QGó``°UEG Iô`` ` ` °ûf

10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd (ÜÉààc’G ó©H) á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SEG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“ kÉjOÉY kÉª¡°S 90^000^000 ìôW
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ
≥aGƒŸG) ` `g1427/02/15 ïjQÉJh 377 ºbQ …QGRƒ``dG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2006/03/20 ≥aGƒŸG) `g1427/02/19 ïjQÉJh 3450008480 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/03/16

(Ω2013/01/14 ≥aGƒŸG) `g1434/03/02 Ωƒj ≈dEG (Ω2013/01/08 ≥aGƒŸG) `g1434/02/26 Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

ïjQÉJh 3450008480 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/03/16 ≥aGƒŸG) `g1427/02/15 ïjQÉJh 377 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc ,("ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SEG ácô°T â°ù°SCÉJ
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H Ék jOÉY Ék ª¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ≈dEG º°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ÉàÄeh QÉ«∏e (1^200^000^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH (Ω2006/03/20 ≥aGƒŸG) `g1427/02/19
IOÉjõdG ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‹ÉªLEG íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªà°S (600^000^000) ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb (Ω2011/10/29 ≥aGƒŸG) `g1432/12/02 ‘ .("º¡°SCG" hCG "º¡°S") óMGƒdG
áà°Sh áFÉe (126^000^000) ¬Yƒª› Ée ‘ "¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG" º°ùb ‘ º¡FÉª°SCG IQƒcòŸGh ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG ,º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh áFÉe (180^000^000) ≈dEG º°ù≤e
q …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉ‰ÉªKh QÉ«∏e (1^800^000^000)
¿ƒ«∏e ¿ƒà°S (60^000^000) áª«≤H º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ á«Fõ÷G IOÉjõdG â“ óbh .á∏eÉc á«ª°SE’G É¡àª«b Gƒ©aOh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¿ÉàÄeh QÉ«∏e (1^260^000^000) á«ª°SE’G É¡àª«b á¨dÉÑdG º¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh
(540^000^000) áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á©HQCG (54^000^000) ÉgOóY ≠dÉÑdGh º¡°SC’G á«≤H ÉeCG ,∫ÉŸG ¢SCGQ ≈dEG »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe πjƒ– ≥jôW øY Ú«dÉ◊G ÚªgÉ°ùª∏d º¡°S ¿ƒ«∏e áà°S (6^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ
.ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ìô£J ±ƒ°ùa ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áFÉª°ùªN
IhÌdGh ∫hÎÑdG IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe IQÉeE’ á©HÉàdG ôYôY á¶aÉëÃ Iô◊G IôM ∫Éª°T á≤£æe øe …Ò÷G ôé◊G ΩÉN ∫Ó¨à°S’ ΩÉN OGƒe ôé á°üNQ •hô°T ¬«∏Y â°üf ÉŸ Ék ≤ahh »°SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶æd Ék ≤ÑW
ÜÉààcÓd º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJ (90^000^000) ìôW ≈∏Y (Ω2011/11/16 ≥aGƒŸG) `g1432/12/20 ‘ ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ó≤a ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG º¡°SG øe %50 ìôW ≈∏Y »eGõdG πµ°ûH ¢üæJ »àdGh ,á«fó©ŸG
,(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK (%30) πã“ º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á©HQCG (54^000^000) ÉgOóY ≠∏Ñj IójóL º¡°SCG ácô°ûdG ìô£à°S å«M ,(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ ,ΩÉ©dG
GƒdRÉæJh º¡ª¡°SCG ™«H ≈∏Y ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ≥aGh óbh .(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ¿hô°ûY (%20) πã“ º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh áà°S (36^000^000) ÉgOóY ≠∏Ñj º¡d Ék «dÉM ácƒ∏‡ º¡°SCG ìô£H ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG Ωƒ≤«°Sh
óbh Gòg ,ÜÉààc’G ‘ ájƒdhC’G ≥M øY ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ ób ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe 7 IOÉŸG ÖLƒÃh Éªc ,GóM ≈∏Y ºgÉ°ùe πc πÑb øe á©bƒe á≤aGƒe äÉHÉ£N ≥jôW øY ácô°ûdG ídÉ°üd ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe º¡à°üM øY
.ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ájƒdhC’G ≥M øY ÚªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ ≈∏Y (Ω2011/11/16 ≥aGƒŸG) `g1432/12/20 ‘ ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh
.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10) ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG 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¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJ (90^000^000) ìôW ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ
øe ô°üb
q O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d ≥ëjh Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG OGôaC’G øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ©dG ÜÉààc’G ô°üà≤jh .(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h
Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG Ék «Z’ ó©jh ,("OôØdG ôªãà°ùŸG"`H øjOôØæeh "OGôaC’G ¿hôªãà°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR
.Ö∏£dG
∫RÉæJ å«M ,("á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸGh ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ Ók °†a) á«©°SƒàdG É¡££Nh ácô°ûdG ∫ÉªYCG πjƒªàd ("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U") ÜÉààc’G äÉahô°üe º°ùM ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe ™«ªL ΩGóîà°SG ºà«°S
á«∏ªY AÉ¡àfEG óæYh .("ÜÉààc’G á«£¨J" º°ùb ‘ ÚÑe ƒg Éªc) ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” óbh .GóM ≈∏Y ºgÉ°ùe πc πÑb øe á©bƒe äÉHÉ£N ≥jôW øY ácô°ûdG ídÉ°üd ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe º¡à°üM øY ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ™«ªL
.ácô°ûdG º¡°SCG øe áFÉŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àª«°S ìô£dG
äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2013/01/14 ≥aGƒŸG) `g1434/03/02 Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh (Ω2013/01/08 ≥aGƒŸG) `g1434/02/26 Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
.("ÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûŸG) ,(∑ - …) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ ÜÉààc’G
ºàjh ,≈fOCG óëc Oôa Öààµe πµd º¡°S (50) Ú°ùªN ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Öààµe πµd º¡°S ∞dCG ÉàFÉe (200^000) ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc .≈fOCG óëc Ék ª¡°S Ú°ùªN (50) øY π≤j ’ Ée ‘ ÜÉààcÓd Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG Öààµe πc ≈∏Y
ôªãà°ùe πµd ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ ácô°ûdG øª°†J ’h .É¡H ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü«°üîJ
ÚÑààµŸG ≈dEG ,óLh ¿EG ,ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .øjôªãà°ùŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e (1^800^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEG ¬fEG å«M ,Oôa
á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG" º°ùb ™LGQ Ók °†a) (Ω2013/01/21 ≥aGƒŸG) `g1434/03/09 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ,óLh ¿EG ,¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO
.("¬Whô°Th ìô£dG ΩÉµMCGh º¡°SC’ÉH
äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh §≤a óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ºgÉ°ùe …CG »£©j ’h ,º¡°SC’G øe §≤a IóMGh áÄa ácô°û∏d
á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa øe AÉ¡àfE’G ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤ëH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ" º°ùb ™LGQ Ók °†a) É¡«∏J »àdG
Ëó≤J ” óbh ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g iód Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
Öjôb âbh ‘ ("∫hGóJ" hCG "¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc
áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H
.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh "SWAP" ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh á«eÉ¶f
.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 "º¡e QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj

Ú«dÉª`dG øjQÉ°ûà°ùª`dG

ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àeh ÜÉààc’G ôjóe

áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢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°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh
øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ("∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G
(Ω2013/12/05 ≥aGƒŸG) `g1434/01/21 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار مهم
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تف�صيلية كاملة عن �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب يف
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب� ،سيتم معاملة املكتتبني على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها
من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة (� )www.nrc.com.saأو املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية
(.)www.cma.org.sa
عينت �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية �شركة العربي الوطني لال�ستثمار و�شركة �إثراء املالية كم�ست�شارين ماليني ("امل�ست�شارين املاليني") و�شركة العربي الوطني
لال�ستثمار مدير ًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب") ومتعهد ًا لتغطية االكتتاب ("متعهد تغطية االكتتاب") فيما يتعلق بعملية االكتتاب بالأ�سهم املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية (وامل�شار
�إليها بـ"الهيئة") .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة رقم (د) من هذه الن�شرة ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن �صحة
املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم (بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول)� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى
ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وقد قامت ال�شركة بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،علم ًا ب�أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة يف
هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى امل�ست�شارين املاليني �أو ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاري
ال�شركة الآخرين (املذكورين يف ال�صفحة (و  -ز  -ح) من هذه الن�شرة) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها،
�إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة عن دقة املعلومات املدرجة يف هذه الن�شرة من قبل ال�شركة ،وعليه ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان من قبل ال�شركة ب�ش�أن
�صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم التي ميكن �أن
تت�أثر ب�شكل �سلبي بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة
ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "عوامل املخاطرة") .وال يجوز اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سريها
�أو الإعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن حتقيق �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهمني احلاليني �أو �أي من م�ست�شاريهم للم�شاركة يف االكتتاب.
وتعترب املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار ذات طبيعة عامة مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات
اال�ستثمارية اخلا�صة لأي �شخ�ص يقدم طلب ًا لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار وقبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول
على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ،ويجب �أن يعتمدوا على فح�صهم لل�شركة ومدى مالئمة الفر�صة اال�ستثمارية واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة
فيما يتعلق ب�أهداف امل�ستثمر ال�شخ�صية وو�ضعه املايل واحتياجاته ،مبا يف ذلك املزايا واملخاطر التي تتعلق باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة .قد يكون اال�ستثمار
يف الأ�سهم املطروحة مالئم ًا لبع�ض امل�ستثمرين وغري مالئم لآخرين ،لذا ف�إن على امل�ستثمرين عدم االعتماد على قرارات تتخذها �أطراف �أخرى لال�ستثمار �أو
عدم اال�ستثمار ك�أ�سا�س لتقييمهم وفح�صهم لهذه الفر�صة اال�ستثمارية �أو على الظروف ال�شخ�صية لأولئك الأطراف.
ق�صر
يقت�صر هذا االكتتاب على الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني وامل�شار �إليهم بـ "امل�ستثمرون الأفراد" ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب
من اكتتب ب�إ�سم مطلقته.
ويحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أية دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ست�شارين املاليني وامل�ساهمون
احلاليون من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بطرح �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية واإلحصائية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة لل�شركة للفرتة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2012م و  30يونيو 2012م ،ولل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
و2010م و2009م والإي�ضاحات املرفقة بها من قبل مراجعو احل�سابات ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم لعام 2012م ،وعام2011م ،وعام 2010م
و�إرن�ست �أند يونغ لعام 2009م وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وقد مت �إدراج تلك القوائم املالية يف هذه الن�شرة،
وت�صدر ال�شركة بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.
وقد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2012م و  30يونيو 2012م ،ولل�سنوات املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م والإي�ضاحات املرفقة بها من قبل مراجعو احل�سابات املكتب الدويل املهني للإ�ست�شارات والتدقيق وفق ًا ملعايري
التدقيق الدولية ،وقد مت �إدراج تلك القوائم املالية يف هذه الن�شرة ،وت�صدر �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بياناتها املالية بالدينار الأردين.
وحيثما مت احل�صول على معلومات �إح�صائية لت�ضمينها يف هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة تعتقد �أن تلك املعلومات متثل �أحدث املعلومات املتاحة من امل�صادر ذات
العالقة التي مت احل�صول على املعلومات منها.

ب

معلومات القطاع والسوق
ت�شتمل ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات وبيانات ذات �صلة باقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية و�صناعة اال�سمنت ،وهي م�ستقاة من "تقرير العناية الواجبة
لل�سوق" الذي �أعدته �شركة "هولتك برايفت كون�سلتينغ" ( امل�شار �إليها يف ما يلي با�سم "�شركة هولتك" ) يف يونيو 2012م ،ومن درا�سة جدوى التو�سعة للخط
الثاين التي �أعدتها �شركة �إرن�ست �آند يونغ يف �شهر �أكتوبر 2011م ،وعلى بيانات �آخرى من م�صادر عامة مثل املواقع الإلكرتونية لوزارة االقت�صاد والتخطيط،
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و�صندوق النقد الدويل ،ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول ( �أوبك ) ،والبنك الدويل.
�إن هولتك �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة ت�أ�س�ست عام 1967م ومتخ�ص�صة يف اال�ست�شارات يف جمال �صناعة اال�سمنت يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا� .أما �شركة
�إرن�ست �آند يونغ فهي اي�ض ًا �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة بد�أت مزاولة �أعمالها يف الريا�ض منذ عام 1974م ،وتقدم خدمات دقيقة التخ�ص�ص يف جماالت ال�ضرائب
واخلدمات اال�ست�شارية والت�أمني واملعامالت التجارية.
وال متتلك �شركة هولتك وال �أي من م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وال �أي من �أقربائهم� ،أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع كانت يف ال�شركة ،وقد �أعطت �شركة
هولتك موافقتها اخلطية على ا�ستخدام املعلومات امل�ستخل�صة �أو امل�ستمدة من تقريرها يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخه.
كما وال متتلك �شركة �إرن�ست �آند يونغ وال �أي من م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وال �أي من �أقربائهم� ،أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع كانت يف ال�شركة،
وقد �أعطت �شركة �إرن�ست �آند يونغ موافقتها اخلطية على ا�ستخدام املعلومات امل�ستخل�صة �أو امل�ستمدة من تقريرها يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى
تاريخه.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات والتقديرات التي تت�ضمنها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه لي�س هناك �أي ت�أكيد �أو �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات �أو التقديرات.
متثل بع�ض الإفادات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه "�إفادات م�ستقبلية" وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام الكلمات الدالة على امل�ستقبل
مثل "يخطط"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،ميكن"" ،قد"" ،ينوي"" ،يعتزم"�" ،سوف"" ،ينبغي"" ،من املتوقع"�" ،سيكون" �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات
وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�شركة و�إدارتها فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية،
ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي لل�شركة ،حيث �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة
وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنيا يف الإفادات املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل
هذا الت�أثري ب�صورة �أكرث تف�صيال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع على �سبيل املثال ال احل�صر ق�سمي "عوامل املخاطرة" و"�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية") ،ف�إذا ما حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو االحتماالت �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية
قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املذكورة يف هذه الن�شرة ح�سبما هي متوقعة �أو مقدرة �أو خمطط لها.
وفقا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار
هذه وقبل الت�سجيل يف القائمة الر�سمية �أي مما يلي�( :أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة� ،أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد
الت�سجيل والإدراج �أو (ب) ظهور �أية م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وفيما عدا هاتني احلالتني ف�إن ال�شركة ال تنوي حتديث �أو تعديل
�أية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك.
ونتيجة لهذه العوامل واملخاطر والأمور االحتمالية واالفرتا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث املتوقعة والظروف امل�ستقبلية التي مت تناولها يف هذه الن�شرة قد ال حتدث
على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث �إطالقا .وعليه ،ف�إنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات
وعدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على معاين التعريفات وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة ،ف�ض ًال راجع ق�سم "التعريفات وامل�صطلحات".
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
لودججج�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
املن�صب

اجلن�سية

ال�سن

اجلهة املمثلة

م

اال�سم

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

50

1

�سليمان �سليم �سليم
احلربي

رئي�س
جمل�س
الإدارة

�سعودي

48

2

رائد ابراهيم
�سليمان املديهيم

نائب رئي�س
جمل�س
الإدارة

�شركة عبد القادر
املهيدب و�أوالده

41

3

�سعود �سعد �سعود
العريفي

ع�ضو جمل�س
الإدارة
املنتدب

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

4

حممد فايز حممد
الدرجم

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

49

5

حممد �سليم طري�س
ال�صاعدي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة الطري�س
ال�سعودية للتجارة
وال�صناعة واملقاوالت

�سعودي

67

6

ف�ؤاد فهد حممد
ال�صالح

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة عبد القادر
املهيدب و�أوالده

�سعودي

64

7

خالد عبدالعزيز
حممد العريفي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

عبدالعزيز ابراهيم
عبدالعزيز ال ابراهيم

�سعودي

50

امللكية املبا�شرة
(قبل الطرح)

ال�صفة

عدد الأ�سهم ن�سبة
الإمتالك
غري م�ستقل

966.000

%0.77

�إجمايل امللكية
(قبل الطرح)

امللكية غري املبا�شرة (قبل
الطرح)
عدد الأ�سهم

ن�سبة
الإمتالك

عدد الأ�سهم

ن�سبة
الإمتالك

5.347.005

%4.24

6.313.005

%5.01

غري تنفيذي
غري م�ستقل

210.000

%0.17

-

-

210.000

%0.17

غري تنفيذي
غري م�ستقل

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

تنفيذي
غري م�ستقل

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

غري تنفيذي
م�ستقل*

-

-

3.618.751

%2.87

3.618.751

%2.87

غري تنفيذي
م�ستقل**

-

-

-

-

-

-

غري تنفيذي
م�ستقل

-

-

-

-

-

-

غري تنفيذي

امل�صدر :ال�شركة

* بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون احلاليون")،
ورغم �أن حممد �سليم طري�س ال�صاعدي ميلك �أ�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة ،لكن جمموع �أ�سهمه وا�سهم �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
بعد االكتتاب �ستكون �أقل من  ،%5وعليه ف�إن حممد �سليم طري�س ال�صاعدي يعترب م�ستقل بعد الطرح.
** بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون احلاليون") ،وعليه ف�إن ف�ؤاد فهد
حممد ال�صالح �سي�صبح م�ستقل .ويجدر الذكر �أن زوجة ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح متلك �أ�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده،
وحيث �أن ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح ميثل �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده ،ف�إن ملكية زوجته جزء من �أ�سهم �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده لن ت�ؤثر على
ا�ستقالليته ،وعليه ف�إن ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح يعترب م�ستقل بعد الطرح.

د

عنوان الشركة
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�ص ب  3100عرعر  91471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 4 - 663 3661 :
فاك�س)966( - 4 - 661 1040 :
الربيد الإلكرتوينipo@nrc.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.nrc.com.sa :

ممثلي الشركة المعتمدين لدى هيئة السوق المالية
�سليمان �سليم احلربي
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�ص ب  61011الريا�ض  11565اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 216 0011 :
فاك�س)966( - 1 - 216 0044 :
الربيد الإلكرتوينs.alharbi11@sapac.com.sa :

�سعود �سعد العريفي
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�ص ب  61011الريا�ض  11565اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 201 2493 :
فاك�س)966( - 1 - 201 2384 :
الربيد الإلكرتوينengsaud@yahoo.com :

سكرتير مجلس اإلدارة
هزاع بن غثيان العنزي
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�ص ب  3100عرعر  91471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 4 - 652 3733 :
فاك�س)966( - 4 - 653 3448 :
الربيد الإلكرتوينhenezy@nrc.com.sa :

رئيس قسم عالقات المساهمين
معدي �ضيدان ال�سبيعي
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�ص ب  61011الريا�ض  11565اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 201 1212 :
فاك�س)966( - 1 - 201 2384 :
الربيد الإلكرتوينmalsubaei@nrc.com.sa :

ه

ﻣﺴﺠﻞ اﺳﻬﻢ
(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG
ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW - á«fhÉ©àdG êGôHCG
11555 ¢VÉjôdG 60612 Ü.¢U
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
(966) - 1 - 218 9999 :∞JÉg
(966) - 1 - 218 1220 :¢ùcÉa
webinfo@tadawul.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.tadawul.com.sa :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ

á«dÉŸG AGôKEG ácô°T
11536 ¢VÉjôdG 64230 Ü.¢U
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
(966) - 1 - 207 2626 :∞JÉg
(966) - 1 - 207 2627 :¢ùcÉa
eid@ithraacapital.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG
f.meerza@ithraacapital.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.ithraacapital.com :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

QÉªãà°SEÓd »æWƒdG »Hô©dG ácô°T
11311 ¢VÉjôdG 220009 Ü.¢U
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
(966) - 1 - 406 2500 :∞JÉg
(966) - 1 - 406 2548 :¢ùcÉa
goueijan@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
mzreik@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
sferguson@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
QÉªãà°SEÓd »æWƒdG »Hô©dG ácô°T
11311 ¢VÉjôdG 220009 Ü.¢U
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
(966) - 1 - 406 2500 :∞JÉg
(966) - 1 - 406 2548 :¢ùcÉa
goueijan@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
mzreik@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
sferguson@anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.anbinvest.com.sa :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

h

المستشار القانوني
مكتب عبدالعزيز الب�صيلي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع كاليد اند كو ال ال بي
طريق امللك فهد
�أبراج تطوير -الربج الثالث -الدور التا�سع
�ص.ب  16560الريا�ض 11474
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 200 8868 :
فاك�س)966( - 1 - 200 8558 :
الربيد الإلكرتوينabdulaziz@albosailylawoffice.com :
املوقع الإلكرتوينwww.albosailylawoffice.com :

المحاسب القانوني
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
�ص.ب  92876الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 291 4350 :
فاك�س)966( - 1 - 291 4351 :
الربيد الإلكرتوينaalfozan@kpmg.com :
الربيد الإلكرتوينrsashikanth@kpmg.com :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :

مستشار السوق والبحوث الفنية والتقنية
هولتك كون�سالتنج برايفت ليمتد
جورجاون  ،122001هاريانا
الهند
هاتف)91( - 124 - 238 5095 :
فاك�س)91( - 124 - 238 5114 :
الربيد الإلكرتوينdsa@holtecnet.com :
املوقع الإلكرتوينwww.holtecnet.com :

مستشار دراسة جدوى التوسعة

ERNST &YOUNG

�إرن�ست �أند يوجن
�ص.ب  2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 215 9898 :
فاك�س)966( - 1 - 273 4730 :
الربيد الإلكرتوينhossam.mounir@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :

ز

مستشار دراسة جدوى االستثمار في العراق
كون�سلتوركز
�ص.ب 16160
عمان 11152
هاتف)962( - 6 - 568 9994 :
فاك�س)962( - 6 - 562 2271 :
الربيد الإلكرتوينgaljamal@consultworks.net :
املوقع الإلكرتوينwww.consultworks.net :

مراجعو الحسابات والمحاسبون
ديلويت �آند تو�ش
بكر �أبو اخلري و�شركاهم
�ص.ب  213الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 463 0018 :
فاك�س)966( - 1 - 463 0865 :
الربيد الإلكرتوينwslim@deloitte.com :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :

المستشار االعالني
�شركة ال�شواف العاملية
مركز ال�صفوة التجاري ،ال�سليمانية
�ص.ب  43307الريا�ض 11561
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 288 6632 :
فاك�س)966( - 1 - 288 6631 :
الربيد الإلكرتوينinfo@advert1.com :
املوقع الإلكرتوينwww.advert1.com :

تنويه :قدم جميع امل�ست�شارين �أعاله موافقتهم الكتابية على ن�شر �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف هذه
الن�شرة ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته .هذا وال متلك �أي ًا من هذه اجلهات وال العاملني لديها �أو �أي ًا من �أقربائهم من الدرجة الأولى �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما
كان نوعها يف ال�شركة يف تاريخ هذه الن�شرة �إلآ:
-

ح

ال�سيد طارق بن عبدالرحمن بن �صالح ال�سدحان الذي هو و�أوالده م�ساهمني (غري مبا�شرين) يف ال�شركة وهو �شريك يف �شركة كي بي ام جي الفوزانوال�سدحان.
ال�سيد عبداهلل الفوزان الذي هو م�ساهم (غري مبا�شر) يف ال�شركة و�شريك يف �شركة كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان.�شركة عذيب القاب�ضة التي هي م�ساهمة يف ال�شركة و�شريكة (غري مبا�شرة) يف �شركة �إثراء املالية.الأمري عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز ال �سعود الذي هو م�ساهم (غري مبا�شر) يف ال�شركة ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إثراء املالية و�شريك(غري مبا�شر) فيها.

البنوك التي تتعامل معها الشركة
لل�شركة عالقات بنكية جتارية كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه مع البنوك التالية:
البنك العربي الوطني
�شارع امللك في�صل
�ص.ب  56921الريا�ض 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 402 9000 :
فاك�س)966( - 1 - 402 7747 :
الربيد الإلكرتوينaalnassir@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 401 3030 :
فاك�س)966( - 1 - 404 2707 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 2 - 649 3333 :
فاك�س)966( - 2 - 644 6468 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :

ط

الجهات المستلمة
البنك العربي الوطني
�شارع امللك في�صل
�ص.ب  56921الريا�ض 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 402 9000 :
فاك�س)966( - 1 - 402 7747 :
الربيد الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب  56006الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 289 9999 :
فاك�س)966( - 1 - 404 2311 :
الربيد الإلكرتوينfaloufi@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
م�صرف الراجحي
�شارع العليا
�ص.ب  28الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 211 6000 :
فاك�س)966( - 1 - 460 0705 :
الربيد الإلكرتوينalrayesrn@alrajhi-capital.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 2 - 649 3333 :
فاك�س)966( - 2 - 644 6468 :
الربيد الإلكرتوينa.hadadi@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 401 3030 :
فاك�س)966( - 1 - 404 2707 :
الربيد الإلكرتوينmajid.al-gwaiz@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

ي

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 477 4770 :
فاك�س)966( - 1 - 217 7979 :
الربيد الإلكرتوينsamy.ragheb@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
�شارع الأمري عبدالعزيز بن من�صور بن جلوي
�ص.ب  9084الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 1 - 405 0677 :
فاك�س)966( - 1 - 405 0660 :
الربيد الإلكرتوينirangakalansooriya@hsbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
البنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( - 2 - 609 8888 :
فاك�س)966( - 2 - 609 8881 :
الربيد الإلكرتوينa.almisbahi@aljaziracapital.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :

ك

ملخص الطرح
يهدف ملخ�ص الطرح هذا �إلى �إعطاء نبذة عامة وخمت�صرة عن املعلومات املتعلقة بالطرح والواردة يف هذه الن�شرة ب�شكل مف�صل� .إال �أن هذا امللخ�ص ال يت�ضمن
جميع املعلومات التي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة ،لذا يجب على م�ستلم هذه الن�شرة �أن يقر�أ ن�شرة الإ�صدار كاملة
قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة وان ال يعتمد فقط على هذا امللخ�ص.
ال�شركة
ن�شاط ال�شركة

كبار امل�ساهمني

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم  377وتاريخ 1427/02/15هـ
(املوافق 2006/03/16م) وال�سجل التجاري رقم  3450008480وتاريخ 1427/02/19هـ (املوافق 2006/03/20م).
 �إنتاج اال�سمنت ب�أنواعه مبوجب الرتخي�ص ال�صناعي رقم � /900ص وتاريخ 1426/4/28هـ املعدل بالقرار
الوزاري رقم (� /1405ص) وتاريخ 1426/7/26هـ.
 �إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع �أنواعه.
 جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.
 �إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية املكملة لغر�ض ال�شركة.
 متلك العقار لإقامة من�ش�آت ال�شركة.
 الوكاالت التجارية.
لودجججامل�ساهمني احلاليني الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
الإ�سم

بعد الطرح

قبل الطرح

ن�سبة الإمتالك

عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

عدد الأ�سهم

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

30.491.270

%24.20

21.779.479

%12.10

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.495.000

%9.92

8.925.000

%4.96

�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

7.237.501

%5.74

5.169.643

%2.87

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

لودجججامل�ساهمني احلاليني الأفراد الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم
ال�شركة قبل الطرح
الإ�سم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ل

ن�سبة الإمتالك

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

�سليمان �سليم �سليم احلربي

6.313.005

%5.01

4.509.289

%2.51

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

ر�أ�س مال ال�شركة احلايل

( )1.800.000.000مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي ،اكتتب امل�ساهمون احلاليون يف ما جمموعه ( )1.260.000.000مليار
ومئتان و�ستون مليون ريال �سعودي ودفعوا قيمتها بالكامل.

ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب

( )1.800.000.000مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي.

�إجمايل عدد �أ�سهم ال�شركة

( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم عادي ،اكتتب امل�ساهمون احلاليون يف ما جمموعه ( )126.000.000مائة و�ستة
ع�شرون مليون �سهم ودفعوا قيمتها كاملة� ،أما بقية الأ�سهم وعددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم ف�سوف تطرح
لالكتتاب العام.

القيمة اال�سمية لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب

( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم عادي ،ي�ضم (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم جديد ،و(� )36.000.000ستة
وثالثون مليون �سهم �سيقوم امل�ساهمون احلاليون ببيعها.

ن�سبة الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب من �أ�سهم ر�أ�س مال
ال�شركة

متثل �أ�سهم االكتتاب ( )%50خم�سون باملائة من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد اكتمال عملية الطرح.

�سعر الطرح

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�إجمايل قيمة الطرح

( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت الطرح

يبلغ �إجمايل متح�صالت الطرح ( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال �سعودي ،ويقدر �صايف املتح�صالت بنحو
( )872.000.000ثمامنائة واثنان و�سبعني مليون ريال �سعودي بعد خ�صم ر�سوم االكتتاب وامل�صروفات الأخرى واملقدرة بحوايل
( )28.000.000ثمانية وع�شرون مليون ريال .و�سوف ت�ستخدم متح�صالت االكتتاب لتمويل �أعمال ال�شركة وخططها التو�سعية على
النحو التايل:
-

مبلغ (� )692.905.000ستمائة واثنان وت�سعون مليون وت�سعمائة وخم�سة االف ريال لت�سديد دفعات الت�سهيالتاالئتمانية التي ح�صلت عليها ال�شركة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ومن البنك العربي الوطني.
مبلغ ( )179.095.000مائة وت�سعة و�سبعون مليون وخم�سة وت�سعون الف ريال لتمويل خط االنتاج الثاينلإنتاج الكلنكر املقاوم للأمالح ،واحتياجات هذا اخلط من ر�أ�س مال عامل.

ملزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع ق�سم "ا�ستخدام متح�صالت الطرح وامل�شاريع امل�ستقبلية".
عدد �أ�سهم الطرح املتعهد
بتغطيتها

( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم.

�إجمايل قيمة �أ�سهم الطرح
املتعهد بتغطيتها

( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال �سعودي.

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�صر هذا الطرح على امل�ستثمرين من الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته.
ّ
�سوف تتوفر مناذج طلبات االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة .وينبغي �إكمال طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات
الواردة يف ق�سم "املعلومات املتعلقة بالأ�سهم و�أحكام الطرح و�شروطه" من هذه الن�شرة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق االنرتنت
�أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف
�إحدى عمليات االكتتاب التي جرت م�ؤخر ًا.

احلد الأدنى لالكتتاب

( )50خم�سون �سهم.

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب

( )500خم�سمائة ريال �سعودي.

احلد الأق�صى لالكتتاب

( )200.000مائتا �ألف �سهم.

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب

( )2.000.000مليونا ريال �سعودي.

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب يف موعد �أق�صاه يوم 1434/03/09هـ (املوافق 2013/01/21م)� .سيتم تخ�صي�ص ()50
خم�سني �سهم لكل م�ستثمر فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد (�إن
وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر فرد �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها .وال ت�ضمن ال�شركة
تخ�صي�ص احلد الأدنى لكل م�ستثمر فرد؛ حيث �إنه �إذا جتاوز عدد امل�ستثمرين ( )1.800.000مليون وثمامنائة �ألف مكتتب ،ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد امل�ستثمرين.

رد �أموال فائ�ض االكتتاب

�سوف تعاد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني دون خ�صم �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب واجلهات
امل�ستلمة .و�سوف يتم االنتهاء من عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض� ،إن وج��د ،يف موعد �أق�صاه يوم 1434/03/09ه����ـ (املوافق
2013/01/21م) .ملزيد من املعلومات ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات املتعلقة بالأ�سهم و�أحكام الطرح و�شروطه ".

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب يف يوم 1434/02/26هـ (املوافق 2013/01/08م) وي�ستمر ملدة (� )7سبعة �أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب
لينتهي بنهاية يوم 1434/03/02هـ (املوافق 2013/01/14م).

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�صيبها من �أية ارباح تعلنها ال�شركة بعد الإنتهاء من فرتة االكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها
(ف�ض ًال راجع ق�سم "توزيع الأرباح").
لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ،وهي ال تت�ضمن �أية حقوق تف�ضيلية .ويعطي كل �سهم حامله �صوت ًا واحد ًا ،ويحق لكل م�ساهم ميلك
( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة والت�صويت فيها ،ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر
من غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة لينوب عنه يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة .ملزيد من التفا�صيل حول الأ�سهم وحقوق
الت�صويت املت�صلة بها (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية").

القيود املفرو�ضة على الأ�سهم

ال يجوز للم�ساهمني احلاليني املذكورين يف ن�شرة الإ�صدار هذه الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ البدء يف تداول
�أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ("فرتة احلظر") .وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط
احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك.

ت�سجيل وتداول الأ�سهم

مل ي�سبق تداول �أ�سهم ال�شركة يف �أي �سوق للأ�سهم �سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد
تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ،وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق
املالية ،وقد مت احل�صول على جميع املوافقات املتعلقة بن�شرة الإ�صدار واملتطلبات الالزمة لطرح الأ�سهم.
ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم
واالنتهاء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة (ف�ض ًال راجع ق�سم "تواريخ مهمة للمكتتبني").

حقوق الت�صويت

م

التكاليف

تقدر التكاليف اخلا�صة بالطرح بحوايل ( )28.000.000ثمانية وع�شرين مليون ريال ت�شمل اتعاب امل�ست�شارين املاليني ومدير
االكتتاب ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة و�أتعاب امل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين وم�ست�شار ال�سوق والبحوث الفنية
والتقنية وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم �أخرى ترتبط باالكتتاب.

عوامل املخاطرة

هناك عوامل خماطرة متعلقة باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ،وميكن ت�صنيف تلك العوامل ب�شكل عام �إلى )1( :خماطر متعلقة
بعمليات وفر�ضيات ال�شركة امل�ستقبلية )2( ،خماطر متعلقة بال�سوق وقطاع الإ�سمنت )3( ،وخماطر تتعلق بالأ�سهم )4( ،خماطر
�سيا�سية واقت�صادية وتنظيمية )5( ،خماطر ترتبط بالتو�سعة اجلديدة خلط االنتاج الثاين والتو�سعة يف معمل الكبي�سة يف العراق
(ف�ض ًال راجع ق�سم " عوامل املخاطرة ").

يجب درا�سة ق�سمي "�إ�شعار مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

ن

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التواريخ المهمة للمكتتبين
فرتة االكتتاب

من يوم 1434/02/26هـ (املوافق 2013/01/08م)
الى 1434/03/02هـ (املوافق 2013/01/14م).

املوعد النهائي لتقدمي طلب االكتتاب وت�سديد قيمة الأ�سهم

يوم 1434/03/02هـ (املوافق 2013/01/14م).

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ورد فائ�ض االكتتاب (�إن وجد)

يوم 1434/03/09هـ (املوافق 2013/01/21م).

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والإجراءات النظامية ذات العالقة.

مالحظة :املواعيد الواردة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن املواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية اليومية التي ت�صدر باللغة العربية وعرب
املوقع الإلكرتوين لتداول  www.tadawul.com.saوموقع هيئة ال�سوق املالية . www.cma.gov.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد من املواطنني ال�سعوديني فقط وامل�شار �إليهم بـ "امل�ستثمرون الأفراد" ،مبن فيهم املر�أة ال�سعودية
املطلقة �أو الأرملة التي لها �أبناء ُق ّ�صر من زوج غري �سعودي ،والتي ميكنها �أن تكتتب يف �أ�سهم ال�شركة ب�أ�سماء �أبنائها ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة
�أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�سوف تتوفر مناذج طلبات االكتتاب للمكتتبني خالل فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكرتونية ،وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق
االنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه اخلدمات �أو كلها للم�ستثمرين �شريطة �أن:
 -يكون امل�ستثمر قد �سبق �أن ا�شرتك يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا. -يكون للم�ستثمر ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات. �-أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على معلومات �أو بيانات امل�ستثمر اخلا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شرتك فيه.يجب تعبئة طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف ق�سم "املعلومات املتعلقة بالأ�سهم و�أحكام الطرح و�شروطه" من هذه الن�شرة .وعلى كل مكتتب تعبئة جميع
الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب واملوافقة على البنود ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ،ب�صورة جزئية �أو
كلية ،يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب� ،أو عدم اتباع التعليمات بدقة ،وال ي�سمح تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه لدى �أحد فروع
اجلهات امل�ستلمة ،ويعترب طلب االكتتاب عندئذٍ اتفاق ًا ملزم ًا قانوني ًا بني املكتتب وال�شركة.

�

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نبذة عامة وموجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة� .إال �أن هذا امللخ�ص ال يت�ضمن جميع املعلومات التي
يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة ،لذا يجب على م�ستلم هذه الن�شرة �أن يقر�أ ن�شرة الإ�صدار كاملة قبل اتخاذ القرار
باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة وان ال يعتمد فقط على هذا امللخ�ص.

الشركة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية (وي�شار �إليها بـ"ال�شركة") ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،مبوجب القرار الوزاري  377بتاريخ 1427/02/15هـ (املوافق
2006/03/16م) ،وال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 1427/02/19هـ (املوافق 2006/03/20م) ومركزها الرئي�سي يقع يف مدينة عرعر الطريق
الدويل حي امل�شرف.
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )1.200.000.000مليار ومئتان مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون �سهم ًا عادي ًا بقيمة
ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ("�سهم" �أو "�أ�سهم") .يف 1432/12/02هـ (املوافق 2011/10/29م) قررت اجلمعية العامة غري
العادية زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ (� )600.000.000ستمائة مليون ريال �سعودي لي�صبح �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة ( )1.800.000.000مليار
مق�سم �إلى ( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم ،اكتتب امل�ساهمون احلاليون يف ما جمموعه ( )126.000.000مائة و�ستة
وثمامنائة مليون ريال �سعودي ّ
ع�شرون مليون �سهم البالغة قيمتها الإ�سمية ( )1.260.000.000مليار ومئتا و�ستون مليون ريال �سعودي ودفعوا قيمتها الإ�سمية كاملة .وقد متت الزيادة اجلزئية
يف ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار �أ�سهم بقيمة (� )60.000.000ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.000.000ستة مليون �سهم للم�ساهمني احلاليني عن
طريق حتويل من االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال� ،أما بقية الأ�سهم والبالغ عددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم بقيمة ()540.000.000
خم�سمائة و�أربعون مليون ريال �سعودي ،ف�سوف تطرح لالكتتاب العام.
وطبق ًا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ووفق ًا ملا ن�صت عليه �شروط رخ�صة حمجر مواد خام ال�ستغالل خام احلجر اجلريي من منطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة
عرعر التابعة المارة منطقة احلدود ال�شمالية ال�صادرة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية والتي تن�ص ب�شكل الزامي على طرح  %50من �أ�سهم ال�شركة
لالكتتاب العام ،فقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف 1432/12/20هـ (املوافق 2011/11/16م) على طرح ( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم
لالكتتاب العام ،متثل ( )%50خم�سون باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد االكتتاب) على النحو التايل:
 �ستطرح ال�شركة �أ�سهم جديدة يبلغ عددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم متثل ( )%30ثالثون باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد
االكتتاب).
 �سيقوم امل�ساهمون احلاليون بطرح �أ�سهم مملوكة حالي ًا لهم يبلغ عددها (� )36.000.000ستة وثالثون مليون �سهم متثل ( )%20ع�شرون باملائة من
ر�أ�س مال ال�شركة (بعد االكتتاب).
لودجججالتطور يف ر�أ�س مال ال�شركة
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
2011م

2012م

ر�أ�س املال املدفوع *

600.000

600.000

1.260.000

1.260.000

احتياطي نظامي

25.907

54.403

19.022

19.022

احتياطي خا�ص

-

-

-

53.289

ارباح م�ستبقاة

231.759

180.826

96.401

88.998

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.421.310

امل�صدر :ال�شركة

* بتاريخ 2011/09/25م دفع امل�ساهمون احلاليون القيمة الغري مدفوعة من ر�أ�سمال ال�شركة والبالغة ( )600.000.000ريال ،وبتاريخ 2011/10/29م مت
ر�سملة ( )60.000.000ريال من االحتياطي النظامي لي�صبح ر�أ�سمال ال�شركة ( )1.260.000.000ريال.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف انتاج اال�سمنت البورتالندي العادي واال�سمنت املقاوم للأمالح واالجتار به داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،حيث تقوم
ال�شركة بت�صدير الكلنكر والإ�سمنت �إلى الأردن والعراق.
ميتاز م�صنع ال�شركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث �أنه يقع يف منطقة حزم اجلالميد على بعد ( )190كم �شمال مدينة عرعر وعلى بعد ( )50كم �شرق مدينة طريف
مبنطقة احلدود ال�شمالية ،وتقدر م�ساحته بنحو � 980ألف مرت مربع .وتكمن �أهمية املوقع يف قربه من موقع حمجر مواد اخلام ،بالإ�ضافة لقربه من الأ�سواق
املحلية والإقليمية.

ع

وامل�صنع متكامل االجزاء الفنية ومبوا�صفات عاملية عالية التقنية حيث توجد حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية وحمطة معاجلة للمياه .و�أقامت ال�شركة مدينة
�سكنية متكاملة (�سكن للعائالت� ،سكن للعزاب ،جامع ،مدر�ستان ،مطاعم ،ومالعب ريا�ضية) بجوار امل�صنع لإ�سكان املوظفني والعمال وعائالتهم.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صنع (� )6.000ستة �أالف طن من الكلنكر يومي ًا بطاقة �إنتاجية �سنوية تبلغ ( )1.920.000مليون وت�سعمائة وع�شرون �ألف طن.
وبالإ�ضافة �إلى �إنتاج وبيع الكلنكر البورتالندي العادي ،والكلنكر املقاوم للأمالح ،تنتج وتبيع ال�شركة:
 �إ�سمنت بورتالندي عادي ( )OPCوالذي ي�ستخدم يف �أعمال البناء واخلر�سانة.
 �إ�سمنت مقاوم للأمالح ( )SRCوالذي ي�ستخدم يف العمليات التي تتطلب قدرة �أكرب على مقاومة الأمالح.
حتقيقا ال�سرتاتيجية ال�شركة يف فتح �أ�سواق ومنافذ توزيع جديدة ملقابلة املناف�سة املحلية احلادة لوفرة الإنتاج املحلي� ،أن�ش�أت ال�شركة يف 2007/05/02م،
�شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف الأردن ،مبلكية  %100ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وهي الآن �شركة م�ساهمة مدرجة يف بور�صة عمان ومتلكها ال�شركة كما يف
2012/06/30م بحوايل .%99
كانت تقوم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ب�إ�سترياد مادة الكلنكر من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،حيث تقوم بطحنه و�إ�ضافة مواد �أولية معه مثل
البوزوالنا واجلب�س لإنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي و�إ�سمنت بوزوالين ،اال �أن رخ�صة الت�صدير التي ح�صلت عليها ال�شركة يف تاريخ 1432/12/02هـ (املوافق
2011/10/30م) ملدة ثالثة �أ�شهر مل جتدد عند انتهائها بالإ�ضافة �إلى �أن وزارة التجارة ال�صناعة ال�سعودية قررت �إيقاف الت�صدير يف تاريخ 2012/02/12م،
مما ترتب عليه عدم قيام �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية بـ توريد الكلنكر �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وت�ستورد هذه الأخرية حالي ًا الكلنكر من موردين
حمليني بالأردن .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  3.000طن يومي ًا� ،أي حوايل مليون طن �سنوي ًا ،وتباع منتجات �شركة ا�سمنت ال�شمالية
يف الأ�سواق الأردنية حيث تالقي �إقبا ًال جيد ًا وت�سعى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية �إلى فتح �أ�سواق خارجية لها يف دول �أخرى مثل العراق ،و�سوريا.
وتقوم ال�شركة حالي ًا ب�إن�شاء خط �إنتاج جديد لإنتاج الكلنكر املقاوم للأمالح بطاقة �إنتاجية ( )3.000طن يومي ًا ،حيث بدء تنفيذه يف الربع الثاين من عام 2011م
ومن املتوقع البدء بالإنتاج يف الربع الآخري من عام 2012م.

كبار المساهمين
لودجججامل�ساهمني احلاليني الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
الإ�سم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

30.491.270

%24.20

21.779.479

%12.10

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.495.000

%9.92

8.925.000

%4.96

�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

7.237.501

%5.74

5.169.643

%2.87

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

لودجججامل�ساهمني احلاليني الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
الإ�سم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

�سليمان �سليم �سليم احلربي

6.313.005

%5.01

4.509.289

%2.51

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.00

4.500.000

%2.50

رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة
تتج�سد ر�سالة ال�شركة يف تطبيق �أعلى �أنظمة اجلودة و�أحدث التقنيات يف �صناعة الإ�سمنت وتطوير الأداء لتقدمي الأف�ضل لعمالئها ،حيث متيزت منتجات �شركة
�أ�سمنت املنطقة ال�شمالية باجلودة العالية و�أ�صبحت تتمتع ب�سمعة ممتازة يف مناطق �شمال اململكة العربية ال�سعودية ،كذلك متيزت ال�شركة باملحافظة على
ال�سالمة العامة وال�صحة و�أي�ض ًا املحافظة على البيئة وتطبيق �أعلى موا�صفات ومعايري اجلودة العاملية لإنتاج الإ�سمنت.

ف

•رؤية الشركة
ت�سعى ال�شركة �إلى �أن تكون رائدة يف �صناعة الإ�سمنت يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط ،من خالل النمو امل�ستدام والأداء عايل اجلودة لإنتاج الإ�سمنت املطابق
للموا�صفات واملعايري ال�سعودية والعاملية.
•أغراض الشركة









�إنتاج مادة الكلنكر بنوعيه العادي واملقاوم.
�إنتاج اال�سمنت العادي البورتالندي واملقاوم للأمالح.
�إدارة وت�شغيل م�صانع اال�سمنت البورتالندي بجميع �أنواعه.
جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك �إ�ستريادها وت�صديرها للخارج.
�إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية املكملة لغر�ض ال�شركة.
متلك العقارات لإقامة من�شات ال�شركة عليها.
احل�صول على الوكاالت التجارية.
الإ�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها والتي تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها �أو تتمم ن�شاط ال�شركة داخل وخارج اململكة.

•أهداف الشركة





الإ�ستفادة من �أحدث ما تو�صل �إليه العامل من تكنولوجيا يف جمال �صناعة الإ�سمنت وم�شتقاته وتوطني هذه التكنولوجيا باململكة العربية ال�سعودية.
تدريب العمالة ال�سعودية يف جماالت التكنولوجيا احلديثة ل�صناعة الإ�سمنت وم�شتقاته.
�إيجاد فر�ص عمل جديدة لل�سعوديني يف املناطق ال�شمالية من اململكة.
حتقيق عائد جمز للم�ستثمرين بال�شركة.

المزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة باملزايا التناف�سية التالية:
•الموقع الجغرافي
ميتاز م�صنع ال�شركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث يقع على بعد ( )190كم �شمال مدينة عرعر وعلى بعد ( )50كم جنوب مدينة طريف مبنطقة احلدود ال�شمالية.
وتكمن �أهمية املوقع يف قربه من موقع حمجر املواد اخلام ،وقربه من مناطق ا�ستخراج املواد اخلام ،بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق املحلية والإقليمية حيث ميكن
ا�ستغالل الت�صدير من خالل من�ش�آت املنافذ احلدودية القريبة منه.
•جودة المنتج
تتمتع منتجات ال�شركة بجودة عالية ت�ضاهي املوا�صفات العاملية حيث تخ�ضع �إلى الرقابة على مدار مراحل االنتاج بوا�سطة خمترب مراقبة جودة متطور مت
�إن�شا�ؤه يف موقع امل�صنع .وتلك اجلودة ظهرت من خالل الإقبال على طلب منتجات ال�شركة �سواء من ال�سوق املحلي �أو من �أ�سواق الأردن والعراق ومن خالل
�شهادة ( )ISO 9001ورخ�صة عالمة اجلودة التي ح�صلت عليها ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية") والتي �ستكون متوفرة للعموم �ضمن
امل�ستندات املتاحة للمعاينة (ف�ضال" راجع ق�سم "امل�ستندات املتاحة للمعاينة").
وبنا ًء على تقييم عمالء قامت به �شركة هولتك ،تبني �أن جودة منتج ال�شركة متفوق ن�سبي ًا على جودة منتج ال�شركات املناف�سة ،كما �أن الإ�سمنت الذي تنتجه ال�شركة
من النوع الغامق وهو املف�ضل يف اململكة العربية ال�سعودية والعراق والأردن.
•الخبرة الفنية والكفاءة اإلدارية
تتميز ال�شركة بوجود فريق �إدارة ذي مهارة وخربة فنية طويلة يف املجال التقني واملايل و�إدارة ال�شركات ومعرفة وثيقة باالجتاهات الدولية والإقليمية يف �صناعة
الإ�سمنت.
•توفر المواد الخام
ح�صلت ال�شركة على رخ�صة ال�ستغالل احلجر اجلريي من املحجر الواقع مبنطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة عرعر تبلغ مدتها ثالثون �سنة هجرية تبد�أ من
تاريخ �إ�صدارها يف 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) .ويجدر الذكر �أن ال�شركة قد �أبرمت اتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت املحدودة حيث تنازلت هذه الأخرية عن رخ�صة حمجر مواد خام رقم /48ق بتاريخ 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) مبنطقة �شمال حرة

�

احلرة مبحافظة عرعر ال�صادرة من وكالة وزارة البرتول وللرثوة املعدنية ل�صالح ال�شركة ،ومل توافق وزارة البرتول وللرثوة املعدنية على هذا التنازل حتى الآن،
حيث �أن الرخ�صة ا�شرتطت طرح  %50من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام قبل حتويل الرخ�صة الى ال�شركة ،هذا وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة
املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد طرح خم�سني يف املائة من �أ�سهمها لالكتتاب واكتمال عملية الطرح.
•تكلفة المنتج
�إن توفر املواد اخلام الرئي�سية من حماجر ال�شركة املوجودة يف موقع امل�صنع ي�ساعد يف تخفي�ض تكلفة النقل ب�صورة كبرية مقارنة مبنتجي الإ�سمنت الآخرين،
�إ�ضافة �إلى الدعم امل�ستمر من الدولة يف ت�شجيع ال�صناعة ب�شكل عام يتيح لل�شركة �إنتاج الإ�سمنت بتكلفة تناف�سية على م�ستوى املنطقة.

نظرة عامة على السوق
متثل �صناعة الإ�سمنت احد �أهم القطاعات املتطورة يف اململكة وقد �شهدت �شركات الإ�سمنت يف اململكة تو�سعا كبريا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،لت�صبح من
اكرب القطاعات يف منطقة اخلليج.
تتميز �صناعة اال�سمنت يف اململكة بقدرتها التناف�سية القوية بالنظر �إلى توفر املواد اخلام للحجر اجلريي والى تكلفة الوقود كونه مدعوم من خالل �شركة �أرامكو
ال�سعودية ،الأمر الذي يعطي �شركات اال�سمنت باململكة ميزة مهمة من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني الإقليميني.
نتيجة لالرتفاع الكبري يف �أن�شطة البناء والت�شييد يف اململكة ،ارتفع معدل ا�ستهالك اال�سمنت من حوايل  16.9مليون طن يف عام 1999م �إلى  47.9مليون طن يف
عام 2011م .وعلى ذلك� ،شهد ا�ستهالك اال�سمنت منو ًا مطرد ًا وم�ستمر ًا ،حيث بلغت معدالت اال�ستهالك يف عام 2011م �أعلى م�ستوى يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
وقد ت�سارع النمو يف ال�سنوات املا�ضية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %14للعام الواحد خالل الفرتة 2006م2011-م مقابل �إجمايل معدل منو �سنوي مركب يبلغ
 % 9.2للعام الواحد خالل الفرتة 2001م – 2005م.
�إن املحركات الرئي�سية للنمو امل�سجل حديث ًا يف ا�ستهالك اال�سمنت هي:
 -قطاع البناء للإ�سكان املنزيل . -قطاع البناء التجاري. -البنية التحتية .يبلغ �إجمايل عدد �شركات الإ�سمنت العاملة حالي ًا يف اململكة � 14شركة ،وتبلغ �إجمايل قدراتها الإنتاجية كما يف مايو 2012م  53مليون طن من اال�سمنت مقارنة مع
 50.7مليون طن يف عام 2011م و 47.5مليون طن يف عام 2010م .ومع التوقعات يف زيادة الطلب على اال�سمنت ،من املتوقع �أن ت�صل هذه الطاقة الإنتاجية �إلى
 79مليون طن �سنوي ًا يف عام 2017م ،وذلك من خالل التو�سعات التي ت�سعى �إليها ال�شركات احلالية وبدء �إنتاج ال�شركات اجلديدة.
�إن زيادة الطلب على الإ�سمنت �أثناء فرتة �إزدهار قطاع البناء والت�شييد� ،أدت �إلى عدم توازن العر�ض والطلب يف �أ�سواق منطقة اخلليج ،والتي �أدت �إلى تزايد �أ�سعار
اال�سمنت .ففي عام 2008م فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية قيودا على م�صدرين الإ�سمنت حيث �ألزمتهم بتقدمي �أ�سعار تف�ضيلية للإ�سمنت يف ال�سوق املحلية تبلغ
 200ريال للطن (�أي  10رياالت للكي�س (50كج)) يف الأوقات التي ُي�سمح فيها بالت�صدير.
لودجججالنمو يف ا�ستهالك اال�سمنت يف اململكة لفرتة 1999م – 2011م
1999م

2000م

2001م

2002م

2003م

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

اال�ستهالك
(مليون طن)

16.9

15.9

19.9

21.0

22.6

24.1

25.4

24.8

27.1

30.3

36.7

41.2

47.9

النمو يف
اال�ستهالك ()%

19.0

()5.9

25.2

5.5

7.6

6.6

5.4

()2.4

9.3

11.8

21.1

12.3

16.3
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ارتفعت �أ�سعار اال�سمنت بن�سبة  %6.5يف عام 2011م ،وبن�سبة  %14.6خالل الربع الأول من عام 2012م ،ويعزى ذلك �إلى النمو القوي يف م�شاريع البناء والت�شييد
والطلب الناجم عنها على اال�سمنت .ويف �شهر يناير 2012م ،بلغت الأ�سعار حاجز  260ريال لطن اال�سمنت البورتالندي العادي ،و 270ريال لطن اال�سمنت املقاوم
للأمالح ،وقد �أدى ذلك �إلى نق�ص يف معرو�ض اال�سمنت وزيادة يف الأ�سعار ،خ�صو�ص ًا يف مناطق غرب اململكة .و�سعي ًا �إلى كبح ارتفاع الأ�سعار ،فر�ضت احلكومة
حظر ًا كام ًال على الت�صدير اعتبار ًا من �شهر فرباير 2012م ،كما فر�ضت حدود ًا للأ�سعار بقيمة  240ريال لطن اال�سمنت البورتالندي العادي و 260ريال لطن
اال�سمنت املقاوم للأمالح.
ت�ستهدف ال�شركة ا�سا�س ًا املنطقة ال�شمالية من اململكة التي ت�شمل منطقة احلدود ال�شمالية ومنطقة اجلوف ،تليها منطقتي حائل وتبوك ،وتليها منطقة املدينة
املنورة .تبلغ ح�صة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية  %22.6من منطقة احلدود ال�شمالية و %43.7من منطقة اجلوف.

