (.

قرر جمل�ض االإدارة يف اجتماعه املنعقد يف 4 اأغ�سط�ض 2010 ) املوافق 23 �سعبان 1421هــ ( توزيعات اأرباح نقدية مرحلية مببلغ 115 مليون ريال �سعودي 
) 2009 : ال �سيء (.
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شركة اسمنت نجران
) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 

) بالريال ال�سعودي (

االلتزامات. 18

 ,  )2009 – �سعودي  ريال   8٫093٫332( �سعودي  9٫627٫207ريال  مببلغ  م�ستندية  اعتمادات  �سكل  على  التزامات  ال�سركة  لدى  كان   2010 دي�سمرب   31 يف 
وخطابات �سمان مببلغ 766٫628 ريال �سعودي ) 390٫292 ريال �سعودي : 2009 ( وفواتري خارجية حتت التح�سيل مببلغ 641٫894 ريال �سعودي.

المعلومات اإلقتطاعية. 19

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد ل�سناعة االأ�سمنت وم�ستقاته . ومتار�ض ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية .

ربحية السهم. 20

حتت�سب الربحية لل�سهم من الربح من االأعمال والربح ال�سايف لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و2009 بتق�سيم الربح من االأعمال والربح ال�سايف لل�سنة على 
عدد االأ�سهم القائمة البالغة 115٫000٫000 �سهم .

األدوات المالية وإدارة المخاطر. 21

تت�سمن الديون التجارية واالآخرون ب�سكل رئي�سي من املبالغ املدينة لدى العمالء. اإن متو�سط فرتة ال�سداد للذمم التجارية هي 30 يومًا. 

يت�سمن الدائنون التجاريون االآخرون ب�سكل رئي�سي من املبالغ املتعلقة بامل�سرتيات والتكاليف اجلارية. اإن متو�سط فرتة ال�سداد على الذمم التجارية هي 30 يومًا. 

خماطر الئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�سارة مالية . لي�ض لدى ال�سركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان . مت اإيداع 
النقد لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف ائتماين مرتفع .

خماطر �سعر العمولت

هي خماطر التغري يف قيمة االأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العموالت يف ال�سوق. لي�ض لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2010 موجودات ومطلوبات جوهرية 
ذات اأ�سعار عموالت متغرية .

خماطر ال�سيولة

هي خماطر عدم قدرة من�ساأة ما على تاأمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة باالأدوات 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 للتاأكد من توفر �سيولة كافية ملقابلة اأية التزامات 

م�ستقبلية .

خماطر العمالت

هي خماطر التغري يف قيمة االأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تراقب االإدارة تقلبات اأ�سعار العمالت وتعتقد اإن خماطر العمالت 
غري جوهرية. وتعالج اأي تاأثري على القوائم املالية, اإن وجد. 

القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�صل اأو ت�صوية التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �صرط التعامل مع االأطراف االأخرى. يتم قيا�س االأدوات املالية لل�صركة 
وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية, ومن اململكة اأن تن�ساأ اختالفات يف التقرير بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة. 

 تعتقد االإدارة اأن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة املالية ال تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية .

أرقام المقارنة. 22

جرى اإعادة تبويب بع�ض اأرقام ال�سنة ال�سابقة لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية .
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شركة أسمنت نجران
�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

القوائم المالية للسنة المنتهية

في 31 دي�سمبر 2011م 

وتقرير مراجعي احل�سابات
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شركة أسمنت نجران
�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
قائمة المركز المالي 
كمـا فـي 31 دي�سمبر 2011

2010م2011م�إي�ضاح�ملوجود�ت

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت �ملتد�ولة:

11٫579٫35032٫883٫485)3(النقد والنقد املماثل

107٫679٫73070٫557٫689ذمم مدينة

141٫691٫321158٫724٫367)4(املخـــزون

37٫267٫48642٫368٫596)5(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

298٫217٫887304٫534٫137جمموع املوجودات املتداولة

موجود�ت غري متد�ولة :

1٫453٫206٫6431٫499٫131٫099)6(ممتلكات واآالت ومعدات

-210٫522٫169)6(م�سروعات حتت التنفيذ

37٫349٫21539٫445٫619)7(موجودات غري ملمو�سة

1٫701٫078٫0271٫538٫576٫718جمموع املوجودات غري املتداولة

1٫999٫295٫9141٫843٫110٫855جمموع املوجودات

�ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

�ملطلوبات �ملتد�ولة : 

60٫000٫00015٫000٫000)8(متويل ق�سري االأجل

80٫000٫00094٫550٫000)11(اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة االأجل

47٫887٫32525٫013٫888ذمم دائنة

18٫456٫38218٫952٫502)9(م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخـرى

12٫163٫2658٫445٫112)10(خم�س�ض الزكـاة ال�ســـرعية

218٫506٫972161٫961٫502جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متد�ولة : 

553٫500٫000380٫370٫000)11(قرو�ض طويلة االأجل

4٫160٫6212٫782٫762)12(خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة

557٫660٫621383٫152٫762جمموع املطلوبات غري املتداولة

776٫167٫593545٫114٫264جمموع املطلوبات

حقوق �مل�ضاهمني :

1٫219٫000٫0001٫150٫000٫000)1(راأ�ض املال

668٫75146٫205٫378اإحتيـاطي نظامــي

3٫459٫570101٫791٫213اأرباح مبقـــــاة

1٫223٫128٫3211٫297٫996٫591جمموع حقوق امل�ساهمني

1٫999٫295٫9141٫843٫110٫855جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اإن االإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )( ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة أسمنت نجران
 �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

قائمة الدخل 
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011

�إي�ضاح  2011م  2010م

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

637٫429٫793 697٫454٫112 )13( االيرادات

)336٫701٫369( )401٫047٫934( )14( تكاليف االيرادات

300٫728٫424 296٫406٫178 جممل الدخـل

)7٫679٫338( )9٫194٫597( )15( م�ساريف بيع وت�سويق

)23٫695٫081( )23٫865٫774( )16( م�ساريف عمومية واإدارية

269٫354٫005 263٫345٫807 �صايف دخل الن�صاط

)20٫015٫414( )21٫624٫581( )17( م�ساريف متويل واأخرى

11٫730 912٫504 اإيرادات اأخرى – بال�سايف  بعد طرح امل�ساريف

249٫350٫321 242٫633٫730 �سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية

)7٫630٫393( )8٫000٫000( )10( الزكاة ال�سرعية

241٫719٫928 234٫633٫730 �سايف دخل ال�سنة

ربحية ال�سهم :

2,21 ريال 2,16 ريال )20( من الدخل الت�سغيلي

)0,23( ريال )0,24( ريال )20( من االأن�سطة االخري م�ستملة على الزكاة

1,98 ريال 1,92 ريال )20( من �سايف الدخل 

اإن االإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )24( ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة أسمنت نجران
 �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي :

242٫633٫730249٫350٫321�سايف دخل ال�سنة قبل خم�س�ض الزكاة

تعديالت لت�شوية �شايف الدخل مع �شايف التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي :

78٫212٫40680٫106٫080ا�ستهالكات

4٫284٫7222٫871٫692اإطفاءات

-8٫517خ�سارة اإ�ستبعاد ممتلكات واأالت ومعدات

21٫624٫58116٫159٫732م�ساريف متويلية

1٫654٫000833٫539خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�ضغيلية :

)45٫738٫956()37٫122٫041( ذمم مدينة 

17٫033٫04812٫398٫517املخـــزون

)28٫542٫205()11٫430٫040(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 

)5٫299٫813(14٫661٫667ذمم دائنة

7٫235٫418)1٫270٫055(م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

330٫290٫535289٫374٫325النقد من الن�صاط الت�صغيلي

)4٫380٫912()4٫281٫847(الزكاة ال�سرعية امل�سددة

)13٫315٫902()15٫314٫918(م�ساريف متويلية م�سددة

)105٫769()276٫141(خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة امل�سددة

310٫417٫629271٫571٫742�صايف التدفق النقدي املتوفر من الن�صاط الت�صغيلي

التدفق النقدي من الن�شاط اال�شتثماري :

)7٫568٫990()12٫204٫225(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

)84٫202٫470()202٫310٫397(دفعات للمقاولني )م�سروعات حتت التنفيذ(

-61٫045متح�سالت بيع ممتلكات واآالت ومعدات 

)1٫971٫453()8٫040٫122(�سراء موجودات غري ملمو�سه

)93٫742٫913()222٫493٫699(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الن�صاط اال�صتثماري

التدفق النقدي من الن�شاط التمويلي :

45٫000٫00015٫000٫000متويل ق�سري االأجل

443٫970٫000170٫080٫000املتح�سل من قرو�ض طويلة االأجل

)110٫080٫000()289٫470٫000(امل�سدد من قرو�ض طويلة االأجل

)257٫600٫000()307٫328٫065(توزيعات اأرباح

)1٫400٫000()1٫400٫000(مكافاأت جمل�ض االإدارة املدفوعة

)184٫000٫000()109٫228٫065(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

)6٫171٫171()21٫304٫135(�سايف التغري يف النقد والنقد املماثل

32٫883٫48539٫054٫656النقد والنقد املماثل - ر�سيد بداية ال�سنة
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قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

11٫579٫35032٫883٫485النقد والنقد املماثل - ر�سيد نهاية ال�سنة

معامالت غري نقدية هامة

4٫080٫00029٫920٫000اأعباء خم�سومة عند �سرف  قر�ض

-16٫531٫145املحول من الدفعات املقدمة واالخرى الى املمتلكات واالآالت واملعدات

-3٫622٫142املحول من موجودات غري ملمو�سة الى املمتلكات واالآالت واملعدات

8٫185٫993-املحول من اإن�ساءات حتت التنفيذ الى املخزون

15٫660٫210-املحول من اإن�ساءات حتت التنفيذ الى املمتلكات واالآالت واملعدات

اإن االإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )24( ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م

جمموع حقـوق �أرباح مبقاة�إحتياطي نظامـير�أ�س �ملال�إي�ضاح�لبيـــــان
�مل�ضاهمني

 ريال �ضعودي ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

1٫150٫000٫00022٫033٫385143٫243٫2781٫315٫276٫663ر�سيد 1 يناير 2010م

241٫719٫928241٫719٫928--�سايف دخل ال�سنة

-)24٫171٫993(24٫171٫993-املحول لالإحتياطي النظامي

)257٫600٫000()257٫600٫000(--18اأرباح موزعة

)1٫400٫000()1٫400٫000(--مكافاآت جمل�ض االإدارة 

1٫150٫000٫00046٫205٫378101٫791٫2131٫297٫996٫591ر�سيد 31 دي�سمرب 2010م 

234٫633٫730234٫633٫730-   -�سايف دخل ال�سنة

-)23٫463٫373(23٫463٫373   -املحول لالإحتياطي النظامي

--)69٫000٫000(169٫000٫000زيادة را�ض املال من االحتياطي النظامي

)308٫102٫000()308٫102٫000(   -   -18اأرباح موزعة

)1٫400٫000()1٫400٫000(   -   -مكافاآت جمل�ض االإدارة

1٫219٫000٫000668٫7513٫459٫5701٫223٫128٫321ر�سيد 31 دي�سمرب 2011م 

يف 19 نوفمرب 2011م )املوافق 23 ذو احلجة 1432هـ( مت احل�سول على موافقة اجلهات النظامية على اإ�سدار 6,9 مليون �سهم قيمة ال�سهم 10 ريال لكل �سهم 
وذلك عن طريق التحويل من االحتياطي النظامي  كما يف 30 �سبتمرب 2011م . و يف 21 نوفمرب2011م )املوافق 25 ذو احلجة 1432هـ( وافق امل�ساهمون على 

زيادة را�ض املال .

اإن االإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )24( ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م 

التكوين والنشاط. 1

�سركة اأ�سمنت جنران )»ال�سركة«( .�إ�ضـــم �ل�ضــركة:

�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .�لكيـان �لقـانـونـي:

, تاأ�ضي�س �ل�ضـــركة:  5950010479 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  2005م(  اكتوبر   9 )املوافق  1426هـ  رم�سان   5 بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست 
وترخي�ض �سناعي رقم 1693/�ض بتاريخ 28 ذو القعدة 1425هـ )املوافق 9 يناير 2005م( واملمنوحة ل�سركة ثمرات جنران 
والذي مت تعديله ل�سالح �سركة ا�سمنت جنران بالرتخي�ض ال�سناعي رقم 1949 ال�سادر بتاريخ 2 رجب 1428هـ )املوافق 4 
اأغ�سط�ض 2007م . وبتاريخ 25 رجب 1432هـ )املوافق 27 يونيو 2011م( ح�سلت ال�سركة علي ترخي�ض �سناعي برقم 5482

�ملـركـز �لرئي�ضـي

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف جنران .لـل�ضـــركـــة :

بلـغ راأ�ض املال مبلـغ 1٫150٫000٫000 ريال �سعودى مق�سـم الـى 115٫000٫000 �سهم قيمة كل �سهم ع�سرة رياالت . يف 21 ر�أ�س �لــمــال :
نوفمرب 2011م , وافق امل�ساهمون على زيادة راأ�سمال ال�سركة امل�سرح به ايل 1٫700٫000٫000 ريال وا�سدار 6٫9 مليون 
�سهم جماين قيمة ال�سهم 10 ريال وبذلك زاد راأ�سمال امل�سدر اإلى 1٫219٫000٫000 ريال وعدد اال�سهم 121٫900٫000 
ريال قيمة ال�سهم 10 ريال . تنوي ال�سركة اإ�سدار 48٫100٫000 �سهم الباقية امل�سرح بها والغري م�سدرة عن طريق طرح 

االإكتتاب العام يف 2012م .