ق

لودجججا�ستهالك اال�سمنت يف املناطق امل�ستهدفة يف عام 2010م و2011م
اال�ستهالك
(الف طن)

املنطقة

2011م

2010م
احلدود ال�شمالية

706

1.291

اجلوف

969

929

�إجمايل اال�ستهالك يف املنطقة امل�ستهدفة ا�سا�سياً*

1.675

2.220

حائل

1.335

1.438

تبوك

862

1.040

املدينة املنورة

2.700

2.941

�إجمايل اال�ستهالك يف املناطق امل�ستهدفة الأخرى

4.897

5.419

�إجمايل اال�ستهالك يف املناطق امل�ستهدفة

6.572

7.639
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*تبلغ ح�صة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية  %22.6من منطقة احلدود ال�شمالية و %43.7من منطقة اجلوف.
�شهدت املنطقة ال�شمالية زيادة يف معدالت الطلب على اال�سمنت لريتفع من  1.7مليون طن يف عام 2010م �إلى  2.2مليون طن يف عام 2011م ،وتُعزى تلك الزيادة
�إلى زيادة الطلب على الإ�سكان وامل�شاريع احلكومية يف تلك املناطق.
تعتمد قدرة ال�شركة ومناف�سيها على زيادة ح�صتهم يف ال�سوق على عاملني ا�سا�سيني ،وهم تكاليف ت�صنيع اال�سمنت وتكاليف النقل من امل�صنع �إلى ال�سوق
امل�ستهدفة .وي�شار �إلى �أن طبيعة اال�سمنت جتعل نفقات نقله مرتفعة ،الأمر الذي يعطي �شركات اال�سمنت املحلية ميزة تناف�سية داخلية يف املناطق الأقرب �إلى
وحداتها الإنتاجية.
متيزت �صناعة الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية بالنمو امل�ضطرد خالل العقدين الأخريين ويتوقع لها �أن ت�ستمر بالإ�ستفادة من ظروف م�ؤاتية يف احلقبة
القادمة .وقد �شكل قطاع البناء والت�شييد من جهة وم�شاريع البنية التحتية من جهة �أخرى ،املحركان الرئي�سان لنمو هذه ال�صناعة .ويف حني ت�شري التوقعات �إلى
زيادة يف القدرات الإنتاجية يف امل�ستقبل �إال انه يف الوقت نف�سه يتوقع �أن ي�شهد الطلب على اال�سمنت ازدياد يفوق بوتريته ارتفاع العر�ض .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي
�إلى بروز فائ�ض يف الطلب بالن�سبة للعر�ض يف ال�سنوات القليلة القادمة.
بناء على درا�سات م�ستقلة لل�سوق العراقية ف�إن �صناعة الإ�سمنت املحلية يف العراق لي�ست كافية لتلبية حاجة ال�سوق العراقي ،ومن املتوقع �أن يزداد الطلب خالل
ال�سنوات القادمة .وباملقارنة مع امل�صدرين من املنطقة ،ف�أن امل�صدرين من اململكة العربية ال�سعودية يتمايزون مبوقع �أكرث تناف�سية يف ال�سوق العراقي نظر ًا
النخفا�ض تكلفة الإنتاج وال�شحن معا.
ب�سبب انخفا�ض تكلفة الطاقة ،ف�إن توريد الكلنكر �إلى الأردن من قبل ال�شركات ال�سعودية يعترب تناف�سي ًا ،الأمر الذي �سمح ل�شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
باحل�صول على ح�صة كافية من ال�سوق وا�ستغالل كامل طاقتها اال�ستيعابية خالل �سنة واحدة من بدء الت�شغيل ،هذا رغم �إنخفا�ض الطلب على الإ�سمنت يف
الأردن .وجتدر الإ�شارة �إلى انه ال توجد �ضرائب على ا�سترياد اال�سمنت �إلى الأردن حالي ًا ورغم �أن املنتجني الأردنيني قد طالبوا بفر�ض �ضريبة على الإ�سمنت
امل�ستورد لكن مل يتم فر�ض هذه ال�ضريبة حتى الآن حيث �أن احلكومتني ال�سعودية والأردنية اتفقتا على عدم فر�ض �أي �ضريبة وذلك وفق متطلبات منظمة التجارة
العاملية.

ملخص عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه
والتي تناولناها مبزيد من التفا�صيل يف ق�سم "عوامل املخاطرة" قبل اتخاذ قرار �شراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أن هذه املخاطر قد ال ت�شمل جميع
املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �أنه من املمكن وجود عوامل �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �ش�أنها الت�أثري على عملياتها.
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•المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها:

























حقوق التعدين.
�شبكات التوزيع.
املواد اخلام.
�إمداد الطاقة.
املخاطر الت�شغيلية و�أحداث القوة القاهرة.
املخاطر املتعلقة بالنقل.
 املخاطر املتعلقة بعيوب املنتج.
 خماطر متعلقة ب�سيا�سة املخزون.
 خماطر قرارات الإدارة.
 االعتماد على موظفني رئي�سيني.
 خماطر �أخطاء املوظفني.
 الإن�شاء والتطوير.
 خماطر ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب.
 اال�ستثمار يف العراق.
 حمدودية البيانات املالية ال�سابقة.
 املخاطر املرتبطة برخ�صة حمجر مواد اخلام.
 الرتاخي�ص والت�صاريح.
 ال�سعودة.
 الت�أمني .
خماطر التمويل.
 توفر التمويل الإ�ضايف م�ستقب ًال.
 مطابقة متويل ال�شركة من البنك العربي الوطني لل�شريعة الإ�سالمية.
 خماطر النمو والتو�سعة.
 ال�شهرة املقيدة يف دفاتر �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية.

• المخاطر المتعلقة بالسوق وقطاع اإلسمنت:














 عوامل العر�ض والطلب.
 املناف�سة داخل ال�سوق ال�سعودي.
 املناف�سة يف الأردن.
 الأنظمة البيئية.
 الأو�ضاع االقت�صادية يف اململكة العربية ال�سعودية.
 احلظر املفرو�ض على ت�صدير الإ�سمنت.
 خماطر تقلبات �سعر ال�صرف.
 تكاليف التمويل.
 ت�صدير الكلنكر �إلى الأردن.
 �ضريبة اال�سترياد يف الأردن.
 الت�صدير واملناف�سة يف العراق.
 خماطر املناف�سة مع ال�شركة التابعة.
 البيئة النظامية.

• المخاطر المتعلقة باألسهم:





 عدم وجود �سوق �سابق لأ�سهم ال�شركة واحتمال تذبذب �سعر ال�سهم.
 توزيع الأرباح.
 خماطر ال�سيطرة امل�ؤثرة والفعلية من قبل امل�ساهمني احلاليني.
 بيع الأ�سهم م�ستقبال.

�

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة القوائم املالية امللخ�صة املدرجة �أدناه مع القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املالية
املنتهية يف  31مار�س 2012م ويف  30يونيو 2012م مبا يف ذلك الإي�ضاحات املتعلقة بها واملدرجة يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة.
لودجججملخ�ص قائمة الدخل املوحدة لل�شركة

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

2009م

�ألف ريال �سعودي

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2011م

ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

2012م

2012م

2011م

املبيعات

444.592

893.970

586.755

174.358

152.738

199.534

307.565

تكلفة املبيعات

()245.385

()573.006

()349.457

()108.769

()102.035

()111.932

()217.658

الربح الإجمايل

199.207

320.964

237.297

65.588

50.703

87.601

89.907

م�صاريف بيع وت�سويق

()5.078

()4.582

()5.610

()1.109

()955

()1.201

()2.499

()23.452

()32.074

()5.490

()5.810

()9.027

()14.503

الربح من الأعمال

179.832

292.930

199.614

58.989

43.938

77.373

72.905

الربح ال�صايف

171.663

284.963

246.194

53.215

39.465

76.812

68.197

م�صاريف عمومية و�إدارية ()14.297

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
-

%101.08

()%34.37

-

()%12.40

-

%54.14

النمو يف املبيعات

%1.14

ن�سبة م�صاريف البيع
والت�سويق من املبيعات
ن�سبة امل�صاريف العمومية %3.22
من املبيعات
%44.81
هام�ش الربح الإجمايل

%0.51

%0.96

%0.64

%0.63

%0.60

%0.81

%2.62

%5.47

%3.15

%3.80

%4.52

%4.72

%35.90

%40.44

%37.62

%33.20

%43.9

%29.2

%38.61

%31.88

%41.96

%30.52

%25.84

%38.5

%22.2

هام�ش الربح ال�صايف
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لودجدججملخ�ص املركز املايل املوحد لل�شركة

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

�ألف ريال �سعودي

2011م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية ال�ستة ا�شهر املنتهية
يف  30يونيو
يف  31مار�س
2012م
2012م

جمموع املوجودات املتداولة

307.289

311.024

391.280

402.909

423.244

املوجودات الثابتة

1.269.496

1.235.791

1.339.574

1.382.668

1.468.479

موجودات غري ملمو�سة

23.480

21.032

528.417

550.036

536.923

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.292.976

1.256.823

1.867.991

1.932.704

2.005.402

جمموع املوجودات

1.600.265

1.567.847

2.259.271

2.335.612

2.428.646

جمموع املطلوبات املتداولة

540.614

562.830

453.352

488.771

673.979

جمموع املطلوبات غري املتداولة

201.985

169.450

353.680

354.238

324.153

جمموع املطلوبات

742.599

732.280

807.032

843.009

998.132

جمموع حقوق امل�ساهمني
(مبا يف ذلك حقوق الأقلية)
امل�ؤ�شرات الرئي�سية

857.666

835.566

1.452.239

1.492.603

1.430.514

ن�سبة ال�سيولة

0.57

0.55

0.86

0.82

0.63

اجمايل املطلوبات �إلى املوجودات

0.46

0.47

0.36

0.36

0.41

اجمايل املطلوبات حلقوق امل�ساهمني

0.87

0.88

0.56

0.56

0.70

العائد على حقوق امل�ساهمني

%20.02

%34.10

%16.95

%2.64

%4.76

العائد على الأ�صول

%10.73

%18.18

%10.90

%1.69

%2.81
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ت

لودجدججملخ�ص التدفقات النقدية لل�شركة
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

2011م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف 31
مار�س
2011م

2012م

ال�ستة ا�شهر املنتهية يف 30
يونيو
2011م

2012م

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الت�شغيلية

187.644

247.655

217.451

54.754

72.638

93.987

113.173

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الإ�ستثمارية

()141.441

()24.719

()564.743

()25.375

()81.501

()58.099

()119.165

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة التمويلية

()71.356

()312.985

427.163

()52.327

25.899

()59.972

36.067

�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه

()25.153

()90.049

79.871

()22.948

17.036

()24.084

30.075

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة

178.873

153.719

63.670

63.670

143.541

36.403

143.541

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

153.719

63.670

143.541

40.721

160.577

12.319

173.616
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1.1التعريفات والمصطلحات
التعريف

امل�صطلح
الإدراج

�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية لدى هيئة ال�سوق املالية.

ال�شركة

�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

الع�ضو /ع�ضو املجل�س

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة امللخ�ص يف ق�سم "املعلومات القانونية".

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6 /تاريخ  22ربيع االول 1385هـ وما
طر�أ عليه من تعديالت.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق
2006/11/12م) واملعدلة بقرار جمل�س الهيئة رقم  2010-10-1وتاريخ 1431/03/30هـ (املوافق 2010/03/16م).

الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

ال�سوق املايل �أو تداول

ال�سوق املالية ال�سعودية التي تعمل بنظام الكرتوين للتداول يف الأوراق املالية املدرجة يف يف اململكة العربية ال�سعودية.

الإدارة

�إدارة ال�شركة.
ً
الطرح الأويل العام لعدد ( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم من �أ�سهم ال�شركة وفقا لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة.

االكتتاب  /الطرح
الأ�سهم املطروحة � /أ�سهم االكتتاب

الأ�سهم اجلاري طرحها لالكتتاب العام والبالغ عددها ( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم ومتثل  %50من ر�أ�س مال
ال�شركة بعد �إمتام عملية االكتتاب.

الن�شرة �أو ن�شرة الإ�صدار

ن�شرة الإ�صدار هذه.

اجلهات امل�ستلمة

البنك العربي الوطني ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،م�صرف الراجحي ،البنك الأهلي التجاري ،بنك الريا�ض ،جمموعة �سامبا
املالية ،البنك ال�سعودي الربيطاين ،بنك اجلزيرة.

اململكة  /ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية.

املنتجات

املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة.

ال�سهم

ال�سهم العادي من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة قيمته الإ�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.

امل�ساهم �أو امل�ساهمون

حامل �أو حاملو الأ�سهم.

امل�ستثمرون الأفراد /املكتتبون

الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني الذين يكتتبون يف الأ�سهم املطروحة ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها
�أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سماء �أبنائها ل�صاحلها.

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة.

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية واملعتمدة بقرارها رقم  2004-11-3بتاريخ
1425/08/20هـ (املوافق 2004/10/4م) وتعديالتها.

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب يف يوم 1434/02/26هـ (املوافق 2013/01/08م) وي�ستمر ملدة (� )7سبعة �أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق
االكتتاب لينتهي بنهاية يوم 1434/03/02هـ (املوافق 2013/01/14م).

�صايف متح�صالت الطرح

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب.

فرتة احلظر

يخ�ضع امل�ساهمون احلاليون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ البدء يف تداول �أ�سهم
ال�شركة يف �سوق الأ�سهم .بعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني اخلا�ضعني للحظر الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط
احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك.

ريال

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.

دوالر

العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية.

يورو

العملة الر�سمية ملنطقة االحتاد الأوروبي.

القيمة الإ�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم.
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امل�صطلح
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التعريف

يوم العمل

�أي يوم (عدا اخلمي�س واجلمعة والعطل الر�سمية) تفتح فيه اجلهات امل�ستلمة �أبوابها من اجل مزاولة االعمال امل�صرفية
املعتادة.

امل�ست�شارين املاليني

�شركة العربي الوطني لال�ستثمار و�شركة �إثراء املالية.

مدير االكتتاب

�شركة العربي الوطني لال�ستثمار.

متعهد تغطية االكتتاب

�شركة العربي الوطني لال�ستثمار.

م�ست�شار ال�سوق  /هولتك

�شركة هولتك كن�سالتنج برايفت ليمتد .Holtec Consulting Pvt lt

�شركة ( )CNBMال�صينية

.CNBM international engineering company limited

تداول

النظام الآيل لتداول �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية املدرجة يف ال�سوق.

الأقارب

الأب والأم والزوج �أو الزوجة �أو الأوالد.

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ومينح كل �سهم حامله �صوت ًا واحد ًا ولكل
م�ساهم ميلك ع�شرين �سهم ًا ف�أكرث احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.

القائمة الر�سمية

قائمة بالأوراق املالية تعدها الهيئة مبقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج.

طن

وحدة قيا�س للأوزان متثل  1.000كيلوغرام.

كي�س  /كي�س �إ�سمنت

عبارة عن كي�س م�صنوع من عدة طبقات من الورق ويحتوي على  50كيلوغرام من الإ�سمنت.

�إ�سمنت بورتالندي
�إ�سمنت مقاوم للأمالح

عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت وي�ستخدم عادة لأغرا�ض البناء العامة مثل القواعد واال�سقف واجلدران.
عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت وي�ستخدم يف الإن�شاءات املعر�ضة للت�أثريات والتفاعالت ال�شديدة وخا�ص ًة الأمالح،
ويف الغالب حني تكون اخلر�سانة معر�ضة مبا�شرة للرتبة وللمياه الأر�ضية.

حجر جريي

عبارة عن �صخور حتتوي على ن�سبة عالية من كربونات الكال�سيوم.

الكلنكر

عبارة عن منتج �شبه نهائي من �أنواع الإ�سمنت وهو حبيبات �سوداء �ضاربة الى الرمادية عبارة عن خليط من املواد اخلام التي
مت حرقها بالأفران ،وهو يعترب املرحلة ما قبل النهائية لإنتاج الإ�سمنت.

طاحونة

عبارة عن ا�سطوانة معدنية �أفقية �أو عمودية ب�أبعاد خمتلفة خم�ص�صة لطحن املواد اخلام �أو مادة الكلنكر مع اجلب�س.

�أرامكو ال�سعودية

�شركة الزيت العربية ال�سعودية.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

نظام ال BOT

عقد البناء والت�شغيل و�إعادة التملك :وهو اتفاق بني طرفني يتكفل فيه �أحد املتعاقدين (القطاع اخلا�ص للقطاع العام �أو
لقطاع خا�ص) �إقامة او تطوير م�شروع بكافة متطلباته ،ثم ت�شغيله ملدة حمدودة ي�سرتد خاللها م�صاريف �إقامة امل�شروع
و�أرباحه املفرت�ضة من ت�شغيل امل�شروع او ت�أجري مرافق امل�شروع على العامة ،ثم ت�سليمه ل�صاحبه كام ًال من دون مطالبة
بعو�ض.

2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه
قبل اتخاذ قرار �شراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �أنه من املمكن
وجود عوامل �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �ش�أنها الت�أثري على عملياتها.
�إن ن�شاط ال�شركة ،وما ورد يف ن�شرة الإ�صدار ،والظروف املالية ،والتوقعات امل�ستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلب ًا ب�صورة جوهرية �إذا
ما حدثت �أو حتققت �أي من املخاطر التالية التي ترى �إدارة ال�شركة ("الإدارة") حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يحددها جمل�س الإدارة �أو ي�صنفها
حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية ،لكنها قد حتدث بالفعل وت�صبح جوهرية.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل �أية خ�سارة قد
تنجم عن ذلك اال�ستثمار .ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن يرجع �إلى م�ست�شار مهني متخ�ص�ص يف تقدمي
امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
ويف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة �أن حتددها،
�أو التي تعتربها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره يف �أ�سهم
ال�شركة �أو جزء ًا منه.
ان املخاطر وال�شكوك املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أن املخاطر وال�شكوك الإ�ضافية ،مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حالي ًا �أو التي تُعترب
غري جوهرية ،قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.
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 2 22 -22 -2حقوق التعدين
يف حال �إلغاء حقوق التعدين املمنوحة لل�شركة �أو فر�ض قيود على هذه احلقوق من قبل اجلهات ذات العالقة باململكة ،ف�إن قدرة ال�شركة على ت�شغيل امل�صنع قد
تت�أثر بذلك مما ينعك�س �سلبا ً وبدرجة كبرية على الو�ضع املايل ونتائج العمليات.
 2 22 -22 -2شبكات التوزيع
تعتمد ال�شركة و�شركتها التابعة على �شبكات توزيع خا�صة بهما لبيع منتجاتهما ،وعدم التزام موزعي ال�شركة �أو �شركتها التابعة باملعايري املحددة للبيع ميكن �أن
ي�ؤثر على مبيعات ال�شركة ،هذا عدا عن �أن ال�شركات املناف�سة قد تقدم ملوزعي ال�شركة �أو �شركتها التابعة عرو�ض ًا �أف�ضل مما تقدمه لهم ال�شركة �أو �شركتها
التابعة ،مما ي�ؤدي �إلى ان�سحاب ه�ؤالء املوزعني من توزيع منتجات ال�شركة وترويج منتجات ال�شركات املناف�سة.
 2 22 -22 -2المواد الخام
قد ترتفع �أ�سعار املواد اخلام املطلوبة لأعمال ال�شركة من وقت لآخر (�سواء كان ذلك ب�سبب �إجراءات حكومیة برفع ر�سوم ا�ستخراج املواد اخلام �أو ب�سبب ارتفاع
�أ�سعار موردي املواد اخلام �أو الوقود) .ويف حال ح�صول ذلك ،فقد ال تكون ال�شركة قادرة على حتمیل عمالئها كامل تكالیف �إرتفاع الأ�سعار �أو تعوی�ض ارتفاع
تكالیف املواد اخلام بالكامل من خالل حت�سینات الإنتاج.
يف حال حدوث انقطاعات �أو ت�أخریات يف تورید املواد اخلام �أو الوقود� ،أو تعر�ض املوردین الذین تعاقدت معهم ال�شركة �إلى نق�ص يف املواد �أو �إلى م�شاكل ت�شغیلیة،
�أو عدم قدرة �أو رغبة املوردین يف تورید املواد اخلام �أو الوقود بالكمیات املنا�سبة �أو عدم التورید مطلق ًا ،فقد يرتتب على ال�شركة من جراء ذلك �إیجاد موردین
بديلني .ويف تلك احلاالت ،ف�إنه لی�س هناك ت�أكید ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على �إیجاد موردین بدالء منا�سبنی قادرین على �أو راغبنی يف تورید املواد اخلام �أو
الوقود بالكمیات املطلوبة �أو ب�أ�سعار مقبولة لدى ال�شركة .و�أي ت�أخری يف �إیجاد موردین بدالء منا�سبنی قد ی�ؤدي �إلى تدين يف منتجاتها �أو توقف �أعمال ال�شركة.
وحيث ي�ستهلك ن�شاط ت�صنيع الإ�سمنت كميات كبرية من الوقود ،والتي متثل جزء ًا كبري ًا من تكاليف الإنتاج .لذا ف�إن �أي �إرتفاع �أو تغري كبري يف �أ�سعار الوقود
والكهرباء قد يكون له ت�أثري �سلبي على �أن�شطة ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
�إن الزیادة يف تكالیف الإنتاج ،مبا يف ذلك وعلى وجه التحدید ،تكالیف املواد اخلام �أو الوقود ،قد ت�ؤثر �سلب ًا وب�صورة جوهریة على ن�شاط ال�شركة و�آفاقها
امل�ستقبلیة ونتائج عملیاتها وو�ضعها املايل.
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 2 22 -22 -2إمداد الطاقة
�شركة الزيت العربية ال�سعودية ("�آرامكو ال�سعودية") هي املورد الوحيد للوقود جلميع م�صانع اال�سمنت يف اململكة ،حيث تقوم حالي ًا بتزويد ال�شركة بالوقود الالزم
للخط احلايل .وال يوجد �أي ت�أكيد من ال�شركة ب�أن �شركة �أرامكو �سوف تقوم بتخ�صي�ص الكمية املطلوبة من الوقود للخط الثاين .علم ًا ب�أن ال�شركة قامت مبخاطبة �شركة
�أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1431/06/23هـ (املوافق 2010/06/06م) للح�صول على الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين مل�شروع التو�سعة وما زالت ال�شركة
تنتظر قرار �شركة �أرامكو ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة .علم ًا ب�أن وزارة البرتول والرثوة املعدنية مل توافق على �أي تو�سعة مقرتحة من ال�شركة �أو تلتزم لها بتوفري
الوقود لأي خط �إنتاج جديد �سوا ًء قبل عملية الإكتتاب �أو بعده ،وال توجد �أي �ضمانات ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من ت�أمني الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط
الثانى مما قد ي�ؤدي �إلى �إغالق اخلط الثاين .وبالتايل �سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ،وعملياتها ،وو�ضعها املايل ،وقد ي�ؤثر �أي�ض ًا ب�شكل �سلبي وجوهري على
العوائد املتوقعة للمكتتبني� ،أو �إلى خ�سارة املكتتبني لكامل ا�ستثماراتهم بال�شركة.
 2 22 -22 -2المخاطر التشغيلية وأحداث القوة القاهرة
تقوم ال�شركة بت�شغيل من�ش�أة �صناعية كبرية لإنتاج وتوزيع جميع �أنواع اال�سمنت وم�شتقاته� .إن ت�شغيل م�صنع بهذا احلجم معر�ض ملخاطر ت�شغيلية كبرية تكون
م�صاحبة عادة لن�شاطات ال�شركات ال�صناعية مبا يف ذلك احلوادث ال�صناعية والظروف اجلوية غري االعتيادية �أو غري املتوقعة وغريها من املخاطر البيئية .كما
قد تكون ال�شركة �أو �شركتها التابعة وعملياتهما عر�ضة لأحداث قوة قاهرة �أخرى مثل الكوارث الطبيعية� ،أو حلوادث ت�شغيلية مثل ق�صور �أداء �أو توقف خطوط
الإنتاج �أو ت�أخر ت�سليم طلبيات �أو معدات �أو تعطل وعدم ا�ستالم قطع غيار ملعدات الإنتاج وتوليد الطاقة واملياه واجهزة احلا�سب الآيل.
وقد ت�سبب تلك املخاطر والأحداث �أ�ضرار ًا كبریة مبرافق ال�شركة �أو �شركتها التابعة ،وقد ت�ؤدي �إلى توقف العملیات الإنتاجیة وتخل بقدرة ال�شركة �أو �شركتها
التابعة على تورید منتجاتها وتلبية متطلبات عمالئها وبالتايل ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلیة ونتائج عملیاتها وو�ضعها املايل.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالنقل
تعتمد ال�شركة على خدمات النقل لإمدادها بالوقود واملواد الأولية الداخلة يف �صناعة اال�سمنت وكذلك لتو�صيل منتجاتها �إلى عمالءها ،لذا فان �أي ا�ضطراب قد
تتعر�ض له هذه اخلدمات ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا ب�صورة م�ؤقتة على قدرة ال�شركة على ت�صنيع اال�سمنت وعلى تزويد العمالء مبنتجاتها وبالتايل ميكن �أن ي�ؤدي ذلك
�إلى ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة �أو نتائج عملياتها الت�شغيلية �أو و�ضعها املايل العام.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بعيوب المنتج
تخ�ضع منتجات ال�شركة �إلى الرقابة على مدار مراحل عملية االنتاج بوا�سطة خمترب مراقبة جودة متطور مت �إن�شا�ؤه يف موقع امل�صنع .كما تتحقق ال�شركة من تطابق
منتجاتها مع معايري هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية  SASOواجلمعية الأمريكية لالختبار واملواد .ASTM
على الرغم من تطبيق الإجراءات الرقابية املذكورة ال ت�ستطيع ال�شركة ا�ستبعاد حدوث عيوب بجودة املنتجات ،وقد يكون لتلك العيوب �آثار �سلبية على �سمعة
ال�شركة ون�شاطاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وفر�ص جناحها �أو قدرتها على حتقيق �أهدافها.
 2 22 -22 -2مخاطر متعلقة بسياسات المخزون
لي�س لدى ال�شركة معلومات عن قدم املخزون وال �سيا�سة ر�سمية للمخزون� .إن عدم توفر هذه املعلومات ،قد ي�ؤدي �إلى عدم التنبه للبطء يف حركة املخزون وقدمه،
مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2مخاطر قرارات اإلدارة
تعتمد نتائج �أعمال ال�شركة ب�شكل رئي�س على قدرة �إدارتها يف اتخاذ القرارات ال�صحيحة واملنا�سبة فيما يتعلق ب�أعمالها وب�أن�شطتها ،وهي تبني قراراتها على ما
اكت�سبه فريق عملها من خربات حملية وعاملية يف جمال �أعمال ال�شركة .وكما هو احلال لأي �شركة ،تقوم �إدارة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية باتخاذ القرارات
بعد درا�سة كافة الأمور بعناية وتقدير ت�أثريها م�ستقبال على ال�شركة .ويف حال قامت ال�شركة باتخاذ القرارات اخلاطئة يف ما يتعلق ب�أعمالها ،فقد ينعك�س ذلك
�سلب ًا على �أداء ال�شركة وربحيتها ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2االعتماد على موظفين رئيسيين
يعتمد منو ال�شركة على قدرتها على ا�ستقطاب املوارد الب�شرية امل�ؤهلة واحلفاظ عليها .كما �أن عمليات ال�شركة وم�شاريعها امل�ستقبلية ت�ستند �إلى حد كبري على
موا�صلة قيادة ال�شركة وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني وغريهم من املهنيني والفنيني العمل لديها .ف�إذا خ�سرت ال�شركة خدمات �أي من املوظفني الرئي�سيني ومل تتمكن
من تعيني بديل منا�سب فور�أً� ،أو �إذا مل تتمكن ال�شركة من احلفاظ على عدد كاف من املوظفني املنا�سبني ،فهذا قد ي�ؤدي �إلى تعطيل �أعمال ال�شركة وي�ؤثر �سلب ًا
على فر�ص عملها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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 2 2 2 -22 -2مخاطر أخطاء الموظفين
و�ضعت ال�شركة �ضوابط ًا لأعمال موظفيها من خالل الرقابة الداخلية ،وذلك حلماية ال�شركة من �أخطاء املوظفني التي قد ينتج عنها خرق لأية �أنظمة �أو قوانني
�سارية ،مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى فر�ض عقوبات �أو التزامات مالية على ال�شركة �أو ي�سبب �ضرر ًا ل�سمعتها .وبالرغم من ذلك ،فال ت�ضمن ال�شركة عدم حدوث مثل
تلك الأخطاء التي قد ت�شمل القيام ب�أن�شطة غري نظامية �أو �سوء ا�ستخدام املعلومات �أو �إف�شاء معلومات �سرية �أو التورط يف ن�شر معلومات م�ضللة �أو عدم التقيد
بال�ضوابط الداخلية .وحيث �أن ال�شركة ال ت�ستطيع دائم ًا منع �أخطاء املوظفني فهي ال ت�ستطيع �ضمان �أن تلك الأخطاء لن ت�ؤثر �سلب ًا على �أداء ال�شركة ونتائج
عملياتها.
 2 2 2 -22 -2اإلنشاء والتطوير
تعمل ال�شركة على تطوير م�شروع جديد من �أجل زيادة طاقتها الإنتاجية .وقامت ال�شركة برت�سیة م�شاریع هند�سیة على �شركة ذات خربة يف �إن�شاء م�صانع
الإ�سمنت .غری انه لی�س ثمة ت�أكید ب�أن �أداء املقاولنی �سیتوافق مع العقود املربمة معهم� ،أو ب�أن امل�شروع لن يواجه �صعوبات غری متوقعة وزیادات يف التكلفة
وت�أخریات� ،سواء كانت تلك ال�صعوبات والتكالیف والت�أخریات ناجمة عن مقاويل م�شاریع ت�سلیم مفتاح� ،أو عن �أطراف خارجیة� ،أو ب�سبب التغیریات التي تطلبها
ال�شركة .ويف حالة حتقق �أيا من تلك ال�صعوبات �أو زيادة التكالیف �أو الت�أخریات ،فقد یكون لها �أثر �سلبي هام على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �إ�ستثمار ال�شركة يف امل�شروع اجلديد لزيادة طاقتها الإنتاجية يخالف بع�ض بنود عقد القر�ض املربم بني ال�شركة و�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي مما قد ي�ؤدي �إلى حالة تق�صري و�إعتبار القر�ض املقدم م�ستحق الأداء والوفاء ،وقد �أفاد ال�صندوق يف خطابه املوجه لل�شركة بتاريخ 1433/01/10هـ
(املوافق 2011/12/06م) ب�أنه لي�س ثمة م�صروفات ر�أ�سمالية متجاوزة ل�شروط عقد القر�ض �إلى تاريخ خطابهم ،وقد قامت ال�شركة مبخاطبة ال�صندوق مرة
�أخرى بتاريخ 1433/07/06هـ (املوافق 2012/05/27م) لتحديث اخلطاب املذكور ،ومل تتلقى حتى تاريخ هذه الن�شرة على رد من ال�صندوق على طلبها (ف�ض ًال
راجع ق�سم "املعلومات القانونية").
 2 2 2 -22 -2مخاطر استخدام متحصالت االكتتاب
من املتوقع �أن تبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب ( )872.000.000ريال حيث �ست�ستخدم ال�شركة ( )1مبلغ ( )692.905.000ريال لت�سديد دفعات ت�سهيالت
ائتمانية ح�صلت عليها ال�شركة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ومن البنك العربي الوطني والتي ت�شمل مبلغ ( )237.145.863ح�صلت عليه ال�شركة
لتمويل خط الإنتاج الثاين و( )2مبلغ ( )179.095.000ريال لتمويل خط الإنتاج الثاين.
�سوف ت�ستخدم ال�شركة مبلغ ( )179.095.000ريال من متح�صالت االكتتاب بالإ�ضافة �إلى مبلغ ( )237.145.863ريال ح�صلت عليه عن طريق قرو�ض
�سيتم ت�سديدها من متح�صالت االكتتاب ومبلغ ( )86.404.137ريال من ال�شركة� ،أي �إجمايل ( )502.645.000ريال لتمويل خط االنتاج الثاين لإنتاج الكلنكر
املقاوم للأمالح واحتياجات هذا اخلط من ر�أ�س مال عامل .يتطلب التو�سع يف الإنتاج احل�صول على كميات �إ�ضافية من الوقود واحل�صول على تراخي�ص عدة
ت�صدرها جهات حكومية خمتلفة (ف�ض ًال راجع فقرة "تراخي�ص وت�صاريح اخلط الثاين" من ق�سم "املعلومات القانونية").
وقد خاطبت ال�شركة �شركة �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1431/06/23هـ (املوافق 2010/06/06م) للح�صول على الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين
وما زالت تنتظر قرار �شركة �أرامكو ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة .علم ًا ب�أن وزارة البرتول والرثوة املعدنية مل توافق على �أي تو�سعة مقرتحة من ال�شركة �أو
تلتزم لها بتوفري الوقود لأي خط �إنتاج جديد �سوا ًء قبل عملية الإكتتاب �أو بعده ،ال توجد �أي �ضمانات ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من ت�أمني الكميات الالزمة من
الوقود لت�شغيل اخلط الثاين .و�سوف تتخذ ال�شركة الإجراءات الالزمة للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة عند اكتمال �إن�شاءات خط الإنتاج الثاين ،لكن لي�س هناك
�أي �ضمان ب�أن ال�شركة �سوف حت�صل عليها.
ويف حال عدم قدرة ال�شركة على توفري الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين و�/أو ت�أمني الرتاخي�ص الالزمة للخط الثاين ،ف�إن ال�شركة قد تقوم
ب�إغالق اخلط الثاين مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ،مما قد ي�ؤثر �أي�ض ًا ب�شكل �سلبي جوهري على العوائد
املتوقعة للمكتتبني� ،أو �إلى خ�سارة املكتتبني لكامل ا�ستثمارهم يف ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2االستثمار في العراق
تنوي ال�شركة اال�ستثمار يف معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق اململوك بالكامل من قبل ال�شركة العراقية العامة لال�سمنت احلكومية .مت ان�شاء معمل ا�سمنت كبي�سة يف
�أوائل الثمانينات وتعر�ض لل�ضرر جراء احلروب التي �شهدتها العراق يف ال�سنوات املا�ضية .قررت احلكومة العراقية عر�ض م�صانع الإ�سمنت للقطاع اخلا�ص بنظام
ال  BOTوذلك ليتحمل امل�ستثمر كلفة �إعادة ت�أهيل امل�صنع لإنتاج الطاقة الت�صميمية ،وبعد �إنتهاء مدة العقد تعود ملكية امل�صنع للدولة .يف 2009/12/20م ،مت
منح عقد ت�أهيل معمل ا�سمنت كبي�سة ملدة � 15سنة تنتهي يف 2024/12/19م ل�شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة .وبنا ًء على
رغبة ال�شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة يف دخول �شريك ذو خربة يف هذا املجال ،مت دعوة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية،
وعليه� ،سوف يتم ا�ستثمار ال�شركة يف معمل ا�سمنت كبي�سة عن طريق �شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة.
يف تاريخ 2011/12/15م� ،أبرمت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار اململوكة بن�سبة  %50من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية اتفاقية ا�ستحواذ وم�شاركة
مع مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة ل�شراء ما ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة اال�سمنت وت�أهيل
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امل�شاريع ال�صناعية وامل�شاركة يف �إدارتها .ووفق ًا التفاقية اال�ستحواذ وامل�شاركة وتعديالتها والتعهدات الالحقة من قبل مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة� ،ستمتلك �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بوا�سطة �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت التي متلكها بن�سبة  %100ما
ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة اال�سمنت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية ،وال زالت �إجراءات نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة لدى ال�سلطات املخت�صة يف العراق (ف�ض ًال راجع فقرة "االتفاقية بخ�صو�ص اال�ستحواذ على ح�صة يف ال�شركة الرائدة
للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية" من ق�سم "املعلومات القانونية") .وعند انتهاء �إجراءات نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة� ،سوف تقوم �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت ب�إكمال مراحل الت�أهيل للم�صنع ،و�سوف تكون ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
م�س�ؤولية الإدارة الفنية والت�سويقية للم�صنع .وقامت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بدفع مبلغ  10مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل  37.5مليون
ريال �سعودي كدفعة مقدمة مقابل التعهد ب�إرجاع هذا املبلغ �إلى �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار يف حالة مل يتم نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة
للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة �إلى ال�شركة العاملية ل�صناعة اال�سمنت .وتتوقع ال�شركة ان يكون ن�صيبها من تكاليف �إعادة الت�أهيل 120
مليون ريال و�سوف ت�ستحق ن�سبة  %25.5من الأرباح خالل فرتة العقد �أي حتى دي�سمرب 2024م.
بد�أت �إعادة ت�أهيل معمل ا�سمنت كبي�سة ،ويتوقع �أن يبد�أ العمل به مبعدل �إنتاج  0.77مليون طن خالل عام 2012م من طاقته املحددة  2.0مليون طن ،و�سوف
يتم �إعادة ت�أهيل معمل كبي�سة بحيث ي�صل معدل �إنتاج اال�سمنت �إلى  1.82مليون طن من اال�سمنت والكلنكر خالل عام 2014م ،حيث �سي�شمل ذلك �إقامة حمطة
كهرباء جديدة ورفع م�ستوى خط �إنتاج الكلنكر وطاحونة اال�سمنت.
�إن اال�ستثمار يف معمل ا�سمنت كبي�سة �سيكون عر�ضة ملخاطر تقلبات العملة وخماطر قانونية وخماطر اقت�صادية �أخرى ترتبط ب�أي ا�ستثمار خارجي ب�شكل
عام .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيكون اال�ستثمار هذا عر�ضة ملخاطر �سيا�سية واقت�صادية ،حيث مر العراق بفرتة طويلة من انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي �أدى �إلى
تدهور اقت�صادي ،ورغم التح�سن الن�سبي يف الو�ضع االقت�صادي والأمني يف ال�سنوات الأخرية� ،إال �أنه لي�س هناك �أية �ضمانات ب�أن العراق لن ي�شهد املزيد من
اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف امل�ستقبل وبالتايل تدهور ًا يف الو�ضع االقت�صادي والأمنيمرة �أخرى.
عالوة على ذلك ،ف�إن عملية �إعادة ت�أهيل معمل ا�سمنت كبي�سة �ست�شمل موردين خارجيني متعاقد معهم ،وال يوجد �أية �ضمانات ب�أن عملية �إعادة الت�أهيل هذه
�ستتم �ضمن اجلدول الزمني املحدد �أو بنف�س امليزانية ،كما و�إنه ال يوجد �أية �ضمانات ب�أن ال�شركة �ست�ستطيع بيع الكميات امل�ستهدفة من منتجات اال�سمنت بعد
عملية �إعادة الت�أهيل.
ان حدوث �أي من هذه العوامل قد ي�ؤثر على قدرة ال�شركة بتحقيق الأداء املن�شود ،وبالتايل قد ت�ؤثر �سلب ًا على �آفاق ال�شركة امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها
املايل.
هذا والزال نقل وحتويل ح�ص�ص ملكية ال�شركة الغري مبا�شرة يف ال�شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة (املالكة لعقد ت�أهيل
وت�شغيل معمل كبي�سة) لدى ال�سلطات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية ("ح�ص�ص امللكية") ومل تنتهي حتى تاريخه .وال�شركة حالي ًا تتابع مع اجلهات املخت�صة
لنقل وحتويل ح�ص�ص امللكية� ،إال انه ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�أن ال�سلطات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية �سوف توافق على نقل وحتويل ح�ص�ص
امللكية �إلى ال�شركة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة قد تكون جوهرية على �آفاق ال�شركة امل�ستقبلية وخططها التو�سعية يف العراق .ويف حال عدم احل�صول على
املوافقات املطلوبة فيحق ل�شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار املطالبة ب�إعادة الدفعة املقدمة البالغة  10مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل  37.5مليون ريال
�سعودي ،حيث �أن ح�صة ال�شركة من الدفعة املقدمة تبلغ  5مليون دوالر �أي ما يعادل  18.75مليون ريال.
كذلك ال ميكن لل�شركة حتديد الوقت الذي �سوف توافق فيه ال�سلطات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية على نقل وحتويل ح�ص�ص امللكية �إلى ال�شركة ،هذا ويف حالة
عدم موافقة اجلهات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية على نقل وحتويل ح�ص�ص امللكية ،ف�إن ال�شركة ال تتوقع �أي ت�أثري جوهري على ن�شاط ال�شركة احلايل �أو على
نتائج عملياتها وو�ضعها املايل (ف�ض ًال راجع فقرة "الإتفاقية بخ�صو�ص اال�ستحواذ على ح�صة يف ال�شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية"
من ق�سم "املعلومات القانونية") ،ولكن �سي�ؤثر ذلك على خطط تو�سع ال�شركة يف ال�سوق العراقي.
 2 2 2 -22 -2محدودية البيانات المالية السابقة
ت�أ�س�ست ال�شركة عام 2006م حيث بد�أ �إنتاجها التجاري يف دي�سمرب 2008م ،كما وت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف عام 2007م ،وبد�أ �إنتاجها
التجاري يف الثلث الأخري من عام 2009م .تنوي ال�شركة �إن�شاء خط �إنتاج ثاين لإنتاج الكلنكر والإ�سمنت املقاوم للأمالح ،بد�أ تنفيذه يف الربع الثاين من عام
2011م ،ومن املتوقع �أن يبد�أ �إنتاج الت�شغيلي للكلنكر يف الثلث الأخري من عام 2012م ،كما ولدى ال�شركة م�شاريع وخطط تو�سعية �أخرى ت�شمل الإ�ستثمار يف معمل
ا�سمنت كبي�سة يف العراق.
لدى ال�شركة قوائم مالية مدققة عن ال�سنوات املالية من عام 2006م �إلى عام 2011م والربع الأول والثاين من عام 2012م ،غري انه من املحتمل ان ال متثل تلك
القوائم املالية �أ�سا�س ًا مفيد ًا لتقييم االداء املايل امل�ستقبلي لل�شركة ونتائج عملياتها �أو لكي يتخذ امل�ستثمرون املحتملون على �أ�سا�سها قرار ًا ب�ش�أن �شراء الأ�سهم.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة برخصة محجر مواد خام
تزاول ال�شركة عملها يف الوقت احلايل مبوجب رخ�صة حمجر مواد خام ب�أ�سم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة .وقد ت�ضمنت
رخ�صة حمجر مواد اخلام �شرط ًا ن�ص على �ضرورة �أن تقوم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة بت�أ�سي�س ال�شركة لتملك كامل
امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع اال�سمنت وطرح  %50من �أ�سهمها لالكتتاب العام ونقل الرخ�صة �إليها .وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل
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الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد طرح خم�سني يف املائة من �أ�سهمها لالكتتاب و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق املالية (تداول) .وال�شركة حالي ًا على توا�صل مع وزارة البرتول
والرثوة املعدنية لنقل رخ�صة حمجر مواد خام يف املوعد املحدد� ،إال انه ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�أن رخ�صة حمجر مواد خام �سيتم نقلها يف املوعد
املحدد �إلى ال�شركة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة قد تكون جوهرية على ن�شاط ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
 2 2 2 -22 -2التراخيص والتصاريح
يتعني على ال�شركة احل�صول والإبقاء على تراخي�ص وت�صاريح وموافقات نظامية مالئمة فيما يتعلق ب�أن�شطتها� .إن بع�ض هذه الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات
حمددة املدة ويجب جتديدها ب�صفة دورية ،كما و�إن معظمها تن�ص على �شروط ومتطلبات على ال�شركة التقييد بها� .إذا عجزت ال�شركة عن جتديد هذه الرتاخي�ص
�أو الت�صاريح �أو املوافقات �أو �إذا مت تعليق �أو �إنهاء �أي منها �أو تعديل �أي من �شروطها �أو متطلباتها ،قد يرتتب عليه ب�أن تكون ال�شركة مطالبة ب�إيقاف بع�ض عملياتها
مما قد يرتتب عليه انقطاع يف عمليات الت�شغيل والإنتاج �أو تكبد تكاليف �إ�ضافية ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة قد تكون جوهرية على ن�شاط ال�شركة و�آفاقها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2السعودة
يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجه ًا حكومي ًا يطلب من ال�شركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية توظيف عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني �ضمن طاقم
عمالتها .ووفق ًا لتعميم وزارة العمل ال�صادر بتاريخ 1423/5/1هـ (املوافق 2002/8/10م) ،يتعني احل�صول على �شهادة بذلك من وزارة العمل .وقد تقرر وزارة
العمل فر�ض �سيا�سات �سعودة �أكرث �شدة يف امل�ستقبل.
تلزم وزارة العمل ال�شركات ال�صناعية احل�صول على �شهادة ال�سعودة و�أن تكون ن�سبة ال�سعودة  %30على الأقل يف ال�شركة وتكون لل�شركة خطة لل�سعودة تتعهد
مبوجبها كتابي ًا برفع تلك الن�سبة ،ويف مقابل ذلك ي�سمح لل�شركة بنقل كفاالت العاملني غري ال�سعوديني �إليها ،وا�ستقدام املزيد منهم.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة ت�ستويف حالي ًا متطلبات ال�سعودة حيث �أنها م�صنفة بدرجة الأخ�ضر ح�سب م�ستخرج نطاقات بتاريخ 2012/10/21م وبن�سبة توطني
بح�ساب متو�سط �آخر ثالثة �أ�شهر يف حدود  ،%34.08وتعتزم زيادة �أعداد املوظفني ال�سعوديني بالتدريج على خمتلف امل�ستويات ،لكن ال توجد �ضمانات ب�أنها
�ست�ستطیع الوفاء بذلك م�ستقب ًال �أو باملتطلبات امل�ستقبلیة التي قد تطلبها اجلهات املعنیة� ،إذ من املمكن �أن تفر�ض اجلهات املخت�صة ،م�ستقب ًال ،على امل�ؤ�س�سات
وال�شركات �سيا�سات �سعودة �أكرث ت�شدد ًا تلزمهم بالتقيد بنظام العمل والذي ي�شرتط �أن يكون احلد الأدنى لن�سبة ال�سعوديني الالزم توظيفهم من قبل القطاع
اخلا�ص يف اململكة ( .)%75وت�شمل عقوبات عدم تطبیق متطلبات ال�سعودة تعلیق �إ�صدار ت�أ�شریات العمل لغري ال�سعوديني �أو تخفی�ض الأعداد املطلوبة من ال�شركة
�أو تعليق املوافقة على نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني �أو ا�ستبعاد ال�شركة من امل�شاركة يف املناق�صات احلكومیة �أو حرمانها من احل�صول على قرو�ض حكومیة،
الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية ومركزها املايل.
 2 2 2 -22 -2التأمين
حتتفظ ال�شركة مبا تعتقد �أنه غطاء ت�أميني كاف ومالئم ملختلف �أعمالها .ولكن ال ميكن �أن تعطي ال�شركة �أي ت�أكيد ب�أن الغطاء الت�أميني �سيكون كافي ًا يف كل
احلاالت .فمث ًال قد تقع �أحداث يف امل�ستقبل ال يكفي الغطاء الت�أميني لتغطيتها� ،أو قد تكون غري م�شمولة يف بولي�صة الت�أمني ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها الت�شغيلية وو�ضعها املايل العام.
 2 2 2 -22 -2مخاطر التمويل
�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض �صناعي مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وافقت مبوجبه على منح رهن كامل م�صنع ال�شركة احلايل بجميع �آالته ومعداته
ومبانيه وملحقاه و�أنظمة ال�سالمة والوقاية من الأخطار فيه و�أثاثه والتجهيزات املكتبية فيه وو�سائل النقل التابعة له� .إذا خالفت ال�شركة �أي بند من بنود عقد هذا
القر�ض ،ومل حت�صل على �إعفاء من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على هذه املخالفة ،فقد يطلب ال�صندوق �سداد القر�ض على الفور و�/أو يقوم مب�صادرة
املوجودات املرهونة .ويجدر الذكر �أن ال�شركة قد جتاوزت م�سبق ًا بع�ض تعهدات هذا القر�ض وح�صلت على �إعفاء من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
بتاريخ 1433/01/10هـ (املوافق 2011/12/06م) عليها ،وقد خاطبت ال�شركة ال�صندوق مرة �أخرى بتاريخ 1433/07/06هـ (املوافق 2012/05/27م)
لتحديث هذا الإعفاء ،ومل تتلق حتى تاريخ هذه الن�شرة الرد من ال�صندوق على طلبها (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية") ،ويف حال �أن ال�شركة مل ت�ستطيع
احل�صول على هذا الإعفاء ،فقد يطالب ال�صندوق ال�شركة ب�سداد جميع �أق�ساط القر�ض فور ًا ،و�إذا مل ت�سدد ال�شركة ،فيمكن لل�صندوق اال�ستحواذ على موجودات
ال�شركة املرهونة وبيعها ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل كما وقد ي�ؤدي �إلى توقف �أعمالها بالكامل.
ولدى ال�شركة �أي�ض ًا ت�سهيالت متويل من البنك العربي الوطني ،ويف حال تعرثها يف الدفع �سي�ؤدي ذلك الحتمال ت�سييل الرهن بالإ�ضافة �إلى ما قد تتعر�ض له من
القيود واحلدود املعتادة ب�ش�أن قدرتها على احل�صول على املزيد من الديون �أو اخل�ضوع لتعهدات مالية �صارمة منها الوفاء بن�سب مالية حمددة.
�إذا �أخلت ال�شركة بتعهدات دين من الديون يف امل�ستقبل ،فقد يطالب املقر�ضون ال�شركة ب�سداد الدين على الفور ،ويف حالة وجود �ضمان لدين ،فيمكنهم اال�ستحواذ
على موجودات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا �أعلن �أي مقر�ض �أن دينه م�ستحق ،فمن املرجح �أن يتمكن مقر�ضو ال�شركة الآخرون املطالبة ب�سداد ديونهم على
الفور ،ويف هذه احلالة ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من الو�صول �إلى م�صادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�سداد تلك الديون ،وقد يكون لأي من هذه العوامل
ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل.
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 2 2 2 -22 -2توفر التمويل اإلضافي مستقب ً
ال
قد حتتاج ال�شركة �إلى متويل �إ�ضايف يف امل�ستقبل ،وعليه ف�إن �أي ت�أخري �أو �إخفاق يف ت�أمني هذا التمويل عند احلاجة� ،أو توفر التمويل ولكن ب�شروط غري مواتية،
قد ي�ؤثر �سلب ًا على تنفيذ �أعمال ال�شركة.
كما تعتمد احتیاجات ال�شركة التمویلیة على ر�أ�سمالها وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملیاتها وتدفقاتها النقدیة ،وال میكن �إعطاء �أي ت�أكید ب�أن ال�شركة �ستتمكن من
احل�صول على التمویل الالزم يف الوقت املنا�سب و� /أو ب�شروط مقبولة �إن دعت حاجة ال�شركة لذلك.
 2 2 2 -22 -2مطابقة تمويل الشركة من البنك العربي الوطني للشريعة اإلسالمية
على الراغبني يف الإ�ستثمار يف ال�شركة مالحظة �أنه بالرغم من �أن اللجنة ال�شرعية يف البنك العربي الوطني �أ�صدرت فتوى ت�ؤكد فيها �أن القرو�ض التي ح�صلت
عليها ال�شركة من البنك العربي الوطني (القرو�ض) متوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية� ،إال �أن هذه الفتوى لي�ست ملزمه لأية حمكمة �أو جلنة ق�ضائية �سعودية.
وبناء عليه ،ف�إنه لي�س هناك �أي �شخ�ص (مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،ال�شركة) ميكن �أن يقدم �أية ت�أكيدات ب�أن القرو�ض متوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وعلى
وجه اخل�صو�ص لي�س هناك من ت�أكيد ب�ش�أن الفتوى ال�صادرة عن جلنة البنك العربي الوطني بخ�صو�ص القرو�ض ،كما �أنها تخ�ضع للتغيري وميكن معار�ضتها من
قبل فقهاء �آخرين .وبناء عليه ،لي�س هناك �أي ت�أكيد ب�أن القرو�ض متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف حال �صدور فتوى �شرعية مغايرة.
 2 2 2 -22 -2مخاطر النمو والتوسعة
تت�ضمن �إ�سرتاتيجية ال�شركة خطط ًا تو�سعية وتطويرية يف اخلدمات والأعمال ت�ستند على توقعات ومناذج وتقديرات .ولكن ال تتوفر �أية �ضمانات �أن هذه التوقعات
والنماذج والتقديرات �صحيحة �أو غري معيبة �أو غري ذلك ،وبالتايل قد يكون لذلك �آثار �سلبية على �أن�شطة عمل ال�شركة وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتقييم
�أعمالها امل�ستقبلية .وعالوة على ذلك ،ف�إن م�ستقبل ال�شركة �سوف يعتمد جزئي ًا على قدرتها على �إدارة منوها بطريقة مربحة .و�سوف حتتاج الإدارة العليا لتو�سيع
العمليات من خالل حتقيق النمو املطلوب واحلفاظ على العمالء احلاليني وجذب عمالء جدد وتعيني املوظفني وتدريبهم واالحتفاظ بهم و�إدارة �ش�ؤونهم على
نحو فعال وكذلك يف عمليات دعم العمالء ونظم الرقابة املالية .ف�إذا كانت ال�شركة غري قادرة على �إدارة هذا النمو ف�إن ذلك قد ينعك�س �سلب ًا على �أن�شطة عملها
ونتائجها املالية.
 2 2 2 -22 -2الشهرة المقيدة في دفاتر شركة اسمنت المنطقة الشمالية
لدى ال�شركة يف قوائمها املالية �شهرة من�سوبة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ناجتة عن عملية التوزيع واال�ستحواذ لأ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
(ف�ض ًال راجع ق�سم "عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)") .ان �أي تغيري �سلبي يف الأداء املايل ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
�سي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف ال�شهرة املقيدة يف القوائم املالية ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية واملن�سوبة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وعليه على الأداء املايل
لل�شركة .وحتديد ًا ،ان �أي انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة �سي�ؤدي الى انخفا�ض مماثل يف ربحية ال�شركة.