يتمثل الن�صاط الرئي�صي يف اإنتاج وت�صويق اأ�صمنت بورتالندي عادي ومقاوم ومواد البناء وتا�صي�س اأو االإ�صرتاك يف تاأ�صي�س �أغــر��س �ل�ضـركة :
�سركات اخلدمات ال�سناعية بغر�ض توفري ال�سيانة , واخلدمات للم�سانع واإدارة وت�سغيل م�سانع االأ�سمنت ومتلك االأرا�سي 

والعقارات وبراءات االإخرتاع والعالمات التجارية لتحقيق اأغرا�سها .

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف بداية �سهر يناير من كل �سنة ميالدية وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من نف�ض ال�سنة .�ل�ضـــنة �ملاليــة :

ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 2

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية , على اأ�سا�ض مبداأ االإ�ستحقاق وطبقًا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 
وفيما يلي ملخ�سًا الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

اإ�ستخدام التقديرات :

يتطلب اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها باململكة العربية ال�سعودية اإ�ستخدام التقديرات واالإفرتا�سات التي قد توثر علي تقييم 
املوجودات واملطلوبات امل�سجلة واالإف�ساح عن مبالغ املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية , اإ�سافة ايل االإيرادات وامل�ساريف امل�سجلة لل�سنة التي 
اأعدت القوائم املالية ب�ساأنها , وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية علي اأف�سل املعلومات واالأحداث احلالية املتوفرة لدي االإدارة , اإال ان النتائج الفعلية النهائية 

قد تختلف عن هذه التقديرات .

تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�سات على اأ�سا�ض م�ستمر, يتم االإعرتاف بالتعديالت علي التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي يتم فيها تعديل التقدير اإذا كان 
التعديل يوؤثر فقط يف تلك ال�سنة اأو يف �سنة املراجعة والفرتات املقبلة اإذا كانت التعديالت توؤثر 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 تاأثري جوهري على املبالغ املعرتف بها يف القوائم املالية هي كما يلي :

العمر االإقت�سادي املقدر للممتلكات واالآالت واملعدات �

العمر االإقت�سادي املقدر للموجودات غري امللمو�سة �

املخ�س�سات �
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م 

النقد والنقد املماثل 

يت�سمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بال�سناديق واالأر�سـدة البنكية واالإ�ستثمارات االأخرى ق�سرية االأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا اأو اأقل 
من تاريخ �سرائها .

الذمم املدينة وامل�ستحقات للعمالء

يتم اإظهار الذمم املدينة بقائمة املركز املايل ب�سايف القيمة املمكن حتقيقها بعد طرح خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها )اإن وجد( , والذي يتم اإعادة 
تقديره بناًء علي درا�سة املبالغ القابلة للتح�سيل من اأر�سدة الذمم املدينة يف نهاية ال�سنة .

ال�سنة , يتم  �سيا�سة ال�سركة تتطلب الدفع املقدم من العمالء قبل ا�ستالم الب�ساعة , وعندما يتم ا�ستالم الدفعات املقدمة واليتم ت�سليم الب�ساعة قبل نهاية 
ت�سنيف هذه الدفعات املقدمة كمبالغ م�ستحقة للعمالء وتدرج مع املطلوبات املتداولة .

املقا�سة

يف �صياق الن�صاط االعتيادي ، تورد ال�صركة ا�صمنت لبع�س ال�صركات  وتتلقي منهم خدمات ، والأغرا�س االف�صاح فى القوائم املالية وبناء على االتفاق مع هذه 
ال�سركات , يتم عمل مقا�سة بينها .

املخزون

يتم تقومي املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها , اأيهما اأقل , ويتم حتديد التكلفة علي ا�سا�ض املتو�سط املرجح , تكلفة املخزون ال�سلعي ) املواد اخلام, 
الوقود ومواد التعبئة , ب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ( تت�سمن تكلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة , �سايف القيمة املمكن 

حتقيقها هي ناجت طرح تكلفة اإمتام عملية البيع من �سعر البيع .

املمتلكات والآلت واملعدات 

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات - فيما عدا االأرا�سي التي ال ت�ستهلك - بالتكلفة خم�سومًا منها االإ�ستهالكات املرتاكمة , تعترب م�سروفات االإ�سالح وال�سيانة 
م�سروفات اإيرادية اأما م�سروفات التح�سينات فعترب م�سروفات راأ�سمالية , يتم اإحت�سـاب االإ�ستهالكات على اأ�سا�ض العمر االإنتاجى املقدر لالأ�سل وفقـا لطريقة 

الق�سط املتناق�ض , اإن ن�سب االإ�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه االأ�سول هي :

�لن�ضـبة

4%مباين

5 – 15 %اآالت ومعدات

25%�سـيارات

10 – 12,5%اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

15%اجهزة حا�سب اآيل

تت�سمن االإن�ساءات حتت التنفيذ كل التكاليف املتكبدة حتي تاريخه واملتعلقة باإن�ساءات التو�سعة الرئي�سية والتي مل تدرج مع فئات اال�سول اعاله .

تتم ر�سملة اأعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل اإن�ساء االالت واملمتلكات واملعدات خالل الفرتة املطلوبة الإ�ستكمال االأ�سل واإعداده لغر�ض اإ�ستخدامه .
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م 

النخفا�ض يف قيم املوجودات غري املتداولة

يتم درا�سة القيمة الدفرتية لالآالت واملمتلكات واملعدات يف تاريخ اإعداد القوائم املالية, ويف حالة توافر موؤ�سرات على انخفا�ض  قيم هذه املوجودات  يتم تقدير 
القيمة القابلة لال�صرتداد لهذه املوجودات وذلك لتحديد مدي خ�صارة الهبوط )ان وجدت( ، عندما ال يكون ممكنا تقدير القيمة القابلة لال�صرتداد لال�صل املعني 
, تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للتقد التي ينتمي  اال�سل . عندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد )الوحدة املولدة للنقد( اقل من 

القيمة الدفرتية , يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لال�سل )الوحدة املولدة للنقد( ايل القيمة القابلة لال�سرتداد ويحمل هذا التخفي�ض على قائمة الدخل .

عندما يتم عك�ض خ�سائر االنخفا�ض الحقا , يتم زيادة القيمة الدفرتية  لال�سل )الوحدة املولدة للنقد( بحيث التزيد القيمة الدفرتية املعدلة فيما لو يتم اثبات 
خ�صارة الهبوط فى قيمة ذلك اال�صل )الوحدة املولدة للنقد( فى ال�صنوات ال�صابقة ، يتم اثبات عك�س خ�صارة الهبوط فورًا كايراد فى قائمة الدخل .