 2 22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق وقطاع اإلسمنت
 2 22 -22 -2عوامل العرض والطلب
تت�أثر �صناعة الإ�سمنت يف اململكة بعدد من العوامل التي ت�ؤثر يف العر�ض والطلب على الإ�سمنت ،مبا يف ذلك �إنتاج القطاع ،والطاقة الإنتاجية الزائدة عن احلاجة
وت�صرفات ال�شركات املناف�سة ،وهذا قد ي�ؤثر بدوره على الأ�سعار التي ميكن �أن حتددها ال�شركة ملنتجاتها وبالتايل على هوام�ش ربحها.
 2 22 -22 -2المنافسة داخل السوق السعودي
تعمل ال�شركة يف قطاع يت�سم باملناف�سة ال�شديدة ،حيث بلغ عدد �شركات الإ�سمنت العاملة داخل اململكة � 14شركة ،وال يوجد ت�أكيد وا�ضح على �أن ال�شركة �ستكون
قادرة على املناف�سة بفعالية يف مواجهة املناف�سني يف احلا�ضر وامل�ستقبل .فمع ا�ستمرار فر�ض القيود على ت�صدير الإ�سمنت ،ف�إن ال�سوق قد ي�صل �إلى مرحلة
الإ�شباع يف حال زيادة العر�ض على الطلب من الإ�سمنت (ف�ض ًال راجع ق�سم "نبذة عامة عن ال�سوق والقطاع") .ورغم �أن ال�شركة ترى �أنها حتظى مبزايا تناف�سية
عديدة مقارنة مع مناف�سيها ،ورغم �أن عوائق دخول ال�سوق متعددة ،فقد يتوفر للجهات املناف�سة قدر �أكرب من املوارد املتاحة لهم مقارنة مبوارد ال�شركة ،كما �أن
التغريات يف البيئة التناف�سية �أو يف �سيا�سات الت�سعري من جانب اجلهات املناف�سة قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض �إيرادات ال�شركة �أو خ�سارة جزء من ح�صتها يف ال�سوق،
وجميع هذه العوامل ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا �إلى حد كبري على �أن�شطة العمل ،ونتائج العمليات ،والأداء املايل لل�شركة.
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 2 22 -22 -2المنافسة في األردن
�أن ال�شركة من خالل �شركتها التابعة تواجه مناف�سة �شديدة يف ال�سوق الأردين ،وهذا ب�سبب انخفا�ض ا�ستهالك الإ�سمنت يف الأردن .ورغم �أن �أ�سعار �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) تناف�سية جد ًا يف ال�سوق الأردين� ،إال �أن �أي انخفا�ض م�ستقبلي يف ا�ستهالك الإ�سمنت قد ي�ؤدي �إلى ا�شتداد املناف�سة وتخفي�ض الأ�سعار يف �سبيل
اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب من ال�سوق ،مما قد ي�ؤثر على الأداء املايل ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف ال�شهرة املقيدة يف دفاتر �شركة
ا�سمنت املنطقة ال�شمالية واملن�سوبة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وعلى الأداء املايل لل�شركة .وعالوة على ذلك ،فقد يتوفر للجهات املناف�سة قدر �أكرب من
املوارد املتاحة لهم مقارنة مبوارد �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) .فالتغريات يف البيئة التناف�سية �أو يف �سيا�سات الت�سعري من جانب اجلهات املناف�سة قد ت�ؤدي
�إلى انخفا�ض �إيرادات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �أو خ�سارة جزء من ح�صتها يف ال�سوق ،وجميع هذه العوامل ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا �إلى حد كبري على �أن�شطة
العمل ،ونتائج العمليات ،والأداء املايل ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية.
 2 22 -22 -2األنظمة البيئية
ح�صلت ال�شركة على �شهادة موافقة بيئية من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ملزاولة ن�شاطها بتاريخ 1429/01/27هـ (املوافق 2008/02/05م) �ستكون
متوفرة للعموم �ضمن امل�ستندات املتاحة للمعاينة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ستندات املتاحة للمعاينة") ،وتخ�ضع ال�شركة لأنظمة ولوائح حماية البيئة يف اململكة،
و�سوف تتعر�ض ال�شركة للغرامات والعقوبات يف حالة �إحلاقها �أي �أ�ضرار بالبيئة �أو ارتكابها ملخالفات بيئية خطرية .ويحق للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة،
وهي اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق و�إدارة الأنظمة البيئية ،مبح�ض اختيارها املطلق ايقاف �أو تعليق �أن�شطة ال�شركة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم� ،إذا �أخفقت ال�شركة بااللتزام
بالتعليمات التي تتطلب ت�صحيح �أو �إيقاف العمليات التي ت�سبب �أ�ضرار ًا للبيئة.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة تبدي عناية خا�صة بامل�سائل املتعلقة بالبيئة وال�سالمة وال�صحة واجلودة� ،إال �أنه لي�س هناك �ضمان بذلك وخ�صو�ص ًا يف ظل التغيريات
املحتملة يف اال�شرتاطات البيئية ،والتف�سريات املتغرية للأنظمة واللوائح املتعلقة بالبيئة من قبل امل�شرعني واملحاكم� ،أو عند اكت�شاف ظروف بيئية غري معروفة
يف ال�سابق ،وكذلك خماطر القرارات احلكومية بفر�ض التزامات بيئية �إ�ضافية على مواقع ال�شركة� ،أو تبني معايري بيئية �أ�شد �صرامة من قبل الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة.
ومن هذا املنطلق ،ف�أي من هذه التطورات قد ي�ؤدي �إلى تكاليف وم�س�ؤوليات بيئية متزايدة على ال�شركة قد تتطلب م�صاريف ر�أ�سمالية هامة� ،أو قد ي�ؤدي �إلى فر�ض
قيود على الأعمال الت�شغيلية لل�شركة مما قد يكون له �أثر �سلبي هام على �أن�شطة العمل ،ونتائج العمليات ،والأداء املايل لل�شركة.
 2 22 -22 -2األوضاع االقتصادية في المملكة العربية السعودية
يعتمد �أداء ال�شركة امل�ستقبلي على الأو�ضاع االقت�صادية يف اململكة العربية ال�سعودية والأو�ضاع االقت�صادية الإقليمية والعاملية التي ت�ؤثر بدورها على اقت�صاد اململكة
والدول املجاورة .وتت�أثر �أعمال ال�شركة �إلى حد كبري بقطاع البناء والعقار والت�شييد ،و�أداء هذا القطاع يرتبط بعائدات النفط والغاز وبالإنفاق احلكومي يف القطاع
العام واال�ستثمارات التي ترعاها الدولة ،والتي ت�ؤدي �إلى زيادة ا�ستهالك الإ�سمنت .والتغيريات ال�سلبية� ،إن وجدت ،يف �سيا�سة احلكومة �أو يف و�ضع االقت�صاد
ال�سعودي خ�صو�ص ًا عند حدوث هبوط حاد يف �أ�سعار النفط ميكن �أن ت�ؤثر على فر�ص الأعمال التجارية لل�شركة وبالتايل قد يكون لذلك �أثر �سلبي جوهري على
�أن�شطة العمل ،ونتائج العمليات ،والأداء املايل لل�شركة.
 2 22 -22 -2الحظر المفروض على تصدير اإلسمنت
يف يوليو 2008م فر�ضت احلكومة حظر ًا على ت�صدير الإ�سمنت �إلى خارج اململكة على كافة منتجي الإ�سمنت يف اململكة ،وقد مت تعديل هذا احلظر مبوجب الأمر
ال�سامي الكرمي رقم /3810م ب وتاريخ 1430/05/03هـ (املوافق 2009/04/28م) بحيث �سمح مل�صانع اال�سمنت بالت�صدير وفق ًا ل�ضوابط و�شروط حمددة من
�أهمها ما يلي:




 التزام املنتج ال�سعودي ببيع كي�س الإ�سمنت يف ال�سوق ال�سعودي (ت�سليم امل�صنع) ب�سعر  200ريال للطن ومبا يعادل  10رياالت للكي�س كحد اعلى.
 وجود خمزون ا�سرتاتيجي من اال�سمنت ال يقل عن ( )%10من الإنتاج ال�سنوي لكل م�صنع.
 ان تقوم كل �شركة ب�إعداد �سل�سلة الإمداد وحتديد املوزعني و�سعر البيع للم�ستهلك النهائي وتزويد وزارة التجارة وال�صناعة بها لت�سهيل عملية املتابعة.

يف فرباير 2012م ،اتخذت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا ب�إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر تنفيذ ًا ل�ضوابط ت�صدير الإ�سمنت والتي تن�ص على الت�أكد من �سد
احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�ض ،وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق املحلية .يعترب �سوق الت�صدير عن�صر ًا رئي�س ًا يف ا�سرتاتيجية ال�شركة احلالية وعلى املدى
الطويل ،حيث �أن الت�صدير ميثل كما يف دي�سمرب 2011م حوايل  %62من مبيعات ال�شركة ،وتعمل ال�شركة حالي ًا على زيادة طاقتها الإنتاجية من الكلنكر لت�صديرها
�إلى العراق .علم ًا ب�أن ال�شركة تقوم حالي ًا ببيع منتجاتها يف الأ�سواق املحلية حيث بنت عالقات جديدة مع عدد من العمالء املحليني وقد مثلت املبيعات املحلية كما
يف  30يونيو 2012م  %97من �إجمايل مبيعاتها ،لكن قد انخف�ضت مبيعاتها خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2012م بن�سبة  %26.7مقارنة مع الفرتة نف�سها
من عام 2011م ،كما وقد انخف�ضت ن�سبة �أكرب  5عمالء لل�شركة لعام 2011م من  %69.5من �إجمايل مبيعات ال�شركة يف عام 2011م �إلى  %19.4خالل فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف عام 2012م ،ومتثل ن�سبة �أكرب  5عمالء لل�شركة كما يف  30يونيو 2012م  %41.9من �إجمايل مبيعات ال�شركة (ف�ض ًال راجع فقرة "العمالء"
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من ق�سم "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية") .ان ا�ستمرار قرار توقيف الت�صدير وعدم ال�سماح لل�شركة بت�صدير منتجاتها قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة جوهرية على
�أعمالها امل�ستقبلية ونتائج عمليتها وقد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف ال�شهرة املقيدة يف دفاتر ال�شركة واملن�سوبة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 2 22 -22 -2مخاطر تقلبات سعر الصرف
تتمثل خماطر� أ�سعار �صرف العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقات جتارية مع �أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند بيع �أو �شراء ب�ضائع �أو
معدات ويف تذبذب قيمة اال�ستثمارات املالية اخلارجية ب�سبب التغري يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية .وحيث ان عمليات ال�شركة تتم بالريال ال�سعودي وعمالت
�أخرى لأن مبيعاتها ال تنح�صر على نطاق مدن اململكة العربية ال�سعودية وملا كان لدى ال�شركة ا�ستثمارات مالية خارج اململكة ،لذلك ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف �أ�سعار ال�صرف �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل لل�شركة.
 2 22 -22 -2تكاليف التمويل
يف حال ارتفاع تكاليف التمويل ب�صورة كبرية خا�صة يف حالة منو حجم التمويل� ،ستكون ال�شركة عر�ضة الحتمال تكبد تكاليف متويل عالية ،الأمر الذي قد ي�ؤثر
�سلب ًا على ربحية ال�شركة امل�ستقبلية وقدرتها على خدمة الدين.
 2 22 -22 -2تصدير الكلنكر إلى األردن
�إن �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) والتابعة بالكامل تقريب ًا لل�شركة هي العميل الأ�سا�سي لل�شركة ويربطهم عقد مدته � 15سنة لتوريد مواد الكلنكر التي تطلبها
ال�شركة الأردنية ،ويف حالة تخلف �أي من طريف االتفاقية عن �أداء التزامه ف�إنه على الطرف املختلف �سداد مبلغ ( )80.000.000ريال كتعوي�ض عن الأ�ضرار التي
حلقت الطرف الآخر .وقد مت تعليق هذا العقد يف 2012/02/15م م�ؤقت ًا حلني �سماح اجلهات املخت�صة يف اململكة بالت�صدير (ف�ض ًال راجع فقرة "الإتفاقية مع
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بخ�صو�ص بيع الكلنكر" من ق�سم "املعلومات القانونية") .ورغم احلظر املفرو�ض على الت�صدير ،تبقى �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجية ال�شركة احلالية وعلى املدى الطويل ،ف�أي تراجع يف ح�صة �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من ال�سوق الأردين� ،أو �أي
قرار فر�ض �ضريبة على واردات الكلنكر يف الأردن يف حالة ال�سماح بالت�صدير ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية وي�ؤدي �إلى
انخفا�ض يف ال�شهرة املقيدة يف دفاتر ال�شركة واملن�سوبة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 2 2 2 -22 -2ضريبة االستيراد في األردن
ان ال�ضرائب والر�سوم املفرو�ضة على �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ال�سترياد مادة الكلنكر من خارج الأردن والتي كانت مفرو�ضة �سابق ًا ك�ضريبة مبيعات
خا�صة بواقع ( )2دينار لكل طن مت الغائها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  4394بتاريخ 2007/05/27م ،وال يوجد حالي ًا �أية �ضرائب �أو قيود مالية على ا�سترياد
الكلنكر من خارج الأردن وهي م�شمولة باتفاقية التجارة احلرة بني الدول العربية .لكن ال يوجد �أي ت�أكيد ب�أنه مل يفر�ض جمدد ًا �ضرائب متعلقة با�سترياد الكلنكر
من خارج الأردن ،ويف حالة ال�سماح بالت�صدير ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عمليات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،وبالتايل على ربحية �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية.
 2 2 2 -22 -2التصدير والمنافسة في العراق
رغم احلظر املفرو�ض على الت�صدير ،يبقى الت�صدير �إلى العراق عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجية ال�شركة احلالية وعلى املدى الطويل .تبذل العراق جهود لإعادة
ت�أهيل عدد من م�صانع اال�سمنت القدمية ،ويف حال النجاح ب�إعادة ت�أهيل جممل امل�صانع خالل فرتة ق�صرية قد ي�ؤدي ذلك �إلى تراجع حاد للنق�ص يف املعرو�ض
بال�سوق العراقية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تراجع الطلب على اال�سترياد .وقد ي�ؤدي �أي تطور من هذا القبيل �إلى ت�أثري �سلبي على كميات ت�صدير اال�سمنت من ال�شركة
للعراق يف حالة ال�سماح بالت�صدير م�ستقبال .كذلك �إذا مت رفع �ضرائب اال�سترياد يف العراق فقد تت�أثر جاذبية �أ�سعار ال�شركة وقدرتها التناف�سية يف مواجهة منتجي
اال�سمنت املحليني �سلب ًا ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى تراجع ح�صة ال�شركة ال�سوقية والإيرادات ال�صافية ملبيعاتها من ال�سوق العراقية.
هناك �أي�ضا خماطر �إذا قامت ال�شركات الإيرانية بزيادة �إنتاجها ،حيث �أن من املحتمل توجيه اجلزء الأكرب منها للت�صدير �إلى العراق ،مع وجود خطة قائمة لدى
�أحدى �أكرب جمموعات �إنتاج اال�سمنت ب�إيران ( )KFCCال�ستهداف ال�سوق العراقية .ورغم �أن منتجات ال�شركة قد �أثبتت وجودها يف ال�سوق العراقي ،لكن قد ت�ؤثر
مثل هذه الإ�ضافة للطاقة الإنتاجية �سلب ًا على اجلدوى االقت�صادية ل�صادرات ال�شركة �إلى العراق.
�أخريا ،ف�إن اي زيادة يف ال�صادرات من اململكة للعراق من قبل �شركات اال�سمنت االخرى يف حال رفع حظر الت�صدير م�ستقبال قد حتد من القدرة التناف�سية
واحل�صة ال�سوقية لل�شركة يف ال�سوق العراقي .وعلى الرغم من �أن هناك حاليا �شركة �سعودية وحيدة �أخرى ت�صدر �إلى العراق ،لكن لي�س هناك �أي ت�أكيد ب�أن
ال�شركات ال�سعودية الأخرى لن ت�صدر �إلى العراق الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها.
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 2 2 2 -22 -2مخاطر المنافسة مع الشركة التابعة
فيما لو قامت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) با�ستهداف ال�سوق العراقي قد جتد ال�شركة نف�سها يف تناف�س مع �شركتها التابعة بالأردن ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى
تراجع ح�صة ال�شركة ال�سوقية ،يف حالة ال�سماح بالت�صدير م�ستقب ًال.
 2 2 2 -22 -2البيئة النظامية
تخ�ضع �أعمال ال�شركة للوائح والأنظمة املتبعة يف اململكة ويف البلدان التي ت�صدر لها الإ�سمنت والكلنكر وقد تخ�ضع البیئة الت�شريعية يف اململكة وخارجها للتغیری،
ومن املحتمل كذلك �أن یكون لأیة تغریات قانونیة تنجم عن عوامل �سیا�سیة �أو اقت�صادية �أو فنية �أو بيئية ت�أثريات هامة على عملیات ال�شركة بحیث تعیق تطور
ال�شركة مع عمالئها �أو يف مبیعاتها �أو حتد من �إمكانیة توزیع منتجاتها �أو ت�ؤدي �إلى زیادة الفر�ص ملزید من املناف�سة مع ال�شركة يف تلك البلدان .وقد جتد ال�شركة
من الواجب �أو من الأف�ضل �أن تعدل من عملياتها للعمل وفق ًا للتغریات يف تلك الأنظمة واللوائح ،مما قد یكون له �أثر �سلبي يف �أعمال ال�شركة ونتائج عملیاتها
و�أو�ضاعها املالية و�إيراداتها وتدفقاتها النقدية.

 2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم
 2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم
ال يوجد حالي ًا ومل ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أنه �سيكون هنالك �سوق فعال وم�ستمر للتداول يف �أ�سهم ال�شركة
بعد انتهاء االكتتاب .و�إذا مل يتطور �سوق ن�شط لتداول �أ�سهم ال�شركة فقد تت�أثر �سيولة و�سعر تداول �أ�سهم ال�شركة ت�أثر ًا �سلبي ًا.
كما ال يوجد �أي ت�أكيد ب�أن �سعر االكتتاب �سيكون م�ساوي ًا لل�سعر الذي �سيتم تداوله يف ال�سوق بعد عملية االكتتاب وقد ال يتمكن امل�ستثمرون من القيام ب�إعادة بيع
الأ�سهم التي اكتتبوا فيها بنف�س �سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى منه .وقد يخ�ضع �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق لتقلبات كبرية وذلك نتيجة لعوامل عدة كالو�ضع العام
لالقت�صاد ال�سعودي� ،أو و�ضع ال�سوق يف هذا القطاع� ،أو حدوث تغيري يف الأنظمة احلكومية �أو �أداء ال�شركة ونتائجها بالإ�ضافة �إلى �أية عوامل �أخرى خارجة عن
�إرادة ال�شركة ونطاق �سيطرتها.
 2 22 -22 -2توزيع األرباح
يعتمد قرار ال�شركة بتوزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل منها م�ستوى �أرباح ال�شركة وو�ضعها املايل وحاجتها لر�أ�س املال العامل واحتياطياتها القابلة
للتوزيع والأو�ضاع االقت�صادية العامة وعوامل �أخرى يعتربها جمل�س الإدارة مهمة .هذا ف�ض ًال عن �أن �سيا�سة توزيع الأرباح لدى ال�شركة قد تتغري من حني لآخر.
وجتدر الإ�شارة ب�أن �شروط عقد القر�ض املربم بني ال�شركة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي حتد ب�شكل كبري من ن�سبة الأرباح املمكن توزيعها على امل�ساهمني.
 2 22 -22 -2مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين الحاليين
�إن امل�ساهمني احلاليني الذين ميتلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون ب�إمكانهم جمتمعني ال�سيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا يف ذلك
عمليات الدمج واال�ستحواذ ،وبيع الأ�صول ،وانتخاب جمل�س الإدارة ،ومنع �أو �إحداث �أي تغيري يف ال�شركة ،و�إ�صدار �أو عدم �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية .وبناء على ذلك،
ميكن ملثل ه�ؤالء امل�ساهمني ممار�سة هذه ال�سيطرة ب�صورة ت�ؤثر ب�شكل كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2بيع األسهم مستقبال
�إن بيع كمية كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق عقب انتهاء االكتتاب �أو االعتقاد باحتمال حدوث ذلك ،ميكن �أن ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق .يخ�ضع
امل�ساهمون احلاليون لفرتة حظر مدتها (� )6ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة ،ويحظر عليهم الت�صرف ب�أي من �أ�سهم ال�شركة التي ميلكونها.
بعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني اخلا�ضعني للحظر الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك .ورغم �أن ال�شركة ال تعتزم
حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب مبا�شرة ،اال �أن �أي تغيري يف هذه ال�سيا�سة يف امل�ستقبل وقيام ال�شركة ب�إ�صدارات جديدة هامة �أو قيام امل�ساهمني
احلاليني ببيع كميات كبرية من الأ�سهم بعد فرتة احلظر هذه �إلى ت�أثري �سلبي على �سعر ال�سهم يف ال�سوق �أو تدين ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة.
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3.3نبذة عامة عن السوق والقطاع
ت�شتمل ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات وبيانات ذات �صلة باقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية و�صناعة اال�سمنت ،وهي م�ستقاة من "تقرير العناية الواجبة
لل�سوق" الذي �أعدته �شركة "هولتك برايفت كون�سلتينغ" ( امل�شار �إليها يف ما يلي با�سم "�شركة هولتك" ) يف يونيو 2012م ،ومن درا�سة جدوى التو�سعة للخط
الثاين التي �أعدتها �شركة �إرن�ست �آند يونغ يف �شهر �أكتوبر 2011م ،وعلى بيانات �آخرى من م�صادر عامة مثل املواقع الإلكرتونية لوزارة االقت�صاد والتخطيط،
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و�صندوق النقد الدويل ،ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) ،والبنك الدويل.
�إن هولتك �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة ت�أ�س�ست عام 1967م ومتخ�ص�صة يف اال�ست�شارات يف جمال �صناعة اال�سمنت يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا� .أما �شركة
�إرن�ست �آند يونغ فهي اي�ض ًا �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة بد�أت مزاولة �أعمالها يف الريا�ض منذ عام 1974م ،وتقدم خدمات دقيقة التخ�ص�ص يف جماالت املراجعة
وال�ضرائب واخلدمات اال�ست�شارية والت�أمني واملعامالت التجارية.

 3 33 -3نبذة عامة عن االقتصاد السعودي
ي�أتي اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية يف �صدارة اقت�صادات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي من حيث احلجم ،ويف عموم منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �أي�ض ًا .يعتمد اقت�صاد اململكة على �صناعة النفط والغاز كونها ت�ست�أثر بن�سبة  %90من �إيرادات ال�صادرات و %75من الدخل احلكومي و %45من الناجت
الإجمايل املحلي للمملكة .وحتظى اململكة بنحو  %18من احتياطيات النفط يف العامل وهي �أكرب م�صدر للنفط اخلام ،ولها دور رائد يف منظمة الدول امل�صدرة
للنفط (�أوبك) .1قد �أدت الزيادة يف �أ�سعار النفط خالل الفرتة املا�ضية ،وال�سيما خالل فرتة 2000م – 2007م �إلى زيادة يف دخل احلكومة من �صناعة النفط
والغاز ،الأمر الذي �ساعد احلكومة يف و�ضع �إ�صالحات اقت�صادية ت�سعى لتنويع املوارد االقت�صادية واحلد من االعتماد على املواد الهيدروكربونية م�ستقب ًال.
ترتكز الإ�صالحات التي و�ضعتها احلكومة للحد من االعتماد على القطاع النفطي ،على برنامج تنويع اقت�صادي لتعزيز الت�صنيع ،و�إيجاد فر�ص عمل للمواطنني
ال�سعوديني وحتقيق منو اقت�صادي م�ستدام .وي�شمل برنامج التنويع االقت�صادي هذا ،املبادرات التالية:




 الإنفاق احلكومي على البنية التحتية الالزمة لدعم جهود الت�صنيع وحتقيق النمو.
 دعم ال�صناعات اجلديدة من خالل اجلهات احلكومية املخت�صة ،مثل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،وهيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية.
 ت�سهيل الإجراءات وال�ضوابط القانونية يف �سبيل جذب اال�ستثمارات الأجنبية يف قطاعات متعددة منها التعدين واالت�صاالت والت�أمني والقطاع
امل�صريف.

وقد خلقت تلك املبادرات مناخ جاذب للأعمال ،ولي�س �أدل على ذلك من ت�صنيف البنك الدويل للمملكة ك�أف�ضل دولة يف ال�شرق الأو�سط من حيث الإ�صالحات
االقت�صادية ،وت�صنيفها متقدمة على الدول الكربى مثل فرن�سا والنم�سا .وا�ستناد ًا �إلى تقرير البنك الدويل ال�سنوي العاملي لعام 2011م ،حول "ممار�سة �أن�شطة
الأعمال"� ،صنفت اململكة من بني الدول الع�شر الأولى يف جمال الإ�صالحات االقت�صادية يف عام 2011م ،لتحقق بذلك تقدم ًا مبقدار  12مركز ًا من بني  181دولة
م�شمولة بالت�صنيف من حيث �سهولة مزاولة الأعمال.2
 3 33 -33 -3مؤشرات االقتصاد السعودي
تخ�ضع التنمية االقت�صادية يف اململكة ب�شكل كبري خلطط التنمية اخلم�سية التي تعتمدها احلكومة .وقد ارتكزت اخلطط اخلم�سية الأولى على تطوير البنية التحتية
باململكة ،فيما ات�سعت م�ساحة الرتكيز يف اخلطط الالحقة على تنمية املوارد الب�شرية وتطوير القطاع اخلا�ص .وقد ركزت احلكومة خالل العقد املا�ضي على
اخل�صخ�صة ،ال �سيما يف القطاعني ال�صناعي والزراعي .وتعك�س خطة التنمية التا�سعة (2010م2014-م) على التنويع االقت�صادي واالهتمام املتزايد لتطوير
القطاعات غري النفطية يف عموم اململكة.
ً
ً
بف�ضل اخلطط اخلم�سية املتتالية للتنمية االقت�صادية ،حاز الن�شاط االقت�صادي يف اململكة زخما ثابتا .وعلى ذلك ،جاء الإنفاق احلكومي القوي على م�شاريع
التنمية واال�ستثمارات التنموية املعلنة من احلكومة يف �إطار اخلطة التنموية التا�سعة ليكون منطلق ًا جلهود امل�ساندة والتدعيم املرجوة لالقت�صاد ،فيما �أ�سهمت
عوائد نفط اململكة �إ�سهام ًا �إيجابي ًا يف النمو االقت�صادي ب�صفة عامة ،ورغم �أن ن�شاط القطاع اخلا�ص تباط�أ نظر ًا للأو�ضاع االئتمانية غري املواتية التي �سادت
طوال العامني 2008م و2009م ،غري �أن القطاع اخلا�ص �أظهر وترية عمل قوية يف الآونة الأخرية ،م�شفوع ًا بنمو الت�صدير والإنفاق احلكومي ،الأمر الذي �أ�سهم يف
تعزيز معدالت النمو يف �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي.
كما اجتذبت �سيا�سة الإ�صالح التي انتهجتها احلكومة ال�سعودية ح�صة ا�ستثمارية هائلة من ال�شركات ال�سعودية والأجنبية على ال�سواء ،مما �أدى �إلى تعزيز دور
القطاعات غري النفطية بقوة وحتفيز جهود الأعمال اخلا�صة يف تلك القطاعات .ونتيجة لذلك ،تعاظم النمو �سريع ًا يف معدالت �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي
للمملكة ،حمقق ًا ن�سبة  3%3.5كمعدل منو �سنوي مركب خالل فرتة 2005م 2009 -م .ويف عام 2008م ،حققت اململكة معدل منو يف �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي
بلغ  ،% 4.2ثم عاد ليتباط�أ �إلى ن�سبة منو  %0.1يف العام 2009م يف خ�ضم الأزمة املالية العاملية التي �أف�ضت كذلك �إلى تراجع �أ�سعار النفط .ومع ذلك ،تفوق
اقت�صاد اململكة من حيث قوة الأداء على معظم النظراء على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،فبلغ معدل النمو يف �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي ن�سبة  %4.6خالل
العام 2010م� ،أما التقديرات الأولية للمعدل نف�سه خالل العام 2011م فتقارب ن�سبة .4% 6.8
1
2
3
4

12

�أوبك
البنك الدويل
وزارة الإقت�صاد والتخطيط وفق الأ�سعار امل�ستقرة منذ عام 1999م
امل�صدر :وزارة الإقت�صاد والتخطيط وفق الأ�سعار امل�ستقرة منذ عام 1999م

لودجدجج�أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية للمملكة لفرتة 2009م 2011 -م ،مبا يف ذلك م�ساهمة القطاع النفطي والقطاع غري النفطي يف �إجمايل الناجت املحلي
اال�سمي
امل�ؤ�شرات االقت�صادية

2010م

2009م

5

2011م

�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي (مليار ريال)

1.412.6

1.690.5

2.163.1

�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي (الن�سبة املئوية للتغيري)

%0.1

%4.6

%6.8

م�ساهمة القطاع النفطي يف �إجمايل الناجت املحلي (مليار ريال)
ن�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل الناجت املحلي

662.2
%46.9

872.1
%51.6

1.228.8
%56.8

م�ساهمة القطاع غري النفطي يف �إجمايل الناجت املحلي (مليار ريال)
ن�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل الناجت املحلي

737.5
%52.2

803.7
%47.5

918.6
%42.5
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امل�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيط وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

كون اململكة العربية ال�سعودية واحدة من �أكرب م�صدري النفط اخلام يف العامل ،فقد �أ�سهمت �صناعة النفط والغاز �إ�سهام ًا كبري ًا يف �إجمايل الناجت املحلي ،غري
�أنه ُيتوقع لهذه امل�ساهمة �أن ترتاجع تراجع ًا تدريجي ًا مل�ستوى �أكرث ا�ستدامة يف ظل جهود احلكومة لتنويع املوارد االقت�صادية.
 3 33 -33 -33 -3امل�ؤ�شرات املالية
تراجعت العوائد احلكومية بن�سبة  % 53.7من  1.101مليار ريال يف عام 2008م �إلى  509.8مليار ريال يف عام 2009م ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إلى الرتاجع
حت�سن الو�ضع االقت�صادي العاملي ،فقد �أدت الإ�صالحات التي اعتمدتها احلكومة ال�سعودية املدعومة بارتفاع �أ�سعار النفط ومعدالت
احلاد يف �أ�سعار النفط .ومع ّ
الطلب على النفط� ،إلى زيادة العوائد احلكومية لت�صل �إلى  741.6و 1.110مليار ريال يف عامي 2010م و2011م على التوايل .وقد كان للعوائد املتزايدة �أثر
�إيجابي على املوازنة احلكومية التي ت�سنى لها حتقيق فائ�ض بقيمة  87.7مليار ريال يف عام 2010م و 306مليار ريال يف عام 2011م ،مقارنة بعجز يف املوازنة بلغ
 86.6مليار ريال يف عام 2009م.
لودجدججاملوازنة املالية للمملكة لفرتة 2009م2011-م
بيان املوازنة احلكومية

2010م

2009م

7

2011م

العوائد ( مليار ريال)

509.8

741.6

1.110.0

الإنفاق ( مليار ريال)

596.4

653.9

804.0

بند املوازنة ( مليار ريال)

( ) 86.6

87.7

306.0

بند املوازنة كن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي – اال�سمي

(%)6.1

%5.2

%14.1

8
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اكت�سبت احلكومة و�ضع ًا مالي ًا قوي ًا مما �أتاح لها زيادة معدالت اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية وتنويع موارد االقت�صاد ال�سعودي �سعي ًا �إلى حتقيق منو
اقت�صادي م�ستدام .وقد عززت احلكومة احتياطيات مالية بلغت قيمتها  2.136.4مليار ريال بنهاية �شهر مار�س 2012م ،وهو ما يكفل لها املرونة الالزمة ملوا�صلة
اال�ستثمارات يف البنية التحتية حتى يف الفرتات التي ت�شهد انخفا�ض ًا يف �أ�سعار النفط ومعدالت الطلب عليه.9
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تدرك حكومة اململكة �أبعاد االعتماد ب�شكل رئي�سي على قطاع النفط والغاز ،وما يرتبط بذلك من تقلبات دورية يف جماالت التمويل احلكومي .وعليه ،ت�سعى
احلكومة �إلى تنويع ركائز االقت�صاد وم�ساندة التو�سع ال�صناعي الوا�سع النطاق بغية �إيجاد فر�ص عمل للمواطنني ال�سعوديني وحتقيق منو اقت�صادي م�ستدام.
لذلك ،اعتمدت احلكومة توجه ًا قوي ًا �صوب ت�شجيع نطاق عري�ض من ال�صناعات ،بدء ًا من التعدين واملعادن مرور ًا بال�صناعات البرتوكيماوية النهائية وانتها ًء
ب�صناعة ال�سيارات ،وهو ما يت�أتى من خالل الإ�صالحات واحلوافز االقت�صادية التي ترعاها احلكومة .ونتيجة لذلك ،حقق القطاع غري النفطي معدل منو �سنوي
ناهز  % 4.7خالل الفرتة 2005م 2009 -م ،ومن املتوقع �أن يوا�صل هذا القطاع منوه بوترية مت�سارعة.

5
6
7
8
9

الأرقام لعام 2010م عبارة عن تقديرات مراجعة
الأرقام لعام 2011م عبارة عن تقديرات �أولية
الأرقام لعام 2010م عبارة عن تقديرات مراجعة
الأرقام لعام 2011م عبارة عن تقديرات �أولية
امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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ومن بني القطاعات غري النفطية ،ثمة قطاعات �صناعية مثل ال�صلب والأملنيوم واال�سمنت ت�شهد تو�سعات كبرية يف ظل امل�ساعي الرامية �إلى تلبية الطلب الداخلي
والطلب يف الأ�سواق املجاورة .ومن جانب �آخر ،تعترب اململكة واحدة من �أن�شط الأ�سواق يف قطاع البناء والت�شييد يف العامل ،حيث متثل اململكة  %25من قطاع البناء
والت�شييد يف دول جمل�س التعاون.
وقد حظي قطاع البناء والت�شييد ب�إنفاق كبري على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية للأ�سباب التالية:


 الطلب على الإ�سكان  :يتوقع �أن ي�شهد تعداد ال�سكان يف اململكة زيادة كبرية مبتو�سط منو �سكاين �سنوي بحوايل  ،%2ومن املتوقع اي�ض ًا �أن تواكب هذه
الزيادة ال�سكانية زيادة يف معدالت الطلب على الإ�سكان� .سعي ًا �إلى تلبية معدالت الطلب املتزايدة ،ت�ستهدف احلكومة يف �إطار خطتها التنموية التا�سعة
بناء مليون وحدة �سكنية لتلبية نحو  %80من معدالت الطلب املتوقعة على الإ�سكان ،على �أن تتولى الأطراف الآتي ذكرها مهمة البناء والت�شييد:10





 وزارة الإ�سكان  :تتولى بناء � 500ألف وحدة �سكنية يف خمتلف املناطق يف عموم اململكة.
 �صندوق التنمية العقارية :يتولى متويل بناء � 109ألف وحدة �سكنية من خالل تقدمي � 90ألف قر�ض يف خمتلف مناطق اململكة.
 خمتلف الهيئات احلكومية :تتولى بناء نحو � 50ألف وحدة �سكنية ملوظفيها.
 عالوة على ما �سبق ،تنطوي اخلطة التنموية التا�سعة على ت�ص ّور مفاده قيام القطاع اخلا�ص بتمويل وبناء � 775ألف وحدة �سكنية يف عموم
�أرجاء اململكة.



 بالإ�ضافة �إلى قطاع الإ�سكان املنزيل� ،شهد قطاع البناء غري ال�سكني منو ًا كبري ًا ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة الإنفاق احلكومي على م�شاريع
تطوير البنية التحتية .ويف هذا الإطار ،تخطط احلكومة �إنفاق مبالغ طائلة على امل�شاريع الكربى مثل الطرق وخطوط ال�سكك احلديدية واملوانئ واملدن
االقت�صادية اجلديدة خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة .ومن هنا جاء الإعالن عن العديد من امل�شاريع الكربى مثل مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية،
وبناء العديد من املن�ش�آت التعليمية يف العديد من مناطق اململكة ،عالوة على عدد من م�شاريع ال�سكك احلديدية ،ورفع كفاءة املطارات يف جدة
واملدينة� ،إلخ.



 وو�ضعت احلكومة خطط ًا طموحة ترمي �إلى م�ضاعفة النمو االقت�صادي على مدار العقدين املقبلني.11وقد �أدى ذلك �إلى �ضخ ا�ستثمارات كبرية يف
قطاع الت�صنيع ،ال �سيما مع بناء العديد من الوحدات اجلديدة مثل م�صفاة �أرامكو ال�سعودية  -داو ،ومن�ش�آت �شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات،
و�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.

و�سعي ًا �إلى دعم قطاع البناء والت�شييد مب�ستوياته القوية املتوقعة ،تهدف اخلطة التنموية التا�سعة (2010م – 2014م) �إلى الرتكيز على تعزيز قدرات هذا القطاع
الذي يقت�ضي حت�سني الكفاءة االقت�صادية ل�شركات البناء والت�شييد من حيث اال�ستثمار والإنتاجية والقدرات التنظيمية .وتتوقع احلكومة متو�سط منو �سنوي بن�سبة
 % 7.2يف قطاع البناء والت�شييد خالل فرتة اخلطة التنموية التا�سعة ،مقارنة بن�سبة �ُ % 4.7سجلت يف ظل اخلطة التنموية الثامنة ،ومع توقعات بو�صول ح�صة
قطاع البناء والت�شييد يف �إجمايل الناجت املحلي �إلى  % 7.8يف عام 2014م مقارنة بن�سبة  % 7.1يف العام 2009م.12
ويف ظل النمو احلا�صل يف �أن�شطة البناء مبختلف مناطق اململكة ،حققت �صناعة مواد البناء الأ�سا�سية ،ومن بينها اال�سمنت بطبيعة احلال ،تو�سع ًا ملمو�س ًا ،فعلى
مدار اخلطة التنموية الثامنة زادت واردات مواد البناء مبتو�سط �سنوي قدره  ،% 14.7فيما ازدهرت ال�صادرات مبتو�سط �سنوي �أعلى بلغ  %16.9لت�ست�أثر ن�سبة
 % 24.2من �إجمايل احلركة التجارية يف تلك املواد خالل عام 2008م ،ولتحقق ارتفاع ًا عن ن�سبة  %22.9عن عام 2004م .وتعترب الدول املجاورة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الوجهات الرئي�سة لل�صادرات ال�سعودية من مواد البناء الأ�سا�سية ،ال �سيما اال�سمنت.13
ومن املتوقع �أن ي�ستمر النمو م�ستقب ًال يف قطاع البناء والت�شييد مدفوع ًا بالإنفاق على م�شاريع البنية التحتية وتد�شني امل�شاريع الكربى وارتفاع الطلب على خدمات
الإ�سكان .وعلى ذلك ،تك�شف تلك االجتاهات يف قطاع البناء والت�شييد عن معدالت منو قوية يف الطلب على مواد البناء ،ال �سيما اال�سمنت.
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متثل �صناعة الإ�سمنت احد �أهم القطاعات املتطورة يف اململكة وقد �شهدت �شركات الإ�سمنت يف اململكة تو�سعا كبريا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،لت�صبح من
اكرب القطاعات يف منطقة اخلليج .ويوجد حالي ًا � 14شركة عاملة بطاقة �إنتاجية تبلغ حوايل  53مليون طن �سنوي ًا ،تتوزع على خم�س مناطق :الو�سطى ،ال�شرقية،
ال�شمالية ،اجلنوبية والغربية.
وتتولى هذه ال�شركات �إنتاج �أنواع اال�سمنت التالية:




10
11
12
13

14

 اال�سمنت البورتالندي العادي ( املعروف اخت�صار ًا بـ .)OPC
 اال�سمنت املقاوم للأمالح ( املعروف اخت�صار ًا بـ .)SRC
 اال�سمنت البوزوالين البورتالندي ( املعروف اخت�صار ًا بـ .)PPC
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يعترب اال�سمنت البورتالندي العادي الأكرث ا�ستهالك ًا يف اململكة ،حيث ميثل حوايل  %80من �إجمايل ا�ستهالك اال�سمنت يف اململكة� .أما الن�سبة املتبقية من
اال�ستهالك فهي من اال�سمنت املقاوم للأمالح بالأ�سا�س ،علم ًا ب�أن هاتني الن�سبتني تتباينان يف املناطق ال�ساحلية حيث يزيد ا�ستهالك اال�سمنت املقاوم للأمالح
لي�شكل حوايل  %30من جملة اال�ستهالك .ويزيد ا�ستخدام اال�سمنت املقاوم للأمالح يف املناطق ال�ساحلية ،لكون الأ�سا�سات عميقة ونوعية الرتبة منطوية ،اما
ا�ستخدام اال�سمنت البوزوالين البورتالندي فمق�صور على املنطقة الغربية ،ولذا يقت�صر �إنتاجه على �شركة �أ�سمنت العربية و�شركة �أ�سمنت تبوك و�شركة �أ�سمنت
ينبع .عالوة على ذلك ،ال توجد امل�صادر اخلام للبوزوالنا �إال يف املنطقة الغربية ،ولذلك يقت�صر وجود هذا النوع من اال�سمنت على املنطقة الغربية.
وت�شري الإح�صاءات احلالية �إلى �أن اال�سمنت ال�سائب امل�ستهلك يف اململكة ميثل حوايل � ،%60أما الإ�سمنت املعب�أ فيمثل  %40فقط.
تتميز �صناعة اال�سمنت يف اململكة بقدرتها التناف�سية القوية بالنظر �إلى توفر املواد اخلام للحجر اجلريي والوقود املدعوم من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية ،الأمر
الذي يعطي �شركات اال�سمنت باململكة ميزة مهمة من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني الإقليميني.
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نتيجة لالرتفاع الكبري يف �أن�شطة البناء والت�شييد يف اململكة ،ارتفع معدل ا�ستهالك اال�سمنت من م�ستوى يناهز  16.9مليون طن يف عام 1999م �إلى  47.9مليون
طن يف عام 2011م .وعلى ذلك� ،شهد ا�ستهالك اال�سمنت منو ًا مطرد ًا وم�ستمر ًا ،حيث بلغت معدالت اال�ستهالك يف عام 2011م �أعلى م�ستوى يف ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .وقد ت�سارع النمو يف ال�سنوات املا�ضية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %14للعام الواحد خالل الفرتة 2006م –2011م مقابل �إجمايل معدل النمو ال�سنوي
املركب البالغ  % 9.2للعام الواحد خالل الفرتة 2001م – 2011م .عالوة على ذلك ،جتاوز معدل النمو يف الربع الأول من عام 2012م بن�سبة  %12مقارنة بنف�س
الفرتة من عام 2011م.
لودجدججالنمو يف ا�ستهالك اال�سمنت يف اململكة لفرتة 1999م – 2011م
1999م

2000م

2001م

2002م

2003م

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

اال�ستهالك
(مليون طن)

16.9

15.9

19.9

21.0

22.6

24.1

25.4

24.8

27.1

30.3

36.7

41.2

47.9

النمو يف اال�ستهالك
()%

19.0

()5.9

25.2

5.5

7.6

6.6

5.4

()2.4

9.3

11.8

21.1

12.3

16.3
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ان املحركات الرئي�سية للنمو امل�سجل حديث ًا يف ا�ستهالك اال�سمنت هي:
• قطاع البناء اإلسكان المنزلي
لطاملا كان قطاع الإ�سكان املنزيل وما يزال واحد ًا من �أهم العوامل املحركة للطلب على اال�سمنت ،علم ًا ب�أن العامل الأ�سا�سي وراء ذلك الطلب يف قطاع الأ�سكان
املنزيل هو الزيادة ال�سكانية يف اململكة� ،إذ ي�شهد التعداد ال�سكاين زيادة �سنوية بن�سبة متو�سطة تقارب  .%2ومع النمو ال�سكاين هذا ،يلزم توفري املزيد من
حت�سن م�ستويات الدخل وم�ستويات الرخاء التي ي�شهدها املجتمع ال�سعودي عامل �أخر يف الطلب على الإ�سكان ،حيث �سجلت ح�صة الفرد من
امل�ساكن .كما ان ّ
14
الدخل يف اململكة منو �سنوي مر ّكب بلغ  %3.1لفرتة 2000م 2011 -م .
ت�شري التقديرات �إلى �أن  %60من ا�ستهالك اال�سمنت يف اململكة يعود �إلى القطاع ال�سكني ،وا�ستناد ًا �إلى درا�سة �شركة هولتك فمن املتوقع �أن ي�شهد الإ�سكان املنزيل
منو ًا �سنوي ًا مركب ًا بن�سبة � %8إلى  %10على املدى البعيد نظر ًا للعوامل التالية:





 الطلب املرتفع على الإ�سكان ،ال �سيما يف ظل احلاجة �إلى نحو مليون وحدة خالل فرتة تنفيذ اخلطة التنموية التا�سعة (2010م 2014 -م).
 النمو ال�سكاين بحوايل  %2يف ال�سنة.
التوجه �إلى تكوين عائالت �أقل عدد ًا.
 ّ
 الإ�صدار املتوقع لنظام الرهن العقاري.

• قطاع البناء التجاري
على غرار قطاع البناء ال�سكني� ،شهد قطاع البناء التجاري الذي ي�شمل امل�شاريع التجارية واملجمعات املكتبية والأ�سواق التجارية الكربى واملباين املدر�سية
واجلامعية ومراكز الت�سوق ،معدالت منو �ضخمة .وت�شري التقديرات �إلى �أن  %30من ا�ستهالك اال�سمنت يف اململكة مردّه �إلى احتياجات القطاع التجاري ،15حيث
ت�شمل امل�شاريع التجارية املهمة بناء مركز امللك عبد اهلل املايل يف الريا�ض ،وت�شييد عدد من الفنادق ومراكز الت�سوق ،بالإ�ضافة �إلى مراكز التجزئة التجارية.

 14امل�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيط
 15امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

15

• البنية التحتية
تعترب البنية التحتية من الناحية التاريخية الأ�صغر يف جمموع النفقات الإن�شائية حيث متثل  %10فقط من جمموع النفقات الإن�شائية ،لكنها تعمل على حتفيز النمو
الأخري الذي �شهده الطلب على الإ�سمنت .وت�شمل البنود الواردة يف هذه الفئة ،التطوير العمراين واملطارات والطرق ومن�ش�آت توليد الكهرباء وحمطات حتليه املياه
و�أنظمة ال�صرف ال�صحي ،وهي جماالت ت�سعى احلكومة ال�سعودية للإنفاق عليها حر�ص ًا منها على ا�ستدامة معدالت النمو االقت�صادي.
ويف �إطار اخلطة التنموية التا�سعة (2010م – 2014م) ،تهدف احلكومة �إلى التو�سع يف قدرات ال�سدود التخزينية بن�سبة  ،%85وم�ضاعفة قدرات حمطات
التحليه على مدى هذه الفرتة .و�سعي ًا لتحقيق ذلك ،مت تخ�صي�ص مبلغ  163مليار ريال للهيئات احلكومية العاملة يف قطاع املياه ،و 111مليار ريال لقطاع النقل
واالت�صاالت� .أما البنية التحتية للنقل فمن املتوقع �أن تتطور بفعل امل�شاريع ذات ال�صلة مثل ميناء ر�أ�س اخلري والتو�سع يف �شبكة ال�سكك احلديدية (مبا يف ذلك
اخلط ال�شمايل اجلنوبي ،وقطار احلرمني ال�سريع ،وم�شروع اجل�سر الربي ال�سعودي) ،وا�ستكمال وتطوير م�شاريع املطارات �سواء كانت يف طور التخطيط �أو
التنفيذ (مطار امللك عبد العزيز يف جدة ،ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز يف املدينة).16
 3 33 -33 -3انتاج االسمنت في المملكة
يبلغ �إجمايل عدد �شركات الإ�سمنت العاملة حالي ًا يف اململكة � 14شركة ،وتبلغ �إجمايل قدراتها الإنتاجية كما يف مايو 2012م  53مليون طن من اال�سمنت مقارنة مع
 50.7مليون طن يف عام 2011م و 47.5مليون طن يف عام 2010م .ومع التوقعات يف زيادة الطلب على اال�سمنت ،من املتوقع ان ت�صل هذه الطاقة الإنتاجية �إلى
 79مليون طن �سنوي ًا يف عام 2017م ،وذلك من خالل التو�سعات التي ت�سعى �إليها ال�شركات احلالية وبدء �إنتاج ال�شركات اجلديدة.
ترتكز معظم القدرات الإنتاجية حالي ًا يف املنطقة الو�سطى التي متثل حوايل  %28.6من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة ،تليها املنطقة الغربية بحوايل %24.5
من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة واملنطقة ال�شرقية بحوايل  %21.5من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة واملنطقة اجلنوبية بحوايل  %18.8من �إجمايل
الطاقة الإنتاجية يف اململكة.
لودجدججالطاقة الإنتاجية كما يف مايو 2012م والطاقة الإنتاجية املتوقعة ل�شركات اال�سمنت املحلية
املنتج
�شركة �أ�سمنت ال�سعودية
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية
املنطقة ال�شرقية
�شركة �أ�سمنت اليمامة
�شركة �أ�سمنت الق�صيم
�شركة �أ�سمنت الريا�ض
�شركة �أ�سمنت املدينة
�شركة ا�سمنت حائل
املنطقة الو�سطى
�شركة �أ�سمنت ينبع
�شركة �أ�سمنت العربية
�شركة �أ�سمنت ال�صفوة
�شركة �أ�سمنت تبوك
املنطقة الغربية
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �أ�سمنت اجلوف
املنطقة ال�شمالية
�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية
�شركة �أ�سمنت جنران
املنطقة اجلنوبية
عن�صر جديد*
الإجمايل

الطاقة الإنتاجية احلالية
(مليون طن�/سنة)
8.2
3.3
11.5
5.8
4.3
3.5
1.6
15.2
5.1
4.5
2.0
1.4
13.0
2.0
1.5
3.5
6.9
3.1
10.0
53.2
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ن�سبة ا�ستغالل الطاقة
الإنتاجية ( ) %

88
100
94
100
100
99
100
99.8
100
85
47
100
83
57
98
77.5
100
96
98
92.9

القدرة الإ�ضافية املتوقعة
2.26
2.26
3.47
3.47
2.43
1.60
10.97
3.0
2.43
1.32
6.75
0.96
0.96
1.5
2.43
3.93
2.08
26.95

عام الإنتاج الأول املتوقع
2015م
2015م
2015م
2015م
2013م
2012م
2015م
2014م
2012م
2012م
2014م
2015م
-
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تتباين �أ�سعار اال�سمنت يف اململكة من منطقة لأخرى� ،إذ ترتفع الأ�سعار يف املنطقة الغربية واملنطقة الو�سطى ب�سبب ارتفاع معدالت الطلب والنق�ص العام يف
املعرو�ض ،يف حني تنخف�ض الأ�سعار يف املنطقة ال�شمالية نظر ًا لوجود حالة من التوازن بني العر�ض والطلب.
�إن زيادة الطلب على الإ�سمنت �أثناء فرتة �إزدهار قطاع البناء والت�شييد� ،أدت �إلى عدم توازن العر�ض والطلب يف �أ�سواق منطقة اخلليج ،والتي �أدت �إلى تزايد �أ�سعار
اال�سمنت .ففي عام 2008م فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية قيودا على م�صدرين الإ�سمنت حيث �ألزمتهم بتقدمي �أ�سعار تف�ضيلية للإ�سمنت يف ال�سوق املحلية تبلغ
 200ريال للطن (�أي  10رياالت للكي�س (50كج)) يف الأوقات التي ُي�سمح فيها بالت�صدير.
وقد متكنت ثالثة �شركات فقط من احل�صول على رخ�صة ت�صدير هي �شركة ا�سمنت تبوك و�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت اجلوف .كما وت�صدر
كل من �شركتي �أ�سمنت ال�سعودية و�إ�سمنت ال�شرقية منتجاتهما �إلى البحرين ،حيث �أنهما ح�صلتا على ا�ستثناء لت�صدير الإ�سمنت �إلى البحرين بقيود خمففة على
الت�صدير ال حتتاج �إلى رخ�صة.
ارتفعت �أ�سعار اال�سمنت بن�سبة  %6.5يف عام 2011م ،وبن�سبة  %14.6خالل الربع الأول من عام 2012م ،ويعزى ذلك �إلى النمو القوي يف م�شاريع البناء والت�شييد
والطلب الناجم عنها على اال�سمنت .ويف �شهر يناير 2012م ،بلغت الأ�سعار حاجز  260ريال لطن اال�سمنت البورتالندي العادي ،و 270ريال لطن اال�سمنت املقاوم
للأمالح ،وقد �أدى ذلك �إلى نق�ص يف معرو�ض اال�سمنت وزيادة يف الأ�سعار ،ال �سيما يف املنطقة الغربية .و�سعي ًا �إلى كبح ارتفاع الأ�سعار ،فر�ضت احلكومة حظر ًا
كام ًال على الت�صدير اعتبار ًا من �شهر فرباير 2012م ،كما فر�ضت حدود ًا للأ�سعار بقيمة  240ريال لطن اال�سمنت البورتالندي العادي و 260ريال لطن اال�سمنت
املقاوم للأمالح.
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يرتكز ا�ستهالك اال�سمنت داخل اململكة يف املناطق الو�سطى ومنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�شرقية ،علم ًا ب�أن العوامل الأ�سا�سية لال�ستهالك الإقليمي للإ�سمنت
تتمثل يف م�ستوى احل�ضرية واالنت�شار ال�سكاين .وي�ؤكد ذلك ا�ستئثار منطقة الريا�ض بن�سبة  %24ومنطقة مكة املكرمة بن�سبة  %26واملنطقة ال�شرقية بن�سبة %15
من �إجمايل الوجود ال�سكاين .عالوة على ذلك ،تعترب تلك املراكز احل�ضرية يف املناطق الثالثة الأكرث اكت�ساب ًا للطابع احل�ضري ،وهو ما يف�سر ا�ستئثارها مبا يربو
على  %60من �إجمايل الطلب على اال�سمنت .ومقارن ًة بتلك املناطق احل�ضرية ،تتميز املناطق الأخرى يف اململكة مبعدالت ا�ستهالك �أقل من اال�سمنت وفق ما تب ّينه
اجتاهات ا�ستهالك اال�سمنت يف اجلدول التايل:
لودجدججا�ستهالك الإ�سمنت داخل اململكة ح�سب املناطق يف عام 2010م و2011م
املنطقة
الو�سطى

املدينة
حائل

ن�سبة ا�ستهالك
اال�ستهالك يف 2010م اال�ستهالك يف 2011م
اال�سمنت يف 2010م
(الف طن)
(الف طن)
()%
3.2
1.438
1.335

3

ن�سبة ا�ستهالك
اال�سمنت يف 2011م
()%

الق�صيم

2.053

2.047

5.0

4.3

الريا�ض

11.195

12.547

27.1

26.2

14.583

16.032

35.4

33.5

تبوك

862

1.040

2.1

2.2

املدينة

2.700

2.941

6.5

6.1

مكة

8.903

11.246

21.6

23.5

12.465

15.227

30.2

31.8

احلدود ال�شمالية

706

1.291

1.7

2.7

اجلوف

969

929

2.3

1.9

1.675

2.220

4.1

4.6

الباحة

883

1.127

2.1

2.4

جيزان

1.705

2.088

4.1

4.4

ع�سري

2.900

3.500

7.0

7.3

جنران

1.000

989

2.4

2.1

�إجمايل ا�ستهالك املنطقة اجلنوبية

6.488

7.704

15.7

16.2

�إجمايل ا�ستهالك املنطقة ال�شرقية

6.029

6.683

14.6

14

�إجمايل اال�ستهالك يف اململكة

41.240

47.886

100.0

100

�إجمايل ا�ستهالك املنطقة الو�سطى
الغربية

�إجمايل ا�ستهالك املنطقة الغربية
ال�شمالية
�إجمايل ا�ستهالك املنطقة ال�شمالية
اجلنوبية
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ت�ستهدف ال�شركة ا�سا�سي ًا املنطقة ال�شمالية من اململكة التي ت�شمل منطقة احلدود ال�شمالية ومنطقة اجلوف ،تليها منطقتي حائل وتبوك ،وتليها منطقة املدينة
املنورة .ان منطقة احلدود ال�شمالية متثل املنطقة احلدودية للمملكة مع العراق ،وهي مق�سمة �إلى ثالث حمافظات هي – عرعر ورفحاء وطريف� ،أما منطقة
اجلوف فهي على احلدود الأردنية .ويف الوقت الراهن ،تعر�ض ال�شركة �إنتاجها من اال�سمنت يف منطقة احلدود ال�شمالية ومنطقة اجلوف .وبجانب �شركة �أ�سمنت
املنطقة ال�شمالية ،تتولى مناف�ستها "�شركة �أ�سمنت اجلوف" يف املنطقة ال�شمالية عر�ض �إنتاجها من اال�سمنت يف منطقتي احلدود ال�شمالية واجلوف .كما تقدم
�شركتا �أ�سمنت تبوك والق�صيم �إنتاجهما من اال�سمنت ملنطقة اجلوف.
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�شهدت املنطقة ال�شمالية زيادة يف معدالت الطلب على اال�سمنت لريتفع من  1.7مليون طن يف عام 2010م �إلى  2.2مليون طن يف عام 2011م ،وتعزى تلك الزيادة
�إلى زيادة على الطلب بني الإ�سكان وامل�شاريع احلكومية يف تلك املناطق� .أما �أهم العوامل املحفزة للطلب فبيانها كالتايل:
  بناء جامعة عرعر.
  بناء اجلدار الع�سكري بطول احلدود ال�سعودية العراقية.
  ال�سكة احلديد الرابطة بني ال�شمال واجلنوب.
  م�شاريع الإ�سكان وامل�شاريع التعليمية .وتفيد التوقعات احلكومية امل�ستقبلية ببناء  11.500منز ًال يف منطقة احلدود ال�شمالية ،و 13.500منز ًال يف
منطقة اجلوف �ضمن اخلطة التنموية التا�سعة.
لودجدججا�ستهالك الإ�سمنت يف املناطق امل�ستهدفة يف عام 2010م و2011م
اال�ستهالك
(الف طن)

املنطقة

2011م

2010م
احلدود ال�شمالية

706

1.291

اجلوف

969

929

�إجمايل اال�ستهالك يف املنطقة امل�ستهدفة ا�سا�سياً*

1.675

2.220

حائل

1.335

1.438

تبوك

862

1.040

املدينة املنورة

2.700

2.941

�إجمايل اال�ستهالك يف املناطق امل�ستهدفة الأخرى

4.897

5.419

�إجمايل اال�ستهالك يف املناطق امل�ستهدفة

6.572

7.639
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*تبلغ ح�صة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية  %22.6من منطقة احلدود ال�شمالية و %43.7من منطقة اجلوف.
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تعترب ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�أ�سمنت اجلوف املنتجني الرئي�سني للإ�سمنت يف املناطق امل�ستهدفة ا�سا�سي ًا ،حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية  3.5مليون طن� ،أي
حوايل  %6.6من �إجمايل الطاقة الإنتاجية يف اململكة .اما املناطق االخرى امل�ستهدفة فاملنتجني الرئي�سني فيها هم �أ�سمنت تبوك و�أ�سمنت الق�صيم و�أ�سمنت ينبع
و�أ�سمنت ال�شرقية و�أ�سمنت حائل.
�إن معظم �شركات اال�سمنت يف اململكة متواجدة على ال�سوق الإقليمي وتتباين ح�ص�صها ال�سوقية تباين ًا وا�ضح ًا من منطقة لأخرى ،ف�شركة �أ�سمنت املنطقة
ال�شمالية ت�ست�أثر باملناطق ال�شمالية ،فيما حتوز �شركات �أخرى ح�صة �سوقية �أكرب يف مقرها واملناطق املجاورة لها ،ومن تلك ال�شركات �أ�سمنت ينبع و�أ�سمنت
الق�صيم و�أ�سمنت تبوك.
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لودجدججح�ص�ص �شركات الإ�سمنت املحلية من �سوق ال�شركة امل�ستهدفة ا�سا�سياً واملناطق امل�ستهدفة الأخرى كما يف مايو 2012م
م

احلدود ال�شمالية

ال�شركة  /املنطقة

حائل

اجلوف

املدينة املنورة

تبوك

1

ا�سمنت اليمامة

-

-

-

-

-

2

ا�سمنت ال�سعودية

-

-

%8

-

%6

3

ا�سمنت ال�شرقية

-

-

-

-

-

4

ا�سمنت الق�صيم

-

%16

%55

-

%45

5

ا�سمنت ينبع

-

-

-

-

%38

6

ا�سمنت العربية

-

-

-

-

-

7

ا�سمنت اجلنوب

-

-

-

-

-

8

ا�سمنت تبوك

-

%19

-

%100

%7

9

ا�سمنت الريا�ض

-

-

%26

-

%4

10

ا�سمنت جنران

-

-

-

-

-

11

ا�سمنت املدينة

-

-

%11

-

-

12

ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

%23

%44

-

-

-

13

ا�سمنت اجلوف

%77

%21

-

-

-

14

ا�سمنت ال�صفوى

-

-

-

-

-
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تعتمد قدرة ال�شركة ومناف�سيها على زيادة ح�صتهم يف ال�سوق على عاملني ا�سا�سيني ،وهم تكاليف ت�صنيع اال�سمنت وتكاليف النقل من امل�صنع �إلى ال�سوق
امل�ستهدفة .وي�شار �إلى �أن طبيعة اال�سمنت جتعل نفقات نقله مرتفعة ،الأمر الذي يعطي �شركات اال�سمنت املحلية ميزة تناف�سية داخلية يف املناطق الأقرب �إلى
وحداتها الإنتاجية.
لودجدججمتو�سط تكاليف الإنتاج لل�شركة و�شركاتها املناف�سة

متو�سط التكلفة
(ريال/طن)

ا�سمنت ال�شمالية

ا�سمنت اجلوف

102

103

ا�سمنت تبوك
103

ا�سمنت حائل
103

ا�سمنت الق�صيم
104

ا�سمنت ينبع
102

ا�سمنت املنطقة
ال�شرقية
105

امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

لودجدججمتو�سط تكاليف ال�شحن لل�شركة و�شركاتها املناف�سة يف املناطق امل�ستهدفة من امل�صنع �إلى املناطق امل�ستهدفة
(ريال/طن)

ا�سمنت ال�شمالية

ا�سمنت اجلوف

ا�سمنت حائل

ا�سمنت تبوك

ا�سمنت ينبع

ا�سمنت الق�صيم

ا�سمنت املنطقة
ال�شرقية

احلدود ال�شمالية

27

31

-

48

-

-

68

اجلوف

35

39

49

40

-

-

-

حائل

56

60

-

29

32

51

-

تبوك

59

54

26

-

-

49

-

املدينة املنورة

81

-

53

-

43

30

-

امل�صدر :تقرير �شركة هولتك
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لودجدججمتو�سط تكاليف ال�شركة و�شركاتها املناف�سة يف املناطق امل�ستهدفة من امل�صنع �إلى املناطق امل�ستهدفة
(ريال/طن)

ا�سمنت ال�شمالية

ا�سمنت اجلوف

ا�سمنت حائل

ا�سمنت تبوك

ا�سمنت ينبع

ا�سمنت الق�صيم

ا�سمنت املنطقة
ال�شرقية

احلدود ال�شمالية

130

135

-

151

-

-

173

اجلوف

137

142

152

143

-

-

-

حائل

158

163

-

132

136

154

-

تبوك

161

157

129

-

-

151

-

املدينة املنورة

183

-

156

-

147

133

-

امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

تقدر تكلفة العر�ض يف الأ�سواق مبنطقة احلدود ال�شمالية بنحو  130ريال للطن الواحد بالن�سبة ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ،مقابل  135ريال للطن بالن�سبة
ل�شركة �أ�سمنت اجلوف ،و 173ريال للطن بالن�سبة لإ�سمنت ال�شرقية .وباملثل ،حتظى �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ب�أدنى تكلفة للعر�ض يف الأ�سواق مبنطقة
اجلوف� ،إذ ت�صل التكلفة �إلى  137ريال للطن� .أما خارج املنطقتني املذكورتني فال تتمتع �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية مبيزة ال�سعر الأدنى للعر�ض يف ال�سوق،
و�إن كانت مزيتها التناف�سية غري منعدمة يف مناطق مثل حائل وتبوك.
ولذلك ،يتوقع �أن ين�صب تركيز �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية على املناطق والأقاليم التي حتظى فيها مبزية تناف�سية من حيث التكلفة ،ومن ذلك منطقة احلدود
ال�شمالية واجلوف .غري �أن ال�شركة نف�سها حتظى بفر�صة البيع يف الأ�سواق املجاورة ،مثل حائل وتبوك ،و�إن كانت املزية التناف�سية فيها �أقل .و�أخري ًا ،ف�إنه يف حني
يتعذر على ال�شركة تغطية منطقة املدينة ب�سبب تكلفة النقل� ،إال �أنها قد تعر�ض �إنتاجها يف هذه ال�سوق عند الطلب.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فتبني درا�سة ال�سوق التي �أعدتها �شركة هولتك ان �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية تتمتع باملزايا التالية:



 تنتج �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية الإ�سمنت الأكرث دكانة يف �شمال اململكة وهو املف�ضل من قبل العمالء يف املنطقة.
 الوقت امل�ستغرق لتو�صيل ال�شحنات يعتمد على موقع امل�شرتي وم�صنع اال�سمنت وبح�سب درا�سة �شركة هولتك تبني ان �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
لديها اف�ضل معدل لرحالت ال�شاحنات لتو�صيل اال�سمنت خالل اال�سبوع لكل من مدينتي عرعر و�سكاكا مقارنة ب�شركات اال�سمنت يف املنطقة ال�شمالية
مما مينحها اف�ضليه لدى العمالء.