امل�ساريف املوؤجلة

تتكون امل�ساريف املوؤجلة من اأتعاب تقييم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي " ال�سندوق " ودرا�سات اجلدوى االإقت�سادية واأتعاب اإ�ست�سارية اأخري والتكاليف 
اجلارية لتنفيذ اأنظمة تخطيط موارد امل�ساريع, يتم اإطفاء اأتعاب تقييم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي علي مدة القر�ض )8 �سنوات( وتعترب تكاليف متويل, 

ويتم اإطفاء امل�ساريف االخري باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت علي مدة خم�ض �سنوات بعد اإنتهاء امل�ساريع املتعلقة .

الذمم الدائنة وامل�ستحقات والأر�سدة الدائنة الأخرى

يتم اإثبات االإلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقباًل عن الب�ساعة واخلدمات امل�ستلمة , �سواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين , ويتم عمل 
خم�ص�صات للم�صاريف املتعلقة باالإنتاج على ح�صب �صروط عقد اخلدمة .

خالل القيام بالن�صاط االعتيادي ، تقوم ال�صركة ب�صداد دفعات مقدمة ل�صمان االإنتاج وت�صليم الب�صاعة واخلدمات وعندما يتم دفع املقدمات وال يتم اإ�صتالم 
الب�ساعة او اخلدمة فى نهاية ال�سنة , يتم اظهار هذه املقدمات كمبالغ م�ستحقة من املوردين وتدرج �سمن املوجودات املتداولة .

خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة

يتم تكوين خم�س�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي علي اأ�سا�ض الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة .

القرو�ض

يتم ت�سجيل القرو�ض يف البداية على اأ�سا�ض ا�سل القرو�ض امل�ستلمة , ويف حالة خ�سم تكلفة التمويل مقدما وقت �سرف القر�ض , يتم ت�سنيف املبلغ كدفعات 
مقدمة ويتم اطفاءه على فرتة القر�ض بطريقة ت�سمح با�ستخدام معدل ثابت على الر�سيد القائم من القر�ض , العموالت املتعلقة بالقرو�ض يتم ت�سجيلها �سمن 

امل�ساريف التمويلية يف قائمة الدخل . 

يتم ت�صنيف القرو�س �صمن املطلوبات املتداولة ما مل يكن لل�صركة احلق غري امل�صروط بتاأجيل �صداد االأق�صاط مدة تزيد عن 12 �سهرا بعد تاريخ قائمة املركز 
املايل . ويف حالة ح�سول ال�سركة على اإتفاقية ت�سهيالت طويلة االأجل وفقًا الآلية تورق مع تاأجيل ال�سداد من خالل ال�سفقات الفردية , يتم ت�سنيف تلك املبالغ 

كقرو�ض طويلة االآجل .

الأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية , يتم اإظهار املعامالت التي مت تاأجيل �سدادها كمعاملة واحدة .

اإحتياطي نظامي

وفقًا لنظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة , تقوم ال�سركة بتكوين اإحتياطي نظامي بن�سبة 10 باملئة من �سايف الدخل ال�سنوي 
حتي يبلغ االإحتياطي 50 باملئة من راأ�ض املال امل�سدر , اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع  ولكن ميكن ا�ستخدامه ال�سدار ا�سهم جمانية بعد احل�سول على 

موافقة اجلهات النظامية .

حتقق الإيرادات

يتم حتقق االإيرادات عند ت�سليم الب�ساعة ايل العمالء ويتم اثباتها بعد اخل�سم التجاري اأو خ�سم الكميات .

تكلفة اليرادات 

تكلفة االيرادات ت�سمل التكاليف املبا�سرة لالإنتاج التي تت�سمن  تكاليف املواد اخلام وخدمات العقود واالإ�ستهالك املرتبط باملمتلكات واالآالت واملعدات واالإطفاء 
املرتبط بامل�ساريف املوؤجلة والتكاليف الغري مبا�سرة  املتعلقة مبا�سرة باالإنتاج .
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امل�ساريف 

تت�سمن م�ساريف البيع والت�سويق التكاليف املبا�سرة املتعلقة بتوزيع وبيع منتجات ال�سركة مبا فى ذلك تكاليف املوظفني وتكاليف النقل , وت�سنف جميع امل�ساريف 
الت�سغيلية االأخري كم�ساريف عمومية واإدارية .

الزكاة

تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية, يتم اإحت�ساب خم�س�ض الزكاة وفقُا ملبداأ االإ�ستحقاق, يتم ت�سجيل اأيه فروقات بني 
املخ�س�ض والربط النهائي عند اإعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�ض .

العمالت الأجنبية 

املوجودات  اأر�سدة  املعامالت وحتول  تلك  اإجراء  ال�سائدة حني  ال�سرف  الأ�سعار  وفقا  ال�سعودي  الريال  اإلى  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  قيمة  حتول 
واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية وامل�سجلة بالعمالت االأجنبية يف نهاية ال�سنة املالية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ , املكا�سب 

واخل�سائر الناجتة من ت�سوية وترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية  يتم اإدراجها يف قائمة الدخل  كجزء من امل�سروفات العمومية واالدارية .

ربحية ال�سـهم 

على  املعنية  لل�سنة  الدخل  و�سايف  االأخري  واالن�سطة  الت�سغيل  بق�سمة دخل  الدخل  و�سافى  االخري  واالن�سطة  الت�سغيلي  الدخل  ال�سهم من  ربحية  احت�ساب  يتم 
املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة , وعندما يتم ا�سدار اأ�سهم جمانية من خالل ر�سملة االحتياطيات بدون ا�ستالم مقابل , يتم تعديل 

املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة كما لو مت ا�سدار اال�سهم املجانية فى بداية الفرتة االأولى املعرو�سة .

النقد والنقد المماثل. 3

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

511٫962-نقد بال�سندوق

11٫579٫35032٫371٫523بنوك ح�سابات جارية

11٫579٫35032٫883٫485

المخـزون  . 4

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

25٫736٫72024٫786٫625مواد خام و وقود و مواد تعبئة وتغليف

27٫656٫60966٫999٫472اإنتاج حتت الت�سنيع

5٫496٫8174٫543٫179اإنتاج تام

58٫890٫14696٫329٫276املخزون ال�سلعي

82٫801٫17562٫395٫091قطع غيارللم�سنع واملعدات

141٫691٫321158٫724٫367
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى. 5

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

27٫400٫19120٫266٫826موردين - دفعات مقدمة

3٫106٫24819٫625٫487ر�سوم جمركية م�سرتدة

1٫903٫6051٫282٫427م�ساريف مدفوعة مقدمًا  

-3٫790٫324م�ساريف  طرح االكتتاب االويل

1٫067٫1181٫193٫856اأر�سدة مدينة اأخرى, بال�سافى بعد خ�سم املخ�س�ض

37٫267٫48642٫368٫596

الممتلكات واآلالت والمعدات . 6

�آلت ومعد�ت مباين�أر��ضي
امل�شنع واملحاجر 

�أثاث ومفرو�ضات �ضيار�ت
ومعد�ت مكتبية

�ملجموعحا�ضب �آيل

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�لتكلفة

12٫562٫500617٫288٫2021٫037٫520٫36816٫845٫76011٫371٫7282٫480٫7631٫688٫069٫321 يناير 2011م

10٫938٫917541٫250203٫358520٫70012٫204٫225 --االإ�سافات

املحول من ر�سوم جمركية 
م�سرتدة

-- 16٫531٫145---16٫531٫145

املحول من املوجودات 
الغري امللمو�سة

-----3٫622٫1423٫622٫142

)185٫500(--)185٫500(---االإ�ستبعادات

312٫562٫500617٫288٫2021٫064٫990٫43017٫201٫51011٫575٫0866٫623٫6051٫720٫241٫333 دي�سمرب 2011م

�لإ�ضتهالك �ملرت�كم

57٫495٫288119٫155٫0788٫526٫9733٫040٫108720٫775188٫938٫222-1 يناير 2010م

22٫391٫71751٫984٫7802٫133٫452863٫307839٫15078٫212٫406-املحمل لل�سنة

)115٫938(--)115٫938(---االإ�ستبعادات

79٫887٫005171٫139٫85810٫544٫4873٫903٫4151٫559٫925267٫034٫690-31 دي�سمرب 2011م

�ضايف �لقيمة �لدفرتية

312٫562٫500537٫401٫197893٫850٫5726٫657٫0237٫671٫6715٫063٫6801٫453٫206٫643 دي�سمرب 2011م

312٫562٫500559٫792٫914918٫365٫2908٫318٫7878٫331٫6201٫759٫9881٫499٫131٫099 دي�سمرب 2010م

اإن ممتلكات واآالت ومعدات ال�سركة , فيما عدا مبنى املركز الرئي�سي بنجران , قد مت اإقامتها علي قطعتي اأر�ض م�ستاأجرتني من احلكومة يف منطقتي �سلطانة 
وعاكفة يف منطقة جنران ملدة 30 �سنة و25 �سنة علي التوايل ومع خيار ال�سركة يف التجديد .

توجد ممتلكات واآالت ومعدات �سايف قيمتها الدفرتية 1٫393٫013٫183 مرهونة ملو�س�سات مالية ك�سمان لقرو�ض ) اي�ساح 11( .

بلغت  ال�سنة  نهاية  حتى  املتكبدة  التكاليف  اإجمايل   . الثالث  االإنتاج  خط  الإن�ساء  عقد  بتوقيع  2011م  دي�سمرب   31 فى  املنتهية  ال�سنة  خالل  ال�سركة  قامت 
210٫552٫169 ريال تتمثل ب�سورة رئي�سية يف دفعات مقدمة .
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الموجودات غير الملموسة. 7

�لإجمايل تكاليف م�ضروع 
تخطيط �ملو�رد  

در��ضات �جلدوى م�ضاريف تقييم

�ضندوق �لتنمية �ل�ضناعية 
�ل�ضعودي

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي

�لتكلفة 

47٫983٫649 3٫705٫190 14٫358٫459 29٫920٫000 الر�سيد يف 1 يناير 2011م

12٫120٫123 974٫974 7٫065٫149 4٫080٫000 االإ�سافات

)3٫622٫142( )3٫622٫142( - - اإعادة ت�سنيف

56٫481٫630 1٫058٫022 21٫423٫608 34٫000٫000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011م

�لطفاء �ملرت�كم

8٫538٫030 - 5٫694٫199 2٫843٫831 االر�سيد يف 1 يناير 2011م

10٫594٫385 - 4٫284٫723 6٫309٫662 االطفاء

19٫132٫415 - 9٫978٫922 9٫153٫493 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011م

�ضايف �لقيمة �لدفرتية

37٫349٫215 1٫058٫022 11٫444٫686 24٫846٫507 كما يف 31 دي�سمرب 2011 م

39٫445٫619 3٫705٫190 8٫664٫260 27٫076٫169 كما يف 31 دي�سمرب 2010 م

اطفاء م�ساريف تقييم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي والبالغة 6٫309٫662 ريال �سعودي )2010م : 2٫843٫831 ريال �سعودي ( مدرجة فى اتعاب االدارة 
حتت بند م�ساريف متويل واأخرى )اإي�ساح 17( .

تمويل قصير األجل. 8

خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م , ح�سلت ال�سركة علي ت�سهيل جتاري )تي�سري جتاري( من بنك جتاري حملي مببلغ 41 مليون ريال �سعودي �سدد 
بالكامل يف 3 اأغ�سط�ض 2011م . بلغ معدل هام�ض الربح 2٫5334% �سنويًا وكان م�سمون ب�سند اأمر دفع مببلغ 41 مليون ريال �سعودي . الحقًا ح�سلت ال�سركة 
و�سحبت ت�سهيل تي�سري جتاري من احد البنوك التجارية مببلغ 45 مليون مع تاجيل ال�سداد الربعة اأ�سهر , مبعدالت ربح خمتلفة لكل تاجيل , و�سينتهي تاجيل مبلغ 

45 مليون احلايل فى 30 مار�ض 2012م , معدل الربح 2٫4867% �سنويًا .

باال�سافة ايل ذلك �سحبت ال�سركة 15 مليون حتت ت�سهيل التورق , ي�ستحق ال�سداد فى يناير 2012م .

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى. 9

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

3٫762٫3145٫309٫877م�ساريف م�ستحقة

6٫226٫8886٫295٫943ر�سم اإ�ستغالل مواد خام

5٫890٫7753٫702٫650عمالء دفعات مقدمة

 -773٫935توزيعات غري مدفوعة

1٫802٫4703٫644٫032اأخرى

18٫456٫38218٫952٫502
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مخصص الزكاة الشرعية. 10

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

8٫445٫1125٫195٫631الر�سيد يف 1 يناير 

8٫000٫0007٫630٫393املكـون خالل ال�سنة

)4٫380٫912()4٫281٫847(املدفوع خالل ال�سنة

12٫163٫2658٫445٫112الر�سيد يف 31 دي�سمرب

العنا�سر الرئي�سية التى مت اإحت�ساب الزكاة على اأ�سا�سها كالتايل :   

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1٫196٫205٫3781٫172٫033٫385ر�سيداول املدة حلقوق امل�ساهمني