 3 33 -3سوق االسمنت في العراق
 3 33 -33 -3نبذة عن صناعة االسمنت في العراق
ت�شري التقديرات �إلى �أن معدل النمو ال�سنوي املركب ال�ستهالك اال�سمنت يف العراق قد جتاوز  % 25على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أي من عام 2006م �إلى
عام 2011م .كما �شهد ا�ستهالك اال�سمنت يف العراق خالل عام 2011م منو ًا بن�سبة  %13.6لريتفع من  22مليون طن يف عام 2010م �إلى  25مليون طن يف عام
2011م .ويعزى هذا االرتفاع يف ا�ستهالك اال�سمنت داخل العراق خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �إلى ما يلي:
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 رفع العقوبات التي كانت مفرو�ضة على العراق.
 اجلهود الدولية الرامية �إلى �إ�صالح البنية التحتية العراقية و�إحالل املنهار منها.
 التو�سع يف قطاع الإ�سكان.
حت�سن الأو�ضاع الأمنية.
 ّ
 الزيادة املتوقعة يف �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي.

 3 33 -33 -3استهالك االسمنت في العراق
 3 33 -33 -33 -3دوافع ا�ستهالك اال�سمنت يف العراق
�أهم العوامل الأ�سا�سية الدافعة ال�ستهالك اال�سمنت يف العراق هي:
• إعادة إعمار العراق
�شهد �شمال العراق جهود ًا مكثفة لإعادة البناء على يد جهات دولية من �أجل �إعادة توطني ال�سكان امل�شردين وبناء خدمات الإ�سكان والبنية التحتية الالزمة
لذلك .وبالنظر �إلى حاجة البالد من جهود البناء والت�شييد على نطاق وا�سع وبحجم هائل ،فمن املتوقع �أن ت�أتي معدالت الإنفاق املبدئية منخف�ضة قلي ًال �أثناء بناء
القدرات املحلية ،على �أن تتزايد بوترية �سريعة مبرور الوقت مع بناء امل�ؤ�س�سات املخت�صة وتر�سيخ وجودها .ويف ال�سياق ذاته� ،أنفقت الواليات املتحدة الأمريكية
 44.6مليار دوالر على جهود �إعادة الإعمار منذ و�ضعت احلرب �أوزارها يف العراق ،علم ًا ب�أن العمليات الأمنية حازت على  21.3مليار دوالر من املبلغ املذكور ،فيما
كان ن�صيب البنية التحتية منه  11.5مليار دوالر ،و 6.4مليار دوالر على الأعمال احلكومية ،و 1.4مليار دوالر على احلوكمة االقت�صادية وتطوير القطاع اخلا�ص.
• البنية التحتية
اجتياح �أف�ضى �إلى تدمري الكثري من قطاعات البنية التحتية.
بذل املجتمع الدويل جهوده لتح�سني و�إ�صالح البنية التحتية يف العراق يف �أعقاب غزوه عام 2003م يف
ٍ
خ�ضع العراق بعد غزوه العام 2003م حلكم �سلطة التحالف االنتقالية ،ثم انتقلت مقاليد ال�سلطة فيه اعتبار ًا من يونيو 2004م �إلى �سل�سلة من احلكومات العراقية.
وخالل تلك الفرتة� ،شهد العراق جهود ًا حثيثة لإ�صالح و�إحالل البنية التحتية العراقية التي طالتها يد الدمار ،مبا يف ذلك� :أنظمة �ضخ املياه ،وحمطات معاجلة
ال�صرف ،و�إنتاج الكهرباء ،وامل�ست�شفيات والعيادات الطبية ،واملدار�س والإ�سكان و�أنظمة النقل واملوا�صالت.
• قطاع اإلسكان
ي�سعى العراق �إلى تخ�صي�ص ما ال يقل عن  30مليار دوالر مل�شاريع الإ�سكان وامل�شاريع التجارية على مدار العقد املقبل يف ظل جهود الدولة لإعادة البناء بعد �سنوات
احلرب الطوال .وح�سب تقديرات الق�سم التجاري الأمريكي ،ف�إن العجز يف وحدات الإ�سكان يقدر بنحو مليون وحدة ،و�إذا حتول هذا العجز وحده �إلى طلب على
اال�سمنت ف�إنه �سيتجاوز  30مليون طن من اال�سمنت .كما �أن العودة املحتملة للعراقيني النازحني �إلى اخلارج �إلى العراق من �ش�أنها �أن تزيد من معدالت الطلب
على خدمات الإ�سكان .وعلى ذلك ،ف�إن ندرة الوحدات ال�سكنية يعترب هاج�س ًا كبري ًا بالن�سبة للعراقيني ،ف�ض ًال عن كونه م�صدر اهتمام بالن�سبة للحكومة العراقية.
�إن تلبية الطلب املتزايد على خدمات الإ�سكان يقت�ضي بناء �أكرث من مليون وحدة �سكنية يف البالد على مدار الأعوام الأربعة املقبلة ،ومن هنا ي�أتي تخ�صي�ص
احلكومة مبالغ طائلة لتحقيق هذه الغاية .وقد �شهد قطاع الإ�سكان دخول عدد من �شركات الإعمار الإقليمية ،ال�سيما من دول جمل�س التعاون ،وقد �أ�سفر ذلك عن
الإعالن عن م�شاريع مبليارات الدوالرات يف العراق ،من بينها:




 يف مايو 2011م ،متت تر�سية عقد بقيمة  7.3مليار دوالر على �شركة "هانهوا للهند�سة والإن�شاءات" لبناء مدينة جديدة خارج بغداد.
 يف يونيو 2011م ،مت التعاقد مع �شركة "يو �إ�س كومباين هيل �إنرتنا�شونال" لتوفري مواد بناء بقيمة  1.5مليار دوالر ل�صالح م�شروع �إ�سكاين ،بالإ�ضافة
�إلى توفريها خدمات �إدارة امل�شروع نظري  200مليون دوالر.
 تتفاو�ض �شركة "�أورا�سكوم للإ�سكان التعاوين" مع العراق ل�شراء �أرا�ض لإقامة م�شروع للإ�سكان االقت�صادي.

 3 33 -33 -33 -3ا�ستهالك اال�سمنت يف العراق ح�سب املناطق
ميكن تق�سيم ال�سوق العراقي �إلى �سوقني� :سوق كرد�ستان يف ال�شمال ،و�سوق �أخرى ت�شمل بقية العراق �أي مناطق الو�سط واجلنوب والتي ت�شمل مناطق بغداد
والأنبار وبابل وكربالء والنجف والقاد�سية امل�ستهدفة من قبل ال�شركة والتي ت�شكل نحو  %37.4من �إجمايل احل�صة ال�سوقية ال�ستهالك اال�سمنت يف العراق.
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لودجدجج�إجمايل املعدالت الإقليمية ال�ستهالك اال�سمنت يف العراق يف عام 2011م
املنطقة

الق�ضاء

كرد�ستان

املحافظة

احل�صة من ال�سوق
( )%

ا�ستهالك اال�سمنت
( مليون طن )

دهوق

1.81

7.2

�أربيل

3.60

14.4

ال�سليمانية

2.80

11.2

8.21

32.8

الأنبار

1.05

4.2

بغداد

4.72

18.9

بابل

0.79

3.2

كربالء

0.87

3.5

النجف

1.13

4.5

القاد�سية

0.78

3.1

9.34

37.4

نينوى

1.76

7.0

كركوك

0.64

2.6

ديالى

0.66

2.6

وا�سط

0.56

2.2

�صالح الدين

0.42

1.7

املثنى

0.41

1.6

ذي قار

0.95

3.8

مي�سان

0.54

2.2

الب�صرة

1.51

6.0

7.45

29.8

الإجمايل يف بقية العراق

16.79

67.2

الإجمايل يف العراق

25.00

100.0

الإجمايل يف كرد�ستان
ال�سوق امل�ستهدف

الإجمايل
بقية العراق
(الو�سط واجلنوب)

ال�سوق الغري م�ستهدف

الإجمايل

امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

 3 33 -33 -3انتاج االسمنت في العراق
بناء على درا�سة ال�سوق التي �أعدتها �شركة هولتك يقدر �إجمايل ا�ستهالك اال�سمنت يف العراق بنحو  25مليون طن يف عام 2011م ،من بينها  10ماليني طن
م�ستوردة معظمها من تركيا و�إيران� .أما ما ي�ستورده العراق من اململكة في�أتي ب�شكل �أ�سا�سي من قبل �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت اجلوف� ،إذ
حققت �صادرات ال�شركة زيادة مطردة من  0.3مليون طن لتتجاوز  0.4مليون طن يف عام 2011م .وقد تراجعت �صادرات ال�شركة يف عام 2012م ب�سبب حظر
الت�صدير املفرو�ض من قبل احلكومة ال�سعودية .اما �شركة ا�سمنت اجلوف فقد قامت بت�صدير حوايل  0.3مليون طن يف عام 2011م وقد تراجعت �أي�ض ًا �صادرتها
يف عام 2012م ب�سبب حظر الت�صدير املفرو�ض من قبل احلكومة ال�سعودية.
ان معظم القدرات الإنتاجية املحلية من اال�سمنت يف العراق قد تعطلت بفعل الأ�ضرار التي وقعت عليها ج ّراء احلرب ،عالوة على نق�ص �إمدادات الكهرباء وانعدام
قطع الغيار وا�ستهالكها مما �أدى �إلى تراجع الطاقات الإنتاجية ،ف�ض ًال عن تقادم و�سائل الإنتاج وما �إلى ذلك من عوامل .ورغم �أن �إجمايل الطاقة الإنتاجية
اال�سمية جلميع م�صانع اال�سمنت ناهزت  26مليون طن يف عام 2011م� ،إال �أن الطاقة الإنتاجية الفعلية املتاحة لل�سوق الداخلية مل تتجاوز  15مليون طن ،علم ًا
ب�أن ح�ساب الطاقة الإنتاجية الفعلية جاء ا�ستناد ًا �إلى م�ستويات الإنتاج احلالية .وت�شري التقديرات ال�سوقية �إلى �أن الطاقة الإنتاجية �ستظل عند م�ستويات الإنتاج
احلالية على الأرجح ما مل تخ�ضع امل�صانع لإعادة الت�أهيل.
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لودجدجج�إجمايل الطاقة الإنتاجية يف العراق لعام 2011م
امل�صنع

الطاقة الإنتاجية (مليون طن)

املحافظة

جمموعة الراوي

القائم ،الفلوجة ،الكبي�سة

1.32

ال�شركة العامة للأ�سمنت العراقية

م�صنع كركوك

0.53

ال�شركة العامة للأ�سمنت ال�شمالية

بدو�ش واحلمام

1.08

�شركة تيكنك

م�صنع �سنجار

0.84

ال�شركة العامة للأ�سمنت اجلنوبية

النجف ،الكوفة ،املثنى ،بابل ،ال�سماوة،
الب�صرة ،النورة

3.01

�شركة الفارج للأ�سمنت

ت�سلوجا ،بازيان ،كربالء

4.77

�شركة ما�س غلوبال

ال�سليمانية

3.45
15.00

الإجمايل
امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

يف ظل ت�صاعد الطلب والنق�ص احلاد يف املعرو�ض ،مت تد�شني عدد من م�شاريع �إعادة الت�أهيل وامل�شاريع اجلديدة بغية تعزيز املعرو�ض املحلي من �سلعة اال�سمنت،
بيد �أنه يتوقع لتلك امل�شاريع �أن تواجه ت�أخريات يف الإجناز ب�سبب نق�ص �إمدادات الكهرباء واملخاوف املرتبطة باجلانب الأمني و�سالمة الأفراد واملن�ش�آت.
لودجدججالإ�ضافات امل�ستقبلية املعلنة للطاقة الإنتاجية يف العراق بعد �إعادة ت�أهيل امل�صانع
املحافظة

امل�صنع

ال�سنة املتوقعة للت�شغيل

الإ�ضافة للطاقة الإنتاجية (مليون طن)

�أ�سمنت كربالء

كربالء

2012م

1.35

�أ�سمنت الكبي�سة

الأنبار

2014م

0.82

�أ�سمنت بادو�ش

نينوى

2014م

0.83

�أ�سمنت احلمام

نينوى

2014م

0.25

م�صنع �سنجار للأ�سمنت

نينوى

2014م

0.70

م�صنع النجف للأ�سمنت

النجف

2014م

0.18

�أ�سمنت املثنى

املثنى

2014م

0.36
4.49

الإجمايل
امل�صدر :تقرير �شركة هولتك

لودجدججالإ�ضافات امل�ستقبلية املعلنة للطاقة الإنتاجية يف العراق من امل�صانع اجلديدة
املحافظة

امل�صنع

ال�سنة املتوقعة للت�شغيل

الإ�ضافة للطاقة الإنتاجية (مليون طن)

ما�س غلوبال

ال�سليمانية

2012م

1.72

�سهيلة هربال

كركوك

2015م

1.91

املربوكة

ال�سماوة

2016م

1.74

م�صنع جديد 1

ال�سماوة

2016م

1.74

م�صنع جديد 2

�إربيل

2017م

1.74

الإجمايل

8.85
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 3 33 -33 -3خصائص سوق االسمنت في العراق
ا�ستناد ًا �إلى درا�سة ال�سوق التي �أعدتها �شركة هولتك ،ان خ�صائ�ص �سوق اال�سمنت يف العراق هي كالتايل:
  ميثل اال�سمنت البورتالندي العادي نحو  %70من ا�ستهالك ال�سوق العراقي بينما ميثل اال�سمنت املقاوم للأمالح .%30
  ثمة تف�ضيل وا�سع للإ�سمنت الغامق اللون.
  يعتمد العراق على ا�سترياد اال�سمنت من �إيران وتركيا وال�سعودية� ،إذ ُي�صدر اال�سمنت الإيراين �إلى جنوب العراق ب�صفة عامة ،واال�سمنت الرتكي �إلى
كرد�ستان وال�شمال� ،أما املنطقة الو�سطى فتعترب ال�سوق امل�ستهدفة من امل�صدرين ال�سعوديني.
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تتباين �أ�سعار اال�سمنت يف العراق من منطقة لأخرى ،فهي مرتفعة يف بغداد مقارنة مبناطق العراق الأخرى ،فيما تقل الأ�سعار يف ال�سليمانية بالتزامن مع �إ�ضافة
قدرات جديدة للطاقة الإنتاجية بف�ضل م�صنع بازيان .عالوة على ذلك ،تتباين �أ�سعار اال�سمنت من حني لآخر ب�سبب �أ�سعار ال�شحن والنقل غري املتوقعة ،كونها
تتغري ح�سب توافر و�سائل النقل .وقد بلغ �سعر اال�سمنت البورتالندي العادي املعب�أ حوايل  200 – 190دوالر �أمريكي للطن يف �إقليم الب�صرة يف عام 2011م،
فيما تراوح بني  240و 260دوالر للطن يف منطقة بغداد .ويف الوقت الراهن ،انخف�ضت الأ�سعار بنحو  100 – 90دوالر للطن بفعل ال�ضغوط الناجتة من واردات
اال�سمنت .وال ُيتوقع �أن تتغري الأ�سعار �أو تهبط نظر ًا ملعدالت العجز يف الطاقات الإنتاجية واحتمالية ا�ستمرارها.
 3 33 -33 -3القدرة التنافسية المحتملة للشركة في السوق العراقي المستهدف
تعترب �شركة �أ�سمنت اجلوف املناف�س ال�سعودي الوحيد ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية على �صعيد ال�سوق امل�ستهدفة يف العراق .ومع ذلك ،ف�إن �شركة �أ�سمنت
اجلوف تبيع �إنتاجها داخل اململكة ،مما ينتفي معه اعتبارها تهديد ًا حقيقي ًا لأ�سمنت املنطقة ال�شمالية كونها ال متتلك �أي خطط فورية للتو�سع يف طاقاتها
الإنتاجية� .أما �شركة �أ�سمنت تبوك ،فرغم �أنها امتلكت رخ�صة ت�صدير �إال �أن موقعها �أبعد من �أن ي�ضمن لها ميزة ت�صديرية ،ف�ض ًال عن معاناتها من زيادة تكاليف
ال�شحن والنقل مبقدار  10دوالرات للطن الواحد� ،أما �شركة �أ�سمنت ال�سعودية فهي يف و�ضعية �سانحة للت�صدير �إلى العراق ،لكنها مل تبد اهتمام ًا با�ست�صدار
رخ�صة ت�صدير نظر ًا ملا �سيرتتب على ذلك من حتديد �سعر مبيعاتها الداخلية مببلغ  200ريال للطن .عالوة على ذلك ،من املرجح �أن يتجه تركيز �أ�سمنت
ال�سعودية على �إقليم الب�صرة (جنوب العراق).
من املتوقع �أال يتم تغطية العجز يف الطاقة الإنتاجية يف العراق �إال بالواردات ،ال �سيما مع قدرة املنتجني املحليني على البيع عند م�ستويات الطاقة الإنتاجية
الق�صوى .ثمة احتماالت كذلك ب�إ�ضافات كبرية للطاقة الإنتاجية يف �إيران ،مع الرتكيز يف جلها على الت�صدير .غري �أن تلك الإ�ضافات لن ت�ؤثر على �صادرات �شركة
�أ�سمنت املنطقة ال�شمالية �إلى العراق على الأرجح ،ويعزى ذلك �إلى ما يلي:



 الو�ضعية التف�ضيلية التي يحظى بها �إنتاج و�أ�سعار �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية يف �أو�ساط امل�ستهلكني يف العراق بف�ضل ر�سوخ قدمها وثبات جودتها.
 تف�ضل املنطقة الو�سطى اال�سترياد من اململكة نظر ًا لقربها اجلغرايف ،فيما تف�ضل املنطقة اجلنوبية اال�سترياد من �إيران لالعتبار ذاته.

 3 33 -3سوق االسمنت في األردن
يعترب االقت�صاد الأردين من �أكرث االقت�صادات انفتاح ًا يف املنطقة ،مما يجعل الأردن يف حالة من التكامل الوثيق مع البلدان املجاورة له عرب العالقات التجارية
والتحويالت املالية واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وال�سياحة ،وخا�صة عرب العالقات القوية واخلا�صة مع دول جمل�س التعاون .17وقد حقق الأردن منو ًا يف �إجمايل
الناجت املحلي بن�سبة  % 2.5يف عام 2011م ،ومن املتوقع �أن يحقق منو ًا بن�سبة  % 2.8يف عام .201218
من جانب �آخر ،ت�ؤدي وترية اخل�صخ�صة املت�سارعة لل�صناعات اململوكة للدولة وجهود حترير االقت�صاد �إلى دفع عجلة النمو يف املناطق احل�ضرية بالأردن مثل
ع ّمان والعقبة .وقد �أدى النمو يف املراكز احل�ضرية �إلى التو�سع يف �أن�شطة قطاع البناء والت�شييد .وعلى مدار ال�سنوات املا�ضية ،زادت معدالت الطلب زيادة �سريعة
على خدمات الإ�سكان واملكاتب التجارية لل�شركات الأجنبية التي تتخذ من الأردن مقر ًا لها بغية تي�سري الو�صول �إلى ال�سوق العراقي ،الأمر الذي �أدى �إلى زيادة يف
ا�ستهالك اال�سمنت على م�ستوى الدولة.
لقد انخف�ض ا�ستهالك الإ�سمنت يف الأردن م�ؤخرا ب�سبب تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ولكن من املتوقع �أن يرتفع الطلب على الإ�سمنت مرة �أخرى .ي�صل حجم �سوق
الإ�سمنت احلايل �إلى حوايل  3.8مليون طن يف ال�سنة (عام 2010م) ،وباال�ستناد �إلى توقعات ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ،فمن املتوقع �أن ي�صل �سوق
الإ�سمنت يف الأردن �إلى  4.7مليون طن يف عام 2018م.
 3 33 -33 -3انتاج االسمنت في األردن
ظلت الطاقة الإنتاجية احلالية من اال�سمنت يف الأردن عند م�ستواها امل�سجل للعام 2010م بطاقة  9.2مليون طن.
لودجدججالقدرة الإنتاجية ل�شركات الإ�سمنت يف الأردن (مليون طن)
العام

م�صنع �أ�سمنت
الرا�شدية

م�صنع �أ�سمنت
الفحي�ص

�أ�سمنت الراجحي

�أ�سمنت ال�شمالية
الأردن

�شركة �أ�سمنت
قطرانة

الإجمايل

2009م

2.2

2.0

2.0

1.0

-

7.2

2010م

2.2

2.0

2.0

1.0

2.0

9.2

2011م

2.2

2.0

2.0

1.0

2.0

9.2
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 17امل�صدر :البنك الدويل
 18امل�صدر� :صندوق النقد الدويل
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من امل�ؤكد �أن كافة �شركات الإ�سمنت الأردنية ال ت�ستطيع �أن ت�ستغل طاقاتها الإنتاجية بن�سبة  %100حيث ان ا�ستهالك اال�سمنت يف عام 2011م يقدر بنحو 3.8
مليون طن ،الأمر الذي يدل على وجود فائ�ض يف الطاقة الإنتاجية بنحو 5.4مليون يف عام 2011م ،ومن املتوقع �أن تقل تلك الإنتاجية مع ت�صاعد معدالت
اال�ستهالك مل�ستوى  4.7مليون طن يف عام 2018م.
ورغم النمو يف معدالت الطلب� ،إال �أن التوقعات ت�شري �إلى بقاء الطاقة الإنتاجية عند امل�ستويات احلالية يف ظل انعدام االحتماالت ب�إ�ضافة م�صانع جديدة �إلى
احلالية نظر ًا للأ�سباب الآتي بيانها:






 الفائ�ض الهائل يف الطاقة الإنتاجية احلالية من اال�سمنت ،مع �إعالن الكثري من ال�شركات عن فوائ�ض يف �إنتاجها.
 عدم �إ�صدار تراخي�ص جديدة �إال لأغرا�ض الت�صدير.
 حمدودية النمو املتوقع م�ستقب ًال يف معدالت الطلب على اال�سمنت.
 ارتفاع �أ�سعار الوقود ،مما ُيفقد الإنتاج املحلي ميزة التناف�سية.
 �صعوبة ت�صدير اال�سمنت من الأردن ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الوقود ،كما �أن اجتاه املنتجني الأردنيني �إلى �إنتاج �أ�سمنت البوزوالين البورتالندي �أو
اال�سمنت املقاوم للأمالح من �ش�أنه �إ�ضعاف مزاياهم التناف�سية.

 3 33 -33 -3القدرة التنافسية المحتملة لشركة اسمنت الشمالية في األردن
ان �شركات الإ�سمنت الأردنية ال ت�ستطيع �أن ت�ستغل طاقاتها الإنتاجية بن�سبة  ،%100ورغم �أن �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) قد دخلت الأ�سواق يف الربع الرابع
من عام 2010م �إال �أنها ا�ستطاعت �أن ت�ستغل طاقتها الإنتاجية بن�سبة  %100خالل �سنة واحدة ،ويف عام 2011م ،ا�ستغلت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حوايل
 %90من طاقتها الإنتاجية فيما بلغ متو�سط ا�ستغالل القدرة االنتاجية لل�شركات الرئي�سية الأخرى حوايل  %50وتعود هذه القدرة التناف�سية العالية لدى �شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى ما يلي:




 حت�صل على كلنكر عايل اجلودة من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية مبوجب عقد مدته � 15سنة وب�أ�سعار مناف�سة ت�ؤدي الى خف�ض التكلفة (عندما
ي�سمح الت�صدير من اجلهات املخت�صة يف اململكة).
 بناء على درا�سة �شركة هولتك يف�ضل امل�ستهلكون الأردنيون الإ�سمنت الغامق اللون الذي تنتجه ال�شركة.
 مقارنة مع مناف�سيها ،ف�إن �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) قريبة من العا�صمة عمان التي متثل موقع اال�ستهالك الأكرب مما يوفر يف تكاليف النقل.

 3 33 -3الخالصة
متيزت �صناعة الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية بالنمو امل�ضطرد خالل العقدين الأخريين ويتوقع لها ان ت�ستمر بالإ�ستفادة من ظروف م�ؤاتية يف احلقبة
القادمة .وقد �شكل قطاع البناء والت�شييد من جهة وم�شاريع البنية التحتية من جهة �أخرى ،املحركان الرئي�سان لنمو هذه ال�صناعة .ويف حني ت�شري التوقعات �إلى
زيادة يف القدرات الإنتاجية يف امل�ستقبل �إال انه يف الوقت نف�سه يتوقع ان ي�شهد الطلب على اال�سمنت ازدياد يفوق بوتريته ارتفاع العر�ض .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي
�إلى بروز زيادة يف الطلب بالن�سبة للعر�ض يف ال�سنوات القليلة القادمة.
�إن �صناعة الإ�سمنت املحلية يف العراق لي�ست كافية لتلبية حاجة ال�سوق العراقي ،ومن املتوقع �أن يزداد الطلب خالل ال�سنوات القادمة .وباملقارنة مع امل�صدرين
من لبنان �أو �سوريا ،ف�أن امل�صدرين من اململكة العربية ال�سعودية يتمايزون مبوقع �أكرث تناف�سية يف ال�سوق العراقي نظر ًا النخفا�ض تكلفة الإنتاج وال�شحن معا.
يعترب الكلنكر امل�صدر �إلى الأردن تناف�سي ًا الأمر الذي �سمح ل�شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) باحل�صول على ح�صة كافية من ال�سوق وا�ستغالل كامل طاقتها
اال�ستيعابية خالل �سنة واحدة من بدء الت�شغيل ،هذا برغم �إنخفا�ض الطلب على الإ�سمنت يف الأردن .وجتدر الإ�شارة �إلى انه ال توجد �ضرائب على ا�سترياد
اال�سمنت �إلى الأردن حالي ًا ورغم �أن املنتجني الأردنيني قد طالبوا بفر�ض �ضريبة على الإ�سمنت امل�ستورد لكن مل يتم فر�ض هذه ال�ضريبة حتى الآن حيث �أن
احلكومتني ال�سعودية والأردنية اتفقتا على عدم فر�ض �أي �ضريبة وذلك وفق متطلبات منظمة التجارة العاملية.
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4.4شركة إسمنت المنطقة الشمالية
 4 44 -4المقدمة والتأسيس
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية (وي�شار �إليها بـ"ال�شركة") ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،مبوجب القرار الوزاري  377بتاريخ 1427/02/15هـ (املوافق
2006/03/16م) ،وال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 1427/02/19هـ (املوافق 2006/03/20م) ومركزها الرئي�سي يقع يف مدينة عرعر الطريق
الدويل حي امل�شرف.
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )1.200.000.000مليار ومئتان مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون �سهم ًا عادي ًا
بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ("�سهم" �أو "�أ�سهم") .يف 1432/12/02هـ (املوافق 2011/10/29م) قررت اجلمعية العامة
غري العادية زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ (� )600.000.000ستمائة مليون ريال �سعودي لي�صبح �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة ()1.800.000.000
مق�سم �إلى ( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم ،اكتتب امل�ساهمون احلاليون يف ما جمموعه ()126.000.000
مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي ّ
مائة و�ستة وع�شرون مليون �سهم البالغة قيمتها الإ�سمية ( )1.260.000.000مليار ومئتان و�ستون مليون ريال �سعودي ودفعوا قيمتها الإ�سمية كاملة .وقد
متت الزيادة اجلزئية يف ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار �أ�سهم بقيمة (� )60.000.000ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.000.000ستة مليون �سهم
للم�ساهمني احلاليني عن طريق حتويل من االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال� ،أما بقية الأ�سهم والبالغ عددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم
بقيمة ( )540.000.000خم�سمائة و�أربعون مليون ريال �سعودي ،ف�سوف تطرح لالكتتاب العام.
وطبق ًا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ووفق ًا ملا ن�صت عليه �شروط رخ�صة حمجر مواد خام ال�ستغالل خام احلجر اجلريي من منطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة
عرعر التابعة المارة منطقة احلدود ال�شمالية ال�صادرة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية والتي تن�ص ب�شكل الزامي على طرح  %50من ا�سهم ال�شركة
لالكتتاب العام ،فقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف 1432/12/20هـ (املوافق 2011/11/16م) على طرح ( )90.000.000ت�سعون مليون �سهم
لالكتتاب العام ،متثل ( )%50خم�سون باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد االكتتاب) على النحو التايل:
  �ستطرح ال�شركة �أ�سهم جديدة يبلغ عددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم متثل ( )%30ثالثون باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد
االكتتاب).
  �سيقوم امل�ساهمون احلاليون بطرح �أ�سهم مملوكة حالي ًا لهم يبلغ عددها (� )36.000.000ستة وثالثون مليون �سهم متثل ( )%20ع�شرون باملائة
من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد االكتتاب).
وقد وافق امل�ساهمون احلاليون على بيع �أ�سهمهم عن طريق خطابات موافقة موقعة من قبل كل م�ساهم على حدا.
لودجدججالتطور يف ر�أ�س مال ال�شركة و�إجمايل القرو�ض
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو
2012م

2011م

ر�أ�س املال املدفوع *

600.000

600.000

1.260.000

1.260.000

احتياطي نظامي

25.907

54.403

19.022

19.022

احتياطي خا�ص

-

-

-

53.289

ارباح م�ستبقاة

231.759

180.826

96.401

88.998

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.421.310

قرو�ض ق�صرية الأجل

469.402

437.783

335.000

538.000

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

-

33.500

80.000

85.000

قرو�ض طويلة الأجل

200.000

166.500

350.000

320.000

�إجمايل القرو�ض

669.402

637.783

765.000

943.000
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* بتاريخ 2011/09/25م دفع امل�ساهمون احلاليون القيمة الغري مدفوعة من ر�أ�سمال ال�شركة والبالغة ( )600.000.000ريال ،وبتاريخ 2011/10/29م مت
ر�سملة ( )60.000.000ريال من االحتياطي النظامي لي�صبح ر�أ�سمال ال�شركة ( )1.260.000.000ريال.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت املقاوم للأمالح واالجتار به داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.

26

 4 44 -4أهم التطورات منذ تأسيس الشركة
لودجدجج�أهم التطورات منذ ت�أ�سي�س ال�شركة
2005/06/06م

ح�صول ال�شركة على الرتخي�ص ال�صناعي من وزارة التجارة وال�صناعة ب�إقامة من�ش�أة �صناعية با�سم �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية.

2006/03/16م

�إع�لان ت�أ�سي�س �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية بر�أ�سمال وق��دره ( )1.200.000.000مليار ومئتي مليون ريال �سعودي واكتتب
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف جميع �أ�سهم ال�شركة ودفعوا ن�سبة ( )%50من قيمتها الإ�سمية.

2007/05/02م

ت�أ�سي�س �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اردنية مملوكة بالكامل من قبل �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية
(ف�ض ًال راجع ق�سم "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية").

2008/03/01م

بدء الإنتاج التجريبي لل�شركة.

2008/12/01م

بدء الإنتاج التجاري لل�شركة.

2011/05/02م

طرح �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لالكتتاب العام.

2011/05/21م

موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على توزيع  %82من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على امل�ساهمني احلاليني
لل�شركة ك�أرباح عينية.

2011/05/26م

توزيع  %82من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على امل�ساهمني احلاليني لل�شركة ك�أرباح عينية.

2011/07/03م

�إدراج �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف بور�صة ع ّمان.

2011/07/16م

ا�صدر جمل�س الإدارة قراره با�ستكمال ر�أ�س املال الغري مدفوع لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة ( )1.200.000.000مليار ومائتان مليون
ريال �سعودي مدفوع بالكامل.

2011/08/11م

توقيع اتفاقية ا�ستحواذ ال�شركة على  %75من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).

2011/08/18م

ا�ستحواذ ال�شركة على  %75من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).

2011/09/25م

دفع امل�ساهمون احلاليون القيمة الإ�سمية املتبقية من ر�أ�س املال لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة ( )1.200.000.000مليار ومائتان مليون
ريال �سعودي مدفوع بالكامل.

2011/10/29م

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ر�سملة (� )60.000.000ستون مليون ريال �سعودي من االحتياطي النظامي لي�صبح ر�أ�سمال
ال�شركة املكتتب به ( )1.260.000.000مليار ومائتا و�ستون مليون ريال �سعودي مدفوع بالكامل.

2011/10/29م

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )1.260.000.000مليار ومائتا و�ستون مليون ريال �سعودي �إلى
( )1.800.000.000مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي حيث �ستطرح ال�شركة �أ�سهم جديدة يبلغ عددها (� )54.000.000أربعة
وخم�سون مليون �سهم بقيمة ( )540.000.000خم�سمائة و�أربعون مليون ريال �سعودي لالكتتاب العام.

2012/05/08م

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تنازل امل�ساهمني احلاليني عن ح�صتهم من متح�صالت االكتتاب ل�صالح ال�شركة .وقد تنازل
جميع امل�ساهمون احلاليون عن ح�صتهم من متح�صالت االكتتاب ل�صالح ال�شركة عن طريق خطابات موقعة من قبل كل م�ساهم على
حدا.

2012/05/08م

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على حتويل  %7من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) اململوكة غري مبا�شرة من امل�ساهمني
احلاليني �إلى ال�شركة.

2012/05/14م

حتويل  %7من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) اململوكة غري مبا�شرة من امل�ساهمني احلاليني �إلى ال�شركة.

 4 44 -4أغراض الشركة









 �إنتاج مادة الكلنكر بنوعيه العادي واملقاوم.
 �إنتاج الأ�سمنت العادي البورتالندي واملقاوم للأمالح.
 �إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي بجميع �أنواعه.
 جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك �إ�ستريادها وت�صديرها للخارج.
 �إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية املكملة لغر�ض ال�شركة.
 متلك العقارات لإقامة من�شات ال�شركة عليها.
 احل�صول على الوكاالت التجارية.
 الإ�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها والتي تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها �أو تتمم ن�شاط ال�شركة داخل وخارج اململكة.
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 4 44 -44 -4رؤية الشركة
ت�سعى ال�شركة �إلى �أن تكون رائدة يف �صناعة الإ�سمنت يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط ،من خالل النمو امل�ستدام والأداء عايل اجلودة لإنتاج الإ�سمنت املطابق
للموا�صفات واملعايري ال�سعودية والعاملية.
 4 44 -44 -4رسالة الشركة
تتج�سد ر�سالة ال�شركة يف تطبيق �أعلى �أنظمة اجلودة و�أحدث التقنيات يف �صناعة الإ�سمنت وتطوير الأداء لتقدمي الأف�ضل لعمالئها ،حيث متيزت منتجات �شركة
�أ�سمنت املنطقة ال�شمالية باجلودة العالية و�أ�صبحت تتمتع ب�سمعة ممتازة يف مناطق �شمال اململكة العربية ال�سعودية ،كذلك متيزت ال�شركة باملحافظة على
ال�سالمة العامة وال�صحة و�أي�ض ًا املحافظة على البيئة وتطبيق �أعلى موا�صفات ومعايري اجلودة العاملية لإنتاج الإ�سمنت.
 4 44 -44 -4أهداف الشركة





 الإ�ستفادة من �أحدث ما تو�صل �إليه العامل من تكنولوجيا يف جمال �صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته وتوطني هذه التكنولوجيا باململكة العربية ال�سعودية.
 تدريب العمالة ال�سعودية يف جماالت التكنولوجيا احلديثة ل�صناعة الأ�سمنت وم�شتقاته.
 �إيجاد فر�ص عمل جديدة لل�سعوديني يف املناطق ال�شمالية من اململكة.
 حتقيق عائد جمز للم�ستثمرين بال�شركة.

 4 44 -4كبار المساهمين
يبلغ عدد امل�ساهمني احلاليني  163م�ساهما مبن فيهم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ورجال الأعمال البارزين يف اململكة العربية ال�سعودية.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ن�سبة � %1أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
م

الإ�سم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم
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ن�سبة الإمتالك

�أ�سهم امل�ساهمني
احلاليني
املطروحة
للإكتتاب

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

1

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

30.491.270

%24.20

8.711.791

21.779.479

%12.10

2

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.495.000

%9.92

3.570.000

8.925.000

%4.96

3

�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت

7.237.501

%5.74

2.067.858

5.169.643

%2.87

4

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.00

1.800.000

4.500.000

%2.50

5

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.00

1.800.000

4.500.000

%2.50

6

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت
املحدودة

6.300.000

%5.00

1.800.000

4.500.000

%2.50

7

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

5.512.500

%4.38

1.575.000

3.937.500

%2.19

8

�شركة �صالح وعبدالعزيز �أبا ح�سني املحدودة

3.228.750

%2.56

922.500

2.306.250

%1.28

9

هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية

2.625.000

%2.08

750.000

1.875.000

%1.04

10

ال�شركة اخلليجية للخدمات التجارية

2.625.000

%2.08

750.000

1.875.000

%1.04

11

�شركة عذيب القاب�ضة

2.625.000

%2.08

750.000

1.875.000

%1.04

12

عدنان بن �سعد بن حممد املقرن

2.362.500

%1.88

675.000

1.687.500

%0.94

13

عبداهلل عبداملح�سن عبدالرحمن الرتكي

2.362.500

%1.88

675.000

1.687.500

%0.94

14

علي بن حممد العلي املنديل التويجري

2.100.000

%1.67

600.000

1.500.000

%0.83

15

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز املح�سن

1.785.000

%1.42

510.000

1.275.000

%0.71

16

الأمري  /بندر بن �سلمان بن حممد �آل �سعود

1.575.000

%1.25

450.000

1.125.000

%0.63

17

�شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار

1.575.000

%1.25

450.000

1.125.000

%0.63

18

عبدالرحمن بن حممد بن حممد �سعيد دفرتدار

1.569.750

%1.25

448.500

1.121.250

%0.62

م

الإ�سم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

�أ�سهم امل�ساهمني
احلاليني
املطروحة
للإكتتاب

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

19

�شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

1.470.000

%1.17

420.000

1.050.000

%0.58

20

�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة

1.470.000

%1.17

420.000

1.050.000

%0.58

21

يو�سف بن عو�ض بن احمد االحمدي

1.312.500

%1.04

375.000

937.500

%0.52
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للمزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون احلاليون".

 4 44 -4مصنع اإلسمنت
 4 44 -44 -4وصف المصنع
ميتاز م�صنع ال�شركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث �أنه يقع يف منطقة حزم اجلالميد على بعد ( )190كم �شمال مدينة عرعر وعلى بعد ( )50كم �شرق مدينة طريف
مبنطقة احلدود ال�شمالية ،وتقدر م�ساحته بنحو � 980ألف مرت مربع .وتكمن �أهمية املوقع يف قربه من موقع حمجر مواد اخلام ،بالإ�ضافة لقربه من الأ�سواق
املحلية والإقليمية .وامل�صنع متكامل االجزاء الفنية حيث توجد حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية وحمطة معاجلة للمياه .و�أقامت ال�شركة مدينة �سكنية متكاملة
(�سكن للعائالت� ،سكن للعزاب ،جامع ،مدر�ستان ،مطاعم ،ومالعب ريا�ضية) بجوار امل�صنع لإ�سكان املوظفني والعمال وعائالتهم.
ويتم حالي ًا �إنتاج الإ�سمنت والكلنكر من خالل خط �إنتاج واحد يف م�صنع ال�شركة بطاقة �إجمالية تبلغ ( )6.000طن من الكلنكر يومي ًا .وقد قامت �شركة ن�سما
ال�سعودية ب�إن�شاء خط الإنتاج الأول وفق ًا لعقد ت�سليم مفتاح �أبرمته ال�شركة معها بتاريخ 2006/02/13م .وقد بد�أ �إن�شاء خط الإنتاج الأول يف 2006/03/28م
ومت ت�سليمه لل�شركة كما وبد�أ �إنتاجه التجريبي يف 2008/02/26م .مت الإ�ستالم النهائي خلط الإنتاج الأول يف 2008/04/28م وبد�أ �إنتاجه التجاري يف
2008/10/01م .وقد بلغ �إجمايل تكاليف خط الإنتاج الأول ( )1.076.250.000ريال ت�شمل مبلغ ( )263.000.000دوالر �أي ما يعادل ()986.250.000
ريال لإن�شاء وت�شييد هذا اخلط ،ومبلغ ( )90.000.000ريال تكاليف الآالت واملعدات الثقيلة.
وتقوم ال�شركة حالي ًا بعمليات اختبارات االنتاج واجلودة اخلا�صة مب�شروع �إن�شاء خط �إنتاج ثاين لإنتاج الكلنكر يف امل�صنع الرئي�سي بطاقة �إجمالية تبلغ ()3.000
طن من الكلنكر يومي ًا ،حيث مت االنتهاء من �أعمال البناء والت�شييد خلط الإنتاج الثاين بتاريخ 2012/11/18م ،ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجريبي والت�سليم
الإبتدائي للم�شروع يف �شهر دي�سمرب 2012م.
لودجدججالطاقة الإنتاجية للكلنكر لكل خط �إنتاج ب�شكل يومي و�سنوي:
الطاقة الإنتاجية اليومية

الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ( 320يوم)

خط الإنتاج الأول

 6.000طن

 1.920.000طن

خط الإنتاج الثاين*

 3.000طن

 960.000طن

الإجمايل

 9.000طن

 2.880.000طن

امل�صدر :ال�شركة

*الطاقة الإنتاجية املتوقعة
تبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ح�سب الرتخي�ص ال�صناعي التي حتمله ال�شركة ( )2.700.000مليونان و�سبعمائة �ألف طن �سنوي ًا من اال�سمنت (ف�ض ًال راجع
فقرة "تراخي�ص امل�صنع" �أدناه) ،و�سيكون كافي ًا لتغطية �إنتاج ال�شركة احلايل واالنتاج املتوقع خلط الإنتاج الثاين .و�إذا احتاجت ال�شركة ح�سب الإنتاج الفعلي
خلط الإنتاج الثاين �إلى زيادة الكميات املرخ�ص انتاجها ،ف�سوف تتقدم ال�شركة يف حينه �إلى طلب تعديله.
تقوم حالي ًا �شركة �آرامكو ال�سعودية بتزويد ال�شركة بالوقود بطاقة �إجمالية تبلغ  19.000.000لرت �شهري ًا من زيت الوقود الثقيل و 300.000لرت �شهري ًا من الديزل
وفق ًا لالتفاقية املوقعة بني ال�شركة و�شركة �آرامكو ال�سعودية بتاريخ 2007/10/01م .ت�ستخدم ال�شركة حالي ًا  19.000.000لرت �شهري ًا من زيت الوقود الثقيل
للخط الأول وان اخلط الثاين �سوف يحتاج �إلى  2.000.000لرت �شهري ًا من زيت الوقود الثقيل لإنتاج الكلنكر .قامت ال�شركة مبخاطبة �شركة �أرامكو ال�سعودية
بتاريخ 1431/06/23هـ (املوافق 2010/06/06م) للح�صول على الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيل اخلط الثاين مل�شروع التو�سعة وما زالت تنتظر قرار �شركة
�أرامكو ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة.
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ح�صلت ال�شركة على عدة تراخي�ص لتمكينها من القيام بعملياتها� ،أهمها:
 الرتخي�ص ال�صناعي:
 بتاريخ 1426/04/28هـ (املوافق 2005/06/06م) ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي رقم (�/900ص) لإنتاج:
 ( )1.500.000مليون وخم�سمائة �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي (.)OPC
 ( )300.000ثالثمائة الف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت املقاوم للأمالح (.)SRC
 بتاريخ 1431/06/09هـ (املوافق 2010/05/23م) ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي رقم (�/540ص) تو�سعة لرتخي�ص ال�صناعي رقم
(�/900ص) امل�شار �إليه �أعاله لإنتاج:
 ( )2.250.000مليونان ومائتان وخم�سون الف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي (.)OPC
 (� )450.000أربعمائة وخم�سون الف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت املقاوم للأمالح (.)SRC
وقد ن�صت التعليمات اخلا�صة بتنفيذ الرتخي�ص ال�صناعي على عدم �ضم �شركاء �آخرين �أو جمع �أموال �أو تغيري يف ملكية الرتخي�ص �إال بعد موافقة وزارة
التجارة وال�صناعة و�إذا خالفت ذلك ال�شركة ف�إنه يحق لوزارة التجارة وال�صناعة �إلغاء الرتخي�ص ال�صناعي .وقد خاطبت ال�شركة وزارة التجارة وال�صناعة
بغر�ض احل�صول على موافقتها على �ضم �شركاء �آخرين عن طريق طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب ،وح�صلت على هذه املوافقة بتاريخ 1433/10/15هـ (املوافق
2012/09/02م).
 رخ�صة حمجر مواد خام� :أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة حيث تنازلت هذه الأخرية
عن رخ�صة حمجر مواد خام رقم /48ق بتاريخ 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) مبنطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة عرعر ال�صادرة من
وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية ل�صالح �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية .وتبلغ مدة هذه الرخ�صة ثالثني �سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �إ�صدارها.
وقد ت�ضمنت رخ�صة حمجر مواد اخلام �شرطا ن�ص على �ضرورة �أن تقوم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة بت�أ�سي�س
�شركة م�ساهمة لتملك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع اال�سمنت وطرح  %50من �أ�سهمها لالكتتاب العام ونقل الرخ�صة �إلى تلك ال�شركة .وتتوقع
ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد طرح خم�سني يف املائة من �أ�سهمها لالكتتاب و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق
املالية (تداول) .وال�شركة حاليا على توا�صل مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�ضمان نقل رخ�صة حمجر مواد خام يف املوعد املحدد ،وخالل هذه
الفرتة الزالت رخ�صة حمجر مواد خام با�سم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة حيث تقوم ب�سداد كافة الر�سوم
ال�ضرورية مبوجب �شروط الرخ�صة نيابة عن ال�شركة.
 ح�صلت ال�شركة مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم /3810م ب وتاريخ 1430/05/03هـ (املوافق 2009/04/28م) على رخ�ص ت�صدير من وزارة
التجارة وال�صناعة جتدد كل ثالثة �أ�شهر وحتدد كمية اال�سمنت امل�سموح بت�صديره والتزامات ال�شركة والتي ت�شمل بيع الإ�سمنت لل�سوق املحلي (ت�سليم
امل�صنع) ب�سعر  200ريال للطن ومبا يعادل  10رياالت للكي�س واالحتفاظ بن�سبة ( )%10من حجم الفائ�ض كمخزون ا�سرتاتيجي ،وتزويد الوزارة
ب�سال�سل التزويد وحتديد املوزعني و�سعر البيع للم�ستهلك النهائي لت�سهيل عملية املتابعة .مل جتدد �آخر رخ�صة ت�صدير ح�صلت عليها ال�شركة بتاريخ
1432/12/02هـ (املوافق 2011/10/30م) ،حيث مت �إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر بتاريخ 2012/02/12م بناء على قرار وزارة التجارة
وال�صناعة يف اململكة.
 4 44 -44 -4منتجات الشركة
تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صنع (� )6.000ستة �أالف طن من الكلنكر يومي ًا بطاقة �إنتاجية �سنوية تبلغ ( )1.920.000مليون وت�سعمائة وع�شرون �ألف طن.
وبالإ�ضافة �إلى �إنتاج وبيع الكلنكر البورتالندي العادي ،والكلنكر املقاوم للأمالح ،تنتج وتبيع ال�شركة:
  �إ�سمنت بورتالندي عادي ( )OPCوالذي ي�ستخدم يف �أعمال البناء واخلر�سانة.
  �إ�سمنت مقاوم للأمالح ( )SRCوالذي ي�ستخدم يف العمليات التي تتطلب قدرة �أكرب على مقاومة الأمالح.
لودجدججتفا�صيل منتجات ومبيعات ال�شركة ح�سب املنتج بالطن
2009م