129٫231٫44485٫305٫101�سايف الدخل املعدل قبل الزكاة

)1٫430٫720٫444()1٫198٫191٫711(اال�سول غرياملتدولة وقطع الغيار

187٫504٫992478٫597٫684اخل�سوم غري املتدولة

314٫750٫103305٫215٫726وعاء الزكاة

8٫000٫0007٫630٫393الزكاة %2٫5

قامت ال�سركة بتقدمي االإقرارت الزكوية من تاريخ تا�سي�ض ال�سركة حتى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2010م , هذه االقرارات مازالت حتت الفح�ض واملراجعة 
بوا�سطة م�سلحة الزكاة والدخل .
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قروض طويلة األجل . 11

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

11.�أ  �لبنك �ل�ضعودي �لفرن�ضي

274٫920٫000385٫000٫000الر�سـيد يف 1 يناير

-193٫500٫000امل�ستلم خالل ال�سنة 

)110٫080٫000()274٫920٫000(امل�سدد خالل ال�سنة

193٫500٫000274٫920٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب مت اظهاره

80٫000٫000-اجلزء املتداول من القر�ض طويل االأجل

193٫500٫000194٫920٫000اجلزء طويل االأجل

193٫500٫000274٫920٫000

11.ب �ضندوق �لتنمية �ل�ضناعية �ل�ضعودي

-200٫000٫000الر�سـيد يف 1 يناير

254٫550٫000200٫000٫000امل�ستلم خالل ال�سنة 

-)14٫550٫000(امل�سدد خالل  ال�سنة

440٫000٫000200٫000٫000الر�سيد يف 31 دي�سمرب

80٫000٫00014٫550٫000اجلزء املتداول من القر�ض طويل االأجل

360٫000٫000185٫450٫000اجلزء طويل االأجل

440٫000٫000200٫000٫000اإجمايل القر�ض

80٫000٫00094٫550٫000اجلزء املتداول من القر�ض طويل االأجل

553٫500٫000380٫370٫000اجلزء طويل االأجل

633٫500٫000474٫920٫000
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2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملبالغ �مل�ضحوبة خالل �ل�ضنة تتالف من :

250٫470٫000170٫080٫000النقدية امل�ستلمة

4٫080٫00029٫920٫000املوجودات الغريملمو�سة )اإي�ساح رقم 7(

 

254٫550٫000200٫000٫000�لجمايل

باال�سافة ايل م�ساريف التقييم وامل�سنفة كموجودات غري ملمو�سة , يقوم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بتحميل م�ساريف اإ�سراف بلغت هذه امل�ساريف 
خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م مبلغ 2٫112٫000 ريال �سعودي .

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م , قامت ال�سركة  ب�سداد كامل املبلغ امل�ستحق ايل البنك ال�سعودي الفرن�سي والبالغ 274,92 مليون ريال �سعودي .  دخلت 
ال�سركة فى اتفاقية ت�سهيالت متعددة االغرا�ض مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بحد اق�سي 500 مليون , هام�ض ربح هذه االتفاقية اجلديدة RIBOR م�سافًا اليه 
2,25% حتت�سب ربع �سنويًا , ويتم �سدادها على ع�سرين ق�سط ربع �سنوي يبداأ من 30 �سبتمرب 2013 وينتهي فى 30 يونيو 2018م . اإن هذه الت�سهيالت م�سمونة 
ب�سند اأمر مببلغ 500 مليون ريال �سعودي . مبوجب هذه االإتفاقية التي �سددت بالكامل كان البنك ال�سعودي الفرن�سي هو امل�ستفيد الثاين من بولي�سة تاأمني ال�سركة 
التي تغطي املمتلكات واالآالت واملعدات املوجودة يف امل�سانع الت�سغيلية . مت حتميل ال�سركة اتعاب ادارة بلغت 2,5 مليون مرتبطة باحل�سول على الت�سهيل اجلديد. 
بلغ اجمايل م�سحوبات ال�سركة من هذه الت�سهيالت 193,5 مليون ريال والتي ت�ستحق ال�سداد فى 31 مار�ض 2012م . تنوي ال�سركة ومبوجب اتفاقية الت�سهيل تاجيل 

�سداد  هذا املبلغ , لذا مت ت�سنيفه مع املطلوبات غري املتداولة .

خالل عام 2008, وقعت ال�سركة اإتفاقية قر�ض الأجل مببلغ 454,6 مليون ريال �سعودي مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )“ال�سندوق”( والذى مت تعديله 
الحقًا بتاريخ 2 رجب 1431هـ )املوافق 14 يونيو 2010م( . اإن هذا القر�ض غري خا�سع للفائدة وي�سدد علي اأربعة ع�سر ق�سطاأ ن�سف �سنوي بدءًا من تاريخ 15 
�سعبان 1432هـ )املوافق 17 يوليو 2011م( وهو م�سمون ب�سندات اأمر مدعما برهن جميع ممتلكات واآالت ومعدات ال�سركة ماعدا وحدة الطواحني الواقعة يف 
عاكفة. اإن هذا الت�سهيل م�سمون اأي�سا ب�سمانات �سخ�سية من ثالثة من م�ساهمي ال�سركة . �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي اي�سًاهو امل�ستفيد االول من 
بولي�سة تاأمني ال�سركة التي تغطي املمتلكات واالآالت واملعدات املوجودة يف امل�سانع الت�سغيلية . لقد مت حتديد ر�سوم تقييم مببلغ 34 مليون ريال �سعودي يف االإتفاقية 
املربمة ومت خ�سم مبلغ 29,9 مليون ريال �سعودي من قبل ال�سندوق عند �سرف الق�سط االأول امل�ستلم والبالغ 200 مليون ريال خالل عام 2010م . الر�سوم املتبقية 
والبالغة 4,08 مليون مت خ�سمها خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م عند �سرف 254,5 مليون املتبقية . هذه الر�سوم  مدرجة �سمن امل�ساريف املوؤجلة 

)اإي�ساح رقم 7 املوجودات غري امللمو�سة( .

مكافأة نهاية الخدمة. 12

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

2٫782٫7622٫054٫992الر�سيد يف 1 يناير 2011م

1٫654٫000833٫539املكون خالل ال�سنة

)105٫769()276٫141(اأمل�سدد خالل ال�سنة

4٫160٫6212٫782٫762الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011م
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1اإليرادات. 13

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

761٫409٫591738٫018٫401اإجمايل مبيعات املنتجات

)100٫588٫608()63٫955٫479(اخل�سم امل�سوح به

697٫454٫112637٫429٫793�سايف االإيرادات

بلغت ن�سبة مبيعات ال�سركة اإلى اأكرب خم�سة عمالء حوايل 51% من اإجمايل املبيعات خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م )2010م : %58( .