منتجات

2011م

منتجات

مبيعات

الإ�سمنت البورتالندي العادي ()OPC

1.236.874

1.243.759

999.295

الإ�سمنت املقاوم للأمالح ()SRC

549.695

552.165

423.614

426.254

اجمايل الإ�سمنت

1.786.569

1.795.924

1.422.909

1.426.538

1.126.656

كلنكر

1.609.413

210.560

1.732.019

935.668

1.605.112
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2010م

مبيعات

منتجات

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2012م

منتجات

مبيعات

مبيعات

1.000.284

814.951

825.827

558.307

532.588

311.705

310.213

76.604

76.890

1.136.040

639.911

609.478

550.462

666.322

37.771

انخف�ض انتاج ومبيعات الإ�سمنت يف عامي 2010م و2011م مقارنة مع عام 2009م ،بينما ارتفعت مبيعات الكلنكر ،ويعود ذلك الى ارتفاع الطلب على مادة
الكلنكر من قبل �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) التي بد�أت �إنتاجها الفعلي يف �سبتمرب 2009م ،والتي كانت حتى قرار �إيقاف الت�صدير من قبل اجلهات املخت�صة
يف اململكة عام 2012م العميل الأ�سا�سي لل�شركة.
لودجدججالطاقة الإنتاجية من الكلنكر والإ�سمنت لل�شركة
2009م

2011م

2010م

ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2012م

عدد �أيام االنتاج املخطط
عدد �أيام االنتاج الفعلي
عدد �أيام التوقف املخطط الفعلي
عدد �أيام التوقف الغري خمطط

320
288
30
47

320
307
31
27

320
285
36
44

160
119
25
38

الطاقة الإنتاجية الت�صميمية من الكلنكر (طن/يوم)
الطاقة الإنتاجية الت�صميمية من الكلنكر (طن�/سنة)

6.000
1.920.000

6.000
1.920.000

6.000
1.920.000

6.000
960.000

معدل الإنتاج الفعلي من الكلنكر (طن/يوم)
الطاقة الإنتاجية الفعلية من الكلنكر (طن�/سنة)

5.588
1.609.413

5.642
1.732.019

5.632
1.605.112

5.599
666.322

الطاقة الإنتاجية الت�صميمية من اال�سمنت (طن/يوم)
الطاقة الإنتاجية الت�صميمية من اال�سمنت (طن�/سنة)

6.720
2.150.400

6.720
2.150.400

6.720
2.150.400

6.720
1.075.200

معدل الإنتاج الفعلي من اال�سمنت (طن/يوم)
الطاقة الإنتاجية الفعلية من اال�سمنت (طن�/سنة)

6.203
1.786.569

4.635
1.422.909

3.953
1.126.656

5.335
634.911

معدل ا�ستغالل الطاقة االنتاجية من الكلنكر ()%

%83.82

%90.21

%83.60

%69.41
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حت�سب الطاقة الإنتاجية ال�سنوية الكاملة للم�صنع على �أ�سا�س  320يوم من الإنتاج املقدر يف امليزانية ،الأمر الذي ي�سمح بوجود حوايل  45يوم لل�صيانة الدورية
والتوقف املخطط .انخف�ضت ن�سبة اال�ستغالل عام 2011م ويف الن�صف الأول من عام 2012م �إلى  %83.60و%69.41على التوايل ب�سبب ق�صور وعطل يف املعدات،
حيث توقف خط الإنتاج توقف غري خمطط يف عام 2011م والن�صف الأول من عام 2012م ملدة  44يوم و 38يوم ًا على التوايل.
 4 44 -44 -4المواد الخام
يتكون الإ�سمنت من عدة مواد �أولية �أهمها احلجر اجلريي والذي ي�شكل معظم مكوناته� .أما اخلامات الأخرى الداخلة يف ت�صنيع الإ�سمنت فت�شمل ال�صل�صال،
والبوك�سايت ،واحلديد ،واجلب�س.
لودجدججمعدل ن�سب اخللط للمواد الداخلة يف ت�صنيع كل نوع من �أنواع الكلنكر منذ عام 2009م لل�شركة
املواد اخلام

الكلنكر املقاوم للأمالح

الكلنكر البورتالندي العادي

احلجر اجلريي

%72.4 - %75.6

%75.3 - %75.5

ال�صل�صال ()Clay

%21.0 - %24.6

%20.9 - %22.1

البوك�سايت

%1.7 - %2.0

%0.1 - %0.3

احلديد

%1.1 - %1.4

%2.6 - %3.3
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ن�سب اخللط للمواد اخلام امل�ستخدمة من قبل ال�شركة متطابقة مع املعايري العاملية امل�ستخدمة يف �صناعة الإ�سمنت.
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 يتم �إ�ستخراج مادتي احلجر اجلريي وال�صل�صال ( )Clayمن حماجر ال�شركة القريبة من امل�صنع ،ويتم �شراء احلديد والبوك�سايت من م�صادر
حملية خمتلفة.
 يتم نقل املواد امل�ستخرجة من املحاجر �إلى ك�سارات خا�صة ليتم تك�سريها �إلى �أحجام �صغرية.
ً
 تنقل املواد بوا�سطة ال�سيور الناقلة �إلى طواحني املواد اخلام لطحنها كما يتم خلط هذه املواد بالن�سب املطلوبة وفقا ملتطلبات جودة املنتج وذلك يف
خزان خلط املواد اخلام.
 يتم نقل املواد من خزان اخللط �إلى الفرن حيث متر بعدة مراحل من التجفيف �إلى الت�سخني ومن ثم احلرق لينتج من ذلك مادة الكلنكر.
 مير الكلنكر على مربدات تقوم بتخفي�ض حرارته قبل تخزينه ،وبعد ذلك يتم طحن الكميات املطلوبة بعد خلطه مبادة اجلب�س وذلك للح�صول على
مادة الإ�سمنت حيث يتم تخزين الكميات يف خزانات الإ�سمنت اخلا�صة.
 وفق ًا للكميات املطلوبة للت�سليم للزبائن يتم تزويد ماكينات التعبئة بالإ�سمنت ال�سائب لتعبئته ب�أكيا�س ورق ب�سعة ()50كغم/كي�س ويتم �إر�سال كميات
الإ�سمنت ال�سائب املطلوبة �إلى حمطة ت�سليم الإ�سمنت ال�سائب ومن ثم ت�سليمها للعمالء.
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لدى ال�شركة فريق خمت�ص يف �إدارة الت�سويق واملبيعات يتمتع بخربة جيدة بالت�سويق واملبيعات وخدمة العمالء .حيث يقوم اجلهاز الفني بق�سم الت�سويق واملبيعات
بالزيارات امليدانية امل�ستمرة للبحث يف املناطق التي �ستطور قريب ًا والتي ميكن �أن تكون �سوق ًا م�ستهدف ًا لل�شركة ،كما يقوم بالبحوث والدرا�سات الالزمة لتطوير
�أ�سواق ال�شركة وزيادة ح�صتها من املبيعات يف �أ�سواق جديدة واحلفاظ عليها ،كما ويقوم بخدمة العمالء واملحافظة على �سالمة املنتج امل�سلم للعمالء يف الوقت
املنا�سب ويف املكان املنا�سب.
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لدى ال�شركة �إدارة م�شرتيات تدعم ق�سم الت�شغيل وال�صيانة من خالل التعاقد على املواد اخلام واملعدات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار ،وت�شمل هذه العملية التفاو�ض
وال�شراء من موردين حمليني وخارجيني والتخلي�ص والنقل والتخزين واملناولة و�ضمان اجلودة .كما �أن �إدارة امل�شرتيات تعمل عن كثب مع املوردين ل�ضمان
ا�ستمرارية التوريد والبحث عن م�صادر وقنوات جديدة لتخفي�ض التكلفة مع �ضمان اجلودة.
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لدى ال�شركة كادر من املوظفني املخت�صني ذوي اخلربة الطويلة يف جمال �صناعة الإ�سمنت ،حيث يقوم اجلهاز الفني لل�شركة بالت�شغيل الذاتي ويعتمد على الكوادر
الذاتية لل�شركة والكوادر الفنية الأخرى امل�ستقطبة مبوجب عقد خدمات م�ساندة و�إدارة م�صنع ال�شركة .وكذلك يقوم اجلهاز الفني بال�صيانة الكاملة الكهربائية
وامليكانيكية ،حيث تتوفر الكوادر الفنية املدربة.
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يتوفر لدى ال�شركة كادر تقني عايل الكفاءة يقوم بجميع اخلدمات املطلوبة ب�إدارة تقنية املعلومات حيث �أن ال�شركة تطبق �أنظمة احلا�سوب العاملية يف جميع
مراحلها الإنتاجية والت�سويقية وال�صيانة العامة والدورية وامل�شرتيات و�إدارة املوارد الب�شرية ،بالإ�ضافة لال�ستخدامات املالية الرئي�سية لل�شركة حيث تطبق ال�شركة
نظام الـ (.)SAP
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يتمتع كادر ال�شركة املخت�ص ب�شئون املوظفني واملوارد الب�شرية وال�شئون الإدارية بكفاءة جيدة جد ًا وجميع كوادرها من ال�شباب ال�سعودي الكف�ؤ امل�ؤهل لإدارة هذه
الأق�سام ،حيث يقدم خدماته يف العالقات العامة والعالقات احلكومية والتدريب للموظفني واخلدمات امل�ساندة يف احلركة والنقل والأمن وال�سالمة.
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لدى الإدارة املالية بال�شركة كادر من املوظفني ذوي اخلربات املالية واملحا�سبية الطويلة وخربات متنوعة يف جمال ال�صناعة والإ�ستثمار والتمويل ،وت�ستخدم
الإدارة املالية الأنظمة املحا�سبية املتطورة حيث تطبق ال�شركة نظام الـ ( )SAPللأعمال املحا�سبية واملالية والذي ي�شغل كافة �أنظمة ال�شركة التي لها عالقة
باملالية مثل املوارد الب�شرية وامل�شرتيات وامل�ستودعات واملبيعات وال�صيانة والإنتاج و�إدارة امل�شاريع ،كما ت�ستخدم الإدارة املالية نظام الـ ( )SAPيف �إحت�ساب
التكاليف ال�صناعية حيث يتم مراقبة التكاليف مراقبة م�ستمرة وحثيثة للحفاظ على تكلفة متدنية للمنتج وكذلك ملراقبة ا�سعار البيع ح�سب ما هو متفق عليه مع
وزارة ال�صناعة والتجارة خالل فرتات ال�سماح لت�صدير منتجات ال�شركة للدول املجاورة.
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 4 44 -44 -44 -4املراجعة الداخلية
لدى ال�شركة حالي ًا مراجع داخلي وهي تعمل على ا�ستقطاب م�ست�شار خارجي لال�ستعانة بخرباته يف حني تقوم بت�أ�سي�س �أنظمة ق�سم املراجعة الداخلية ب�شكل فعال
يهدف �إلى الت�أكد من �ضرورة تطبيق وتنفيذ اللوائح والتعليمات املالية والنظام املايل لل�شركة والت�أكد من مراجعة امل�ستندات ح�سابيا ومرفقاتها الفنية واملالية
والإدارية مع تطبيق اللوائح والقرارات والأنظمة اخلا�صة بال�شركة واملعايري املحا�سبية.
 4 44 -44 -44 -4اجلودة والنوعية
تبدي ال�شركة �إهتمام ًا خا�ص ًا بجودة املنتج ،حيث توجد �إدارة خا�صة بذلك وتتابع املنتج من بداية �إختيار املواد اخلام وح�سب املوا�صفات الالزمة ومرور ًا بجميع
مراحل الإنتاج وحتى ت�سليم املواد للم�ستهلك.
ولدى ال�شركة خمتربات متطورة ومزودة ب�أحدث �أجهزة التحليل والقيا�س ح�سب املوا�صفات واملعايري العاملية ،وتطبق ال�شركة املعايري واملوا�صفات العاملية لإنتاجها
من الإ�سمنت ،ويقوم ب�إدارة خمتربات ال�شركة مهند�سون فنيون ذوو خربة وا�سعة يف �صناعة الإ�سمنت .ووقعت ال�شركة عقد ًا لتحديث كامل خمترب مراقبة اجلودة
لتوفري نظام رقابة �أكرث فاعلية.
 4 44 -44 -44 -4ال�سالمة العامة
يتوفر لدى ال�شركة كادر فني وطبي م�ؤهل وذو خربة طويلة يف جمال املحافظة على ال�سالمة العامة للموظفني والعاملني بال�شركة ،والعمل على تطبيق الأنظمة
املعمول بها بال�شركة ،كما يتوفر كادر طبي م�ؤهل و�سيارات �إ�سعاف لنقل احلاالت الطارئة �إلى �أقرب امل�ست�شفيات يف املنطقة ،ويعمل اجلهاز الفني على تقدمي جميع
اخلدمات الطبية والإ�سعافية الفورية الالزمة يف موقع م�صنع ال�شركة.
 4 44 -44 -4المسؤولية اإلجتماعية
حيث �أن ال�شركة من �أكرب ال�شركات يف املنطقة ال�شمالية ،فقد �أخذت على عاتقها ت�شغيل �أكرب عدد ممكن من �أبناء املنطقة وح�سب حاجات العمل .وت�شارك ال�شركة
يف معظم املنا�سبات الإجتماعية واخلريية والريا�ضية يف املنطقة ،كما وتقوم بدعم اجلمعيات اخلريية وجمعيات حتفيظ القر�آن الكرمي والنوادي الريا�ضية وتقدمي
التربعات النقدية والعينية ،وت�ساهم �أي�ضا باال�شرتاك مع الإدارات احلكومية وخا�صة �إدارة املرور و�إدارة الدفاع املدين يف تنظيم املنا�سبات املحلية.

 4 44 -4األبحاث والتطوير
لدى ال�شركة فريق خمت�ص بالبحث والتطوير يواكب �أحدث التطورات يف قطاع الإ�سمنت لتح�سني �صناعة و�إنتاجية وجودة املنتج ب�شكل م�ستمر .ويقوم حالي ًا هذا
الفريق بعدد من االختبارات على املواد الإ�ضافية مثل البوزوالنا وغريها لتطوير منتجات ال�شركة.

 4 44 -4استراتيجية الشركة
 4 44 -44 -4استراتيجية العمل
تهدف �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية �أن تكون رائدة يف �صناعة الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية ويف منطقة ال�شرق الأو�سط من خالل تبني اال�سرتاتيجيات
التالية:








 الإ�ستفادة من جودة املنتج وانخفا�ض تكلفة املواد اخلام والطاقة يف موقع ال�شركة.
 الإ�ستفادة من املهارة واخلربة الفنية املوجودة يف ال�شركة وموقعها اجلغرايف لتقدمي الإ�سمنت والكلنكر ب�أ�سعار تناف�سية للم�ساعدة يف تنمية املناطق
ال�شمالية من اململكة وتوفري احتياجات الدول املجاورة كالعراق واململكة الأردنية والكويت و�سوريا وغريها.
 املحافظة على تطوير عالقات طويلة الأجل مع املوردين والعمالء.
 املحافظة على جودة الإنتاج ب�شكل م�ستمر وب�أ�سعار تبقى يف متناول يد اجلميع من العمالء.
 التو�سع يف الطاقة الإنتاجية من خالل زيادة الإنتاج ب�إن�شاء خط �إنتاج جديد للكلنكر والإ�سمنت املقاوم للأمالح.
 التو�سع على امل�ستوى الإقليمي من خالل تعزيز الت�صدير �إلى الأردن والعراق يف حال رفع احلظر املفرو�ض على الت�صدير.
 اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية من خالل تدريب وتطوير العاملني وزيادة ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة.

33

 4 44 -44 -4استراتيجية البيع والتسويق
حيث �أن حاجة الأ�سواق املجاورة ملادة الإ�سمنت كبرية ،ت�سعى ال�شركة ال�ستك�شاف جدوى �إن�شاء وحدات �إنتاجية م�ستقلة يف البلدان املجاورة مثل العراق و�سوريا
لتكون الأذرع اال�ستثمارية والت�سويقية لها يف تلك الدول .كذلك ت�سعى ال�شركة لبناء عالقة طويلة الأجل مع عمالءها من �شركات و�أفراد وم�صانع خر�سانة جاهزة
وموزعني يف كافة املناطق ،وترتبط معهم بعالقات مميزه وتزودهم باملنتجات عالية اجلودة من الإ�سمنت وتقدمي �أف�ضل اخلدمات واال�ست�شارات الفنية والدعم
الفني امل�ستمر للعمالء.
تقوم ال�شركة بت�سويق منتجاتها يف الأ�سواق:
  املحلية وذلك بتوفري مادة الإ�سمنت يف املناطق ال�شمالية من اململكة ،حيث الطفرة العمرانية الكبرية وتطوير البنية التحتية لتلك املناطق واملتمثلة
بامل�شاريع الكربى من �إن�شاء جامعات وم�ست�شفيات ومدار�س و�سكك حديدية ومدن �إقت�صادية ،مما يجعل ال�شركة �أحد �أكرب امل�ساهمني بالنه�ضة
العمرانية يف مناطق احلدود ال�شمالية من اململكة.
  الإقليمية حيث كانت حتى قرار �إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر من اجلهات املخت�صة يف اململكة ،ت�صدر الكلنكر �إلى الأردن والإ�سمنت �إلى العراق.
وتعتمد ال�شركة على البيع املبا�شر للعمالء وم�صانع اخلر�سانة اجلاهزة وعلى �شبكة من املوزعني يف ت�سويق منتجاتها يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية.
 4 44 -44 -44 -4العمالء
لدى ال�شركة قائمة عمالء وا�سعة طورت معهم عالقات قوية منذ بدء عملية �إنتاجها ،وتعمل ال�شركة دائما على تو�سعة هذه القائمة داخل اململكة وخارجها مثل
الأردن والعراق وت�ستهدف ال�شركة �أ�سواق دول �أخرى مثل الكويت .وميثل الت�صدير كما يف دي�سمرب 2011م ،حوايل  %59من منتجات ال�شركة و  %62من مبيعاتها.
ويجدر الذكر �إن �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) اململوكة كما يف 2012/06/30م بحوايل  %99من قبل �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية كانت متثل العميل
الأ�سا�سي لل�شركة ،حيث متثل كما يف دي�سمرب 2011م حوايل  %32من مبيعاتها� .أبرمت ال�شركة يف عام 2011م عقد توريد مواد الكلنكر ل�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(الأردن) مدته � 15سنة ،مت تعليقه يف 2012/02/15م م�ؤقت ًا حلني �سماح اجلهات املخت�صة يف اململكة بالت�صدير للكلنكر (ف�ض ًال راجع فقرة "الإتفاقية مع �شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بخ�صو�ص بيع الكلنكر" من ق�سم "املعلومات القانونية").
�أن قرار وزارة التجارة وال�صناعة يف �إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر الذي �أجرب �شركات الإ�سمنت على ت�صريف منتجاتهم داخل ال�سوق ال�سعودي ل�سد
احتياجات الأ�سواق املحلية� ،سمح لل�شركة يف بناء عالقات جديدة مع عدد من العمالء املحليني.
ويف الوقت الراهن تقوم ال�شركة ببيع منتجاتها يف الأ�سواق املحلية فقط و�ستقوم بالت�صدير عندما يرفع احلظر املفرو�ض من اجلهات املخت�صة يف اململكة .ورغم
ان ال�شركة قد بنت عالقات جديدة مع عمالء حمليني ،ولكن قد ت�أثرت مبيعاتها منذ قرار �إيقاف الت�صدير ،حيث انخف�ضت بن�سبة  %27خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2012م مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 2011م (ف�ض ًال راجع فقرة "النتائج املحدثة لعمليات الت�شغيل لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2012م" من ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة") ،كما وقد انخف�ضت ن�سبة �أكرب  5عمالء لل�شركة لعام 2011م الذين هم �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) ،و�شركة فرات �إبراهيم التجارية (العراقية) ،ومكتب ال�صفاء حممد عبدالرحمن �شعبو (اللبنانية) ،وم�صنع املهيلب للبلك واخلر�سانة عرعر
(ال�سعودية) ،وم�ؤ�س�سة ب�شار الكايد (ال�سعودية) من  %69.5من �إجمايل مبيعات ال�شركة يف عام 2011م �إلى  %19.4خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف عام
2012م .ومتثل ن�سبة �أكرب  5عمالء لل�شركة كما يف  30يونيو 2012م والذين هم م�صنع املهيلب للبلك واخلر�سانة عرعر (ال�سعودية) ،وعقال جرب فليجان العنزى
(ال�سعودية) ،وحممد �شاهي (ال�سعودية) ،و�شركة الكايد جمموعة �صروح ال�صناعية (ال�سعودية) ،وابناء �صالح نا�صر اخلليوي للتجارة (ال�سعودية)  %41.9من
�إجمايل مبيعات ال�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2012م.
لودجدجج�أكرب ع�شرة عمالء لل�شركة لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب 2011م وللفرتة املنتهية يف يونيو 2012م
�ألف ريال �سعودي
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�إجمايل
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�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

�أردنية

74.736

%17

205.901

%39

120.866

%32

3.554

%2

�شركة فرات �إبراهيم التجارية

عراقية

22.092

%5

39.054

%7

59.258

%16

139

%0

مكتب ال�صفاء حممد عبدالرحمن �شعبو

لبنانية

-

%0

41.136

%8

48.900

%13

486

%0

م�صنع املهيلب للبلك واخلر�سانة عرعر

�سعودية

40.795

%9

30.861

%6

17.502

%5

17.189

%12

م�ؤ�س�سة ب�شار الكايد

�سعودية

-

%0

11.234

%2

17.260

%5

6.903

%5
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%
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عقال جرب فليجان العنزى

�سعودية

27.337

%6

25.689

%5

16.241

%4

17.001

%12

�شركة را�شد العبد الرحمن الرا�شد

�سعودية

53.299

%12

28.890

%5

13.878

%4

-

%0

م�صنع الغريب للبلوك واخلر�سانه
اجلاهزة

�سعودية

-

%0

-

%0

9.400

%2

6.807

%5

م�ؤ�س�سة عيد عبد الرحمن ال�صبحى

�سعودية

74.645

%17

45.998

%9

8.363

%2

-

%0

م�ؤ�س�سة عبد اهلل نا�صر الراجحى

�سعودية

23.939

%5

10.946

%2

8.194

%2

6.302

%4

حممد �شاهي

�سعودية

-

%0

-

%0

-

%0

11.023

%8

�شركة الكايد جمموعة �صروح ال�صناعية

�سعودية

8.774

%2

4.586

%1

-

%0

8.803

%6

ابناء �صالح نا�صر اخلليوي للتجارة

�سعودية

-

%0

-

%0

7.776

%2

7.171

%5

�شركة نقل التخ�ص�صية العاملية

�سعودية

26.108

%6

13.656

%3

4.069

%1

6.201

%4

الإجمايل

351.727

%80

457.951

%87

331.707

%87

91.579

%63

املتبقي

88.143

%20

70.062

%13

47.657

%13

54.485

%37

�إجمايل املبيعات للعمالء املحليني

303.899

%69

217.321

%41

144.466

%38

141.605

%97

�إجمايل الت�صدير

135.970

%31

310.691

%59

234.899

%62

4.461

%3

�إجمايل مبيعات ال�شركة

439.870

%100

528.013

%100

379.364

%100

146.064

%100

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -44 -4استراتيجية االستثمار
للإ�ستفادة من �أي �أموال لدى ال�شركة ،ف�إن �إدارة ال�شركة و�ضعت بع�ض اخلطوط العري�ضة للإ�ستثمار والإ�ستفادة من الفر�ص الإ�ستثمارية باململكة العربية
ال�سعودية وخارجها.
وقد �أن�شئت م�صنع لطحن مادة الكلنكر و�إنتاج الإ�سمنت باململكة الأردنية الها�شمية بتكلفة قدرها ( )270.000.000ريال ،ومت الإنتهاء من بناء امل�شروع يف نهاية
الربع الأخري من عام 2009م ،وكان عام 2010م هو بداية الإنتاج الفعلي للإ�سمنت و�أ�صبح هذا امل�شروع مبثابة ذراع ت�سويقي لل�شركة خارج حدود اململكة .وتقوم
ال�شركة حاليا بدرا�سة �إن�شاء وحدات مماثلة يف بع�ض من الدول الأخرى املجاورة للمملكة العربية ال�سعودية.
وو�ضعت ال�شركة درا�سة متكاملة للم�ساهمة يف بع�ض امل�شاريع الإقت�صادية امل�ستقبلية وح�سب نوعية امل�شروع ومدى �أهميته وذلك رغبة من ال�شركة لتحقيق توزيع
وت�سويق منتجاتها ب�أكرب قدر ممكن .حيث �أن ال�شركة ،عرب �إحدى �شركاتها التابعة �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار التي متلكها بن�سبة  ،%50ابرمت يف
2011/12/15م اتفاقية م�شاركة لإعادة ت�أهيل معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق (ف�ض ًال راجع ق�سم "متح�صالت االكتتاب وامل�شاريع امل�ستقبلية") ،حيث �ستملك
ال�شركة ب�شكل غري مبا�شر حوايل  %25.5من امل�صنع.
وقامت ال�شركة بعمل درا�سات اقت�صادية وو�ضع اخلطوط العري�ضة لإن�شاء م�شاريع للخر�سانة اجلاهزة وم�صانع البلوك يف بع�ض املناطق النائية باململكة العربية
ال�سعودية وذلك للم�ساهمة بتطوير هذه املناطق �إقت�صاديا وعمرانيا مما �سوف ي�ؤثر بالإيجاب على �إت�ساع النطاق الت�سويقي ملنتجات ال�شركة بكافة املناطق .وتقوم
�إدارة ال�شركة حالي ًا بدرا�سة جدوى هذا اال�ستثمار ومل تقرر ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة اال�ستثمار يف م�شاريع اخلر�سانة اجلاهزة وم�صانع البلوك.

 4 44 -4حصة الشركة من السوق
يبلغ عدد �شركات اال�سمنت العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية � 14شركة ،وح�صة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية من ال�سوق ال�سعودي  %1.5فقط وهي تعترب
الأ�صغر يف ال�سوق ال�سعودي .لكن يجدر الذكر �أن ال�سوق ال�سعودي ميثل كما يف دي�سمرب 2011م حوايل  %41من مبيعات ال�شركة فقط ،وهي واحدة من ال�شركات
ال�سعودية الثالث التي كانت ت�صدر الإ�سمنت والكلنكر �إلى املناطق املجاورة قبل قرار �إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر من اجلهات املخت�صة يف اململكة.
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�إن ال�سوق الأ�سا�سي لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية هو منطقة احلدود ال�شمالية ومنطقة اجلوف ،وت�ستهدف ال�شركة مناطق �أخرى وهي حائل وتبوك واملدينة
املنورة.
لودجدججح�ص�ص �شركات الإ�سمنت املحلية من �سوق ال�شركة احلايل وامل�ستهدف كما يف عام 2011م
م

حائل

ال�شركة  /املنطقة

املدينة املنورة

تبوك

اجلوف

احلدود ال�شمالية

1

ا�سمنت اليمامة

-

-

-

-

-

2

ا�سمنت ال�سعودية

%8

-

%6

-

-

3

ا�سمنت ال�شرقية

-

-

-

-

-

4

ا�سمنت الق�صيم

%55

-

%45

-

%16

5

ا�سمنت ينبع

-

-

%38

-

-

6

ا�سمنت العربية

-

-

-

-

-

7

ا�سمنت اجلنوب

-

-

-

-

-

8

ا�سمنت تبوك

-

%100

%7

-

%19

9

ا�سمنت الريا�ض

%26

-

%4

-

-

10

ا�سمنت جنران

-

-

-

-

-

11

ا�سمنت املدينة

%11

-

-

-

-

12

ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

-

-

-

%23

%44

13

ا�سمنت اجلوف

-

-

-

%77

%21

14

ا�سمنت ال�صفوى

-

-

-

-

-

امل�صدر :ا�سمنت اليمامة ،ا�سمنت ال�شمالية ،موزعني الإ�سمنت ،حتليل �شركة هولتك

 4 44 -4المزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة باملزايا التناف�سية التالية:
 4 44 -44 -4الموقع الجغرافي
ميتاز م�صنع ال�شركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث يقع على بعد ( )190كم �شمال مدينة عرعر وعلى بعد ( )50كم جنوب مدينة طريف مبنطقة احلدود ال�شمالية.
وتكمن �أهمية املوقع يف قربه من موقع حمجر املواد اخلام ،وقربه من مناطق ا�ستخراج املواد اخلام ،بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق املحلية والإقليمية حيث ميكن
ا�ستغالل الت�صدير من خالل من�ش�آت املنافذ احلدودية القريبة منه.
 4 44 -44 -4جودة المنتج
تتمتع منتجات ال�شركة بجودة عالية ت�ضاهي املوا�صفات العاملية حيث تخ�ضع �إلى الرقابة على مدار مراحل االنتاج بوا�سطة خمترب مراقبة جودة متطور مت �إن�شا�ؤه
يف موقع امل�صنع .وتلك اجلودة ظهرت من خالل الإقبال على طلب منتجات ال�شركة �سواء من ال�سوق املحلي �أو من �أ�سواق الأردن والعراق ومن خالل �شهادة
( )ISO 9001ورخ�صة عالمة اجلودة التي ح�صلت عليها ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية") والتي �ستكون متوفرة للعموم �ضمن امل�ستندات
املتاحة للمعاينة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ستندات املتاحة للمعاينة").
وبنا ًء على تقييم عمالء قامت به �شركة هولتك ،تبني �أن جودة منتج ال�شركة متفوق ن�سبي ًا على جودة منتج ال�شركات املناف�سة ،كما �أن الإ�سمنت الذي تنتجه ال�شركة
من النوع الغامق وهو املف�ضل يف اململكة العربية ال�سعودية والعراق والأردن.
 4 44 -44 -4الخبرة الفنية والكفاءة اإلدارية
تتميز ال�شركة بوجود فريق �إدارة ذي مهارة وخربة فنية طويلة يف املجال التقني واملايل و�إدارة ال�شركات ومعرفة وثيقة باالجتاهات الدولية والإقليمية يف �صناعة
الإ�سمنت.
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 4 44 -44 -4توفر المواد الخام
ح�صلت ال�شركة على رخ�صة ال�ستغالل احلجر اجلريي من املحجر الواقع مبنطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة عرعر تبلغ مدتها ثالثون �سنة هجرية تبد�أ من
تاريخ �إ�صدارها يف 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) .ويجدر الذكر �أن ال�شركة قد �أبرمت اتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت املحدودة حيث تنازلت هذه الأخرية عن رخ�صة حمجر مواد خام رقم /48ق بتاريخ 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) مبنطقة �شمال حرة
احلرة مبحافظة عرعر ال�صادرة من وزارة البرتول وللرثوة املعدنية ل�صالح ال�شركة ،وقد ت�ضمنت رخ�صة حمجر مواد اخلام �شرطا ن�ص على �ضرورة �أن تقوم
�شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة لتملك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع اال�سمنت وطرح  %50من
�أ�سهمها لالكتتاب العام ونقل الرخ�صة �إلى تلك ال�شركة .وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد طرح خم�سني يف
املائة من �أ�سهمها لالكتتاب و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق املالية (تداول) .وال�شركة حاليا على توا�صل مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�ضمان نقل رخ�صة حمجر
مواد خام يف املوعد املحدد ،وخالل هذه الفرتة الزالت رخ�صة حمجر مواد خام با�سم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة.
 4 44 -44 -4تكلفة المنتج
�إن توفر املواد اخلام الرئي�سية من حماجر ال�شركة املوجودة يف موقع امل�صنع ي�ساعد يف تخفي�ض النقل ب�صورة كبرية مقارنة مبنتجي الإ�سمنت الآخرين� ،إ�ضافة
�إلى الدعم امل�ستمر من الدولة يف ت�شجيع ال�صناعة ب�شكل عام يتيح لل�شركة �إنتاج الإ�سمنت بكلفة تناف�سية على م�ستوى املنطقة.

 4 4 4 -4الموارد البشرية
بلغ عدد العاملني بال�شركة كما يف 30يونيو 2012م 565 ،موظف ًا موزعني بني املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة عرعر وم�صنع ال�شركة من جهة وفرع ال�شركة
مبدينة الريا�ض من جهة �أخرى.
لودجدججتوزيع عدد العاملني بال�شركة لل�سنوات الثالث الأخرية والن�صف الأول من عام 2012م
يف املركز الرئي�سي
�سعوديني
غري �سعوديني
يف امل�صنع
�سعوديني
غري �سعوديني
جمموع املوظفني
�سعوديني
غري �سعوديني
ن�سبة ال�سعوديني

2009م
84
47
37
421
101
320
505
148
357
%29.3

2010م
85
45
40
473
129
344
558
174
384
%31.2

2011م
84
41
43
473
129
344
557
170
387
%30.5

 30يونيو 2012م
81
38
43
484
139
345
565
177
388
%31.3

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4 4 -4السعودة
تطبق ال�شركة �سيا�سة �سعودة مبا يتوافق مع متطلبات وزارة العمل التي تنطبق على �شركات الإ�سمنت البالغ عدد موظفيها �أكرث من  500موظف والذي يتطلب
ن�سبة �سعودة تبلغ  ،%30حيث تبلغ ن�سبة التوطني بح�ساب متو�سط �آخر ثالثة �أ�شهر يف حدود  %34.08ح�سب م�ستخرج نطاقات بتاريخ 2012/10/21م ،وت�صنيفها
اخ�ضر .وتعتزم ال�شركة زيادة �أعداد املوظفني ال�سعوديني بالتدريج على خمتلف امل�ستويات لديها.
 4 44 -4 4 -4التدريب






 و�ضعت �إدارة ال�شركة من خالل هيكل تنظيمي ونظام عقود خا�ص باملتدربني ال�سعوديني خطة طموحة لإتاحة فر�ص التدريب والت�شغيل لل�سعوديني يف
كافة املجاالت الفنية والإدارية يف ال�شركة ،كما وقعت اتفاقية مع �صندوق املوارد الب�شرية لتدريب عدد من اخلريجني مبختلف التخ�ص�صات ،حيث مت
تفعيلها وبد�أ العمل بها بتاريخ 2009/05/01م مب�صنع ال�شركة.
 و�ضعت ال�شركة خطة �سنوية لإيفاد جمموعة من املهند�سني والإداريني ال�سعوديني �إلى دورات ت�أهيلية يف مراكز التدريب املعروفة داخل وخارج اململكة.
 تخطط ال�شركة يف الفرتة القادمة على تدريب الكوادر ال�سعودية يف املجاالت الفنية (كال�سباكة ،الكهرباء ،امليكانيكا ،والآالت الدقيقة) يف موقع
ال�شركة.
 مت �إن�شاء مركز تدريب يف مركز ال�شركة الرئي�سي متخ�ص�ص يف احلا�سب الآيل واللغة الإجنليزية لتدريب الكوادر الوطنية وخا�صة �أبناء منطقة
احلدود ال�شمالية مبا يتوافق مع خطط ال�شركة لتوطني الوظائف .ويف هذا اخل�صو�ص �أبرمت ال�شركة عقد ًا مع املعهد الأهلي العاملي للتدريب مبدينة
عرعر وذلك لتوفري الربامج التدريبية واملدربني.
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 4 4 4 -4الشهادات
ح�صلت ال�شركة على:





 �شهادة موافقة بيئية غري حمدودة املدة ملزاولة ن�شاطها �شرط �أن ال يتم �أي تغيري يف طبيعة �أو حجم �أو �إنتاج ال�شركة املرخ�ص يف الرتخي�ص ال�صناعي
رقم  1405لإنتاج:
   1.500.000طن �إ�سمنت بورتالندي عادي.
   300.000طن �إ�سمنت مقاوم للأمالح.
 �شهادة املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ( )SASOملطابقة منتجات ال�شركة ملعايري اجلودة والنوعية.
 �شهادة ( )ISO 9001وهذا م�ؤ�شر ينم عن تقدم ال�شركة ال�سريع يف كافة جماالت التقنية والتنظيم.

 4 4 4 -4العالمات التجارية
متتلك ال�شركة العالمة التجارية املو�ضحة �أدناه وو�صفها احلرف الالتيني (�إن) ويدخله احلروف الالتينية (�إن �آر �سي) و�أعاله �سهم ب�شكل خا�ص و�أ�سفل ذلك
عبارة "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية" بحروف عربية وعبارة "نورثرن ريجون �سيمنت كو" بحروف التينية .وهي م�سجلة بوزارة التجارة وال�صناعة يف الفئة
( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية رقم  32/914بتاريخ 1428/4/14هـ (املوافق2007/05/02م) .ومبوجب �شهادة الت�سجيل ونظام حماية العالمات
التجارية ،فان العالمة التجارية لل�شركة تتمتع باحلماية يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ع�شر �سنوات تبدء من تاريخ 1427/4/26هـ (املوافق2006/05/25م)
�إلى تاريخ 1437/4/25هـ (املوافق 2016/02/05م).

لي�س لل�شركة حالي ًا عالمات جتارية م�سجلة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.

 4 4 4 -4الشركات التابعة
 4 44 -4 4 -4هيكل الشركات التابعة
ر�سم تو�ضيحي  1هيكل ال�شركات التابعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية كما يف 2012/11/19م
âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG
%100
IQÉéàd Ωõ◊G ácô°T
¬JÉ≤à°ûeh âæª°SE’G
IOhóëŸG
%0^002

%100
∫Éª°ûdG ÈY ácô°T
¬JÉ≤à°ûeh âæª°SEÓd
IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒeh
%6^998

%100
è«∏ÿG ∫Éª°T ácô°T
OGƒeh âæª°SE’G IQÉéàd
IOhóëŸG AÉæÑdG
%0^091

%100
ácô°T
óàª«d áeÉª«dG Éª°S
%3^762

%83^818
âæª°SG ácô°T
(¿OQC’G) á«dÉª°ûdG

%100
Qƒa ó‚ QÉjO ácô°T
ófG èæà«àcG Îfƒc
óàª«d èæjójGôJ
%4^264

%50
âæª°SE’G AGÈN ácô°T
QÉªãà°SE’Gh ôjƒ£à∏d
%100
á«ŸÉ©dG ácô°ûdG
âæª°SE’G áYÉæ°üd

%51
á«æØdG ácô°T
’øjó©àdG äGQÉªãà°S

%51
IóFGôdG ácô°ûdG
IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d
™jQÉ°ûŸG π«gCÉJh
* IOhóëŸG á«YÉæ°üdG

امل�صدر :ال�شركة
*ال زالت �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص يف �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة �إلى ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت لدى ال�سلطات العراقية ومل تكتمل بعد.

38

 4 44 -4 4 -4شركة سما اليمامة ليمتد ()Sama Alyamamah limited
ت�أ�س�ست �شركة �سما اليمامة ليمتد يف 2010/07/27م بر�أ�س مال يبلغ (� )1.000ألف درهم �أي ما يعادل (� )1.020ألف وع�شرين ريال ،وهي �شركة اف�شور
( )offshoreذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة حتت رقم  140035يف منطقة جبل علي (احلرة) ب�إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة وهي مملوكة بالكامل
من قبل �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
ان �أغرا�ض �شركة �سما اليمامة ليمتد تتمثل بالقيام ب�أي ن�شاطات قانونية تراعي �أنظمة �شركات االف�شور يف منطقة جبل علي (احلرة) ،حيث يتمثل ن�شاطها احلايل
بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ولي�س ل�شركة �سما اليمامة ليمتد موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى مكتب حماماة تولى �ش�ؤونها الإدارية ،كما ولي�س لديها �أي �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث
والتطوير.
 4 44 -4 4 -4شركة ديار نجد فور كونتر اكتينج اند ترايدينغ ليمتد
()Dyar Najed for contracting and trading limited
ت�أ�س�ست �شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد يف 2010/07/27م بر�أ�س مال يبلغ (� )1.000ألف درهم �أي ما يعادل (� )1.020ألف وع�شرين
ريال ،وهي �شركة اف�شور ( )offshoreذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة حتت رقم  140034يف منطقة جبل علي (احلرة) ب�إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة
وهي مملوكة بالكامل من قبل �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
ان �أغرا�ض �شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد تتمثل بالقيام ب�أي ن�شاطات قانونية تراعي �أنظمة �شركات االف�شور يف منطقة جبل علي (احلرة)،
حيث يتمثل ن�شاطها احلايل بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ولي�س ل�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى مكتب حماماة تولى �ش�ؤونها الإدارية ،كما ولي�س لديها
�أي �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير.
 4 44 -4 4 -4شركة شمال الخليج لتجارة اإلسمنت ومواد البناء المحدودة
()North Gulf cement and building materials trading company limited
ت�أ�س�ست �شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة يف 2009/07/14م بر�أ�س مال يبلغ (� )1.000ألف درهم �أي ما يعادل (� )1.020ألف
وع�شرين ريال ،وهي �شركة اف�شور ( )offshoreذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة حتت رقم  128517يف منطقة جبل علي (احلرة) ب�إمارة دبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة وهي مملوكة بالكامل من قبل �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
ان �أغرا�ض �شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة تتمثل بالقيام ب�أي ن�شاطات قانونية تراعي �أنظمة �شركات االف�شور يف منطقة جبل علي
(احلرة) ،حيث يتمثل ن�شاطها احلايل بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ولي�س ل�شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى مكتب حماماة تولى �ش�ؤونها الإدارية ،كما ولي�س
لديها �أي �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير.
 4 44 -4 4 -4شركة عبر الشمال لإلسمنت ومشتقاته ومواد البناء المحدودة
()Trans North cement derivatives and building materials company limited
ت�أ�س�ست �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة يف 2009/07/14م بر�أ�س مال يبلغ (� )1.000ألف درهم �أي ما يعادل (� )1.020ألف
وع�شرين ريال ،وهي �شركة اف�شور ( )offshoreذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة حتت رقم  128537يف منطقة جبل علي (احلرة) ب�إمارة دبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة وهي كانت مملوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) .يف 2011/05/26م ،مت حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت
وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة من م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة
ملكيتهم يف ال�شركة ،ويف 2012/05/14م ،مت جمدد ًا حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية (ال�سعودية).
تتمثل �أغرا�ض �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة بالقيام ب�أي ن�شاطات قانونية تراعي �أنظمة �شركات االف�شور يف منطقة جبل علي
(احلرة) ،حيث يتمثل ن�شاطها احلايل بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ولي�س ل�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى مكتب حماماة تولى �ش�ؤونها الإدارية ،كما ولي�س
لديها �أي �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير.
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 4 44 -4 4 -4شركة الحزم لتجارة اإلسمنت ومشتقاته المحدودة
()Al Hazm cement and derivative trading company limited
ت�أ�س�ست �شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة يف 2009/07/14م بر�أ�س مال يبلغ (� )1.000ألف درهم �أي ما يعادل (� )1.020ألف وع�شرين ريال،
وهي �شركة اف�شور ( )offshoreذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة حتت رقم  128497يف منطقة جبل علي (احلرة) ب�إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة
وهي كانت مملوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) .يف 2011/05/26م ،مت حتويل ملكية �شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته
املحدودة �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة من م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة ،ويف
2012/05/10م ،مت جمدد ًا حتويل ملكية �شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
تتمثل �أغرا�ض �شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة بالقيام ب�أي ن�شاطات قانونية تراعي �أنظمة �شركات االف�شور يف منطقة جبل علي (احلرة) ،حيث
يتمثل ن�شاطها احلايل بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ولي�س ل�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى مكتب حماماة تولى �ش�ؤونها الإدارية ،كما ولي�س لديها �أي
�سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير.
 4 44 -4 4 -4شركة خبراء االسمنت للتطوير واالستثمار
ت�أ�س�ست �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار يف 2011/12/12م بر�أ�س مال (� )1.000ألف دينار �أردين �أي ما يعادل ( )5.289خم�سة االف ومئتي وت�سعة
وثمانني ريال ،وهي �شركة اردنية حمدودة امل�س�ؤولية معفاه م�سجلة حتت رقم  .1397يف 2012/03/20م ،مت حتويل  %50من �أ�سهم �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير
واال�ستثمار من ال�شريك با�سم جويد بدرالدين ظبيان �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،حيث ا�صبحت ملكية �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار على
النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار
اال�سم

امللكية

اجلن�سية

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

�سعودية

500

%50

�شركة ذات ال�صواري

�سعودية

500

%50

امل�صدر :ال�شركة

لودجدججملكية �شركة ذات ال�صواري
اال�سم

امللكية

اجلن�سية

�شركة املهيدب القاب�ضة

�سعودية

450.000

%90

�شركة عبد القادر املهيدب واوالده

�سعودية

50.000

%10

امل�صدر :ال�شركة

لودجدججملكية �شركة املهيدب القاب�ضة
اال�سم

اجلن�سية

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

2.700

%27.0

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

2.700

%27.0

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

2.700

%27.0

لولوة �سليمان �صالح املديهيم

�سعودية

500

%5.0

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

350

%3.5

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

350

%3.5

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

350

%3.5

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�سعودية

350

%3.5

امل�صدر :ال�شركة
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امللكية

ملزيد من املعلومات عن ملكية �شركة عبد القادر املهيدب واوالده ،ف�ض ًال راجع فقرة " �شركة عبد القادر املهيدب واوالده" من ق�سم "امل�ساهمون احلاليون".
تتمثل �أغرا�ض �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بالتايل:
 � -إدارة وتطوير امل�شاريع ال�صناعية والإدارية والتعدينية.  -اال�ستثمار يف امل�شاريع واملجاالت التجارية وال�صناعية وال�شركات و�شركات التعدين واال�سمنت واحلديد وغريها من ال�شركات.  -الوكالة والو�ساطة التجارية.  -متلك االموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لقيام ال�شركة ب�أعمالها.ويتمثل ن�شاطها احلايل بتملك الأ�سهم يف ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت فقط.
ولي�س ل�شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار موظفني تابعني مبا�شرة لها ،وامنا يعهد �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ملتابعة �أعمالها ،كما ولي�س لديها
�أي �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير.
4 44 -44 -44 -4 4 -4ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت
ت�أ�س�ست ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت يف 2010/08/17م بر�أ�س مال ( )50.000خم�سني �ألف دينار �أردين �أي ما يعادل ( )264.452مئتي واربعة و�ستني
الف واربعمائة واثنني وخم�سني ريال ،وهي �شركة �أردنية حمدودة امل�س�ؤولية معفاه م�سجلة حتت رقم  .1137ان ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت مملوكة منذ
2012/09/11م بالكامل من قبل �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار.
لودجدججملكية ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت
اال�سم
�شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار

اجلن�سية
اردنية

امللكية
50.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

لي�س لل�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت �أية �أعمال حالي ًا و�ستتمثل �أعمالها بتملك الأ�سهم يف �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية
املحدودة عندما تنتهي �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص لدى ال�سلطات العراقية.
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة حتت ا�سم �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة العامة املحدودة  -مت تغيريه
يف 2010/01/27م �إلى �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة  -يف1424/09/17هـ (املوافق2003/11/12م) وهي �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة عراقية يبلغ ر�أ�سمالها ( )3.003.000.000ثالثة مليارات وثالثة مليون دينار عراقي �أي ما يعادل ( )9.666.331ت�سعة ماليني
و�ستمائة و�ستة و�ستني الف وثالثمائة وواحد وثالثني ريال وهي حا�صلة على عقد ت�أهيل وت�شغيل معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق ملدة � 15سنة من تاريخ توقيعه يف
2009/12/20م.
ولي�س ل�شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة �أية �أعمال حالي ًا غري متلك عقد ت�أهيل وت�شغيل معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق ملدة
� 15سنة من تاريخ توقيعه يف 2009/12/20م.
يف تاريخ 2011/12/15م� ،أبرمت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار اتفاقية ا�ستحواذ وم�شاركة مع مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل
امل�شاريع ال�صناعية املحدودة ل�شراء ما ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة اال�سمنت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية وامل�شاركة يف �إدارتها .ووفقا التفاقية
اال�ستحواذ وامل�شاركة وتعديالتها والتعهدات الالحقة من قبل مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة� ،ستمتلك �شركة
خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بوا�سطة �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت التي متلكها بن�سبة  %100ما ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة
اال�سمنت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية( ،ف�ض ًال راجع فقرة "االتفاقية بخ�صو�ص اال�ستحواذ على ح�صة يف ال�شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع
ال�صناعية" من ق�سم "املعلومات القانونية").
وال زالت �إجراءات نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة ل�صالح �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت لدى
ال�سلطات املخت�صة يف العراق ،وال ميكن لل�شركة حتديد الوقت الذي �سوف توافق فيه ال�سلطات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية على نقل وحتويل ح�ص�ص امللكية.
ويجدر الذكر �أنه مل يقم امل�ست�شارون ب�أي فح�ص نايف للجهالة بالن�سبة لعملية اال�ستحواذ يف العراق.
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وبعد انتهاء �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص� ،ست�صبح ملكية �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة على النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة بعد انتهاء �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص
اال�سم

امللكية

اجلن�سية

ال�شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت

اردنية

1.531.530.000

%51.0

حممد زغري ذيب الراوي

اردين

1.156.155.000

%38.5

حيدر داود جالب

اردين

315.315.000

%10.5

امل�صدر :ال�شركة

ويجري حالي ًا العمل على �إمتام عملية اال�ستحواذ ونقل ملكية الأ�سهم ،وبعد انتهاءها �سيكون ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ح�صة  %25.5من �شركة الرائدة
للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة واحلا�صلة على عقد ا�ستثمار وت�أهيل وت�شغيل معمل ا�سمنت كبي�سة (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات
القانونية").
 4 44 -4 4 -4شركة اسمنت الشمالية (األردن)
حتقيقا ال�سرتاتيجية ال�شركة يف فتح �أ�سواق ومنافذ توزيع جديدة ملقابلة املناف�سة املحلية احلادة لوفرة الإنتاج املحلي� ،أن�ش�أت ال�شركة يف 2007/05/02م،
�شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف الأردن ،مبلكية  %100ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وهي الآن �شركة م�ساهمة مدرجة يف بور�صة عمان ومتلكها ال�شركة كما يف
2012/06/30م بحوايل .%99
� 4 44 -44 -4 4 -4أهم التطورات منذ ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)











 ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بتاريخ 2007/05/02م ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اردنية حتت رقم  14219با�سم �شمال الأردن
للإ�سمنت مملوكة بالكامل من قبل �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) وبر�أ�سمال قدره ( )350.000ثالثمائة وخم�سون �ألف دينار �أردين
�أي ما يعادل ( )1.851.199مليون وثمامنائة وواحد وخم�سني الف ومائة وت�سعة وت�سعني ريال.
 بتاريخ 2009/05/14م ،وافقت الهيئة العامة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف اجتماعها غري العادي على رفع ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) من ( )350.000ثالثمائة وخم�سني �ألف دينار �أي ما يعادل ( )1.851.199مليون وثمامنائة وواحد وخم�سني الف ومائة وت�سعة وت�سعني
ريال �إلى ( )1.000.000مليون دينار �أي ما يعادل ( )5.289.140خم�سة مليون ومئتي وت�سعة وثمانني الف ومائة واربعني ريال.
 بتاريخ 2009/06/08م ،وافقت الهيئة العامة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف اجتماعها غري العادي على تغيري ا�سم �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) لي�صبح �شركة �إ�سمنت ال�شمالية.
 بتاريخ 2009/08/16م ،وافقت الهيئة العامة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف اجتماعها غري العادي على حتويل �صفة �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة عامة.
 بتاريخ 2009/09/15م ،مت الإنتهاء من ت�شييد امل�صنع وبد�أ االنتاج الفعلي ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 بتاريخ 2010/03/06م ،وافق م�ساهمي �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على رفع ر�أ�سمال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من ()1.000.000
مليون دينار �أي ما يعادل ( )5.289.140خم�سة ماليني ومئتي وت�سعة وثمانني الف ومائة واربعني ريال �إلى ( )55.000.000خم�سة وخم�سون
مليون دينار �أي ما يعادل ( )290.902.700مئتي وت�سعني مليون وت�سعمائة والفني و�سبعمائة ريال �سدد منه ( )50.000.000خم�سون مليون
دينار ( )264.457.000مائتان واربعة و�ستون مليون واربعمائة و�سبعة وخم�سون الف ريال عن طريق ر�سملة احل�ساب الدائن جلاري ال�شريك
(ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية)) على �أن يبقى ( )5.000.000خم�سة ماليني �سهم بقيمة ( )5.000.000خم�سة ماليني دينار �أي ما يعادل
(� )26.445.700ستة وع�شرين مليون واربعمائة وخم�سة واربعني الف و�سبعمائة ريال غري م�سددة.
 يف 2010/07/01م ،مت حتويل �صفة �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ر�سمي ًا من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة عامة حتت رقم
 464مملوكة بالكامل (ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر) من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) على النحو التايل:

لودجدججملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2010/07/01م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
املجموع
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عدد الأ�سهم
49.850.000
50.000
50.000
50.000
50.000.000

الن�سبة
%99.7
%0.1
%0.1
%0.1
%100.0

  يف 2011/05/02م ،مت طرح (� )5.000.000سهم من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) متثل  %9.09من ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) على النحو التايل:
  عدد (� )2.750.000سهم ب�سعر دينار واحد لالكتتاب العام للجمهور.
  عدد (� )2.250.000سهم ب�سعر دينار واحد خم�ص�صة مل�ساهمني ا�سرتاتيجيني وهم �شركة �سما اليمامة ليمتد و�شركة ديار جند فور كونرت
اكتينج اند ترايدينغ.
لودجدججملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/05/02م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ديار جند فور كونرت اكيتنج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)
اجلمهور
املجموع

عدد الأ�سهم
49.850.000
1.125.000
1.125.000
50.000
50.000
50.000
52.250.000
2.750.000
55.000.000

الن�سبة
%90.64
%2.05
%2.05
%0.09
%0.09
%0.09
%95.00
%5.00
%100.0

  يف 2011/05/26م ،وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بتاريخ 2011/05/21م مت توزيع �أرباح
عينية على م�ساهمي ال�شركة واملتمثلة يف توزيع  %82من ر�أ�سمال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) وطلب امل�ساهمني بتحويل �أرباحهم العينية يف �شركة
�إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( ،)ICICوالتي ميلكونها بن�سبة  %100بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة ،مت حتويل
ونقل ملكية �أ�سهم �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
 � 41.200.000سهم �أي ما يعادل  %74.9من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة.
 � 3.800.000سهم �أي ما يعادل  %6.9من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء
املحدودة.
ومن ثم مت حتويل ملكية كل من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة و�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة من �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( ،)ICICوالتي ميلكها بالكامل م�ساهمو �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س
ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة .و�أ�صبحت ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/05/26م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)
�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة
�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة
اجلمهور
املجموع

عدد الأ�سهم
4.850.000
1.125.000
1.125.000
50.000
7.150.000
41.250.000
3.850.000
2.750.000
55.000.000

الن�سبة
%8.82
%2.05
%2.05
%0.09
%13.00
%75.00
%7.00
%5.00
%100.0

ملزيد من املعلومات عن عملية توزيع ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،ف�ض ًال راجع ق�سم "عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)".