تكلفة اإليرادات. 14

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

77٫238٫72176٫279٫929مواد اأولية م�ستهلكة

35٫051٫83928٫909٫426الرواتب واالجور واملزايا االخرى

47٫105٫77735٫381٫078تكاليف الت�سغيل الفنية

64٫290٫86342٫126٫330الوقود

50٫044٫43024٫719٫336اال�سالحات وال�سيانة

1٫846٫7221٫843٫173التاأمني

75٫719٫90178٫113٫512االإهالك

12٫683٫92111٫879٫534اأخرى

363٫982٫174299٫252٫318

72٫084٫487109٫533٫538الر�سيد االفتتاحي للمخزون ال�سلعي

)72٫084٫487()35٫018٫727(الر�سيد النهائي للمخزون ال�سلعي

37٫065٫76037٫449٫051التغري يف املخزون

401٫047٫934336٫701٫369

مصاريف البيع والتسويق . 15

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

4٫089٫8333٫786٫674رواتب ومزايا املوظفني

732٫017776٫626اإ�ستهالك

3٫941٫3832٫736٫253اتعاب نقل

431٫364379٫785اأخري

9٫194٫5977٫679٫338
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مصاريف عمومية وإدارية. 16

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

15٫199٫89512٫431٫768رواتب ومزايا املوظفني

1٫760٫4881٫215٫942اإ�ستهالك

540٫4881٫228٫071م�ساريف �سفر

1٫379٫5002٫849٫000تربعات

886٫470631٫353اأتعاب مهنية

130٫633168٫842م�ساريف بنكية

732٫526698٫631موظفني متعاقدين

644٫660768٫490م�ساريف دعاية

524٫942316٫399االإت�ساالت 

427٫625289٫218ال�سيانة

221٫541192٫128م�ساريف ال�سيارات

332٫069146٫900االإيجار

76٫30470٫573االإ�سرتاكات

23٫25937٫066التاأمني

1٫622٫692-خم�س�ض ديون م�سكوك فيها

985٫3741٫028٫008اأخري

23٫865٫77423٫695٫081
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مصاريف تمويل وأخرى . 17

2010م2011م

ريال �ضعوديريال �ضعودي

12٫406٫1554٫731٫331اتعاب ادارة

9٫218٫42611٫428٫400فوائد على القرو�ض ق�سرية االجل

3٫855٫683-�سطب م�ساريف طرح االكتتاب االويل 

21٫624٫58120٫015٫414

أرباح موزعة . 18

اإعتمدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني يف اإجتماعها املنعقد يف 16 مار�ض 2011م )املوافق 11 ربيع الثاين 1432هـ( توزيعات اأرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2010م مببلغ 216,2 مليون ريال �سعودي )2010م : 142,6 مليون ريال �سعودي( , منها 101,2 مليون مت �سدادها فى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 

2011م و115 مليون مت �سدادها فى 2010م .

او�سي  جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه املنعقد يف 3 اأبريل 2011م )املوافق 29 ربيع الثاين 1432هـ( توزيعات ارباح نقدية مببلغ 60٫950٫000 مليون ريال �سعودي 
عن الثالث ا�سهر املنتهية  يف 31 مار�ض 2011م .

او�سي جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه املنعقد يف 3 اأغ�سط�ض 2011م )املوافق 3 رم�سان 1432هـ( توزيعات ارباح نقدية مببلغ 71٫202٫000 مليون ريال �سعودي عن 
الثالث ا�سهر املنتهية فى 30 يونيو 2011م .

اأو�سي جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه املنعقد يف 10 اأكتوبر 2011م )املوافق 12 ذو االقعدة 1432هـ( توزيعات ارباح نقدية مببلغ 74٫750٫000 مليون ريال �سعودي 
عن الثالث ا�سهر املنتهية فى 30 �سبتمرب 2011 م , لي�سبح اإجمايل التوزيعات املعلن عنها لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م 206٫902٫000 ريال .

توجد توزيعات ارباح غري م�سددة بلغت 773٫935 ريال كما فى 31 دي�سمرب 2011م , اإجمايل التوزيعات املدفوعة خالل �سنة 2011م بلغت 307٫328٫065 ريال .

اإللتزامات . 19

 , اإعتمادات م�ستندية مببلغ 5٫518٫177 ريال �سعودي )2010م : 10٫269٫101 ريال �سعودي(  يف 31 دي�سمرب 2011م كان على ال�سركة التزامات علي �سكل 
وخطابات �سمان مببلغ 52٫692 ريال �سعودي )2010م : 286٫138 ريال �سعودي( و�سمانات ح�سن تنفيذ مببلغ 2٫000٫000 ريال �سعودي )2010م : 500٫000( .

االنتاج  خط  بت�سييد  متعلقة  دوالر(    226٫599٫260( �سعودي  ريال   849٫747٫225 مببلغ  را�سمالية  ارتباطات  ال�سركة  على  كان  2011م  دي�سمرب   31 يف 
�سعودي  ريال   206٫627٫775 منها  دوالر(   281٫700٫000( �سعودي  ريال   1٫056٫375٫000 العقد  ح�سب  االلتزام  قيمة  اجمايل   , ال�سركة  مل�سنع  الثالث 

)55٫100٫740 دوالر( متت فوترتها حتي 31 دي�سمرب 2011م وادرجت مع م�سروعات حتت التنفيذ ) اي�ساح 6( .



154

شركة أسمنت نجران
�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م 

ربحية السهم. 20

املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة وامل�سدرة مبا فى ذلك اال�سهم املجانية امل�سدرة فى 21 نوفمرب 2011 م بلغ 1٫219٫000٫000 لل�سنتني 
املنتهيتني فى 31 دي�سمرب 2011م م و2010م .

المعلومات القطاعية. 21

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد ل�سناعة االأ�سمنت وم�ستقاته , ومتار�ض ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية  فقط .

األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر . 22

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  

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

خماطر العمالت

تن�ساأ خماطر العمالت من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية , ال تعتقد االإدارة 
اأو الدوالر االمريكى , والذى �سعر �سرفه ثابت مع الريال  ان خماطر العمالت جوهرية الأن معظم معامالت واأر�سدة ال�سركة االأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي 

ال�سعودي , بع�ض املعامالت الغري مادية باليورو .

خماطر �سعر العمولت

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العموالت من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار العموالت يف ال�سوق علي على قيمة املوجودات املدرة للفائدة واملطلوبات اخلا�سعة للفائدة , ال 
تعتقد ال�سركة اأنها تتعر�ض علي نحو جوهري ملخاطر اأ�سعار العموالت , والتعر�ض لها فقط متعلق بقر�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي الذي له هام�ض ربح مرتبط بـ 
RIBOR , اإن التغريات يف �سعر عمولة هذا القر�ض خالل الفرتة ممكنة , لكن لي�ض من املتوقع اأن تكون جوهرية , بقية التمويل يتم احل�سول عليه عادة مبعدالت 

فائدة ثابتة .