 يف 2011/07/03م ،مت �إدراج �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف بور�صة عمان.
 يف 2011/07/04م ،وفق ًا لن�شاطهما الذي يتمثل بتملك الأ�سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،بد�أت �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور
كونرت اكتينج اند ترايدينغ اال�ستثمار يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
 يف 2011/08/18م ،ا�ستحوذت �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) على ( )41.249.000واحد و�أربعون مليون وثمامنائة ومائتان وت�سعة
و�أربعون �ألف �سهم من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) واململوكة من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة على �أن يتم حتويل
(� )1.000ألف �سهم يف وقت الحق حيث �أن اتفاقية �شراء الأ�سهم تن�ص على حتويل ( )41.250.000واحد واربعون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم
والتي متثل  %75من ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) .و�أ�صبحت ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
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لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/08/18م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.099.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.730.763

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.948.652

%3.54

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

49.828.415

%90.6

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة

3.850.000

%7.00

اجلمهور

1.320.585

%2.40

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
يف 2012/02/02م ،وفق ًا لإتفاقية �شراء �أ�سهم �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة ،مت حتويل ونقل ملكية (� )1.000ألف �سهم من ا�سهم �شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) واململوكة من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) ومت حتويل ونقل
ملكية (� )1.000ألف �سهم من �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة .و�أ�صبحت
ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/02/02م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.731.408

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.281.694

%4.15

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

50.163.102

%91.21

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة

3.849.000

%7.00

اجلمهور

986.898

%1.79

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
ملزيد من املعلومات عن عملية ا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،ف�ض ًال راجع ق�سم "عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن)".
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 يف 2012/05/14م ،وفق ًا لطلب وزارة البرتول والرثوة املعدنية بت�صحيح و�ضع ال�شركة الناجت عن توزيع  %82من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) ك�أرباح عينية وا�ستحواذ  %75من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من امل�ساهمني احلاليني مت حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال
للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة و�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة من �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار (� )ICICإلى
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) ،حيث �أ�صبحت ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:

لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/05/14م
عدد الأ�سهم

ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.731.408

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.304.021

%4.19

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

3.849.000

%7.00

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

54.035.429

%98.25

اجلمهور

964.571

%1.75

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
ملزيد من املعلومات عن ت�صحيح عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،ف�ض ًال راجع ق�سم "عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن)".
 ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/11/19م على النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/11/19م
عدد الأ�سهم

ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد(اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.069.104

%3.76

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.344.974

%4.26

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

3.849.000

%7.00

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

54.414.078

%98.94

اجلمهور

585.922

%1.06

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
 4 44 -44 -4 4 -4هيكل �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
ر�سم تو�ضيحي  2هيكل �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/11/19م
âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG
%100
IQÉéàd Ωõ◊G ácô°T
¬JÉ≤à°ûeh âæª°SE’G
IOhóëŸG
%0^002

%100
∫Éª°ûdG ÈY ácô°T
¬JÉ≤à°ûeh âæª°SEÓd
IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒeh
%6^998

º¡°S 1^000

º¡°S 3^849^000

%100
ácô°T
óàª«d áeÉª«dG Éª°S
%3^762

º¡°S 2^069^104

%83^818
º¡°S 46^100^000

%100
è«∏ÿG ∫Éª°T ácô°T
OGƒeh âæª°SE’G IQÉéàd
IOhóëŸG AÉæÑdG
%0^091
º¡°S 50^000

%100
Qƒa ó‚ QÉjO ácô°T
ófG èæà«àcG Îfƒc
óàª«d èæjójGôJ
%4^264
º¡°S 2^344^974

Qƒ¡ª÷G
%1^065

º¡°S 585^922

âæª°SG ácô°T
(¿OQC’G) á«dÉª°ûdG
%51^000

º¡°S 127^500

á«æØdG ácô°T
’øjó©àdG äGQÉªãà°S
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 4 44 -44 -4 4 -4معلومات عن امل�ساهمني من ال�شركات
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية)
للمعلومات عن �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،ف�ض ًال راجع ق�سم "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية" وق�سم "امل�ساهمون احلاليون".
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة
للمعلومات عن �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة"
�أعاله.
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة �سما اليمامة ليمتد
للمعلومات عن �شركة �سما اليمامة ليمتد ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة �سما اليمامة ليمتد" �أعاله.
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد
للمعلومات عن �شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ليمتد" �أعاله.
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة
للمعلومات عن �شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة �شمال اخلليج لتجارة الإ�سمنت ومواد البناء املحدودة"
�أعاله.
�4 44 -44 -44 -4 4 -4شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة
للمعلومات عن �شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة" �أعاله.
 4 44 -4 4 -4الهيكل التنظيمي لشركة اسمنت الشمالية (األردن)
ر�سم تو�ضيحي  3الهيكل التنظيمي ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
›∏IQGOE’G ¢ù

ΩÉ©dG ôjóŸG

IóMh
ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

ájQGOE’G IôFGódG
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IóMh
»∏NGódG ≥«bóàdG

á«dÉŸG IôFGódG

ájò«ØæàdG ÉjÒJôµ°ùdG

ájQÉéàdG IôFGódG

äÉjÎ°ûŸG IôFGO

™æ°üŸG IQGOEG

 4 4 4 -4 4 -4أعضاء مجلس اإلدارة
لودجدجج�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
اال�سم

م

اجلهة املمثلة

املن�صب

اجلن�سية

ال�صفة

ال�سن

1

�سليمان �سليم احلربي

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

�سعودي

50

غري م�ستقل
غري تنفيذي

2

فار�س عيد القطارنة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

اردين

38

غري م�ستقل
غري تنفيذي

3

�سعود �سعد العريفي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

�سعودي

41

غري م�ستقل
غري تنفيذي

4

رائد ابراهيم املديهيم

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

�سعودي

48

غري م�ستقل
غري تنفيذي

5

حممد فايز الدرجم

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت
وم�شتقاته املحدودة

�سعودي

49

غري م�ستقل
غري تنفيذي

6

عبيد �سعد ال�سبيعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة �شمال اخلليج لتجارة
اال�سمنت

�سعودي

50

غري م�ستقل
غري تنفيذي

7

�شاغر*

امل�صدر� :شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

* ا�ستقال �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف 2012/09/30م ،وجاري حالي ًا ت�سمية البديل.
 4 44 -4 4 -4 4 -4ملحة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�4 44 -44 -4 4 -4 4 -4سليمان بن �سليم احلربي  -رئي�س جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت �سليمان بن �سليم احلربي ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة" ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4فار�س عيد القطارنة  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ي�شغل فار�س عيد القطارنة من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) منذ عام 2011م ،وقد �شغل �سابق ًا املنا�صب التالية:
  وزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يف اململكة االردنية الها�شمية للفرتة من 2010م �إلى 2011م.
  �سفري وم�س�ؤول عن مكتب رئي�س الوزراء يف اململكة االردنية الها�شمية عام 2010م.
  �سفري ورئي�س الت�شريفات لوزارة اخلارجية يف اململكة االردنية الها�شمية للفرتة من 2007م �إلى 2010م.
  �سفري يف الديوان امللكي الها�شمي عام 2007م.
  م�ساعد رئي�س الت�شريفات امللكية يف الديوان امللكي الها�شمي للفرتة من 1997م �إلى 2007م.
  م�ست�شار قانوين ملكتب الأمري احل�سن بن طالل يف اململكة االردنية الها�شمية للفرتة من 2006م �إلى 2007م.
ح�صل فار�س عيد القطارنة على درجة البكالوريو�س يف احلقوق عام 1996م من اجلامعة الأردنية  -االردن ،وعلى درجة املاج�ستري يف قانون احلماية الفكرية عام
2001م من جامعة جورج وا�شنطن – الواليات املتحدة.
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4املهند�س �سعود بن �سعد العريفي  -ع�ضو جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت املهند�س �سعود بن �سعد العريفي ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة" ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم  -ع�ضو جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة" ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
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4 44 -44 -4 4 -4 4 -4املهند�س حممد بن فايز الدرجم  -ع�ضو جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت املهند�س حممد بن فايز الدرجم ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة" ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4الدكتور عبيد بن �سعد ال�سبيعي  -ع�ضو جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت الدكتور عبيد بن �سعد ال�سبيعي ،ف�ض ًال راجع فقرة " ال�سري الذاتية لكبار التنفيذيني" ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
 4 4 4 -4 4 -4نبذة عن شركة أسمنت الشمالية (األردن)
� 4 44 -4 4 -4 4 -4أغرا�ض �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
تتمثل �أغرا�ض �شركة ا�سمنت ال�شمالية بـ:





 طحن الكلنكر.
 �صناعة الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت البوزوالين.
 تنفيذ م�شاريع �صناعية.
 متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة و�شراء الأرا�ضي الالزمة لتنفيذ غايات ال�شركة وت�أ�سي�س ال�شركات.

4 44 -44 -4 4 -4 4 -4ر�ؤية �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
ت�سعى �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �أن تكون من اكرب ال�شركات الرائدة يف �صناعة الإ�سمنت وتلبية احتياجاته من خمتلف انواع الإ�سمنت املطابق
للموا�صفات الفنية القيا�سية و�ضمن �أعلى معايري اجلودة ملا يعود باخلري واملنفعة على االقت�صاد الوطني.
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4ر�سالة �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
تتج�سد ر�سالة �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف دعم قطاع الإن�شاءات واملقاولني بتقدمي اف�ضل املنتجات والتميز يف تقدمي خدمات ما بعد البيع.
4 44 -44 -4 4 -4 4 -4اخلطط والر�ؤية امل�ستقبلية







 املحافظة على ر�ضى الزبائن وتقدمي خدمات ما بعد البيع وذلك من خالل البدء ب�إن�شاء خمترب اخلر�سانة املجهز ب�أحدث املعدات ملتابعة الفحو�صات
ب�شكل مكثف واجراء الزيارات امليدانية للزبائن.
 ا�ستمرار املحافظة على التميز وجودة الإ�سمنت.
 حت�سني وتطوير اجهزة امل�صنع ودميومة عملها.
 رفع كفاءة العاملني وو�ضع الربامج واخلطط التدريبية لزيادة مهاراتهم.
 الرتكيز على امل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي.
 املحافظة على البيئة ،وحيث انه ال تتم �أي عملية حرق يف امل�صنع لإنتاج اال�سمنت ،لذلك لي�س هناك اية �آثار �سلبية على البيئة املحيطة بامل�صنع من
جراء الإنتاج .ومع ذلك ت�سعى �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) دائما لتقليل اية �آثار �سلبية من الغبار �سواء �أثناء عملية النقل �أو غريها ،حيث حتر�ص
على ت�شجري موقع امل�صنع.

 4 4 4 -4 4 -4منتجات شركة أسمنت الشمالية (األردن)
تقوم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ب�إ�سترياد مادة الكلنكر من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) ،حيث تقوم بطحنه و�إ�ضافة مواد �أولية معه
مثل البوزوالنا واجلب�س لإنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي و�إ�سمنت بوزوالين .ويجدر الذكر ان منذ انتهاء رخ�صة الت�صدير التي ح�صلت عليها ال�شركة يف
1432/12/02هـ (املوافق 2012/10/18م) ملدة ثالثة �أ�شهر ،والتي مل جتدد عند انتهائها بالإ�ضافة �إلى قرار وزارة التجارة ال�صناعة ال�سعودية ب�إيقاف الت�صدير
يف 2012/02/12م ،مل تعد �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) قادرة على توريد الكلنكر �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وت�ستورد هذه الأخرية
حالي ًا الكلنكر من موردين حمليني.
تبلغ الطاقة الإنتاجية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  3.000طن من اال�سمنت يومي ًا� ،أي حوايل مليون طن �سنوي ًا ،وتباع املنتجات يف الأ�سواق الأردنية حيث
تالقي �إقبا ًال جيد ًا وت�سعى ال�شركة (الأردن) الى فتح ا�سواق خارجية لها يف بلدان مثل العراق ،و�سوريا.
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لودجدججمنتجات ومبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) خالل ال�سنوات الثالث الأخرية والن�صف الأول من عام 2012م
(�ألف طن)

2009م
منتجات
147.523

اجمايل

2010م
مبيعات

129.489

منتجات
966.140

2011م
مبيعات

966.650

منتجات
895.461

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2012م
مبيعات

منتجات

مبيعات

901.701

492.209

490.054
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 4 4 4 -4 4 -4عالقة شركة أسمنت الشمالية (األردن) بشركة أسمنت المنطقة الشمالية
ترتبط �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بال�شركة الأم باململكة العربية ال�سعودية بالعالقات التالية:



 متتلك �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) معظم �أ�سهم ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) املورد الأ�سا�سي ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،ويربطهم عقد مدته � 15سنة لتوريد مواد الكلنكر
التي تطلبها ال�شركة الأردنية .ويجدر الذكر انه مت تعليق هذا العقد يف 2012/02/15م م�ؤقت ًا حلني �سماح اجلهات املخت�صة يف اململكة بالت�صدير
(ف�ض ًال راجع فقرة "الإتفاقية مع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بخ�صو�ص بيع الكلنكر" من ق�سم "املعلومات القانونية").

 4 4 4 -4 4 -4المزايا التنافسية
تتمتع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) باملزايا التناف�سية التالية:
 4 44 -4 4 -4 4 -4وجود عقد طويل الأجل لتزويد منتج ذو جودة عالية
ت�ستفيد �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من عقد مدته � 15سنة مع �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) ال�سترياد كلنكر عايل اجلودة .ويجدر الذكر
�أنه مت تعليق هذا العقد يف 2012/02/15م م�ؤقت ًا حلني �سماح اجلهات املخت�صة يف اململكة بالت�صدير (ف�ض ًال راجع فقرة "الإتفاقية مع �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) بخ�صو�ص بيع الكلنكر" من ق�سم "املعلومات القانونية").
 4 44 -4 4 -4 4 -4جودة املنتج
ت�ستورد �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) الكلنكر الغامق اللون من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) وهو ما ي�سمح لها ب�إنتاج الإ�سمنت الغامق اللون
املف�ضل يف الأردن (ف�ض ًال راجع فقرة "القدرة التناف�سية املحتملة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)" من ق�سم "نبذة عامة عن ال�سوق والقطاع") ،ويجدر الذكر
انه منذ �إ�صدار قرار �إيقاف ت�صدير الإ�سمنت والكلنكر بتاريخ 2012/12/02م ،مل تعد ال�شركة قادرة بتزويد الكلنكر �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 4 44 -4 4 -4 4 -4املوقع اجلغرايف
مقارنة مبناف�سيها ،ف�إن �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) قريبة من العا�صمة عمان التي متثل موقع اال�ستهالك الأكرب يف الأردن.
 4 44 -4 4 -4 4 -4اخلربة الفنية والكفاءة الإدارية
بالإ�ضافة �إلى وجود فريق �إداري متمر�س ميتلك معرفة وا�سعة ب�صناعة الإ�سمنت ،تتميز �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بوجود م�ساندة وخربة �شركة ا�سمنت
ال�شمالية التي متلكها كما يف 2012/06/30م بحوايل .%99
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 4 4 4 -4 4 -4الموارد البشرية
يبلغ عدد العاملني يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 30يونيو 2012م ،حوايل  132موظف موزعني بني املركز الرئي�سي وامل�صنع.
لودجدججتوزيع عدد العاملني يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات الثالث الأخرية ويف الن�صف الأول من عام 2012م
2009م

 30يونيو 2012م

2010م

2011م

يف املركز الرئي�سي

15

8

9

9

يف امل�صنع

71

135

134

126

جمموع املوظفني

86

143

143

135

امل�صدر� :شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

 4 44 -4 4 -4 4 -4التدريب
لقد حر�صت ادارة ال�شركة على توفري فر�ص التدريب للمهند�سني والفنيني حمليا وعامليا وامل�شاركة يف خمتلف ور�شات العمل وامل�ؤمترات ،مما كان له اثر �إيجابي
على تطوير مهارات العاملني وانعكا�سه على ح�سن متابعة املعدات و�صيانتها وقائيا وت�صحيحها.
 4 4 4 -4 4 -4الشركات التابعة
متتلك �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  %51من ح�ص�ص �أ�سهم ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين والتي تعترب منتج ًا رئي�سي ًا ملادة البوزوالنا ،وهي بدورها تقوم
بتزويد �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) باملواد الالزمة خلطوط الإنتاج.
�إن ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين� ،شركة م�ساهمة خا�صة �أردنية م�سجلة حتت الرقم  171بتاريخ 2006/04/18م بر�أ�س مال يبلغ  250.000دينار �أردين
�أي ما يعادل ( )1.322.285مليون وثالثمائة واثنني وع�شرين الف ومئتي وخم�سة وثمانني ريال .يف الربع الأول من 2010م ،ا�ستحوذت �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) على  %51من �أ�سهم ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين حيث �أ�صبحت ملكية هذه الأخرية موزعة كالتايل:
لودجدججملكية ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين
اال�سم

اجلن�سية

امللكية

�شركة ا�سمنت ال�شمالية

اردين

127.500

%51

مازن ن�صوحي راغب ريال

اردين

42.500

%17

ديب ابراهيم ديب دمياطي

اردين

42.500

%17

جمال ح�سني احمد العرموطي

اردين

37.500

%15

امل�صدر� :شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

ويجدر الذكر �أنه مل يقم امل�ست�شارون ب�أي فح�ص نايف للجهالة على ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين لكون �إ�ستثمار �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) فيها غري
جوهري من الناحية املالية.

 4 4 4 -4قيمة أصول الشركة وشركاتها التابعة خارج المملكة
ال متلك ال�شركة �أ�صول خارج اململكة مبا�شرة �سواء �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) التي بدورها متتلك جزء من ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين.
تبلغ قيمة �صايف �أ�صول �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/06/30م )43.064.073( ،دينار اردين �أي ما يعادل ( )228.239.586ريال ،كما وتبلغ
قيمة �صايف �أ�صول ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين كما يف 2012/06/30م ( )60.140دينار اردين �أي ما يعادل ( )318.745ريال.

 4 4 4 -4إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
يقر وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه لي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
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عملية توزيع واستحواذ اسهم شركة اسمنت الشمالية5.5
)(األردن
)لودجدجج ملخ�ص عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن
øY ÚªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ ó©H Ée
âæª°SG ácô°T º¡°SCG øe %7
ídÉ°üd (¿OQ’G) á«dÉª°ûdG
á≤£æŸG âæª°SG ácô°T
(ájOƒ©°ùdG) á«dÉª°ûdG

%75 ≈∏Y PGƒëà°S’G ó©H Ée
âæª°SG ácô°T º¡°SCG øe
øe (¿OQ’G) á«dÉª°ûdG
√Qób ≠∏ÑÃ ÚªgÉ°ùŸG
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 601^28

á«æ«©dG ìÉHQC’G ™jRƒJ ó©H Ée
øe %82 …hÉ°ùJ ÚªgÉ°ùª∏d
âæª°SG ácô°T º¡°SCG
(¿OQ’G) á«dÉª°ûdG

™jRƒJ πÑb Ée
á«æ«©dG ìÉHQC’G

âæª°SG ácô°T
»ªgÉ°ùe
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SG ácô°T
(ájOƒ©°ùdG)
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG

âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG
(ájOƒ©°ùdG)

âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG
(ájOƒ©°ùdG)

âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG
(ájOƒ©°ùdG)

ácô°T »ªgÉ°ùe
á≤£æŸG âæª°SG
á«dÉª°ûdG

%95 :á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÒZh Iô°TÉÑe)
*(Iô°TÉÑe

%88 :á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÒZh Iô°TÉÑe)
*(Iô°TÉÑe

%7 :á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÈY Iô°TÉÑe ÒZ)
âæª°SE’G ácô°T
(QÉªãà°SÓd ‹hódG

%13 :á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÒZh Iô°TÉÑe)
(Iô°TÉÑe

%82:á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÈY Iô°TÉÑe ÒZ)
âæª°SE’G ácô°T
(QÉªãà°SÓd ‹hódG

%95 :á«µ∏ŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ øe
ÒZh Iô°TÉÑe)
(Iô°TÉÑe

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 278^04
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 257^56
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 20^48
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 38^05
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 240^00
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

ájÎaódG áª«≤dG
:á«µ∏ª∏d
¿ƒ«∏e 278^04
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

á«dÉª°ûdG âæª°SG ácô°T
(¿OQ’G)

âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG
(¿OQ’G)

á≤£æŸG â``æ`ª`°`SG á``cô``°`T ƒ``ª`gÉ``°`ù`e ΩÉ`` b
øe %7 øY ∫RÉæàdÉH (ájOƒ©°ùdG) á«dÉª°ûdG
(¿OQ’G) á«dÉª°ûdG âæª°SG ácô°T º¡°SCG
¿ƒ«∏e 20^49 ájÎaódG É¡àª«b ≠∏ÑJ »àdG
á≤£æŸG â``æ`ª`°`SG á``cô``°`T í``dÉ``°`ü`d ∫É```jQ
∂dP ø``Y è``à`fh .(á``jOƒ``©`°`ù`dG) á«dÉª°ûdG
ácô°T É``¡`à`©`aO »``à` dG IhÓ``©` dG ¢``VÉ``Ø`î`fG
≈dG (ájOƒ©°ùdG) á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SG
361^28 ≈dG ∫ÉjQ 381^77 øe ÚªgÉ°ùŸG
.∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
á≤£æŸG âæª°SG ácô°T ƒªgÉ°ùe ΩÉb Éªc
:(ájOƒ©°ùdG) á«dÉª°ûdG
” ∫É`` jQ ¿ƒ«∏e 1^28 ≠∏Ñe ójó°ùàH ácô°T ídÉ°üd áfÉeCG ÜÉ°ùëH É¡YGójEG
.(ájOƒ©°ùdG) á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SG
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 360 ≠∏Ñe ójó°ùàH ΩGõàd’G á≤ëà°ùŸG ÜÉ``à` à` c’G äÓ°üëàe ø``e
áfÉeCG ÜÉ°ùëH É¡YGójEG ºàj ÚªgÉ°ùª∏d
á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SG ácô°T ídÉ°üd
.(ájOƒ©°ùdG)
»àdG IhÓ©dG πeÉc ójó°ùJ ºà«°S ∂dòHh
á«∏ªY ∫ÓN øe ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡«∏Y π°üM
.√òg PGƒëà°S’G

á«dÉª°ûdG á≤£æŸG âæª°SG ácô°T âeÉb
øe %75 ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH (ájOƒ©°ùdG)
(¿OQ’G) á«dÉª°ûdG âæª°SG ácô°T º¡°SCG
¿ƒ«∏e 601^28 √Qób ≠∏ÑÃ ÚªgÉ°ùŸG øe
381^77 ÉgQób IhÓ©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ
á¨dÉÑdG ájÎaódG É¡àª«b øY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e
.∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 219^51

âæª°SG ácô°T
á«dÉª°ûdG
(¿OQ’G)

á«dÉª°ûdG âæª°SG ácô°T
(¿OQ’G)

áª«≤H ájó≤f ìÉ``HQCG øY ¿ƒªgÉ°ùŸG ≈∏îJ
º¡°SCG ø``e %82 πHÉ≤e ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 240
»àdGh (¿OQ’G) á«dÉª°ûdG âæª°SG ácô°T
.∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 240 ájÎaódG É¡àª«b ≠∏ÑJ

.* ال ت�شمل هذه الن�سبة الأ�سهم التي قامت ال�شركة ب�شرائها من بور�صة عمان عرب �شركتي �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ
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 5 55 -5توزيع اسهم شركة اسمنت الشمالية (األردن)
  يف 2011/05/21م ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) على توزيع �أرباح عينية على م�ساهمي ال�شركة
واملتمثلة يف توزيع �أ�سهم جمموع قيمتها الدفرتية ( )240.000.000مئتان و�أربعون مليون ريال وقيمتها العادلة ح�سب تقييم �شركة تقييم خارجية
م�ستقلة (� )609.495.280ستمائة وت�سعة مليون و�أربعمائة وخم�سة وت�سعني �ألفا ومئتان وثمانني ريال �سعودي (مما �أدى �إلى فائ�ض تقييم مببلغ
( )369.495.280ثالثمائة وت�سعة و�ستون مليون و�أربعمائة وخم�سة وت�سعون �ألفا ومئتان وثمانون ريال �سعودي يف قائمة دخل ال�شركة كما يف 30
يونيو 2011م) ،والتي متثل ما يعادل  %82من ر�أ�سمال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) .ووافقت �أي�ض ًا اجلمعية العامة غري العادية هذه ،على طلب
امل�ساهمني بتحويل �أرباحهم العينية يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( ،)ICICوالتي ميلكونها امل�ساهمون
احلاليون بن�سبة  %100بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة.
  يف 2011/05/26م ،مت حتويل ونقل ملكية �أ�سهم �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
  � 41.200.000سهم �أي ما يعادل  %74.9من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة.
  � 3.800.000سهم �أي ما يعادل  %6.9من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء
املحدودة.
ومن ثم مت حتويل ملكية كل من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة و�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة من �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) �إلى �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( ،)ICICوالتي ميلكها بالكامل م�ساهمو �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س
ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة.
لودجدجج ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/05/25م
قبل حتويل (� )41.200.000سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة وحتويل ()3.800.000
�سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة وحتويل �أ�سهم �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت
وم�شتقاته املحدودة و�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة ل�صالح �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بالكامل من
م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة.
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة
�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)
اجلمهور
املجموع

عدد الأ�سهم
49.850.000
1.125.000
1.125.000
50.000
50.000
50.000
52.250.000
2.750.000
55.000.000

الن�سبة
%90.64
%2.05
%2.05
%0.09
%0.09
%0.09
%95.00
%5.00
%100.0

لودجدجج ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/05/26م
بعد حتويل (� )41.200.000سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة وحتويل ()3.800.000
�سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة وقبل حتويل �أ�سهم �شركة احلزم لتجارة
اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة و�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة ل�صالح �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بالكامل
من م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة.
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة
�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)
اجلمهور
املجموع
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عدد الأ�سهم
4.850.000
1.125.000
1.125.000
50.000
41.250.000
3.850.000
52.250.000
2.750.000
55.000.000

الن�سبة
%8.82
%2.05
%2.05
%0.09
%75.00
%7.00
%95.00
%5.00
%100.0

لودجدجج ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/05/26م
بعد حتويل (� )41.200.000سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة وحتويل ()3.800.000
�سهم من �أ�سهم �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة وحتويل �أ�سهم �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت
وم�شتقاته املحدودة و�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة ل�صالح �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بالكامل من
م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة.
عدد الأ�سهم

ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

4.850.000

%8.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.125.000

%2.05

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.125.000

%2.05

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

7.150.000

%13.00

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة

41.250.000

%75.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة

3.850.000

%7.00

اجلمهور

2.750.000

%5.00

املجموع

55.000.000

%100.0

5 55 -5استحواذ اسهم شركة اسمنت الشمالية (األردن)
 وبعد عملية توزيع  %82من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) البالغة قيمتها الدفرتية ( )240.000.000ريال امل�شار �إليها �أعاله ،ا�ستحوذت
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) يف 2011/08/18م على ( )41.249.000واحد و�أربعون مليون وثمامنائة ومائتان وت�سعة و�أربعون �ألف
�سهم من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) واململوكة من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة مقابل (� )601.278.423ستمائة
وواحد مليون ومائتان وثمانية و�سبعون �ألف و�أربعمائة وثالثة وع�شرون ريال �سعودي على �أن يتم حتويل (� )1.000ألف �سهم يف وقت الحق حيث �أن
اتفاقية �شراء الأ�سهم تن�ص على حتويل ( )41.250.000واحد واربعون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم �أي ما يعادل  %75من ر�أ�سمال �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) البالغة قيمتها الدفرتية حوايل ( )219.512.195ريال .و�أ�صبحت ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2011/08/18م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.099.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.730.763

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.948.652

%3.54

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

49.828.415

%90.6

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة

3.850.000

%7.00

اجلمهور

1.320.585

%2.40

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.


 يف 2012/02/02م ،وفق ًا لإتفاقية �شراء �أ�سهم �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة ،مت حتويل ونقل ملكية (� )1.000ألف �سهم
من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) واململوكة من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
(ال�سعودية) مقابل ( )14.577ريال ومت حتويل ونقل ملكية (� )1.000ألف �سهم من �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة
�إلى �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة .و�أ�صبحت ملكية �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) على النحو التايل:
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لودجدججملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/02/02م
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.731.408

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.281.694

%4.15

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

50.163.102

%91.21

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة

3.849.000

%7.00

اجلمهور

986.898

%1.79

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.

 5 55 -5تصحيح عملية توزيع واستحواذ اسهم شركة اسمنت الشمالية (األردن)


وفق ًا خلطاب وزارة البرتول والرثوة املعدنية رقم  1433-890-01بتاريخ 1433/02/29هـ (املوافق 2012/01/23م) ،الذي يطالب ال�شركة بت�صحيح
و�ضعها الناجت عن توزيع  %82من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) البالغة قيمتها الدفرتية ( )240.000.000ريال ك�أرباح عينية وا�ستحواذ
على  %75من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) البالغة قيمتها الدفرتية حوايل ( )219.512.195ريال من امل�ساهمني احلاليني ،التزم رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة نيابة عن امل�ساهمني احلاليني يف 1433/04/27هـ (املوافق 2012/03/20م) �إلى هيئة ال�سوق املالية على التايل:
 ت�سديد مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال من متح�صالت االكتتاب امل�ستحقة للم�ساهمني البائعني يتم �إيداعها يف ح�ساب
امانه ل�صالح ال�شركة.
 ت�سديد مبلغ ( )1.278.423مليون ومئتان وثمانية و�سبعني الف و�أربعمائة وثالثة وع�شرين ريال يتم �إيداعها يف ح�ساب الأمانه املذكور �أعاله
ل�صالح ال�شركة.
 التنازل عن  %7من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) واململوكة من �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بدورها من
م�ساهمي ال�شركة ل�صالح ال�شركة.
 ويف حال املوافقة على ما ذكر �أعاله ،عقد جمعية عامة مل�ساهمني ال�شركة للموافقة عليه.
�أما بخ�صو�ص مبلغ ( )240.000.000ريال والذي كان عبارة عن ارباح م�ستبقاة يف حقوق امل�ساهمني قبل توزيع االرباح العينية ،مت �شطبه من ح�ساب
االرباح امل�ستبقاة عند توزيع  %82من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مل�ساهمي ال�شركة احلاليني ،وعليه ف�إن هذا املبلغ ميثل ارباح م�ستحقة
مل�ساهمي ال�شركة احلاليني ح�صلوا عليه مقابل توزيع الأرباح العينية.

ويف 2012/05/08م ،اتخذت اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) القرارات التالية:
 املوافقة على ت�سديد مبلغ ( )1.278.423مليون ومئتان وثمانية و�سبعني الف و�أربعمائة وثالثة وع�شرين ريال من قبل امل�ساهمني احلاليني
ل�صالح ال�شركة ،وقد مت حتويل هذا املبلغ �إلى ح�ساب �أمانه يف البنك العربي الوطني يف 2012/09/02م.
 املوافقة على تنازل امل�ساهمني احلاليني عن ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال من متح�صالت االكتتاب ل�صالح ال�شركة.
 املوافقة على حتويل  %7من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) البالغة قيمتها الدفرتية حوايل ( )20.487.805ريال واململوكة بالكامل
من امل�ساهمني احلاليني ل�صالح ال�شركة ،حيث مت التنازل عنها يف 2012/05/14م كما هو مو�ضح �أدناه.
ويف 2012/05/14م ،مت حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة و�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة من
�شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار (� )ICICإلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية).
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لودجدجج ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/05/13م
قبل حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة و�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة من �شركة الإ�سمنت الدويل
لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بالكامل من م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية (ال�سعودية).
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.731.408

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.303.774

%4.19

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

50.185.182

%91.25

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

3.849.000

%7.00

اجلمهور

964.818

%1.75

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.

لودجدجج ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن) كما يف 2012/05/14م
بعد حتويل ملكية �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة و�شركة احلزم لتجارة الإ�سمنت وم�شتقاته املحدودة من �شركة الإ�سمنت الدويل
لال�ستثمار ( )ICICاململوكة بالكامل من م�ساهمي �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�سعودية) بنف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة�.إلى �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية (ال�سعودية).
ملكية �شركة �إ�سمنت ال�شمالية (الأردن)

عدد الأ�سهم

الن�سبة

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

46.100.000

%83.82

�شركة �سما اليمامة ليمتد (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*1.731.408

%3.15

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

*2.304.021

%4.19

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

50.000

%0.09

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

1.000

%0.00

�شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة (اململوكة بالكامل من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)

3.849.000

%7.00

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية (مبا�شرة وغري مبا�شرة)

54.035.429

%98.25

اجلمهور

964.571

%1.75

املجموع

55.000.000

%100.0

*حيث �أن �شركتا �سما اليمامة ليمتد وديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ ت�ستثمران يف �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان.
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الهيكل التنظيمي6.6
 الهيكل التنظيمي للشركة6 66 -6
 الهيكل التنظيمي ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية4 ر�سم تو�ضيحي
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 ال�شركة:امل�صدر

 مجلس اإلدارة6 66 -6
يعترب جمل�س الإدارة امل�س�ؤول الأول يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها والإ�شراف على جميع �أموالها واالحتفاظ بنظام �سليم للرقابة الداخلية من �أجل حماية
.م�صالح ال�شركة وامل�ساهمني
يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتطبيق �أف�ضل معايري احلوكمة على م�ستوى ال�شركة من خالل ت�شكيل عدد من اللجان و�إتباع �أف�ضل املمار�سات من �أجل تعزيز قيمة
.�إ�ستثمار امل�ساهمني يف ال�شركة
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 6 66 -66 -6أعضاء مجلس اإلدارة
لودجدجج�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
املن�صب

اجلن�سية

ال�سن

ال�صفة

اجلهة املمثلة

م

اال�سم

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

50

غري م�ستقل

1

�سليمان �سليم �سليم
احلربي

رئي�س
جمل�س
الإدارة

�سعودي

48

2

رائد ابراهيم
�سليمان املديهيم

نائب رئي�س
جمل�س
الإدارة

�شركة عبد القادر
املهيدب و�أوالده

41

3

�سعود �سعد �سعود
العريفي

ع�ضو جمل�س
الإدارة
املنتدب

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

4

حممد فايز حممد
الدرجم

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة عرب اململكة
لال�ستثمار

�سعودي

49

5

حممد �سليم طري�س
ال�صاعدي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة الطري�س
ال�سعودية للتجارة
وال�صناعة واملقاوالت

�سعودي

67

6

ف�ؤاد فهد حممد
ال�صالح

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة عبد القادر
املهيدب و�أوالده

�سعودي

64

7

خالد عبدالعزيز
حممد العريفي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

عبدالعزيز ابراهيم
عبدالعزيز ال ابراهيم

�سعودي

50

امللكية املبا�شرة
(قبل الطرح)
عدد الأ�سهم ن�سبة
الإمتالك
966.000

%0.77

�إجمايل امللكية
(قبل الطرح)

امللكية غري املبا�شرة (قبل
الطرح)
عدد الأ�سهم

ن�سبة
الإمتالك

عدد الأ�سهم

ن�سبة
الإمتالك

5.347.005

%4.24

6.313.005

%5.01

غري تنفيذي
غري م�ستقل

210.000

%0.17

-

-

210.000

%0.17

غري تنفيذي
غري م�ستقل

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

تنفيذي
غري م�ستقل

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

غري تنفيذي
م�ستقل*

-

-

3.618.751

%2.87

3.618.751

%2.87

غري تنفيذي
م�ستقل**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي

امل�صدر :ال�شركة

وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات فقد مت حتويل � 3.000سهم من قبل �شركة عرب اململكة لال�ستثمار و � 2.000سهم من قبل �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده و1.000
�سهم من قبل �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت و � 1.000سهم من قبل عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وقد �أودعت �شهادات هذه الأ�سهم لدى البنك العربي الوطني.
* بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون احلاليون")،
ورغم ان حممد �سليم طري�س ال�صاعدي ميلك ا�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة ،لكن جمموع ا�سهمه وا�سهم �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
بعد االكتتاب �ستكون �أقل من  ،%5وعليه ف�إن حممد �سليم طري�س ال�صاعدي يعترب م�ستقل بعد الطرح.
** بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون احلاليون") ،وعليه ف�إن ف�ؤاد فهد
حممد ال�صالح �سي�صبح م�ستقل .ويجدر الذكر ان زوجة ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح متلك ا�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده،
وحيث ان ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح ميثل �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده ،ف�إن ملكية زوجته جزء من ا�سهم �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده لن ت�ؤثر على
ا�ستقالليته ،وعليه ف�إن ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح يعترب م�ستقل بعد الطرح.
 6 66 -66 -6لمحة عن مؤهالت مجلس اإلدارة
�6 66 -66 -66 -66 -6سليمان �سليم احلربي  -رئي�س جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 50 :سنة
ميلك �سليمان �سليم احلربي �سجل حافل من الإجنازات الرائدة يف جماالت خمتلفة وقطاعات متعددة ،وير�أ�س العديد من جمال�س �إدارات �شركات �صناعية
وجتارية داخل اململكة العربية ال�سعودية وعلى م�ستوى الوطن العربي.
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بالإ�ضافة �إلى كونه رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م ،ي�شغل �سليمان �سليم احلربي املنا�صب التالية:
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة منذ عام 2008م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها بامل�شاركةيف ال�شركات و�إن�شاء و�إدارة وت�شغيل وتطوير املدن ال�صناعية وامل�شاريع ال�صناعية والزراعية واملجمعات التجارية وال�سكنية واملراكز ال�سياحية
والرتفيهية واملطاعم واملطارات وحمطات ال�سكك احلديدية و�شراء وا�ستثمار وبيع و�إيجار الأرا�ضي.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تقوم بت�شغيل وتطويرامل�شاريع العقارية والزراعية واملجمعات التجارية وال�سكنية واملراكز ال�سياحية والرتفيهية واملطارات و�سكك احلديد واملقاوالت والطرق والأنفاق
واملباين والأعمال الكهربائية والإلكرتونية و�أعمال املياه و�شراء وا�ستثمار الأرا�ضي.
  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت منذ عام 1992م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،متخ�ص�صة يفجماالت الطرق واملباين واملياه وال�صرف ال�صحي.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة الوطنية للتعمري منذ عام 2008م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها املقاوالت العامةللمباين.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة للطاقة املحدودة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها توليد ونقل وتوزيعالطاقة.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة ال�سعودية للمياه منذ عام 2010م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها املقاوالت العامةللمياه و�شبكات ال�صرف ال�صحي.
  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة حديد اجلنوب منذ دي�سمرب 2008م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاج احلديد بجميع �أنواعه.  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة لال�ستثمار منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها بالإن�شاء والتطويرال�صناعي والعقاري.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة �سناف ال�سعودية للإ�ستثمار التجاري والتنمية العقارية منذ عام 2003م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة،ن�شاطها الإ�ستثمار العقاري و�إدارة الفنادق.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة عرب اململكة العقارية منذ عام 2011م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها التطوير العقاري.  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة نقل التخ�ص�صية العاملية منذ عام 2006م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها �أعمال نقل املوادالأ�سا�سية.
  -رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة هيبكو ال�سعودية منذ عام 2002م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها �صناعة وت�سويق �أنابيب البنيالتحتية.
  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية – الأردن – منذ عام 2010م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاجالإ�سمنت البورتالندي والبوزوالين.
  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة موطن العقارية ،منذ نوفمرب 2007م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها ب�شراء و�إدارة و�صيانة وتطويرالعقارات.
  -ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة دروب للتطوير العمراين املحدودة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطها �شراءالأرا�ضي والعقارات وتطويرها.
  -ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة �إبرام للإ�ستثمار التجاري وال�صناعي املحدودة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ن�شاطهاالإ�ستثمار يف الإت�صاالت والتقنية.
ح�صل �سليمان �سليم احلربي على �شهادة دبلوم يف �إدارة الأعمال من مركز اك�سفورد �ستادي �سنرت يف بريطانيا عام 2002م.
6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س رائد ابراهيم املديهيم  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 48 :سنة
عمل رائد ابراهيم املديهيم يف بداية حياته العملية يف جماالت هند�سية متنوعة يف جمال املياه والطاقة ،وبعدها عمل يف قطاعات عديدة مركزة يف جمال جتارة
و�صناعة مواد البناء ،وخ�صو�ص ًا يف جمال جتارة و�صناعة احلديد واال�سمنت ،كما �شارك يف الإ�شراف على تطوير العديد من امل�شاريع ال�صناعية يف اململكة العربية
ال�سعودية وخارجها.
بالإ�ضافة �إلى كونه نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م ،ي�شارك رائد ابراهيم املديهيم يف ع�ضوية �إدارات العديد من
ال�شركات امل�ساهمة ال�صناعية والتجارية داخل اململكة العربية ال�سعودية وعلى م�ستوى الوطن العربي ،حيث �أنه:
-
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 الع�ضو املنتدب ل�شركة املهيدب ملواد البناء منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها بتجارة مواد البناء. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة لل�صناعات التعدينية منذ عام 2006م ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية ،تقوم ب�إنتاج اجلب�س والألواح اجلب�سية. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية – الأردن – منذ عام 2010م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاجالإ�سمنت البورتالندي والبوزوالين.

  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت البادية – �سوريا – منذ عام 2007م ،وهي �شركة م�ساهمة مغلقة ،تقوم ب�إنتاج الإ�سمنت البورتالندي.  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�سوي�س – م�صر– منذ عام 2005م ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاج الإ�سمنت البورتالندي.  -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للأنابيب منذ عام 2006م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" ،يتمثلن�شاطها ب�إنتاج �أنابيب حديدية.
  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية منذ عام 2011م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها بال�صناعة احلديدية.ح�صل رائد ابراهيم املديهيم على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية عام 1986م وعلى درجة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية عام 1992م من كلية
الهند�سة بجامعة امللك �سعود بالريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س �سعود �سعد العريفي  -ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 41 :سنة
عمل �سعود �سعد العريفي يف بداية حياته العملية يف جماالت متنوعة حيث كان مهند�س مل�شاريع م�ؤ�س�سة الأمري �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية من عام
2000م �إلى عام 2004م ،ومدير م�شاريع يف وزارة الدفاع والطريان للأ�شغال الع�سكرية – اململكة العربية ال�سعودية.
بالإ�ضافة �إلى كونه ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب يف �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م ،ي�شارك �سعود �سعد العريفي يف ع�ضوية �إدارات العديد من
ال�شركات ،حيث �أنه:
-

 رئي�س جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة منذ عام 1993م ،وهي م�ؤ�س�سة �سعودية فردية ،يتمثل ن�شاطها بتجارة املعدات والآالت والأجهزةالكهربائية وم�ستلزماتها ومواد البناء والإ�سمنت.
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية – الأردن – منذ عام 2010م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاجالإ�سمنت البورتالندي والبوزوالين.
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة حديد اجلنوب منذ دي�سمرب 2008م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاج احلديد بجميع �أنواعه. ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة الدار لال�ست�شارات الهند�سية الهند�سة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ت�ضامنية ،يتمثل ن�شاطها بالإ�ست�شاراتالهند�سية.

كما �أنه:
  -مدير تنفيذي و�شريك يف �شركة عرب اململكة لال�ستثمار منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها بالإن�شاءوالتطوير ال�صناعي والعقاري.
ح�صل �سعود �سعد العريفي على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية عام 1996م من جامعة امللك �سعود – اململكة العربية ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س حممد فايز الدرجم  -ع�ضو جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 49 :سنة
عمل حممد فايز الدرجم يف بداية حياته العملية يف جماالت هند�سية متنوعة ،حيث كان مهند�س ًا يف وزارة البلديات يف عام 1987م1988 -م ،و�شغل منا�صب عدة
يف وزارة الدفاع والطريان من عام 1988م �إلى عام 2006م من بينها مدير م�شاريع ورئي�س م�شاريع ومهند�س م�شاريع.
بالإ�ضافة �إلى كونه ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م ،ي�شارك حممد فايز الدرجم يف ع�ضوية �إدارات العديد من ال�شركات،
حيث �أنه:
-

 نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة حديد اجلنوب منذ دي�سمرب 2008م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاج احلديد بجميع �أنواعه. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية  -الأردن  -منذ عام 2010م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ،يتمثل ن�شاطها ب�إنتاجالإ�سمنت البورتالندي والبوزوالين.
 ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة نقل التخ�ص�صية منذ عام 2006م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها ب�أعمال نقل املوادالأ�سا�سية.
 ع�ضو جمل�س املديرين وم�ست�شار ل�شركة دار لال�ست�شارات الهند�سية الهند�سة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ت�ضامنية ،يتمثل ن�شاطهابالإ�ست�شارات الهند�سية.

كما و�أنه:
-

 �شريك ومدير عام �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة يتمثل ن�شاطها بالإن�شاء والتطويرال�صناعي والعقاري.
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 � -شريك يف ال�شركة ال�سعودية للإعمار واملقاوالت منذ �سبتمرب 2011م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها باملقاوالت.ح�صل حممد فايز الدرجم على درجة البكالوريو�س يف هند�سة العمارة وعلوم البناء عام 1987م من كلية العمارة والتخطيط يف جامعة امللك �سعود – اململكة
العربية ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -66 -6حممد �سليم ال�صاعدي  -ع�ضو جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 67 :سنة
ميلك حممد �سليم ال�صاعدي خربة وا�سعة يف �إدارة ال�شركات ،وهو ي�شارك يف ع�ضوية �إدارات العديد من ال�شركات ال�صناعية والتجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
بالإ�ضافة �إلى كونه ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م ،ي�شغل حممد �سليم ال�صاعدي املنا�صب التالية:
-

 ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة �ألفا للنقل املحدودة منذ عام 2008م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة يتمثل ن�شاطها يف جمال نقل املهام. رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة جال للتنمية املحدودة منذ عام 2010م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة يتمثل ن�شاطها يف جمال املقاوالت. -ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة هيبكو ال�سعودية منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة يتمثل ن�شاطها �صناعة املوا�سري.

كما و�أنه:
-

 -املدير العام ل�شركة الطري�س ال�سعودية منذ عام 1995م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة يتمثل ن�شاطها يف جمال املقاوالت.

6 66 -66 -66 -66 -6خالد عبد العزيز العريفي  -ع�ضو جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 50 :سنة
بالإ�ضافة �إلى كونه ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2007م ،ي�شغل حالي ًا خالد العريفي من�صب رئي�س قطاع نقل الب�ضائع العامة
بال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري منذ �شهر �سبتمرب من عام 2012م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" ،ن�شاطها
�شراء البواخر وو�سائل النقل البحري وبيعها وا�ستغاللها.
ح�صل خالد عبد العزيز العريفي على درجة البكالوريو�س يف الإدارة العامة عام 1989م من جامعة والية كاليفورنيا  -ت�شيكو – الواليات املتحدة.
6 66 -66 -66 -66 -6الدكتور ف�ؤاد فهد ال�صالح  -ع�ضو جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 64 :سنة
عمل ف�ؤاد فهد ال�صالح يف بداية حياته العملية يف جمال التعليم ،حيث كان ا�ستاذ ًا يف كلية الهند�سة يف جامعة امللك �سعود ،وعمل �أي�ض ًا يف القطاع ال�صناعي يف
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده ،حيث �شغل من�صب مدير عام وع�ضو منتدب ،كما وكان ع�ضو ًا يف اللجنة ال�صناعية يف الغرفة التجارية وال�صناعية يف الريا�ض
من عام 1993م �إلى عام 2009م.
بالإ�ضافة �إلى كونه ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2011م ،ي�شارك ف�ؤاد فهد ال�صالح يف ع�ضوية �إدارات العديد من ال�شركات
حيث �أنه:
-
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 رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة دار الزهراوي للتجهيزات الطبية املحدودة منذ عام 2004م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثلن�شاطها بتوريد املعدات الطبية.
 رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة بناء القاب�ضة منذ عام 2008م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها ب�صناعة كونكريت م�سبقال�صب واخلر�سانة اجلاهزة.
 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املتحدة لل�صناعات التعدينية منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،يتمثل ن�شاطها ب�صناعة اجلب�سوالألواح اجلب�سية.
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بوان املحدودة منذ عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ،متخ�ص�صة يف جمال مواد البناء. ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة ال�سعودية احلديثة ل�صناعة الكابالت املحدودة منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثلن�شاطها ب�صناعة الكابالت.
 ع�ضو جمل�س املديرين ل�شركة كابالت الريا�ض املحدودة منذ عام 2005م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها ب�صناعةالكابالت.
 -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده منذ عام 2009م ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة متعددة الأن�شطة.

  -ع�ضو جمل�س �إدارة ومالك ل�شركة ف�ؤاد فهد ال�صالح وخالد حمد ال�ضويلع للإ�ست�شارات الهند�سية منذ عام 2008م ،وهي �شركة �سعودية مهنيةت�ضامنية ،ن�شاطها الإ�ست�شارات الهند�سية.
ح�صل ف�ؤاد فهد ال�صالح على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية عام 1969م من جامعة الب�صرة – العراق ،وعلى درجة املاج�ستري يف هند�سة املوانئ عام
1974م من جامعة مان�ش�سرت – بريطانيا وعلى درجة الدكتوراه يف الهيدروليكا وم�صادر املياه عام 1984م من جامعة كولورادو الر�سمية – الواليات املتحدة.
 6 66 -66 -6سكرتير مجلس اإلدارة
6 66 -66 -66 -66 -6هزاع بن غثيان العنزي � -سكرتري جمل�س الإدارة
للمعلومات عن م�ؤهالت �سكرتري جمل�س الإدارة ،راجع فقرة "ال�سري الذاتية لكبار التنفيذيني".

 6 66 -6كبار التنفيذيين
يتمتع كبار التنفيذيني يف ال�شركة بقدر عال من الكفاءة ومب�ستوى عال من املعرفة واخلربة يف الأ�سواق املحلية والدولية.
لودجدججكبار التنفيذيني يف ال�شركة
اال�سم

امل�ؤهل العلمي

املن�صب

�سنوات اخلربة
يف ال�شركة

اجلن�سية

ال�سن

1

�سعود �سعد �سعود العريفي

بكالوريو�س

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

6

�سعودي

41

2

عبيد �سعد عبيد ال�سبيعي

دكتوراه

مدير عام

6

�سعودي

49

3

هزاع غثيان �سحيمان العنزي

بكالوريو�س

م�ساعد املدير العام لل�شئون املالية والإدارية
املدير املكلف لإدارة الت�سويق واملبيعات

3

�سعودي

41

4

م�صطفى �شاهر م�صطفى
املحي�سن

بكالوريو�س

م�ساعد املدير العام لل�شئون الفنية

3

�أردين

58

5

�سمري �سليمان تيم ال�صبيحي

بكالوريو�س

مدير ال�شئون املالية

5

�أردين

67

6

ح�سنو احمد �أوزيورت

بكالوريو�س

مدير امل�صنع

-

تركي

53

7

عدنان حممد طالل العي�سى

بكالوريو�س

مدير امل�شاريع وال�شئون الفنية

5

�أردين

61

8

حممد مقعد حممد احلربي

بكالوريو�س

مدير املوارد وال�شئون الإدارية

-

�سعودي

43

9

عماد فواز عبداحلليم روا�ش

بكالوريو�س

مراجع داخلي

1

م�صري

38

امل�صدر :ال�شركة

 6 66 -66 -6السير الذاتية لكبار التنفيذيين
6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س �سعود �سعد العريفي  -الع�ضو املنتدب
للمعلومات عن م�ؤهالت املهند�س �سعود �سعد العريفي ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".
6 66 -66 -66 -66 -6دكتور عبيد �سعد ال�سبيعي  -املدير العام
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 49 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم عبيد �سعد ال�سبيعي �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2006م حيث �شغل من�صب املدير التنفيذي حتى عام 2010م حيث �أ�صبح
املدير العام.
يتمتع عبيد �سعد ال�سبيعي بخربة وا�سعة يف جماالت �إدارة امل�شاريع والهند�سة حيث �شغل قبل ان�ضمامه �إلى �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية الوظائف التالية:
-

 رئي�س ق�سم الدعم التقني يف وزارة الدفاع والطريان واملفت�شية العامة – اململكة العربية ال�سعودية – حيث عمل من عام 1999م �إلى عام 2006م. مدير مكتب البناء يف مدينة امللك خالد الع�سكرية – اململكة العربية ال�سعودية – حيث عمل من عام 1991م �إلى عام 1996م. -مدير م�شروع يف وزارة الدفاع والطريان واملفت�شية العامة – اململكة العربية ال�سعودية – حيث عمل من عام � 1987إلى عام 1991م.
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وي�شغل عبيد �سعد ال�سبيعي من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية – الأردن – منذ عام 2011م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان،
يتمثل ن�شاطها ب�إنتاج الإ�سمنت البورتالندي والبوزوالين.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عبيد �سعد ال�سبيعي على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية عام 1985م وعلى درجة املاج�ستري يف هند�سة الت�شييد عام 1987م من
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران – اململكة العربية ال�سعودية .كما ح�صل على درجة الدكتوراه يف الهند�سة املدنية عام 2001م من جامعة ايلينوي
– الواليات املتحدة.
6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س هزاع غثيان العنزي  -م�ساعد املدير العام لل�شئون املالية والإدارية واملدير املكلف يف �إدارة الت�سويق واملبيعات
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 41 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم هزاع غثيان العنزي �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2009م ،وهو يتمتع بخربة وا�سعة يف عدة جماالت حيث �شغل الوظائف
التالية:
  -مدير هند�سة ال�شبكة ومدير الت�صاميم الهند�سية ورئي�س التوقعات يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية – اململكة العربية ال�سعودية – حيث عمل من عام2000م �إلى عام 2008م.
  -مدير ق�سم التخطيط ومراقبة التطوير وم�شرف وحدة التخطيط وخمطط عمراين يف الهيئة امللكية للجبيل وينبع – اململكة العربية ال�سعودية – حيثعمل من عام 1995م �إلى عام 2000م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل هزاع غثيان العنزي على درجة البكالوريو�س يف هند�سة العمارة والتخطيط عام 1994م من جامعة امللك �سعود – اململكة العربية
ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -66 -6م�صطفى �شاهر املحي�سن  -م�ساعد املدير العام لل�شئون الفنية
اجلن�سية :اردين
العمر� 58 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم م�صطفى �شاهر املحي�سن �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2009م ،وهو ميتلك �سجل حافل من اخلربة يف جمال اال�سمنت حيث
عمل يف �شركة الإ�سمنت الأردنية منذ عام 1979م �إلى عام 2007م ،حيث تدرج وعمل يف �أق�سام خمتلفة حتى و�صل �إلى من�صب نائب مدير عام لل�ش�ؤون الفنية.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل م�صطفى �شاهر املحي�سن على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية عام 1979م من جامعة الهور للهند�سة  -باك�ستان.
�6 66 -66 -66 -66 -6سمري �سليمان ال�صبيحي  -مدير ال�شئون املالية
اجلن�سية :اردين
العمر� 67 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم �سمري �سليمان ال�صبيحي �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2007م ،وهو يتمتع بخربة � 38سنة يف جمال ال�ش�ؤون املالية حيث
�شغل الوظائف التالية:
  -مدير مايل ومدير تنفيذي ومدير جتاري يف �شركة الظهران لل�صناعات الكيماوية املحدودة ( – )D.C.Iاململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 1990م�إلى عام 2003م.
  -املدير املايل والإداري ومن ثم نائب املدير العام يف ال�شركة ال�سعودية االملانية ملنتجات الفيربجال�س – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 1987م�إلى عام 1990م.
  -مراقب املمتلكات ب�شركة �أ�سرتا – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 1985م �إلى عام 1987م.  -مدير عام �شركة كنار تورز – االردن – منذ عام 1983م �إلى عام 1985م.  -مدير فرع يف البنك العربي املحدود ومفت�ش برئا�سة البنك – االردن– منذ عام 1981م �إلى عام 1983م.  -مدير فرع يف البنك العقاري العربي بالر�صيفة واملفرق والزرقاء – االردن – منذ عام 1971م �إلى عام 1981م.امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �سمري �سليمان ال�صبيحي على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة والتجارة عام 1970م من جامعة بريوت العربية – لبنان.
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6 66 -66 -66 -66 -6املهند�س ح�سنو احمد �أوزيورت  -مدير امل�صنع
اجلن�سية :تركي
العمر� 53 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم ح�سنو احمد �أوزيورت �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2011م ،وهو ميتلك خربة وا�سعة يف جمال اال�سمنت ،حيث بد�أ حياته
العملية عام 1986م وعمل يف �شركات عدة يف تركيا ،وان�ضم من بعدها �إلى جمموعة ايتال�سيمنتي يف تركيا عام 1998م حيث عمل ملدة � 13سنة و�شغل وظائف عدة
من بينها ،مدير عام ومدير امل�صنع ،ومدير ال�صيانة والتطوير ومدير الإنتاج.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل ح�سنو احمد �أوزيورت على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيماوية عام 1983م من جامعة ال�شرق الأو�سط للتقنية – تركيا.
6 66 -66 -66 -66 -6عدنان حممد العي�سى  -مدير امل�شاريع وال�شئون الفنية
اجلن�سية :اردين
العمر� 61 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم عدنان حممد طالل العي�سى �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2007م ،وهو ميتلك خربة كبرية يف جمال �إنتاج اال�سمنت حيث
�شغل الوظائف التالية:
  -مدير امل�صنع يف �شركة �أ�سمنت تبوك – االردن – منذ عام 2000م �إلى عام 2007م.  -م�ساعد مدير امل�صنع ومدير التطوير والتدريب يف �شركة الإ�سمنت الأردنية – االردن – منذ عام 1979م �إلى عام 2000م.امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عدنان حممد طالل العي�سى على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيماوية عام 1979م من جامعة بنارا�س – الهند.
6 66 -66 -66 -66 -6حممد مقعد احلربي  -مدير املوارد وال�ش�ؤون الإدارية
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 43 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم حممد مقعد احلربي �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2012م ،وهو ميتلك خربة وا�سعة يف ال�ش�ؤون الإدارية ،حيث �شغل الوظائف
التالية:
  -اخ�صائي �ش�ؤون املوظفني ومدير ال�ش�ؤون الإدارية يف كلية الهند�سة يف جامعة الدمام – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 2008م �إلى عام 2012م.  -ممثل عالقات عمالء يف البنك الأهلي التجاري – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 2004م �إلى عام 2008م.  -من�سق تطوير يف �شركة ا�سمنت الق�صيم – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 2001م �إلى عام 2004م.  -مراقب املوظفني يف �شركة ا�سراء املدينة – اململكة العربية ال�سعودية – منذ عام 1993م �إلى عام 2000م.امل�ؤهالت العلمية :ح�صل حممد مقعد احلربي على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال عام 1998م من جامعة امللك �سعود – اململكة العربية ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -66 -6عماد فوزي روا�ش  -املراجع الداخلي
اجلن�سية :م�صري
العمر� 38 :سنة
اخلربات العملية :ان�ضم عماد روا�ش �إلى �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية عام 2011م ،ولديه خربة كبرية يف جمال املراجعة الداخلية للح�سابات من خالل العمل
لدى عدد من ال�شركات اخلا�صة واجلهات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية ويف م�صر ،حيث �شغل الوظائف التالية:
-

 مدير مايل واداري يف �شركة تدوير املعادن املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية – من عام 2007م �إلى عام 2009م. مدير �إدارة املراجعة الداخلية يف جمموعة حممد قريان القحطاين للتجارة واملقاوالت – اململكة العربية ال�سعودية – من عام 2001م �إلى عام2006م.
 مراجع ح�سابات يف املكتب العربي للمقاوالت العمومية – م�صر – من عام 1997م �إلى عام 2000م. -حما�سب يف �شركة برتا تريد للمنظفات ال�صناعية – م�صر – من عام 1996م �إلى عام 1997م.