اإللتزامات . 23

 , اإعتمادات م�ستندية مببلغ 5٫518٫177 ريال �سعودي )2010م : 10٫269٫101 ريال �سعودي(  يف 31 دي�سمرب 2011م كان على ال�سركة التزامات علي �سكل 
وخطابات �سمان مببلغ 52٫692 ريال �سعودي )2010م : 286٫138 ريال �سعودي( و�سمانات ح�سن تنفيذ مببلغ 2٫000٫000 ريال �سعودي )2010م : 500٫000( .

يف 31 دي�سمرب 2011م كان على ال�سركة ارتباطات را�سمالية مببلغ 849٫747٫225 ريال �سعودي )226٫599٫260 دوالر( متعلقة بت�سييد خط االنتاج الثالث مل�سنع 
ال�سركة , اجمايل قيمة االلتزام ح�سب العقد 1٫056٫375٫000 ريال �سعودي )281٫700٫000 دوالر( منها 206٫627٫775 ريال �سعودي )55٫100٫740 

دوالر( متت فوترتها حتي 31 دي�سمرب 2011م وادرجت مع م�سروعات حتت التنفيذ ) اي�ساح 6( .

ربحية السهم. 24

املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة وامل�سدرة مبا فى ذلك اال�سهم املجانية امل�سدرة فى 21 نوفمرب 2011 م بلغ 1٫219٫000٫000 لل�سنتني 
املنتهيتني فى 31 دي�سمرب 2011م م و2010م .

المعلومات القطاعية. 25

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد ل�سناعة االأ�سمنت وم�ستقاته , ومتار�ض ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية  فقط .
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األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر . 26

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  

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

خماطر العمالت

تن�ساأ خماطر العمالت من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية , ال تعتقد االإدارة 
اأو الدوالر االمريكى , والذى �سعر �سرفه ثابت مع الريال  ان خماطر العمالت جوهرية الأن معظم معامالت واأر�سدة ال�سركة االأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي 

ال�سعودي , بع�ض املعامالت الغري مادية باليورو .

خماطر �سعر العمولت

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العموالت من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار العموالت يف ال�سوق علي على قيمة املوجودات املدرة للفائدة واملطلوبات اخلا�سعة للفائدة , ال 
تعتقد ال�سركة اأنها تتعر�ض علي نحو جوهري ملخاطر اأ�سعار العموالت , والتعر�ض لها فقط متعلق بقر�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي الذي له هام�ض ربح  مرتبط بـ 
RIBOR , اإن التغريات يف �سعر عمولة هذا القر�ض خالل الفرتة ممكنة , لكن لي�ض من املتوقع اأن تكون جوهرية , بقية التمويل يتم احل�سول عليه عادة مبعدالت 

فائدة ثابتة .

خماطر ال�سيولة 

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املن�ساأة علي تلبية احتياجاتها التمويلية ال�سافية , ميكن اأن تنتج خماطر ال�سيولة عن ا�سطرابات يف ال�سوق اأو اإنخفا�ض 
االئتمان اأو عدم االلتزام ب�صروط بع�س االتفاقيات  ، مما يوؤدى اإلى جتفيف بع�س م�صادر التمويل على الفور، و للتقليل من هذه املخاطر ، تراقب االإدارة تواريخ  
ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية ل�صمان احل�صول على ال�صيولة الكافية اأو اإتاحتها ، ح�صب احلاجة ، كذلك تتاكد االدارو من االلتزام  ب�صروط اتفاقيات 
اأن ال�صركة معر�صة ملخاطر ال�صيولة ب�صكل  التمويل او ان املو�ص�صات املالية وافقت على عدم االلتزام ببع�س ال�صروط ، ان وجد ذلك ، عليه ، ال تعتقد االإدارة 

جوهري .

خماطر الئتمان 

خماطر االئتمان لل�سركة يعزى يف املقام االأول اإلى اأموالها ال�سائلة وذممها املدينة , مت اإيداع النقد لدي بنوك حملية كربي ذات ت�سنيف اإئتماين مرتفع , هنالك 
عدد ب�سيط من العمالء ي�سكل جزءًا كبريًا من اأر�سدة الذمم املدينة , قدم هوؤالء العمالء �سمانات مالئمة وذلك ل�سمان ا�سرتداد املديونيات , جميع عمالء 
ال�سركة الرئ�سني ذوي مالءة عالية , املبالغ املبينة يف قائمة املركز املايل يتم تقييمها علي اأ�سا�ض �سايف القيمة القابلة للتح�سيل والتي تقدر من قبل اإدارة ال�سركة 

بناء على اخلربة , عليه , ال تعتقد االإدارة اأن ال�سركة معر�سة ب�سكل جوهري ملخاطر االئتمان .



شركة أسمنت نجران
�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2011م 

االحداث الالحقة. 27

بتاريخ 7 يناير 2012 م , �سرفت ال�سركة 19 مليون ريال من الت�سهيالت متعددة االغرا�ض ت�سدد يف 7 مار�ض 212م .

بتاريخ 14 يناير 2012م , �سحبت ال�سركة مبلغ 13٫127٫775 من اتفاقية الت�سهيالت الرئي�سية ا�ستخدمت ل�سداد م�ستحقات مقاول خط االنتاج الثالث والتي 
كانت غري م�سددة حتي 31 دي�سمرب 2011م هذا القر�ض ي�ستحق ال�سداد يف 31 مار�ض 2012م , تنوي ال�سركة تاجيل �سداد هذا املبلغ ح�سب اتفاقية الت�سهيالت .
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مت اإعادة ت�سنيف بع�ض ارقام �سنة املقارنة ليتما�سى عر�سها مع عر�ض ال�سنة احلالية . 

مت اعادة تبويب امل�سروفات املدفوعة مقدمًا من النقد والنقد املماثل الى دفعات مقدمة وار�سدة مدينة اخرى وكذلك مت اعادة تبويب خ�سم الكميات التجارية 
امل�ستحق من امل�سروفات امل�ستحقة الى الذمم املدينة .

مت اعادة تبويب قائمة التدفقات النقدية لتعرب عن اأثر اعادة التبويب يف قائمة املركز املالى امل�سار اليه اعاله وت�سحيح �سايف املتح�سالت امل�ستلمة فعليًا من قر�ض 
�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي . 



تركت هذه ال�سفحة فارغة عمدًا



تركت هذه ال�سفحة فارغة عمدًا





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“ kÉjOÉYkÉª¡°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 kÉjOÉY kÉª¡°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 kÉjOÉY kÉª¡°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 kÉª¡°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
 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) kÉª¡°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 q°üb 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 kÓ°†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 kÉª¡°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 kAÉæH »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 kÉª¡°S

.("É¡à°SÉ«°Sh ìÉHQC’G πé°S" º°ùb ™LGQ kÓ°†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

 ¢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

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