كما و�أنه:
  -مراقب احل�سابات يف اجلهاز املركزي للمحا�سبات – م�صر – منذ عام 1998م حتى الآن (�إعارات خارجية).امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عماد روا�ش على درجة البكالوريو�س يف التجارة عام 1996م من جامعة القاهرة – م�صر ،كما ح�صل على �شهادة جمعية املحا�سبني
واملراجعني امل�صرية وهو ع�ضو يف �سجل املراجعة الداخلية الدويل املعتمد (.)IRCA
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 6 66 -6األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
لودجدجج�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�أقربائهم الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر �أ�سهم يف ال�شركة قبل الطرح
م

اال�سم

املن�صب � /صفة العالقة

امللكية املبا�شرة
قبل الطرح
ن�سبة
الإمتالك

عدد الأ�سهم

امللكية غري املبا�شرة
قبل الطرح
عدد الأ�سهم

�إجمايل امللكية
قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة
الإمتالك

ن�سبة
الإمتالك

1

�سليمان �سليم �سليم احلربي

رئي�س جمل�س الإدارة

966.000

%0.77

5.347.005

%4.24

6.313.005

%5.01

2

رائد ابراهيم �سليمان املديهيم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

210.000

%0.17

-

-

210.000

%0.17

3

�سعود �سعد �سعود العريفي

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

4

حممد فايز حممد الدرجم

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

-

4.573.691

%3.63

4.573.691

%3.63

5

حممد �سليم طري�س ال�صاعدي

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

-

3.618.751

%2.87

3.618.751

%2.87

6

7

ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

-

-

-

-

%0.00

عواطف عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

زوجة ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح

-

-

437.325

%0.35

437.325

%0.35

هزاع غثيان �سحيمان العنزي

م�ساعد املدير العام لل�شئون املالية
والإدارية

105.000

%0.08

-

-

105.000

%0.08

املدير املكلف لإدارة الت�سويق
واملبيعات

 6 66 -6مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
لودجدججمكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني اخلم�سة مبن فيهم املدير العام واملدير املايل عن الأعوام 2009م و2010م و2011م
2009م

(ريال �سعودي)
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2010م

املكاف�آت الدورية ال�سنوية

1.400.000

1.400.000

1.400.000

بدل ح�ضور االجتماعات

78.000

78.000

117.000

تعوي�ضات �أخرى

-

-

-

جمموع مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء
جمل�س الإدارة

1.478.000

1.478.000

1.517.000

الرواتب والتعوي�ضات

3.697.626

3.803.614

3.474.670

املكاف�آت ال�سنوية

614.200

836.925

521.360

تعوي�ضات ومزايا عينية اخرى

-

-

-

جمموع مكاف�آت وتعوي�ضات
كبار التنفيذيني اخلم�سة
(مبن فيهم املدير العام واملدير املايل)

*4.311.826

*4.640.539

3.996.030

امل�صدر :ال�شركة
*

2011م

جمموع مكاف�آت كبار التنفيذيني اخلم�سة بالإ�ضافة �إلى املدير املايل

 6 66 -6عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
ال توجد �أية عقود عمل مربمة مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
�أبرمت ال�شركة مع كبار التنفيذيني يف ال�شركة عقود عمل قابلة للتجديد وخا�ضعة لنظام العمل .وقد مت حتديد قيمة املزايا والتعوي�ضات يف هذه العقود مبا يتنا�سب
مع م�ؤهالتهم وخرباتهم.
لودجدججتاريخ ومدة التعاقد مع كبار التنفيذيني يف ال�شركة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اال�سم
عبيد �سعد عبيد ال�سبيعي
هزاع غثيان �سحيمان العنزي
م�صطفى �شاهر م�صطفى املحي�سن
�سمري �سليمان تيم ال�صبيحي
ح�سنو احمد �أوزيورت
عدنان حممد طالل العي�سى
حممد مقعد حممد احلربي
عماد فواز عبداحلليم روا�ش

املن�صب
مدير عام
م�ساعد املدير العام لل�شئون املالية والإدارية
املدير املكلف لإدارة الت�سويق واملبيعات
م�ساعد املدير العام لل�شئون الفنية
مدير ال�شئون املالية
مدير امل�صنع
مدير امل�شاريع وال�شئون الفنية
مدير املوارد وال�شئون الإدارية
مراجع داخلي

تاريخ التعاقد
2010/08/01م
2009/01/01م

مدة العقد
�سنة واحدة ثم يتجدد تلقائي ًا
غري حمدد املدة

2009/04/18م
2007/04/01م
2011/11/18م
2007/06/01م
2012/04/29م
2010/11/26م

�سنة واحدة ثم يتجدد تلقائي ًا
�سنة واحدة ثم يتجدد تلقائي ًا

�أربع �سنوات ثم يتجدد تلقائي ًا
�سنة واحدة ثم يتجدد مبوافقة الطرفني
�سنة واحدة ثم يتجدد تلقائي ًا
�سنتني ثم يتجدد تلقائي ًا

 6 66 -6حوكمة الشركة
تلتزم ال�شركة مبعايري رفيعة يف حوكمة ال�شركات وقد و�ضعت ال�شركة �سيا�ساتها مبا يتوافق ح�سب اعتقادها باللوائح اال�سرت�شادية والأحكام واملواد الإلزامية من
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة حيث یلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة بالتقید باملادة  9من الئحة حوكمة ال�شركات املتعلقة ببنود الإف�صاح يف تقریر جمل�س
الإدارة ،والفقرة ج من املادة  12من نف�س الالئحة واملتعلقة ب�ضوابط تكوین جمل�س الإدارة ،واملادة  14من نف�س الالئحة واملتعلقة ب�ضوابط جلنة املراجعة ،واملادة
 15من نف�س الالئحة واملتعلقة ب�ضوابط جلنة الرت�شیحات واملكاف�آت حيث وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة بتاريخ 2011/11/16م على قواعد اختيار
�أع�ضاء جلنة املراجعة وجلنة الرت�شیحات واملكاف�آت ،ومدة ع�ضويتهم� .أما الفقرة هـ من املادة  12من نف�س الالئحة واملتعلقة ب�ضوابط تكوین جمل�س الإدارة ف�سوف
يكون االلتزام بها فور ًا بعد الطرح حيث �سي�صبح �أكرث من ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ستقلني نظر ًا بالآتي:
  -بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم"امل�ساهموناحلاليون") ،ورغم ان حممد �سليم طري�س ال�صاعدي ميلك ا�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة ،لكن جمموع ا�سهمه وا�سهم �شركة الطري�س ال�سعودية
للتجارة وال�صناعة واملقاوالت بعد االكتتاب �ستكون �أقل من  ،%5وعليه ف�إن حممد �سليم طري�س ال�صاعدي يعترب م�ستقل بعد الطرح.
  -بعد االكتتاب �ست�صبح �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده متلك ن�سبة تقل عن  %5يف ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم"امل�ساهمون احلاليون") ،وعليه ف�إنف�ؤاد فهد حممد ال�صالح �سي�صبح م�ستقل .ويجدر الذكر ان زوجة ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح متلك ا�سهم غري مبا�شرة يف ال�شركة عرب �شركة عبد
القادر املهيدب و�أوالده ،وحيث ان ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح ميثل �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده ،ف�إن ملكية زوجته جزء من ا�سهم �شركة عبد القادر
املهيدب و�أوالده لن ت�ؤثر على ا�ستقالليته ،وعليه ف�إن ف�ؤاد فهد حممد ال�صالح يعترب م�ستقل بعد الطرح.
هذا و�إميانا من ال�شركة يف و�ضع �إجراءات و�ضوابط ونظم ًا كافية من �ش�أنها �أن مت ّكن ال�شركة من حتقيق احلوكمة اجليدة مبا يكفل نظم ًا للمراقبة وامل�ساءلة فيما
يتعلق ب�أن�شطة ال�شركة والعاملني فيها مبا يتنا�سب مع املخاطر التي تنطوي عليها تلك الأن�شطة ،وتنفيذا وتقيدا بالفقرة ب من املادة  10من الئحة حوكمة ال�شركات
املتعلقة بو�ضع �ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها فقد اعتمد واقر جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 2012/07/25م النظم والتعليمات التالية وجاري
العمل على مبا�شرة تطبيقها:
  -نظام حوكمة خا�ص بال�شركة.  -خارطة ال�صالحيات يف ال�شركة.  -تعليمات املراجعة الداخلية.  -تعليمات �أنظمة �إدارة املخاطر.يلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70من نظام ال�شركات ،واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة .ووفق ًا للمادة
( )69من نظام ال�شركات ،ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال برتخي�ص
من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناق�صات العامة �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �صاحب العر�ض الأف�ضل.
وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مباله من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر االجتماع
وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها
الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�ص من مراقب احل�سابات.
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ون�صت املادة ( )69من نظام ال�شركات ،على انه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ،بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة� ،أن ي�شرتك يف �أي عمل
من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو �أن تعترب العمليات التي با�شرها حل�سابه اخلا�ص
قد �أجريت حل�سابها.
تتعلق املادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات بنف�س امل�سائل املن�صو�ص عليها يف املادة ( 69واملادة ( ))70من نظام ال�شركات.
كما تتعهد ال�شركة بعمل اللآتي:
.1املبادرة يف عر�ض تطبيق نظام الت�صويت الرتاكمي على اجلمعية العامة الغري عادية لل�شركة وذلك بناء على ما ورد يف الئحة حوكمة ال�شركات وطلب وزارة
التجارة وال�صناعة من جميع ال�شركات امل�ساهمة ،العمل على تطبيق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة .حيث ن�ص النظام الأ�سا�سي
لل�شركة على الن�ص التايل "القوة الت�صويتية لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية
واجلمعية العامة الغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم".
 .2اعتماد نظام احلوكمة اخلا�ص بال�شركة من اجلمعية العامة لل�شركة وذلك خالل �سنة من تاريخ الإدراج يف ال�سوق.
.3بناء على ما ورد يف الفقرة (و) من املادة احلادية ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات ،و�ضع اجراءات مكتوبة لتعريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد بعمل ال�شركة
خا�صة اجلوانب املالية والقانونية وتدريبهم �إن لزم الأمر.
 .4تزويد الهيئة بقواعد عمل جلنتي املراجعة والرت�شيحات واملكاف�آت.
 .5تقدمي �إف�صاح كايف عند ذكر املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني.
� .6إبالغ �إدارة حوكمة ال�شركات بتاريخ انعقاد اجلمعية القادمة ليت�سنى ح�ضورها.
 6 66 -66 -6لجان مجلس اإلدارة
وقد قام جمل�س �إدارة ال�شركة بت�شكيل جلنتني هما :جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 6 66 -66 -66 -6جلنة املراجعة
�شكل جمل�س الإدارة جلنة من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني ت�سمى جلنة املراجعة متار�س الأعمال وال�صالحيات التي يوليها لها املجل�س من حني لآخر
وفقا لالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .
تتكون جلنة املراجعة من ( )3ثالثة �أع�ضاء .وقد مت اعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة ،ومدة ع�ضويتهم ،وت�شكيل اللجنة يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقد يف
1432/12/20هـ (املوافق 2011/11/16م).
لودجدجج�أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

الو�صف

رائد ابراهيم املديهيم

رئي�س جلنة املراجعة

خالد عبدالعزيز العريفي

ع�ضو جلنة املراجعة

�إياد طارق اليحيى

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�صدر :ال�شركة

وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة املراجعة ما يلي:
  الإ�شراف على ممثلي املراجعة الداخلية لل�شركة ل�ضمان حتقيق الكفاءة يف �أداء الأن�شطة واملهام التي يكلفها بها جمل�س الإدارة.
  مراجعة خطة و�إجراءات املراجعة الداخلية مبا يف ذلك �أراء وتو�صيات اللجنة يف هذا اخل�صو�ص.
  مراجعة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات الت�صحيحية لنقاط ال�ضعف �أو املخالفات التي مت مالحظتها.
  رفع التو�صيات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني �أو ا�ستبدال ممثلي املراجعة الداخلية �أو �إنهاء خدمات املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم ،مع الأخذ
بعني االعتبار ا�ستقالليته �أثناء تقدمي التو�صيات.
  متابعة �أعمال املحا�سبني القانونني واعتماد �أي �أن�شطة خارج نطاق �أعمال املراجعة املوكلة �إليهم �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
  مراجعة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
  مراجعة مالحظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت يف هذا ال�صدد.
  مراجعة القوائم املالية الربع �سنوية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي مالحظاتها وتو�صياتها حول هذه القوائم �إلى جمل�س �إدارة
ال�شركة.
  درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها ال�شركة ورفع تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة.
تتوافق مدة ع�ضوية جلنة املراجعة مع مدة ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة وال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماع كل ربع �سنة.
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6 66 -66 -66 -66 -6ملحة عن م�ؤهالت �أع�ضاء جلنة املراجعة
6 66 66 -66 -66 -66 -6املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم

للمعلومات عن م�ؤهالت املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".
6 66 66 -66 -66 -66 -6خالد بن عبدالعزيز العريفي

للمعلومات عن م�ؤهالت خالد بن عبدالعزيز العريفي ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".
�6 66 66 -66 -66 -66 -6إياد طارق اليحيى

اخلربات العملية :ي�شارك �إياد طارق اليحيى يف جلنة املراجعة ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية وهو �أي�ض ًا �إحدى �أع�ضاء الإدارة التنفيذية يف �شركة اخلزامى
للإدارة .وميتلك خربة � 31سنة من العمل حيث بد�أ حياته املهنية يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وعمل من عام 1980م �إلى عام 1987م ،و�شغل من بعدها
العديد من الوظائف منها:
  -مدير �إدارة اال�ستثمار يف �شركة ع�سري – اململكة العربية ال�سعودية – من عام 1993م �إلى عام 2006م.  -مدير �إدارة املتاجرة والتمويل يف �شركة الراجحي امل�صرفية – اململكة العربية ال�سعودية – من عام 1989م �إلى عام 1991م.  -م�ساعد املدير لل�ش�ؤون املالية يف �شركة الوطنية للت�أمني التعاوين – اململكة العربية ال�سعودية – من عام 1987م �إلى عام 1989م.امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �إياد طارق اليحيى على درجة بكالوريو�س يف املحا�سبة عام 1980م من جامعة الكويت.
 6 66 -66 -66 -6جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ( )3ثالثة �أع�ضاء .وقد مت اعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة ،ومدة ع�ضويتهم ،ومت ت�شكيل اللجنة يف اجتماع اجلمعية
العامة املنعقد يف 1432/12/20هـ (املوافق 2011/11/16م).
لودجدجج�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم
�سليمان �سليم احلربي
رائد ابراهيم املديهيم
�سعود �سعد العريفي

الو�صف
رئي�س جلنة االرت�شيحات واملكاف�آت
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

امل�صدر :ال�شركة

وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:
  حتديد وانتقاء وتو�صية املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة والأخذ يف االعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأع�ضاء املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة
وت�شتمل ،دون ح�صر ،على ما يلي:
  -النزاهة وامل�صداقية وامل�سئولية (ال يجوز تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة).  -اخلربة الناجحة يف جمال القيادة.  -الفطنة الإدارية والعملية.  -اال�ستقاللية وعدم وجود ت�ضارب يف امل�صالح.  -القدرة على تكري�س الوقت الالزم للقيام بامل�سئوليات التي متليها عليه ع�ضويته يف املجل�س.  املراجعة ال�سنوية للمهارات والقدرات وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات جمل�س الإدارة والتو�صية بذلك ملجل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للقدرات
وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
  حتديد الوقت الواجب �أن يكر�سه كل ع�ضو لت�أدية املهام املتعلقة بع�ضويته يف جمل�س الإدارة �أو احد اللجان املنبثقة عنه.
  مراجعة هيكل الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
  حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة ،و�إقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
  الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ومن وجود �أو عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة
�شركة �أخرى.
  �إعداد �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت ومزايا �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
  مراجعة واعتماد �سيا�سات التعوي�ضات ق�صرية وطويلة املدى واملزايا والإجراءات املتعلقة بها جلميع العاملني بال�شركة ول�شركاتها ال�شقيقة/التابعة،
كما هو مالئم.
تتوافق مدة ع�ضوية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مع مدة ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة وجتتمع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مرتني على الأقل يف ال�سنة.
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6 66 -66 -66 -66 -6ملحة عن م�ؤهالت �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
للمعلومات عن م�ؤهالت اع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،ف�ض ًال راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".

 6 66 -6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس اإلدارة
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة ما يلي:







 �أنه مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لأية �إجراءات �إفال�س.
 �أنه مل يتم �إع�سار �شركة كانوا ي�شغلون فيها من�صب �إداري �أو �إ�شرايف يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لهذه الن�شرة.
 بخالف ما ورد يف فقرة "الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني" من ق�سم "الهيكل التنظيمي" من هذه الن�شرة ،لي�س لهم �أو
لأي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو يف �أي من �شركاتها التابعة.
 ال يتمتعون ب�أي �صالحيات وحقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
 لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أية م�صلحة يف �أي عقد خطي �أو ترتيب خطي �أو �شفهي �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي هذه الن�شرة له عالقة
ب�أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة.
 مل مينحوا �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث
ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لل�شركة.

كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:



مل يكن هناك �أي انقطاع يف عمليات ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد اثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل ال
(� )12شهر ًا الأخرية.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضاف ًة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه.

 6 66 -6تضارب المصالح
�إ�ضافة للإقرارات �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة �أي�ضا ب�أنه:




 ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح تكون له فيه م�صلحة جوهرية �أو �أن متنحه
احلق يف الإ�شرتاك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو متنحه عمولة �أو �أتعاب و�ساطة.
 ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام حق الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
 ال توجد �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام حق االقرتا�ض من ال�شركة.

يتعني على �أع�ضاء املجل�س �إبالغ املجل�س مبا لهم من م�صالح �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أية تعامالت �أو عقود تتم حل�ساب ال�شركة ،ويتم �إثبات هذا
الإف�صاح يف حم�ضر اجتماع املجل�س وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا ال�ش�أن.
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7.7المساهمون الحاليون
 7 77 -7المساهمون الحاليون قبل وبعد الطرح
لودجدججهيكل ملكية ال�شركة كما بتاريخ �إعداد هذه الن�شرة وبعد انتهاء عملية الطرح
م

قبل الطرح

اال�سم

عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

�أ�سهم
امل�ساهمني
احلاليني
املطروحة
للإكتتاب

بعد الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

1

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

30.491.270

%24.1994

8.711.791

21.779.479

%12.0997

2

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.495.000

%9.9167

3.570.000

8.925.000

%4.9583

3

�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت

7.237.501

%5.7440

2.067.858

5.169.643

%2.8720

4

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.0000

1.800.000

4.500.000

%2.5000

5

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.0000

1.800.000

4.500.000

%2.5000

6

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت
املحدودة

6.300.000

%5.0000

1.800.000

4.500.000

%2.5000

7

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

5.512.500

%4.3750

1.575.000

3.937.500

%2.1875

8

�شركة �صالح وعبدالعزيز �أبا ح�سني املحدودة

3.228.750

%2.5625

922.500

2.306.250

%1.2813

9

هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

10

ال�شركة اخلليجية للخدمات التجارية

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

11

�شركة عذيب القاب�ضة

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

12

عدنان بن �سعد بن حممد املقرن

2.362.500

%1.8750

675.000

1.687.500

%0.9375

13

عبداهلل عبداملح�سن عبدالرحمن الرتكي

2.362.500

%1.8750

675.000

1.687.500

%0.9375

14

علي بن حممد العلي املنديل التويجري

2.100.000

%1.6667

600.000

1.500.000

%0.8333

15

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز املح�سن

1.785.000

%1.4167

510.000

1.275.000

%0.7083

16

الأمري  /بندر بن �سلمان بن حممد �آل �سعود

1.575.000

%1.2500

450.000

1.125.000

%0.6250

17

�شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار

1.575.000

%1.2500

450.000

1.125.000

%0.6250

18

عبدالرحمن بن حممد بن حممد �سعيد دفرتدار

1.569.750

%1.2458

448.500

1.121.250

%0.6229

19

�شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

1.470.000

%1.1667

420.000

1.050.000

%0.5833

20

�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة

1.470.000

%1.1667

420.000

1.050.000

%0.5833

21

يو�سف بن عو�ض بن احمد االحمدي

1.312.500

%1.0417

375.000

937.500

%0.5208

22

مفيد بن نافع بن عبداهلل ال�شخ�ص

1.102.500

%0.8750

315.000

787.500

%0.4375

23

عبداهلل بن �صالح بن ابراهيم ابا ح�سني

1.050.000

%0.8333

300.000

750.000

%0.4167

24

�شركة احتاد اخلالدية

1.050.000

%0.8333

300.000

750.000

%0.4167

25

�سليمان بن �سليم بن �سليم ال�صاعدي احلربي

966.000

%0.7667

276.000

690.000

%0.3833

26

رئي�س بن احمد بن عبا�س ازمريل

892.500

%0.7083

255.000

637.500

%0.3542

27

مهنا بن نا�صر بن عبداهلل ف�ضل النعيمي

787.500

%0.6250

225.000

562.500

%0.3125

28

عبدال�سالم بن م�صطفى بن عبدالرحمن القدميي

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

29

مدحت بن حامد بن عبا�س جمال حريري

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

30

علي بن ابراهيم بن حممد الربي�شي

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083
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31

عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل اخل�ضري

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

32

امين بن ابراهيم بن حممد بن عامر

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

33

ابراهيم بن حممد بن ابراهيم بن عامر

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

34

�شركة الذياب القاب�ضة

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

35

فوزان بن حممد فوزان الفوزان

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

36

�شركة الرقيب القاب�ضة

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

37

رفيده حممد حممد �سعيد دفرتدار

505.733

%0.4014

144.496

361.237

%0.2007

38

جمعية الأطفال املعاقني

420.000

%0.3333

120.000

300.000

%0.1667

39

عبدالرحمن بن حامد بن حم�سن العبدي ال�شمري

393.750

%0.3125

112.500

281.250

%0.1563

40

فهد بن علي بن حمد اخلطابي احلربي

393.750

%0.3125

112.500

281.250

%0.1563

41

�سلطان بن �سلمان بن �سليم ال�صاعدي

360.625

%0.2862

103.036

257.589

%0.1431

42

تركي بن �سعد بن را�شد القنيه

315.000

%0.2500

90.000

225.000

%0.1250

43

غزاي بن مقبل بن خالد الب�شري احلربي

288.750

%0.2292

82.500

206.250

%0.1146

44

�صالح بن عيد بن �سليم ال�صاعدي

283.500

%0.2250

81.000

202.500

%0.1125

45

احمد بن حممد بن عبداهلل العبدالكرمي

270.375

%0.2146

77.250

193.125

%0.1073

46

حممد بن �سعيد بن راجح ال�صاعدي احلربي

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

47

خالد بن حممد بن غلوم االن�صاري

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

48

�شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

49

�شركة عبداهلل حممد الرقيب

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

50

وليد بن احمد بن عبا�س ازمريل

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

51

فاطمة منري عبدالرحمن ال�شبالن

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

52

حممد بن �سيف بن حممد الغفيلي

246.750

%0.1958

70.500

176.250

%0.0979

53

نايف بن عبداملح�سن بن �صنيتان الفرم

246.750

%0.1958

70.500

176.250

%0.0979

54

بنيان بن �سعدون بن قرعان ال�شيباين

236.250

%0.1875

67.500

168.750

%0.0938

55

حممد بن معيكل بن �سعيدان �آل عاطف القحطاين

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

56

حممد بن عبداهلل بن حممد امل�شاري

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

57

عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز اجلميح

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

58

في�صل بن حمد بن عبداهلل ال�صقري

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

59

رائد بن ابراهيم بن �سليمان املديهيم

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

60

�سعد بن �سعود بن عبدالعزيز العقيل

210.000

%0.1667

60.000

150.000

%0.0833

61

بدر بن �صقر بن طلق العمري

197.809

%0.1570

56.517

141.292

%0.0785

62

حاب�س بن علي بن حممد ال�صاحلي احلربي

157.500

%0.1250

45.000

112.500

%0.0625

63

ر�ضا بن حمود بن ابراهيم احلمزة

157.500

%0.1250

45.000

112.500

%0.0625

64

�سعيد بن عبدربه بن عبدامللك ال�صاعدي

157.500

%0.1250

45.000

112.500

%0.0625

65

�أحمد بن �سعود بن عبداهلل طالب

157.500

%0.1250

45.000

112.500

%0.0625

66

حمد بن علي بن حممد ال�صاحلي احلربي

141.750

%0.1125

40.500

101.250

%0.0563

67

عبدالرحمن بن حامد بن �شعيب العويف

131.250

%0.1042

37.500

93.750

%0.0521
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68

حامد بن علي بن حممد ال�صاحلي احلربي

126.000

%0.1000

36.000

90.000

%0.0500

69

مرزوق بن عيد بن �سليم ال�صاعدي

126.000

%0.1000

36.000

90.000

%0.0500

70

فواز بن حمد بن فواز الفواز

124.997

%0.0992

35.713

89.284

%0.0496

71

علي بن من�صور بن ع�ساف الع�ساف

124.976

%0.0992

35.708

89.268

%0.0496

72

�سارة بنت جماهد البداح ال�سلمان

110.250

%0.0875

31.500

78.750

%0.0438

73

�صالح بن حممد بن عبداهلل ال�صاحلي

110.250

%0.0875

31.500

78.750

%0.0438

74

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبداهلل العجالن

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

75

عبدالكرمي بن غ�صاب بن �صاهود الدويل

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

76

حامد بن مدوح بن مف�ضي احلازمي

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

77

مو�سى بن رافع بن ح�سني ال�صقري العنزي

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

78

هزاع بن غثيان بن �سحيمان الدهم�شي العنزي

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

79

حممد بن عبداهلل بن حممد احلميزي

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

80

فهد م�سفر مناحي القحطاين

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

81

م�ساعد بن �سعد بن �سليم ال�صاعدي

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

82

م�صعب بن �سليمان بن عبدالقادر املهيدب

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

83

�سعد بن فايز بن حن�ش �آل عبدالوهاب ال�شهري

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

84

�شركة عوائد الريا�ض

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

85

�شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة

84.000

%0.0667

24.000

60.000

%0.0333

86

مبارك بن مفرج بن فهيد ال�سهلي احلربي

83.753

%0.0665

23.930

59.823

%0.0332

87

دغيمان بن احلميدي بن دغيمان الطري�سي احلربي

78.750

%0.0625

22.500

56.250

%0.0313

88

علي بن منيف بن علي املنيف

78.750

%0.0625

22.500

56.250

%0.0313

89

عدالن بن عبداهلل بن بقريان املحمدي ال�سبيعي

78.750

%0.0625

22.500

56.250

%0.0313

90

احمد بن حمود بن ابراهيم الذياب

78.750

%0.0625

22.500

56.250

%0.0313

91

عبدالعزيز بن عبداهلل بن حمد بن دعيج

78.750

%0.0625

22.500

56.250

%0.0313

92

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل ال�ضراب

63.000

%0.0500

18.000

45.000

%0.0250

93

عبدالعزيز بن من�صور بن ع�ساف الع�ساف

62.501

%0.0496

17.857

44.644

%0.0248

94

�سلطان بن ع�شق بن �سلطان هذال

61.740

%0.0490

17.640

44.100

%0.0245

95

�شركة التجويد للتجارة واملقاوالت

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

96

احمد بن علي بن حممد ال�صاحلي احلربي

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

97

طالل بن احمد بن عبا�س ازمريل

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

98

�سهل بن حمزة بن احمد جمل الليل

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

99

عبداهلل بن هالل بن ر�شيد �آل داود

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

100

حممد بن احمد بن حممد ال�سيف

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

101

يا�سر بن عبدالرحمن بن �صالح ال�سدحان

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

102

من�صور بن �سلمان بن �سليم ال�صاعدي

50.000

%0.0397

14.286

35.714

%0.0198

103

في�صل بن بندر بن �صقر ال�ضبعان

47.250

%0.0375

13.500

33.750

%0.0188

104

عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن عيبان

47.250

%0.0375

13.500

33.750

%0.0188
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105

عفاف حممد �سعيد دفرتدار

44.100

%0.0350

12.600

31.500

%0.0175

106

عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل العامر

42.000

%0.0333

12.000

30.000

%0.0167

107

�صالح بن عبدالرحمن بن �صالح ال�سدحان

42.000

%0.0333

12.000

30.000

%0.0167

108

�أن�س بن عبدالرحمن بن نا�صر ال�شلفان

42.000

%0.0333

12.000

30.000

%0.0167

109

�صالح بن عو�ض بن معتاد املخلفي احلربي

39.375

%0.0313

11.250

28.125

%0.0156

110

ح�سون بن �صالح بن علي احل�سون

33.689

%0.0267

9.625

24.064

%0.0134

111

بثينه حممد �سعيد دفرتدار

33.202

%0.0264

9.486

23.716

%0.0132

112

يعرب حممد �سعيد دفرتدار

31.500

%0.0250

9.000

22.500

%0.0125

113

فايزه حممد �سعيد دفرتدار

31.500

%0.0250

9.000

22.500

%0.0125

114

�سعود بن فالح بن ب�شر احلنيني احلربي

31.500

%0.0250

9.000

22.500

%0.0125

115

عبداالله حممد ابراهيم امل�ؤيد

28.350

%0.0225

8.100

20.250

%0.0113

116

بدر بن عبداهلل بن علي العمري احلربي

28.124

%0.0223

8.035

20.089

%0.0112

117

حممد بن ح�سني بن حممد ها�شم

26.875

%0.0213

7.679

19.196

%0.0107

118

�صالح بن �سمري بن �سرور ال�سهلي

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

119

عبداهلل علي فهد العماري

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

120

فهد بن غازي بن �ضاوي احلربي

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

121

�سعود بن حممد بن �ضرمان ابو ثنني ال�سبيعي

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

122

عبدالرحمن بن �صالح بن عبداهلل ال�سدحان

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

123

خالد بن غزاي بن مقبل الب�شري احلربي

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

124

علي بن منري بن نفاع املغريي العتيبي

26.250

%0.0208

7.500

18.750

%0.0104

125

ماجد بن عبدالكرمي بن �سعود احلربي

24.937

%0.0198

7.124

17.813

%0.0099

126

�سامر بن عبدالكرمي بن �سعود احلربي

24.937

%0.0198

7.124

17.813

%0.0099

127

حممد بن م�سفر بن �صالح الدغي�ش

24.937

%0.0198

7.124

17.813

%0.0099

128

علي بن م�سفر بن �صالح الدغي�ش

24.937

%0.0198

7.124

17.813

%0.0099

129

من�صور بن عبيد بن م�صلح العويف احلربي

23.333

%0.0185

6.666

16.667

%0.0093

130

عبداهلل حممد حممد �سعيد دفرتدار

21.000

%0.0167

6.000

15.000

%0.0083

131

حممد بن حمد بن حممد الفوزان

21.000

%0.0167

6.000

15.000

%0.0083

132

عبدالعزيز بن �سعد بن حممد الدري�س

18.375

%0.0146

5.250

13.125

%0.0073

133

غازي بن �سليم بن �سليم ال�صاعدي احلربي

17.640

%0.0140

5.040

12.600

%0.0070

134

بدر بن �صالح بن �صقر ال�سهلي

16.248

%0.0129

4.642

11.606

%0.0064

135

عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل ال�صاحلي احلربي

15.750

%0.0125

4.500

11.250

%0.0063

136

عبدالرحمن بن مو�سى بن احمد احلمدان

15.750

%0.0125

4.500

11.250

%0.0063

137

حممد بن عبدالعزيز بن حممد ال�صاحلي احلربي

13.125

%0.0104

3.750

9.375

%0.0052

138

فهد بن بندر بن �صقر ال�ضبعان

13.125

%0.0104

3.750

9.375

%0.0052

139

خالد بن حميد بن مقبل الب�شري احلربي

13.125

%0.0104

3.750

9.375

%0.0052

140

عبداهلل بن �سعود بن طلق احلومي�ضي احلربي

13.044

%0.0104

3.727

9.317

%0.0052

141

م�شاري بن في�صل بن نايف الذويبي

10.500

%0.0083

3.000

7.500

%0.0042

م

قبل الطرح

اال�سم

عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

بعد الطرح

�أ�سهم
امل�ساهمني
احلاليني
املطروحة
للإكتتاب

عدد الأ�سهم

ن�سبة الإمتالك

142

ابراهيم بن حممد بن �صالح الدوي�ش

10.500

%0.0083

3.000

7.500

%0.0042

143

حميميد بن �سليمان بن علي املحيميد

10.500

%0.0083

3.000

7.500

%0.0042

144

عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن العنقري

10.500

%0.0083

3.000

7.500

%0.0042

145

خالد حمدي حمزه ال�صري�صري اجلهني

9.450

%0.0075

2.700

6.750

%0.0038

146

حامت امني احمد خياط

8.999

%0.0071

2.572

6.427

%0.0036

147

حماد بن �صالح بن حممد الظاهري

8.750

%0.0069

2.500

6.250

%0.0035

148

ابراهيم بن �صالح بن حممد املحيميد

7.875

%0.0063

2.250

5.625

%0.0031

149

متا�ضر عبداالله حممد امل�ؤيد

7.189

%0.0057

2.054

5.135

%0.0029

150

�أ�سماء عبداالله حممد امل�ؤيد

6.372

%0.0051

1.821

4.551

%0.0025

151

حممد حيدر مهدي مغازل

5.775

%0.0046

1.650

4.125

%0.0023

152

زاكي بن عارف بن دغيم الرويلي

5.250

%0.0042

1.500

3.750

%0.0021

153

�صالح حممد �سعيد دفرتدار

5.250

%0.0042

1.500

3.750

%0.0021

154

�أروى عبداهلل علي العماري

4.200

%0.0033

1.200

3.000

%0.0017

155

هدى حممد �سعيد دفرتدار

3.938

%0.0031

1.126

2.812

%0.0016

156

ناديه امان اهلل حممد امني بخاري

3.213

%0.0026

918

2.295

%0.0013

157

اميان نا�صر را�شد الر�شيد

2.625

%0.0021

750

1.875

%0.0010

158

حمد بن عبدالعزيز بن حممد ال�صاحلي احلربي

2.625

%0.0021

750

1.875

%0.0010

159

وداد عبدالعزيز حممد ال�صاحلي احلربي

2.625

%0.0021

750

1.875

%0.0010

160

�إياد امني احمد خياط

1.176

%0.0009

336

840

%0.0005

161

علياء نا�صر را�شد الر�شيد

1.050

%0.0008

300

750

%0.0004

162

فاطمه عبداالله حممد امل�ؤيد

1.012

%0.0008

289

723

%0.0004

163

جميده احمد حامد الريدي

368

%0.0003

106

262

%0.0001

126.000.000

%100.0000

36.000.000

90.000.000

%50.0000

الإجمايل
ا�سهم الزيادة

54.000.000

اجمايل الأ�سهم املطروحة

90.000.000

امل�صدر :ال�شركة

 7 77 -7كبار المساهمين
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
م
1
2
3
4
5
6

اال�سم
�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان
خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم
ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة

قبل الطرح
ن�سبة الإمتالك
عدد الأ�سهم
%24.1994
30.491.270
%9.9167
12.495.000
%5.7440
7.237.501
%5.0000
6.300.000
%5.0000
6.300.000
%5.0000
6.300.000

بعد الطرح
ن�سبة الإمتالك
عدد الأ�سهم
%12.0997
21.779.479
%4.9583
8.925.000
%2.8720
5.169.643
%2.5000
4.500.000
%2.5000
4.500.000
%2.5000
4.500.000

امل�صدر :ال�شركة
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني من الأفراد الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح
الإ�سم

م

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

بعد الطرح

ن�سبة الإمتالك

ن�سبة الإمتالك

عدد الأ�سهم

1

�سليمان �سليم �سليم احلربي

6.313.005

%5.0103

4.509.289

%2.5052

2

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان

6.300.000

%5.0000

4.500.000

%2.5000

3

خالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز �آل ابراهيم

6.300.000

%5.0000

4.500.000

%2.5000

 7 77 -7المساهمين من المؤسسات والشركات
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني من امل�ؤ�س�سات وال�شركات كما بتاريخ هذه الن�شرة وبعد انتهاء عملية الطرح
م

قبل الطرح

الإ�سم

عدد الأ�سهم

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك

1

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

30.491.270

%24.1994

8.711.791

21.779.479

%12.0997

2

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.495.000

%9.9167

3.570.000

8.925.000

%4.9583

3

�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت

7.237.501

%5.7440

2.067.858

5.169.643

%2.8720

4

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت
املحدودة

6.300.000

%5.0000

1.800.000

4.500.000

%2.5000

5

�شركة �صالح وعبدالعزيز �أبا ح�سني املحدودة

3.228.750

%2.5625

922.500

2.306.250

%1.2813

6

ال�شركة اخلليجية للخدمات التجارية

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

7

�شركة عذيب القاب�ضة

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

8

هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية

2.625.000

%2.0833

750.000

1.875.000

%1.0417

9

�شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار

1.575.000

%1.2500

450.000

1.125.000

%0.6250

10

�شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

1.470.000

%1.1667

420.000

1.050.000

%0.5833

11

�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة

1.470.000

%1.1667

420.000

1.050.000

%0.5833

12

�شركة احتاد اخلالدية

1.050.000

%0.8333

300.000

750.000

%0.4167

13

�شركة الذياب القاب�ضة

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

14

�شركة الرقيب القاب�ضة

525.000

%0.4167

150.000

375.000

%0.2083

15

جمعية الأطفال املعاقني

420.000

%0.3333

120.000

300.000

%0.1667

16

�شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

17

�شركة عبداهلل حممد الرقيب

262.500

%0.2083

75.000

187.500

%0.1042

18

�شركة عوائد الريا�ض

105.000

%0.0833

30.000

75.000

%0.0417

19

�شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة

84.000

%0.0667

24.000

60.000

%0.0333

20

�شركة التجويد للتجارة واملقاوالت

52.500

%0.0417

15.000

37.500

%0.0208

الإجمايل

75.429.021

%59.8643

21.551.149

53.877.872

%29.9322

امل�صدر :ال�شركة
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ن�سبة االمتالك

�أ�سهم
امل�ساهمني
احلاليني
املطروحة
لالكتتاب

بعد الطرح

 7 77 -77 -7معلومات عن المؤسسين من المؤسسات والشركات
� 7 77 -77 -77 -7شركة عرب اململكة لال�ستثمار
ت�أ�س�ست �شركة عرب اململكة لال�ستثمار مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010213312وتاريخ 1426/09/13هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )150.000.000مائة وخم�سون مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عرب اململكة لال�ستثمار بامل�شاركة يف ال�شركات الأخرى وان�شاء وت�شغيل وتطوير املدن ال�صناعية والعقارية والزراعية وال�سكنية واملرافق
ال�سياحية والرتفيهية واملطاعم والفنادق واملطارات وحمطات ال�سكك احلديدية ومقاوالت عامة للمباين وجتارة اجلملة والتجزئة يف اال�سمنت واجلب�س واحلديد
والدهانات واال�سالك وخدمات التوريد والرتكيب وال�صيانة والت�شغيل للم�صانع واملباين واملطارات وامل�ست�شفيات.
متلك �شركة عرب اململكة لال�ستثمار حالي ًا  %24.20من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %12.10منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عرب اململكة لال�ستثمار
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة

%70.0000

%1.1667

%16.9396

%8.4698

م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت

%15.0000

-

%3.6299

%1.8150

جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجاره

%15.0000

-

%3.6299

%1.8150

الإجمايل

%100.0000

%1.1667

%24.1994

%12.0997

امل�صدر :ال�شركة
*امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
ت�أ�س�ست �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010245607وتاريخ 1429/02/26هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يبلغ
ر�أ�سمالها احلايل ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة بامل�شاركة يف ال�شركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها وان�شاء وادارة وت�شغيل وتطوير املدن ال�صناعية
وامل�شاريع ال�صناعية والزراعية واملجمعات التجارية وال�سكنية واملراكز ال�سياحية والرتفيهية واملطاعم واملطارات وحمطات ال�سكك احلديدية و�شراء الأرا�ضي
لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او الإيجار ل�صالح ال�شركة ومقاوالت عامة للمباين واعمال الطرق واملياه.
متلك �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة (غري مبا�شرة) عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار حالي ًا  %16.94من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %8.47منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

�شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة

%76.5625

-

%12.9694

%6.4847

فهد جزاء فهد احلربي

%23.4375

-

%3.9702

%1.9851

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%16.9396

%8.4698

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة املح�سوبة عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار

1 -1 - 1 - 1 - 3 - 7

�شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة

ت�أ�س�ست �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010221845وتاريخ 1427/07/08هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يبلغ
ر�أ�سمالها احلايل ( )1.506.750مليون وخم�سمائة و�ستة االف و�سبعمائة وخم�سون ريال.

75

تتمثل �أغرا�ض �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة بان�شاء وتطوير امل�شاريع العقارية والزراعية واملجمعات التجارية وال�سكنية واملرافق ال�سياحية والرتفيهية
واملطارات و�سكك احلديد واملقاوالت والطرق واالنفاق واملباين واالعمال الكهربائية وااللكرتونية واعمال املياه و�شراء الأرا�ضي وا�ستثمارها ل�صاحلها.
متلك �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة (غري مبا�شرة) عرب �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة املح�سوبة عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار حالي ًا %12.97
من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %6.48منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

�سليمان �سليم �سليم احلربي

%30.6122

%0.7667

%3.9702

%1.9851

�سعد �سليم �سليم احلربي

%30.6122

-

%3.9702

%1.9851

م�سلم �سليم �سليم احلربي

%30.6122

-

%3.9702

%1.9851

عبد الوهاب �سليم �سليم احلربي

%3.9184

-

%0.5082

%0.2541

تركي �سليم �سليم ال�صاعدي

%1.6327

-

%0.2117

%0.1059

عمر �سليم �سليم احلربي

%1.3061

-

%0.1694

%0.0847

�صالح �سليم �سليم احلربي

%1.3061

-

%0.1694

%0.0847

الإجمايل

%100.0000

%0.7667

%12.9694

%6.4847

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة املح�سوبة عرب �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة واملح�سوبة بدورها عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار

7 77 -77 -77 -77 -7م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010216310وتاريخ 1427/01/20هـ ،ويبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )25.000خم�سة
وع�شرون الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت باملقاوالت العامة للمباين و�صيانة ونظافة وت�شغيل وترميم املباين واعمال الطرق واحلفريات واعمال
ال�سباكة والكهرباء والديكور واجلب�س والزخرفة والدهانات واالنارة واالعمال الكهربائية وااللكرتونية وامليكانيكية واعمال املياه وال�صرف ال�صحي واعمال الهاتف
ومتديداتها.
متلك م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت (غري مبا�شرة) عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار حالي ًا  %3.63من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.81منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف م�ؤ�س�سة حممد فايز الدرجم للمقاوالت
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

حممد فايز حممد الدرجم

%100.0000

-

%3.6299

%1.8150

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%3.6299

%1.8150

امل�صدر :ال�شركة

7 77 -77 -77 -77 -7جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة
ت�أ�س�ست جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010109804وتاريخ 1413/11/07هـ ،ويبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )200.000مائتان
الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة بتجارة اجلملة يف املعدات والآالت والأجهزة الكهربائية وااللكرتونية وم�ستلزماتها وقطع غيارها واحلا�سب
الآيل ومواد البناء واال�سمنت.
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متلك جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة (غري مبا�شرة) عرب �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار حالي ًا  %3.63من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية،
وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.81منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف جمموعة �سعود �سعد العريفي للتجارة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

�سعود �سعد �سعود العريفي

%100.0000

-

%3.6299

%1.8150

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%3.6299

%1.8150

امل�صدر :ال�شركة

� 7 77 -77 -77 -7شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
ت�أ�س�ست �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050009333وتاريخ 1400/09/17هـ ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ،يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )1.000.000.000مليار ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده بتجارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية والأقم�شة والأدوات املنزلية و�أدوات التجميل والأ�سمدة واملبيدات
والأثاث اخل�شبي واملعدين واملكتبي والعطورات ومواد البناء والنجارة والأدوات ال�صحية والأجهزة الكهربائية واملعادن واملعدات ال�صناعية والزراعية واملن�سوجات
والأحذية واملالب�س ولعب الأطفال وال�ساعات وامل�صنوعات اجللدية.
متلك �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %9.92من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %4.96منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

�شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه

%25.6500

-

%2.5436

%1.2718

�شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه

%25.6500

-

%2.5436

%1.2718

�شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه

%25.6500

-

%2.5436

%1.2718

�شركة �أموال الأجيال التجارية

%5.0000

-

%0.4958

%0.2479

�شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها

%4.7500

-

%0.4710

%0.2355

�شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها

%3.3250

-

%0.3297

%0.1649

�شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها

%3.3250

-

%0.3297

%0.1649

�شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها

%3.3250

-

%0.3297

%0.1649

�شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها

%3.3250

-

%0.3297

%0.1649

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%9.9167

%4.9583

امل�صدر :ال�شركة

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه
ت�أ�س�ست �شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063842وتاريخ 1430/02/21هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %2.54من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %1.27منها.
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�شركاه
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%90.2000

-

%2.2943

%1.1472

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

م�صعب �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

%0.0833

%0.0153

%0.0076

�أحمد �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

عبد احلميد �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

حممد �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

عبد القادر �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

عبد املح�سن �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

نورة �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

لولوة �سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.6000

-

%0.0153

%0.0076

الإجمايل

%100.0000

%0.0833

%2.5436

%1.2718

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة �سليمان عبد القادر املهيدب و�أوالده املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه
ت�أ�س�ست �شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه مبوجب ال�سجل التجاري  2050063826رقم وتاريخ 1430/02/20هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يبلغ
ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %2.54من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %1.27منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عماد عبد القادر املهيدب و�شركاه
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%90.2000

-

%2.2943

%1.1472

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

عبداهلل عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

عبد العزيز عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

عبد الرحمن عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

خالد عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

نوف عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

رمي عماد عبد القادر املهيدب

%0.8000

-

%0.0203

%0.0102

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%2.5436

%1.2718

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عماد عبد القادر املهيدب و�أوالده املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
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�7 77 -77 -77 -77 -7شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه
ت�أ�س�ست �شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063791وتاريخ 1430/02/19هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %2.54من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %1.27منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�شركاه
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%90.1000

-

%2.2918

%1.1459

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.5000

-

%0.0636

%0.0318

�سارة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

نورة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

لولوة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

حممد ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

دانة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

عبد القادر ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

دمي ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%0.7000

-

%0.0178

%0.0089

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%2.5436

%1.2718

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة ع�صام عبد القادر املهيدب و�أوالده املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة �أموال الأجيال التجارية
ت�أ�س�ست �شركة �أموال الأجيال التجارية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063825وتاريخ 1430/02/20هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة �أموال الأجيال التجارية بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات اجللدية
واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة �أموال الأجيال التجارية (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.50من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية،
وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.25منها.
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة �أموال الأجيال التجارية
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%27.0000

-

%0.1339

%0.0669

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%27.0000

-

%0.1339

%0.0669

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%27.0000

-

%0.1339

%0.0669

لولوة �سليمان �صالح املديهيم

%5.0000

-

%0.0248

%0.0124

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%3.5000

-

%0.0174

%0.0087

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%3.5000

-

%0.0174

%0.0087

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%3.5000

-

%0.0174

%0.0087

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%3.5000

-

%0.0174

%0.0087

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.4958

%0.2479

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة �أموال الأجيال املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها
ت�أ�س�ست �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063838وتاريخ 1430/02/21هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.47من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.24منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

لولوة �سليمان �صالح املديهيم

%95.0000

-

%0.4475

%0.2237

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%5.0000

-

%0.0236

%0.0118

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.4710

%0.2355

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها
ت�أ�س�ست �شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063829وتاريخ 1430/02/20هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.33من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.16منها.
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%94.0000

-

%0.3099

%0.1550

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.3297

%0.1649

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة مرمي عبد القادر املهيدب و�شركائها املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها
ت�أ�س�ست �شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063843وتاريخ 1430/02/21هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.33من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.16منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%94.0000

-

%0.3099

%0.1550

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.3297

%0.1649

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة هيفاء عبد القادر املهيدب و�شركائها املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها
ت�أ�س�ست �شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063836وتاريخ 1430/02/20هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة
وامل�صنوعات اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.33من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.16منها.
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%94.0000

-

%0.3099

%0.1550

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.3297

%0.1649

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عواطف عبد القادر املهيدب و�شركائها املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها
ت�أ�س�ست �شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050063823وتاريخ 1430/02/20هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها بتجارة اجلملة يف املواد الغذائية والأقم�شة واملن�سوجات واملفرو�شات وم�ستلزمات اخلياطة وامل�صنوعات
اجللدية واالواين املنزلية واالثاث اخل�شبي واالدوات واالجهزة الكهربائية و�شراء الأرا�ضي وان�شاء املباين وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها (غري مبا�شرة) عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده حالي ًا  %0.33من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة  %0.16منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%94.0000

-

%0.3099

%0.1550

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

عواطف عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

%2.0000

-

%0.0066

%0.0033

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.3297

%0.1649

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة متا�ضر عبد القادر املهيدب و�شركائها املح�سوبة عرب �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

� 7 77 -77 -77 -7شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
ت�أ�س�ست �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010136405وتاريخ 1416/02/06هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ،يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت باملقاوالت العامة للمباين و�صيانة ونظافة وت�شغيل املباين والأعمال الإن�شائية والطرق
واجل�سور والكباري و�صيانتها و�أعمال املياه وال�صرف ال�صحي والأعمال الكهربائية والأعمال االن�شائية لل�سدود وان�شاء حمطات تقنية املياه والأعمال امليكانيكية
والكهربائية وان�شاء وت�شغيل حمطات حمروقات الوقود وور�ش �صيانة ال�سيارات و�أعمال القطع ال�صخري.
متلك �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت حالي ًا  %5.74من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة
ن�سبة  %2.87منها.

82

لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

�سلمان �سليم طري�س ال�صاعدي

%50.0000

-

%2.8720

%1.4360

حممد �سليم طري�س ال�صاعدي

%50.0000

-

%2.8720

%1.4360

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%5.7440

%2.8720

امل�صدر :ال�شركة

 7 77 -77 -77 -7ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة
ت�أ�س�ست ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010140617وتاريخ 1416/09/24هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة بتجارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء والأجهزة واملعدات الطبية و�صيانة حمطات حتلية
ومعاجلة املياه واعمال ور�ش االملنيوم وامليكانيكيا واحلدادة والرتكيبات امليكانيكية والكهربائية واقامة وت�شغيل ور�ش �صيانة ال�سيارات و�صيانة املن�ش�آت ال�صحية
والتعليمية واقامة امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو االيجار ل�صاحلها.
متلك ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة حالي ًا  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة
 %2.5منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

�شركة االفاق للتنمية املحدودة

%55.0000

-

%2.7500

%1.3750

�شركة التنمية للمقاوالت املحدودة

%45.0000

-

%2.2500

%1.1250

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%5.0000

%2.5000

امل�صدر :ال�شركة

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة االفاق للتنمية املحدودة
ت�أ�س�ست �شركة االفاق للتنمية املحدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010301533وتاريخ 1433/02/19هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )500.000خم�سمائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة االفاق للتنمية املحدودة بتجارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء والأجهزة واملعدات الطبية و�صيانة حمطات حتلية ومعاجلة املياه واعمال
ور�ش االملنيوم وامليكانيكيا واحلدادة والرتكيبات امليكانيكية والكهربائية واقامة وت�شغيل ور�ش �صيانة ال�سيارات و�صيانة املن�ش�آت ال�صحية والتعليمية واقامة
امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو االيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة االفاق للتنمية املحدودة (غري مبا�شرة) عرب ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة حالي ًا  %2.75من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.38منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة االفاق للتنمية املحدودة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

حكمت �سعدالدين عبداحلميد الزعيم
هالل حممد توفيق عبداللهّ �صالحية

%69.0000

-

%1.8975

%0.9488

%21.0000

-

%0.5775

%0.2888

حممد حكمت �سعدالدين الزعيم

%4.0000

-

%0.1100

%0.0550
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امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

�شريين حكمت �سعدالدين الزعيم

%2.0000

-

%0.0550

%0.0275

رندا حكمت �سعدالدين الزعيم

%2.0000

-

%0.0550

%0.0275

مي�ساء حكمت �سعدالدين الزعيم

%2.0000

-

%0.0550

%0.0275

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%2.7500

%1.3750

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة االفاق للتنمية املحدودة املح�سوبة عرب ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت

�7 77 -77 -77 -77 -7شركة التنمية للمقاوالت املحدودة
ت�أ�س�ست �شركة التنمية للمقاوالت املحدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010301514وتاريخ 1432/02/19هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ
ر�أ�سمالها احلايل ( )500.000خم�سمائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة التنمية للمقاوالت املحدودة بتجارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء والأجهزة واملعدات الطبية واملقاوالت العامة للمباتي واالعمال الكهربائية
وامليكانيكية واعمال �شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واعمال الطرق و�صيانة م�شاريع �شبكات وحمطات املياه وال�صرف ال�صحي و�إقامة حمطات توليد
الكهرباء و�صيانة املن�ش�آت ال�صحية والتعليمية و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او االيجار ل�صاحلها.
متلك �شركة التنمية للمقاوالت املحدودة (غري مبا�شرة) عرب ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت املحدودة حالي ًا  %2.25من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة
ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.12منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة التنمية للمقاوالت املحدودة

هالل حممد توفيق عبداللهّ �صالحية

امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

%34.0000

-

%0.7650

%0.3825

حممد حكمت �سعد الدين الزعيم

%44.0000

-

%0.9900

%0.4950

مي�ساء حكمت �سعد الدين الزعيم

%22.0000

-

%0.4950

%0.2475

الإجمايل

%100.0000

%2.2500

%1.1250

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة التنمية للمقاوالت املحدودة املح�سوبة عرب ال�شركة الدولية للأعمال التجارية واملقاوالت

� 7 77 -77 -77 -7شركة �صالح وعبدالعزيز اباح�سني املحدودة
ت�أ�س�ست �شركة �صالح وعبدالعزيز اباح�سني املحدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2051000622وتاريخ 1378/09/16هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )50.000.000خم�سني مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة �صالح وعبدالعزيز اباح�سني املحدودة بتجارة اجلملة والتجزئة يف املعادن اخلام وامل�صنعة وجتارة اجلملة والتجزئة يف �أجهزة احلا�سب الآيل
وقطع غيارها وم�ستلزماتها و�صيانتها وبرامج احلا�سب الآيل وتركيبها و�أجهزة االت�صاالت ال�سلكية وقطع غيارها وم�ستلزماتها وتركيبها و�صيانتها.
متلك �شركة �صالح وعبدالعزيز اباح�سني املحدودة حالي ًا  %2.56من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة %1.28
منها.
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لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة �صالح وعبدالعزيز اباح�سني املحدودة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

عبد اهلل �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%16.000

%0.833

%0.410

%0.205

�إبراهيم �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%8.000

-

%0.205

%0.103

حممد �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%8.000

-

%0.205

%0.103

عثمان عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%8.000

-

%0.205

%0.103

ندى عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%8.000

-

%0.205

%0.103

عبد املح�سن �صالح ابراهيم اباح�سني

%6.000

-

%0.154

%0.077

�سارة عبدالرحمن �سليمان الرزيزا

%6.000

-

%0.154

%0.077

هيلة �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

جوهرة �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

رقية �صالح �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

نورة �صالح ابراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

ح�صة �صالح ابراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

منرية عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

ح�صة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

قما�شة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

دالل عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

نوال عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

%4.000

-

%0.103

%0.051

الإجمايل

%100.000

%0.833

%2.563

%1.281

امل�صدر :ال�شركة

� 7 77 -77 -77 -7شركة اخلليجية للخدمات التجارية
ت�أ�س�ست �شركة اخلليجية للخدمات التجارية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010144382وتاريخ 1417/08/21هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ
ر�أ�سمالها احلايل ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة اخلليجية للخدمات التجارية بخدمات الت�سويق للغري وخدمات اال�سترياد والت�صدير للغري وتقدمي اخلدمات التجارية.
متلك �شركة اخلليجية للخدمات التجارية حالي ًا  % 2.08من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.04منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة اخلليجية للخدمات التجارية
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

الأمري عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز ال �سعود

%98.0000

-

%2.0417

%1.0208

الأمرية خلود بنت م�ساعد بن �أحمد ال�سديري

%2.0000

-

%0.0417

%0.0208

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%2.0833

%1.0417

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة املح�سوبة عرب امللكية املبا�شرة ل�شركة اخلليجية للخدمات التجارية
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� 7 77 -77 -77 -7شركة عذيب القاب�ضة
ت�أ�س�ست �شركة عذيب القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010303281وتاريخ 1432/03/16هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها احلايل
( )1.000.000مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عذيب القاب�ضة ب�صيانة وت�شغيل الطرق واالنفاق و�أعمال وا�صالح ومتوين ال�سفن باملواد الغذائية والوقود و�إقامة و�صيانة املن�ش�آت الكهربائية
وامليكانيكية وتركيب �شبكات االت�صاالت الهاتفية و�شبكات املعلومات و�صيانتها و�إقامة امل�شاريع ال�صناعية.
متلك �شركة عذيب القاب�ضة  %2.08من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.04منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عذيب القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

الأمري عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز ال �سعود

%98.0000

-

%2.0417

%1.0208

ال�شركة اخلليجية للخدمات التجارية

%2.0000

%2.0833

%0.0417

%0.0208

الإجمايل

%100.0000

%2.0833

%2.0833

%1.0417

امل�صدر :ال�شركة
* امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عذيب القاب�ضة

7 77 -77 -77 -77 -7ال�شركة اخلليجية للخدمات التجارية
للمعلومات عن ت�أ�سي�س ور�أ�س مال و�أغرا�ض �شركة اخلليجية للخدمات التجارية ف�ض ًال راجع فقرة " �شركة اخلليجية للخدمات التجارية" من هذا الق�سم.
متلك �شركة اخلليجية للخدمات التجارية (غري مبا�شرة) عرب �شركة عذيب القاب�ضة  %0.04من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب
�ستكون مالكة ن�سبة  %0.02منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة اخلليجية للخدمات التجارية
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

الأمري عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز ال �سعود

%98.0000

-

%0.0408

%0.0204

الأمرية خلود بنت م�ساعد بن �أحمد ال�سديري

%2.0000

-

%0.0008

%0.0004

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.0417

%0.0208

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
*امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة اخلليجية للخدمات التجارية املح�سوبة عرب �شركة عذيب القاب�ضة

 7 77 -77 -77 -7هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية
�أن�شئت هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية بقرار املجل�س الت�أ�سي�سي للرابطة يف دورته الع�شرين عام 1398هـ وباملوافقة ال�سامية رقم  4734وتـاريخ 1399/02/30هـ
وهي ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة.
هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية منظمة خريية �إ�سالمية ،منبثقة من رابطة العامل الإ�سالمي ،عاملية الأداء ،تتعاون مع املح�سنني لتقدمي تربعاتهم لإخوانهم
املحتاجني واملنكوبني يف العامل ،لتثبيتهم على الإ�سالم و�إغاثتهم ورفع معاناتهم وتنمية جمتمعاتهم.
متلك هيئة االغاثة اال�سالمية العاملية حالي ًا  %2.08من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %1.04منها.
� 7 77 -77 -77 -7شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار
ت�أ�س�ست �شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010211457وتاريخ 1426/06/21هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )1.000.000مليون ريال.
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تتمثل �أغرا�ض �شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار بامل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات الأخرى بن�سبة متكنها ال�سيطرة على ال�شركات وجتارة اجلملة
والتجزئة يف الأجهزة الكهربائية وااللكرتونية وامليكانيكية واجهزة احلا�سب الآيل والأجهزة الطبية واملعدات ال�صناعية وقطع غيارها وقطع غيار ال�سيارات
والزيوت واالطارات والورق وم�ستلزماتها وتوريد املالب�س الع�سكرية وتوابعها لغر�ض الدخول يف املناق�صات احلكومية.
متلك �شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار  %1.25من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة %0.63
منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة جمموعة ادك�س القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

عبد الرحمن م�شبب ال�شهري

%50.0000

-

%0.6250

%0.3125

�سلطان عبد اهلل ال�شهري

%50.0000

-

%0.6250

%0.3125

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%1.2500

%0.6250

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
ت�أ�س�ست �شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030017174وتاريخ 1399/02/30هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )30.000.000ثالثني مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت بتجارة اجلملة يف مواد البناء والبيوت اجلاهزة واملواد الغذائية.
متلك �شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت حالي ًا  %1.17من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة %0.58
منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة ال�شاعر للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
امللكية

طالل علي ال�شاعر
م�صطفى علي ال�شاعر
وليد علي ال�شاعر
الإجمايل

%33.3333
%33.3333
%33.3333
%100.0000

امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح
%0.0000

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح
%0.3889
%0.3889
%0.3889
%1.1667

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح
%0.1944
%0.1944
%0.1944
%0.5833

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
للمعلومات عن ت�أ�سي�س ور�أ�س مال و�أغرا�ض �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة ،ف�ض ًال راجع فقرة "�شركة عرب اململكة للإ�ستثمار" من هذا الق�سم.
متلك �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة (مبا�شرة) حالي ًا  %1.17من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة
 %0.58منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

امللكية

�شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة

%76.5625

-

%0.8932

%0.4466

فهد جزاء فهد احلربي

%23.4375

-

%0.2734

%0.1367

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%1.1667

%0.5833

امل�صدر :ال�شركة
*امللكية غري املبا�شرة املح�سوبة عرب امللكية املبا�شرة ل�شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة
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�7 77 -7 7 -77 -77 -7شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة
للمعلومات عن ت�أ�سي�س ور�أ�س مال و�أغرا�ض �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة ،ف�ض ًال راجع فقرة " �شركة عرب اململكة للإ�ستثمار" من هذا الق�سم.
متلك �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة (غري مبا�شرة) عرب �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة حالي ًا  %0.89من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.45منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح*

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح*

�سليمان �سليم �سليم احلربي

%30.6122

%0.7667

%0.2734

%0.1367

�سعد �سليم �سليم احلربي

%30.6122

-

%0.2734

%0.1367

م�سلم �سليم �سليم احلربي

%30.6122

-

%0.2734

%0.1367

عبد الوهاب �سليم �سليم احلربي

%3.9184

-

%0.0350

%0.0175

تركي �سليم �سليم ال�صاعدي

%1.6327

-

%0.0146

%0.0073

عمر �سليم �سليم احلربي

%1.3061

-

%0.0117

%0.0058

�صالح �سليم �سليم احلربي

%1.3061

-

%0.0117

%0.0058

الإجمايل

%100.0000

%0.7667

%0.8932

%0.4466

امللكية

امل�صدر :ال�شركة
*امللكية غري املبا�شرة عرب �شركة عرب اململكة للتنمية القاب�ضة املح�سوبة عرب �شركة عرب اململكة ال�سعودية القاب�ضة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة احتاد اخلالدية
ت�أ�س�ست �شركة احتاد اخلالدية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010254403وتاريخ 1429/08/03هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ويبلغ ر�أ�سمالها احلايل
( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة احتاد اخلالدية بت�شغيل املباين ال�سكنية والتجارية و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح
ال�شركة و�شراء ومتلك العقار ل�صالح ال�شركة و�إدارة و�صيانة وتطوير العقار.
متلك �شركة احتاد اخلالدية حالي ًا  %0.83من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.42منها.
لودجدجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة احتاد اخلالدية
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

هدى مكو عبدالرزاق بخ�ش

%36.0000

-

%0.3000

%0.1500

من�صور حمد �صالح احلمودى

%16.0000

-

%0.1333

%0.0667

م�شهور حمد �صالح احلمودى

%16.0000

-

%0.1333

%0.0667

�سارة �إبراهيم عبد اهلل احلمودى

%16.0000

-

%0.1333

%0.0667

عهود حمد �صالح احلمودى

%8.0000

-

%0.0667

%0.0333

خلود حمد �صالح احلمودى

%8.0000

-

%0.0667

%0.0333

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.8333

%0.4167

امل�صدر :ال�شركة
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� 7 7 7 -77 -77 -7شركة الذياب القاب�ضة
ت�أ�س�ست �شركة الذياب القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010140005وتاريخ 1416/08/15هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها احلايل
( )4.400.000اربعة مليون واربعمائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة الذياب القاب�ضة ب�إقامة امل�شاريع ال�صناعية والزراعية وادارتها و�شراء الأرا�ضي القامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو االيجار
ل�صالح ال�شركة واال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات بن�سبة متلكها من ال�سيطرة على تلك ال�شركات وجتارة احلملة والتجزئة يف املوا�شي ومنتجاتها.
متلك �شركة الذياب القاب�ضة حالي ًا  %0.42من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.21منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة الذياب القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

خالد حمود �إبراهيم الذياب

%25.0000

-

%0.1042

%0.0521

فوزي حمود �إبراهيم الذياب

%25.0000

-

%0.1042

%0.0521

يو�سف حمود �إبراهيم الذياب

%25.0000

-

%0.1042

%0.0521

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

%25.0000

%0.0625

%0.1042

%0.0521

الإجمايل

%100.0000

%0.0625

%0.4167

%0.2083

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة الرقيب القاب�ضة
ت�أ�س�ست �شركة الرقيب القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010047197وتاريخ 1403/03/05هـ ،وهي �شركة م�ساهمة يبلغ ر�أ�سمالها ()2.100.000
مليونان ومائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة الرقيب القاب�ضة ب�شراء ومتلك العقارات والأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او الإيجار ل�صالح ال�شركة وتطوير وت�سويق و�صيانة
الأرا�ضي والعقارات حل�ساب ال�شركة وادارة وت�شغيل املباين واملرافق ال�سكنية والتجارية وال�صناعية والرتفيهية و�إقامة ومتلك امل�ست�شفيات والأ�سواق واملكاتب
التجارية واملنتزهات العامة واملجمعات ال�سياحية واملرافق ال�صحية والرتفيهية وال�سياحية وال�صناعية.
متلك �شركة الرقيب القاب�ضة حالي ًا  %0.42من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.21منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة الرقيب القاب�ضة
امللكية

عبد الرحمن حممد عبد الرحمن الرقيب
حمد حممد عبد الرحمن الرقيب
خالد حمد حممد الرقيب
زياد حمد حممد الرقيب
عبد الرحمن حمد حممد الرقيب
حممد حمد حممد الرقيب
الإجمايل

%50.0000
%45.0000
%1.2500
%1.2500
%1.2500
%1.2500
%100.0000

امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح
%0.0000

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح
%0.2083
%0.1875
%0.0052
%0.0052
%0.0052
%0.0052
%0.4167

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح
%0.1042
%0.0938
%0.0026
%0.0026
%0.0026
%0.0026
%0.2083

امل�صدر :ال�شركة

 7 7 7 -77 -77 -7جمعية الأطفال املعوقني
�أن�شئت جمعية الأطفال املعوقني مبوجب الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية حتت رقم  49وتاريخ 1402/10/20هـ ،وهي جمعية وطنية خريية رائدة تت�صدى
لق�ضية الإعاقة ب�شمولية ومنهجية علمية يجنى ثمارها املجتمع ب�أ�سره.
متلك جمعية الأطفال املعوقني حالي ًا  %0.33من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.17منها.
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� 7 7 7 -77 -77 -7شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة
ت�أ�س�ست �شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010053925وتاريخ 1404/06/25هـ ،وهي �شركة ت�ضامنية يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )3.000.000ثالثة مليون ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة باملقاوالت العامة للمباين والطرق واجل�سور و�أعمال املياه وال�صرف ال�صحي والأعمال االلكرتونية
والكهربائية وامليكانيكية وادارة وت�شغيل و�صيانة جميع ما ذكر وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء والأدوات والآالت واملعدات والأجهزة الزراعية والأجهزة
واملعدات الطبية واملالب�س اجلاهزة والأثاث املكتبي واملنزيل واملواد الغذائية.
متلك �شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة حالي ًا  %0.21من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة %0.10
منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

حممد عبداهلل فوزان الفوزان

%40.0000

-

%0.0833

%0.0417

�أحمد عبداهلل فوزان الفوزان

%40.0000

-

%0.0833

%0.0417

طارق حممد عبداهلل الفوزان

%20.0000

-

%0.0417

%0.0208

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.2083

%0.1042

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة عبداهلل حممد الرقيب
ت�أ�س�ست �شركة عبداهلل حممد الرقيب مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010302807وتاريخ 1432/03/09هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )10.000ع�شرة �أالف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عبداهلل حممد الرقيب ب�إقامة املباين ال�سكنية والتجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واملواد ال�صحية والكهربائية والأعمال
امليكانيكية والكهربائية و�إقامة ومتلك وت�شغيل املطاعم واملخابز و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة و�إدارة و�صيانة
وتطوير العقار و�شراء ومتلك العقار ل�صالح ال�شركة واملقاوالت العامة للمباين.
متلك �شركة عبداهلل حممد الرقيب حالي ًا  %0.21من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.10منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عبداهلل حممد الرقيب
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

عبد اهلل حممد عبد الرحمن الرقيب

%90.0000

-

%0.1875

%0.0938

حممد عبداهلل حممد الرقيب

%10.0000

-

%0.0208

%0.0104

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.2083

%0.1042

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة عوائد الريا�ض
ت�أ�س�ست �شركة عوائد الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010261397وتاريخ 1430/01/24هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها احلايل
( )100.000مائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة عوائد الريا�ض باملقاوالت العامة للمباين ومقاوالت الإن�شاءات التجارية وال�سكنية و�صيانة وت�شغيل ونظافة املباين العامة وال�سكنية والتجارية
واعمال ال�صرف و�شبكات الهاتف واعمال اجلب�س والديكور وال�سباكة والكهرباء واحلجر والرخام والبالط والدهان واحلفر والأعمال الكهربائية وامليكانيكية
واملياه وال�صرف ال�صحي و�شبكات الهاتف و�شراء ومتلك العقار ل�صالح ال�شركة.
متلك �شركة عوائد الريا�ض حالي ًا  %0.08من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.04منها.
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لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة عوائد الريا�ض
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

%60.0000

-

%0.0500

%0.0250

خالد طارق عبد الرحمن ال�سدحان

%23.3300

-

%0.0194

%0.0097

ملى طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

%11.6700

-

%0.0097

%0.0049

رميا حممد عبدالعزيز البواردي

%5.0000

-

%0.0042

%0.0021

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.0833

%0.0417

امل�صدر :ال�شركة

� 7 7 7 -77 -77 -7شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة
ت�أ�س�ست �شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010254172وتاريخ 1429/07/27هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
يبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )300.000ثالثمائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض �شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة بتجارة اجلملة والتجزئة يف �شبكات واجهزة االت�صاالت ال�سلكية واحلا�سب الآيل والو�سائل التعليمية
والأجهزة االلكرتونية ومقاوالت عامة للمباين واعمال ال�صيانة والنظافة والرتميم والت�شغيل والديكور والكهرباء والدهانات والطرق و�صيانتها وان�شاء واقامة
وت�شغيل و�صيانة امل�صانع و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع او الإيجار ل�صالح ال�شركة.
متلك �شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة حالي ًا  %0.07من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة %0.03
منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة حمد حممد الفوزان و�شركاه القاب�ضة
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

حمد حممد فوزان الفوزان

%83.0000

-

%0.0553

%0.0277

فوزان حمد حممد الفوزان

%2.0000

-

%0.0013

%0.0007

عبدالعزيز حمد حممد الفوزان
عبداللهّ حمد حممد الفوزان

%2.0000

-

%0.0013

%0.0007

%2.0000

-

%0.0013

%0.0007

حممد حمد حممد الفوزان

%2.0000

%0.0167

%0.0013

%0.0007

عبدالإله حمد حممد الفوزان

%2.0000

-

%0.0013

%0.0007

منرية حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

فوزية حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

عبري حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

�أريج حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

�سوزان حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

م�شاعل حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

جند حمد حممد الفوزان

%1.0000

-

%0.0007

%0.0003

الإجمايل

%100.0000

%0.0167

%0.0667

%0.0333

امل�صدر :ال�شركة
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� 7 7 7 -77 -77 -7شركة التجويد للتجارة واملقاوالت
ت�أ�س�ست �شركة التجويد للتجارة واملقاوالت مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010182840وتاريخ 1423/10/13هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
احلايل ( )100.000مائة الف ريال.
تتمثل �أغرا�ض التجويد للتجارة واملقاوالت باملقاوالت العامة للمباين و�أعمال الطرق و�صيانة ونظافة وترميم املباين و�أعمال احلدادة واالملنيوم والأعمال الكهربائية
وامليكانيكية وال�صرف ال�صحي ومتديدات الأنابيب و�صيانتها وا�سترياد وت�صدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات الثقيلة وقطع غيارها واملنتجات احلديدية
ومواد الإنارة والكابالت واملولدات الكهربائية ولوحات التحكم الكهربائية.
متلك �شركة التجويد للتجارة واملقاوالت حالي ًا  %0.04من ا�سهم ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وبعد االكتتاب �ستكون مالكة ن�سبة  %0.02منها.
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة التجويد للتجارة واملقاوالت
امللكية املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل الطرح

امللكية غري املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد الطرح

امللكية

ابراهيم �صالح عبد العزيز العريفي

%50.0000

-

%0.0208

%0.0104

حممد �صالح عبد العزيز العريفي

%50.0000

-

%0.0208

%0.0104

الإجمايل

%100.0000

%0.0000

%0.0417

%0.0208

امل�صدر :ال�شركة

 7 77 -77 -7المساهمين األفراد المالكين في المؤسسات
لودجودجج�أ�سماء امل�ساهمني الأفراد املالكني ب�شكل غري مبا�شر (عرب امل�ؤ�س�سات وال�شركات) يف ال�شركة
م

92

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

%0.7667

%4.2437

%5.0103

%2.5052

%4.2437

%2.1218

%2.1218

1

�سليمان �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

2

�سعد �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%4.2437

3

م�سلم �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%4.2437

%4.2437

4

فهد جزاء فهد احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%4.2437

%4.2437

%2.1218

5

الأمري عبد العزيز بن احمد بن عبد
العزيز ال �سعود

ال�شركة اخلليجية للخدمات
التجارية
�شركة عذيب القاب�ضة

%4.1242

%4.1242

%2.0621

6

�سعود �سعد �سعود العريفي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

%3.6299

%3.6299

%1.8150

7

حممد فايز حممد الدرجم

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار

%3.6299

%3.6299

%1.8150

8

�سلمان �سليم طري�س ال�صاعدي

�شركة الطري�س ال�سعودية
للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

%2.8720

%2.8720

%1.4360

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

م

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

9

حممد �سليم طري�س ال�صاعدي

�شركة الطري�س ال�سعودية
للتجارة وال�صناعة واملقاوالت

%2.8720

%2.8720

%1.4360

10

�سليمان عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%2.5790

%2.5790

%1.2895

11

عماد عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%2.5554

%2.5554

%1.2777

12

ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%2.5529

%2.5529

%1.2764

13

حكمت �سعدالدين عبداحلميد الزعيم

14

هالل حممد توفيق عبداللهّ �صالحية

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%1.8975

%1.8975

%0.9488

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%1.3425

%1.3425

%0.6713

15

عبد اهلل �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.4100

%1.2433

%0.6217

16

حممد حكمت �سعدالدين الزعيم

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%1.1000

%1.1000

%0.5500

17

�سلطان عبد اهلل ال�شهري

�شركة جمموعة ادك�س
القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار

%0.6250

%0.6250

%0.3125

18

عبد الرحمن م�شبب ال�شهري

�شركة جمموعة ادك�س
القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار

%0.6250

%0.6250

%0.3125

19

مي�ساء حكمت �سعدالدين الزعيم

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%0.5500

%0.5500

%0.2750

20

عبد الوهاب �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%0.5432

%0.5432

%0.2716

21

لولوة �سليمان �صالح املديهيم

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.4723

%0.4723

%0.2361

22

طالل علي ال�شاعر

�شركة ال�شاعر للتجارة
وال�صناعة واملقاوالت

%0.3889

%0.3889

%0.1944

23

م�صطفى علي ال�شاعر

�شركة ال�شاعر للتجارة
وال�صناعة واملقاوالت

%0.3889

%0.3889

%0.1944

24

وليد علي ال�شاعر

�شركة ال�شاعر للتجارة
وال�صناعة واملقاوالت

%0.3889

%0.3889

%0.1944

25

متا�ضر عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.3471

%0.3471

%0.1735

26

عواطف عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.3471

%0.3471

%0.1735

27

مرمي عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.3471

%0.3471

%0.1735

28

هيفاء عبد القادر عبد املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.3471

%0.3471

%0.1735

29

هدى مكو عبدالرزاق بخ�ش

�شركة احتاد اخلالدية

%0.3000

%0.3000

%0.1500

%0.8333
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م

94

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

30

تركي �سليم �سليم ال�صاعدي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%0.2263

%0.2263

%0.1132

31

عبد الرحمن حممد عبد الرحمن
الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.2083

%0.2083

%0.1042

32

�إبراهيم �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.2050

%0.2050

%0.1025

33

عثمان عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.2050

%0.2050

%0.1025

34

حممد �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.2050

%0.2050

%0.1025

35

ندى عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.2050

%0.2050

%0.1025

36

حمد حممد عبد الرحمن الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.1875

%0.1875

%0.0938

37

عبد اهلل حممد عبد الرحمن الرقيب

�شركة عبداهلل حممد الرقيب

%0.1875

%0.1875

%0.0938

38

�صالح �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%0.1811

%0.1811

%0.0905

39

عمر �سليم �سليم احلربي

�شركة عرب اململكة لال�ستثمار
�شركة عرب اململكة ال�سعودية
القاب�ضة

%0.1811

%0.1811

%0.0905

40

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

�شركة الذياب القاب�ضة

%0.1042

%0.1667

%0.0833

41

�سارة عبدالرحمن �سليمان الرزيزا

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1538

%0.1538

%0.0769

42

عبد املح�سن �صالح ابراهيم اباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1538

%0.1538

%0.0769

43

�سارة �إبراهيم عبد اهلل احلمودى

�شركة احتاد اخلالدية

%0.1333

%0.1333

%0.0667

44

م�شهور حمد �صالح احلمودى

�شركة احتاد اخلالدية

%0.1333

%0.1333

%0.0667

45

من�صور حمد �صالح احلمودى

�شركة احتاد اخلالدية

%0.1333

%0.1333

%0.0667

46

خالد حمود �إبراهيم الذياب

�شركة الذياب القاب�ضة

%0.1042

%0.1042

%0.0521

47

فوزي حمود �إبراهيم الذياب

�شركة الذياب القاب�ضة

%0.1042

%0.1042

%0.0521

48

يو�سف حمود �إبراهيم الذياب

�شركة الذياب القاب�ضة

%0.1042

%0.1042

%0.0521

49

جوهرة �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

50

ح�صة �صالح ابراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

51

ح�صة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

52

دالل عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

%0.0625

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

م

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

53

رقية �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

54

قما�شة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

55

منرية عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

56

نوال عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

57

نورة �صالح ابراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

58

هيلة �صالح �إبراهيم �أباح�سني

�شركة �صالح وعبدالعزيز
اباح�سني املحدودة

%0.1025

%0.1025

%0.0513

59

م�صعب �سليمان عبد القادر عبد
املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0986

%0.0493

60

�أحمد عبداهلل فوزان الفوزان

�شركة الفوزان للتجارة
واملقاوالت العامة

%0.0833

%0.0833

%0.0417

61

حممد عبداهلل فوزان الفوزان

�شركة الفوزان للتجارة
واملقاوالت العامة

%0.0833

%0.0833

%0.0417

62

خلود حمد �صالح احلمودى

�شركة احتاد اخلالدية

%0.0667

%0.0667

%0.0333

63

عهود حمد �صالح احلمودى

�شركة احتاد اخلالدية

%0.0667

%0.0667

%0.0333

64

حمد حممد فوزان الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0553

%0.0553

%0.0277

65

رندا حكمت �سعدالدين الزعيم

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%0.0550

%0.0550

%0.0275

66

�شريين حكمت �سعدالدين الزعيم

ال�شركة الدولية للأعمال
التجارية واملقاوالت املحدودة

%0.0550

%0.0550

%0.0275

67

طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

�شركة عوائد الريا�ض

%0.0500

%0.0500

%0.0250

68

الأمرية خلود بنت م�ساعد بن �أحمد
ال�سديري

ال�شركة اخلليجية للخدمات
التجارية
�شركة عذيب القاب�ضة

%0.0425

%0.0425

%0.0213

69

طارق حممد عبداهلل الفوزان

�شركة الفوزان للتجارة
واملقاوالت العامة

%0.0417

%0.0417

%0.0208

70

ابراهيم �صالح عبد العزيز العريفي

�شركة التجويد للتجارة
واملقاوالت

%0.0208

%0.0208

%0.0104

71

حممد �صالح عبد العزيز العريفي

�شركة التجويد للتجارة
واملقاوالت

%0.0208

%0.0208

%0.0104

72

حممد عبداهلل حممد الرقيب

�شركة عبداهلل حممد الرقيب

%0.0208

%0.0208

%0.0104

73

خالد عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

74

رمي عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

75

عبد الرحمن عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

%0.0833

95

م

96

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

76

عبد العزيز عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

77

عبداهلل عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

78

نوف عماد عبد القادر املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0203

%0.0203

%0.0102

79

خالد طارق عبد الرحمن ال�سدحان

�شركة عوائد الريا�ض

%0.0194

%0.0194

%0.0097

80

حممد حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0013

%0.0180

%0.0090

81

دانة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

82

دمي ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

83

�سارة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

84

عبد القادر ع�صام عبد القادر عبد
املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

85

لولوة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

86

حممد ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

87

نورة ع�صام عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0178

%0.0178

%0.0089

88

�أحمد �سليمان عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

89

عبد احلميد �سليمان عبد القادر عبد
املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

90

عبد القادر �سليمان عبد القادر عبد
املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

91

عبد املح�سن �سليمان عبد القادر عبد
املح�سن املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

92

لولوة �سليمان عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

93

حممد �سليمان عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

94

نورة �سليمان عبد القادر عبد املح�سن
املهيدب

�شركة عبدالقادر املهيدب

%0.0153

%0.0153

%0.0076

95

ملى طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

�شركة عوائد الريا�ض

%0.0097

%0.0097

%0.0049

96

خالد حمد حممد الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.0052

%0.0052

%0.0026

97

زياد حمد حممد الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.0052

%0.0052

%0.0026

98

عبد الرحمن حمد حممد الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.0052

%0.0052

%0.0026

99

حممد حمد حممد الرقيب

�شركة الرقيب القاب�ضة

%0.0052

%0.0052

%0.0026

%0.0167

امللكية غري
املبا�شرة يف
�شركة ا�سمنت
املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

�إجمايل امللكية
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية بعد
الطرح

م

100

رميا حممد عبدالعزيز البواردي

�شركة عوائد الريا�ض

%0.0042

%0.0042

%0.0021

101

عبدالإله حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0013

%0.0013

%0.0007

102

عبدالعزيز حمد حممد الفوزان

103

عبداللهّ حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0013

%0.0013

%0.0007

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0013

%0.0013

%0.0007

104

فوزان حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0013

%0.0013

%0.0007

105

�أريج حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

106

�سوزان حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

107

عبري حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

108

فوزية حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

109

م�شاعل حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

110

منرية حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

111

جند حمد حممد الفوزان

�شركة حمد حممد الفوزان
و�شركاه القاب�ضة

%0.0007

%0.0007

%0.0003

%57.4476

%59.2101

%29.6051

الإجمايل

اال�سم

اجلهة املمثلة

امللكية املبا�شرة
يف �شركة
ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية قبل
الطرح

%1.7625

97

8.8المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
ت�ستند مناق�شة وحتليل املعلومات املالية لل�شركة و�شركتها التابعة �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،على القوائم املالية املوحدة املراجعة للفرتة املالية املنتهية يف
 31مار�س 2012م ،و 30يونيو 2012م ولل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي متت مراجعتها من قبل
ديلويت �أند تو�ش بكر �أبوخري و�شركاهم لعام 2012م وعام2011م وعام 2010م ومن قبل �إرن�ست �أنديونغ لعام 2009م ويجب قراءتها �إلى جانب تلك القوائم .ومت
تو�ضيح القوائم املالية واملركز املايل ل�شركات ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،لغاية يونيو 2012م يف فقرة .8.7
بد�أت �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية �إنتاجها التجريبي يف 2008/03/01م و�إنتاجها التجاري يف 2008/12/01م ،وبناء عليه ف�إن �أي مبيعات قبل 2008/12/01م
ناجتة من الإنتاج التجريبي .كما وبد�أ الإنتاج الفعلي ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف 2009/09/15م وبالتايل ف�إن نتائج عمليات ال�شركة لعام 2009م ولعام
2010م لي�ست قابلة للمقارنة ب�شكل مبا�شر.
عالوة على ذلك ،وعلى غرار العديد من ال�شركات التي متر باملرحلة الأولية لتطوير عملياتها� ،شهد الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها تغريات �سريعة وهامة
خالل الفرتات التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم بعد �أن قامت ال�شركة بتطوير قاعدة عمالئها و�إعداد بنيتها التحتية وتوثيق عالقتها باملوردين وغري ذلك من
الن�شاطات التطويرية .لذلك� ،شهدت الإيرادات والتكاليف الت�شغيلية واملالية واملوجودات واملطلوبات والنفقات الر�أ�سمالية واملتطلبات النقدية خالل الفرتات ذات
ال�صلة ،منو ًا م�ضطرد ًا خالل هذه الفرتة ،مما يحد من القيمة التحليلية للمقارنات بني الفرتات املالية املختلفة.
قد حتتوي مناق�شة وحتليل املعلومات املالية على بيانات م�ستقبلية تنطوي على جملة من املخاطر و�أمور احتمالية غري م�ؤكدة ،كما قد تختلف النتائج الفعلية
لل�شركة وب�شكل جوهري عن تلك التي تت�ضمنها البيانات امل�ستقبلية نتيجة لعدة عوامل والتي مت مناق�شتها من خالل ن�شرة الإ�صدار هذه ،خ�صو�ص ًا يف ق�سم "عوامل
املخاطرة".
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يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�صحة املعلومات املو�ضحة يف ن�شرة الإ�صدار هذه وب�أنها م�أخوذة بالكامل من القوائم املالية املراجعة لل�شركة دون �أي تغيريات جوهرية
و�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
كما يقر جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة 2009م و2010م و2011م بالإ�ضافة
�إلى فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2012م وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
كذلك يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �سوف متتلك �أموا ًال كافية للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل للأ�شهر االثنا ع�شر التالية لتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،و�إن
ر�أ�سمال ال�شركة غري خا�ضع لأي حق خيار.
كما يقر جمل�س الإدارة انه مل مينح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة خالل
ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لل�شركة.

 8 88 -8نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،مبوجب القرار الوزاري  377بتاريخ 1427/02/15هـ (املوافق 2006/03/16م) ،وال�سجل
التجاري رقم  3450008480بتاريخ 1427/02/19هـ (املوافق 2006/03/20م) ومركزها الرئي�سي يقع يف مدينة عرعر.
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )1.200.000.000مليار ومئتا مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون �سهم ًا عادي ًا بقيمة
ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ("�سهم" �أو "�أ�سهم") .يف 1432/12/02هـ (املوافق 2011/10/29م) قررت اجلمعية العامة غري
العادية زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ (� )600.000.000ستمائة مليون ريال �سعودي لي�صبح �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة ()1.800.000.000
مق�سم �إلى ( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم ،اكتتب امل�ساهمون احلاليون يف ما جمموعه ()126.000.000
مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي ّ
مائة و�ستة ع�شرون مليون �سهم البالغة قيمتها الإ�سمية ( )1.260.000.000مليار ومئتني و�ستون مليون ريال �سعودي ودفعوا قيمتها الإ�سمية كاملة .وقد
متت الزيادة اجلزئية يف ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار �أ�سهم بقيمة (� )60.000.000ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.000.000ستة مليون �سهم
للم�ساهمني احلاليني عن طريق حتويل من االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال� ،أما بقية الأ�سهم والبالغ عددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم
بقيمة ( )540.000.000خم�سمائة و�أربعون مليون ريال �سعودي ،ف�سوف تطرح لالكتتاب العام.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف انتاج الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت املقاوم للأمالح واالجتار به داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .تبلغ
الطاقة الإنتاجية للم�صنع ( )6.000طن من الكلنكر يومي ًا وتقوم حالي ًا ب�إن�شاء خط �إنتاج ثاين لإنتاج الكلنكر مقاوم للأمالح بطاقة �إنتاجية ( )3.000طن من
الكلنكر يومي ًا.
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حتقيقا ال�سرتاتيجية ال�شركة يف فتح �أ�سواق ومنافذ توزيع جديدة ملقابلة املناف�سة املحلية احلادة لوفرة الإنتاج املحلي� ،أن�ش�أت ال�شركة يف 2007/05/02م،
�شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف الأردن ،مبلكية  %100ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ،وهي الآن �شركة م�ساهمة مدرجة يف بور�صة عمان متلكها ال�شركة كما يف
2012/11/19م بحوايل .%99
ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف 2007/05/02م ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اردنية حتت رقم  14219با�سم �شمال االردن للإ�سمنت ،ويف يونيو
2009م ،مت تغيري ا�سمها لت�صبح �شركة ا�سمنت ال�شمالية ،ويف يوليو 2010م ،مت حتويل �صفتها من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة عامة حتت
رقم  .464يف 2011/05/02م ،مت طرح  %9.09من �أ�سهم ر�أ�سمال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لالكتتاب العام حيث مت طرح  %5من �أ�سهمها لالكتتاب العام
للجمهور ومت تخ�صي�ص  %4.09منها مل�ساهمني ا�سرتاتيجيني هم �شركة �سما اليمامة ليمتد و�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج اند ترايدينغ.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ب�صناعة الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت البوزوالين ،وتبلغ طاقتها الإنتاجية ( )3.000طن
من اال�سمنت يومي ًا ،وتباع املنتجات يف الأ�سواق الأردنية حيث تالقي �إقبا ًال جيد ًا وت�سعى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) الى فتح ا�سواق خارجية لها يف بلدان
مثل العراق ،و�سوريا.
يف 2011/05/02م ،مت طرح  %9.09من ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لالكتتاب العام من بينهم � %5إلى اجلمهور و� %4.09إلى م�ساهمني
ا�سرتاتيجيني مملوكني من ال�شركة ،وحيث مت توزيع ا�سهم متثل  %82من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى م�ساهمي ال�شركة ك�أرباح عينية ،ا�صبحت
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مملوكة كما يف 2011/05/26م بن�سبة  %13فقط من قبل ال�شركة .يف 2011/08/18م مت �إعادة ا�ستحواذ  %75من ا�سهم
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مقابل  601.3مليون ريال ،وحيث قامت ال�شركة عرب �شركاتها التابعة ب�شراء عدد من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)
املتداولة يف بور�صة عمان ،ا�صبحت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مملوكة كما يف 2011/08/18م بحوايل  %90.6من ال�شركة .يف 2012/05/14م ،مت
حتويل  %7من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى ال�شركة وحيث قامت ال�شركة عرب �شركاتها التابعة ب�شراء عدد من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان ،ا�صبحت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مملوكة بن�سبة  %98.25من قبل ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم" �شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية").
وخالل عام 2011م ،قامت ال�شركة من خالل �شركاتها التابعة ب�شراء � 1.756.000سهما من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان،
لتكون ح�صتها الإجمالية ( املبا�شرة وغري املبا�شرة) كما يف 2011/12/31م  .% 91.2ومل حتدث �أي تغيريات يف ملكية الأ�سهم خالل فرتة الأ�شهر الثالثة
املنق�ضية يف 2012/03/31م.
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مت �إعداد القوائم املالية املراجعة لل�شركة وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .ومت حتديد ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية
لل�شركة يف الإي�ضاحات اخلا�صة بالقوائم املالية املراجعة لل�شركة ،واملت�ضمنة يف ق�سم "تقرير مراجعي احل�سابات" �صفحة  173من هذه الن�شرة.

 8 88 -8نتائج العمليات
بد�أت �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية �إنتاجها التجريبي يف 2008/03/01م و�إنتاجها التجاري يف2008/12/01م ،ويف حني بد�أ الإنتاج التجريبي ل�شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) يف �سبتمرب 2009م و�إنتاجها التجاري يف دي�سمرب 2009م.
 8 88 -88 -8قائمة الدخل

قائمة الدخل الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججقائمة الدخل املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2011م و2012م
�ألف ريال �سعودي

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية
الربح من الأعمال
�صايف �إيرادات من الإنتاج التجريبي
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
586.755
893.970
444.592
()349.457
()573.006
()245.385
237.297
320.964
199.207
()5.610
()4.582
()5.078
()32.074
()23.452
()14.297
199.614
292.930
179.832
12.582
()2.301

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
152.738
174.358
()102.035
()108.769
50.703
65.588
()955
()1.109
()5.810
()5.490
43.938
58.989
-
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�ألف ريال �سعودي
مكا�سب �إعادة تقييم اال�ستثمار
م�صاريف متويل
�إيرادات �أخرى
الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
ح�صة الأقلية يف �صايف خ�سائر �شركة تابعة
الربح قبل الزكاة
الزكاة
�ضريبة الدخل لل�شركة التابعة
الربح ال�صايف

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
66.186
()20.089
()15.065
()17.874
13.841
17.893
5.255
259.553
295.758
177.494
()5.638
47
253.915
295.806
177.494
()3.000
()6.000
()4.500
()4.720
()4.842
()1.331
246.194
284.963
171.663

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
()1.961
()4.580
654
1.098
42.630
55.507
()911
()85
41.720
55.422
()1.500
()1.000
()755
()1.207
39.465
53.215

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

�شهدت مبيعات �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية معدل منو �سنوي مركب يبلغ  % 14.9خالل الفرتة من 2009م �إلى 2011م.
 يعود الإرتفاع يف مبيعات ال�شركة يف عام 2010م �إلى ارتفاع يف حجم املبيعات من  2.1مليون طن يف عام 2009م �إلى  3.3مليون طن يف عام 2010م
والذي يعود بدوره �إلى بدء عمليات التجارية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وعليه بدء الت�صدير �إلى الأردن .ان الإرتفاع اجلوهري يف املبيعات يف
عام 2010م يعود �أي�ض ًا �إلى عدم ا�ستبعاد املبيعات بني �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف القوائم املالية املوحدة
لعام 2010م ،لكن مل ي�ؤثر ذلك على الربح الإجمايل �أو الربح ال�صايف لل�شركة.
 يف عام 2011م ،انخف�ض حجم املبيعات من  3.3مليون طن يف عام 2010م �إلى  2.5مليون طن يف عام 2011م نتيجة لإغالق م�صنع ال�شركة قرابة 80
يوم يف عام 2011م مقارنة بفرتة �إغالق تبلغ  58يوم يف عام 2010م بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض يف �صادارات الكلنكر .ان الإنخفا�ض اجلوهري يف املبيعات
يف عام 2011م يعود �أي�ض ًا �إلى عدم ا�ستبعاد املبيعات بني �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف القوائم املالية املوحدة
لعام 2010م ،لكن مل ي�ؤثر ذلك على الربح الإجمايل �أو الربح ال�صايف لل�شركة.
يف الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت املبيعات مبقدار  21.6مليون ريال لت�صل �إلى  152.7مليون ريال مقارنة بنحو  174.4مليون ريال
خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م نتيجة لعدم متكن ال�شركة من الت�صدير ب�سبب عدم جتديد رخ�صة الت�صدير يف يناير 2012م وفر�ض حكومة اململكة العربية
ال�سعودية حظر ًا �شام ًال على ت�صدير اال�سمنت والكلنكر بدء ًا من �شهر فرباير 2012م.
ارتفع الربح الإجمايل ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %9.1خالل الفرتة من 2009م �إلى2011م.
 ارتفع الربح الإجمايل يف عام 2010م مببلغ  121.8مليون ريال مع الإرتفاع يف مبيعات ال�شركة الذي يعود �إلى بدء عمليات التجارية ل�شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن).
 انخف�ض الربح الإجمايل يف عام 2011م مببلغ  83.7مليون ريال مع الإنخفا�ض يف حجم املبيعات.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض الربح الإجمايل �إلى  50.7مليون ريال مقارنة مع  65.6مليون ريال يف الفرتة نف�سها من عام
2011م نتيجة انخفا�ض مبيعات الت�صدير التي هوام�ش ربحيتها �أعلى من هوام�ش ربحية املبيعات املحلية.
ارتفع الربح من الأعمال مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %5.4خالل الفرتة من 2009م �إلى2011م.
 رغم الإرتفاع يف امل�صاريف العمومية والإدارية بنحو  9.2مليون ريال نتيجة بدء عمليات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،ارتفع الربح من الأعمال
يف عام 2010م لي�صل �إلى  292.9مليون ريال مقارنة مع  179.8مليون ريال يف عام 2009م نتيجة لإرتفاع يبلغ  121.8مليون ريال يف الربح الإجمايل
الناجت عن الإرتفاع يف مبيعات ال�شركة الذي يعود �إلى بدء عمليات التجارية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
 انخف�ض الربح من الأعمال يف عام 2011م مببلغ  93.3مليون ريال نتيجة لإنخفا�ض يبلغ  83.7مليون ريال يف الربح الإجمايل وارتفاع مببلغ 8.6
مليون ريال يف امل�صاريف العمومية والإدارية الناجتة ا�سا�سي ًا عن ارتفاع الأتعاب املهنية والنفقات الأخرى.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض الربح من الأعمال �إلى  43.9مليون ريال مقارنة مع  59مليون ريال يف الفرتة نف�سها من عام
2011م .يعود هذا الإنخفا�ض �أ�سا�سي ًا �إلى عدم تكمن ال�شركة من الت�صدير ب�سبب احلظر املفرو�ض على الت�صدير.
ارتفع الربح ال�صايف مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  % 19.8خالل الفرتة من 2009م �إلى2011م.
 ارتفع الربح ال�صايف من  171.6مليون ريال يف عام 2009م �إلى  284.9مليون ريال نتيجة للزيادة يف الربح من الأعمال البالغة  113.1مليون ريال
الناجتة عن الإرتفاع يف املبيعات الذي يعود �أ�سا�سي ًا �إلى بدء عمليات التجارية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وعليه بدء الت�صدير �إلى الأردن.
 رغم مكا�سب �إعادة تقييم ا�ستثمارات الناجتة عن �إعادة تقييم �إ�ستثمار ال�شركة يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) والبالغة  66.1مليون ريال،
انخف�ض الربح ال�صايف لل�شركة من  285مليون ريال يف عام 2010م �إلى  246.2مليون ريال يف عام 2011م نتيجة الإنخفا�ض يف املبيعات و�أ�سا�سي ًا
�إنخفا�ض ال�صادرات �إلى الأردن والذي تزامن مع �إغالق م�صنع ال�شركة.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض الربح ال�صايف �إلى  39.5مليون ريال مقارنة مع  53.2مليون ريال يف الفرتة نف�سها من عام 2011م
نتيجة للحظر املفرو�ض على الت�صدير.
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قائمة الدخل غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججقائمة الدخل غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية
الربح من الأعمال
ح�صة ال�شركة يف �صايف �أرباح ال�شركة التابعة
مكا�سب �إعادة تقييم اال�ستثمار
م�صاريف متويل
�إيرادات �أخرى
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح ال�صايف

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
379.365
528.013
439.870
()217.323
()282.275
()245.385
162.042
245.738
194.485
()2.705
()3.048
()5.078
()25.565
()18.582
()14.297
133.772
224.108
175.110
56.393
63.859
13.672
66.186
()20.089
()15.065
()17.874
12.932
18.062
5.255
249.194
290.963
176.163
()3.000
()6.000
()4.500
246.194
284.963
171.663

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
81.138
90.250
()43.019
()42.972
38.119
47.278
()337
()614
()4.615
()4.476
33.167
42.189
9.143
16.127
()1.961
()4.580
616
479
40.965
54.215
()1.500
()1.000
39.465
53.215

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

انخف�ضت مبيعات ال�شركة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  % 7.1خالل الفرتة من 2009م �إلى 2011م نتيجة االنخفا�ض يف مبيعات اال�سمنت املحلية من  1.4مليون
طن يف عام 2009م الى  0.7مليون طن يف عام 2011م� .أما الربح ال�صايف خالل الفرتة ذاتها فقد زاد مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ،% 19.8وت�شمل هذه الزيادة
ت�أثري مكا�سب �إعادة تقييم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) البالغة  66.2مليون ريال .عند ا�ستثناء ت�أثري �إعادة التقييم هذه ،يكون قد ارتفع الربح ال�صايف
مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  % 2.4نظرا لزيادة مبيعات الت�صدير ذات املعدل الربحي العايل.
�أما خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،فقد انخف�ضت مبيعات ال�شركة مبقدار  %10.1وانخف�ض الربح ال�صايف بن�سبة  % 25.8مقارنة
بالفرتة ذاتها يف عام 2011م نظرا النخفا�ض قدره  %6.8يف حجم املبيعات ،الذي يعود ب�شكل كبري النخفا�ض الت�صدير ب�سبب احلظر املفرو�ض على الت�صدير.

قائمة الدخل الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودجج قائمة الدخل املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف عمومية و�إدارية
الربح من الأعمال
�صايف �إيرادات من الإنتاج التجريبي
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
�إيرادات �أخرى
الربح قبل ال�ضرائب
حقوق الأقلية
�ضريبة الدخل
الربح ال�صايف

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
337.378
365.958
49.661
()262.122
()290.731
()44.939
75.256
75.227
4.722
()2.905
()1.534
()6.508
()4.870
65.843
68.823
4.722
12.582
()2.301
910
()168
66.753
68.655
15.003
()192
47
()4.720
()4.842
()1.331
61.841
63.860
13.672

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
71.602
84.107
()59.016
()65.771
12.586
18.336
()618
()495
()1.196
()1.041
10.772
16.800
38
620
10.810
17.420
()28
()85
()755
()1.207
10.027
16.128

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م
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بد�أت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عملياتها التجارية يف الربع الأخري من عام 2009م ،وعليه فتمثل نتائج عام 2009م العمليات الت�شغيلية للربع الأخري
فقط .بلغت مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للإ�سمنت يف عام 2010م ما ُيقدر بنحو  365.9مليون ريال ،وانخف�ضت هذه املبيعات بن�سبة  % 7.8يف عام
2011م مقارنة مع عام 2010م لتبلغ  337.4مليون ريال .وعليه فقد انخف�ض الربح ال�صايف بن�سبة  % 3.2يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م.
خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت املبيعات بن�سبة  %14.9وانخف�ض الربح ال�صايف بن�سبة  % 37.8مقارنة بالفرتة ذاتها يف
عام 2011م نظرا النخفا�ض  %8.7يف حجم املبيعات من  0.22مليون طن يف الربع الأول من عام 2011م الى  0.20مليون طن يف الربع الأول من عام 2012م،
وكذلك ت�أثرت الربحية نظرا لعدم امكانية توفري الكلنكر من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية نتيجة للحظر املفرو�ض على الت�صدير.
 8 88 -88 -8المبيعات

المبيعات الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججاملبيعات املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س
2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي
املبيعات

2009م
444.592

2010م
893.970

2011م
586.755

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م
174.358

2012م
152.738

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

حيث مل يتم ا�ستبعاد املبيعات بني �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف القوائم املالية املوحدة لعام 2010م ،فال ميكن مقارنة
املبيعات املوحدة لفرتة 2009م2011-م.
يف الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت املبيعات مبقدار  21.6مليون ريال ( )% 12.4لت�صل �إلى  152.7مليون ريال مقارنة بنحو 174.4
مليون ريال خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م� .أما متو�سط �أ�سعار البيع فقد انخف�ض يف الأ�شهر الثالثة الأولى من عام 2012م مقارنة بالفرتة ذاتها من عام
2011م نتيجة لعدم تكمن ال�شركة من الت�صدير ب�سبب عدم جتديد رخ�صة الت�صدير يف يناير 2012م وفر�ض حكومة اململكة العربية ال�سعودية حظر ًا �شام ًال
على ال�صادرات بد ًءا من �شهر فرباير 2012م .ان عدم امكانية الت�صدير �أثر على مبيعات ال�شركة� ،إذ كان لزام ًا عليها ا�ستبدال مبيعاتها اخلارجية ( �أ�سعار بيع
متو�سطة �أعلى ) مببيعات حملية ( �أ�سعار بيع متو�سطة �أقل ) .غري �أن ت�أثري االنخفا�ض يف الأ�سعار قد تال�شى جزئي ًا بارتفاع كميات اال�سمنت املباعة ،والتي زادت
مبقدار  0.03مليون طن (  ) % 6.0لت�صل �إلى  0.53مليون طن يف الأ�شهر الثالثة الأولى من عام 2012م مقارنة بنحو  0.50مليون طن خالل الفرتة ذاتها من
عام 2011م.

المبيعات غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججحجم املبيعات غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2011م

2012م

الإ�سمنت البورتالندي العادي

298.848

235.289

199.765

48.099

70.876

الإ�سمنت املقاوم للأمالح

145.439

116.596

93.602

22.914

9.724

�إجمايل مبيعات الإ�سمنت

444.287

351.885

293.367

71.013

80.600

خ�صومات

()39.943

()28.409

()43.990

()12.113

()7.696

�صايف مبيعات الإ�سمنت

404.344

323.476

249.377

58.900

72.904

مبيعات الكلنكر

35.526

204.537

129.988

31.350

8.234

�إجمايل مبيعات �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية

439.870

528.013

379.365

90.250

81.138

امل�صدر :ال�شركة

�سجلت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م ارتفاع ًا بن�سبة  %20يف املبيعات .ويعود هذا االرتفاع ا�سا�سي ًا �إلى زيادة يف حجم
املبيعات مبقدار  0.36مليون طن (  ) % 17.7بالإ�ضافة �إلى حت�سن يف الأ�سعار حيث:
  ارتفع حجم املبيعات نتيجة الزيادة يف مبيعات الكلنكر ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) التي بد�أت عملياتها التجارية يف عام 2009م .ومن بني
كميات الكلنكر امل�صدرة �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) والبالغة  0.94مليون طن ،مت �شراء  0.50مليون طن من �شركة �أ�سمنت ال�شرقية
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مبتو�سط �سعر يبلغ قرابة  218ريال للطن .ويجدر الذكر ان �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) تقوم با�سترياد مادة الكلنكر من �شركة ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،وفق ًا التقاقية بيع �شراء مدتها � 15سنة (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية").
  رغم �إنخفا�ض �أ�سعار البيع املتو�سطة لال�سمنت البورتالندي العادي بن�سبة  % 2.1يف عام 2010م من  240.3ريال للطن �إلى  235.2ريال للطن،
�شهدت �أ�سعار البيع املتو�سطة (التي متثل متو�سط ا�سعار البيع جلميع منتجات ال�شركة) حت�سن ًا خالل عام 2010م حيث:
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة لال�سمنت املقاوم للأمالح بن�سبة  % 3.8لرتتفع من  263.4ريال للطن �إلى  273.5ريال للطن.
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة للكلنكر بن�سبة  % 29.6لرتتفع من  168.7ريال للطن �إلى  218.6ريال للطن.
  بلغت اخل�صومات املمنوحة للموزعني  28.4مليون ريال خالل عام 2010م ،وتمُ نح اخل�صومات على املبيعات املحلية ومتثل الفارق بني �أ�سعار البيع
الإجمالية وال�سقف ال�سعري الذي تفر�ضه احلكومة على املبيعات املحلية .ومتنح اخل�صومات للموزعني عند ا�ستالم �إثبات بيعهم اال�سمنت يف اململكة.
يف عام 2011م ،انخف�ضت املبيعات بنحو  148.6مليون ريال (  ) % 28.2لتبلغ  379.4مليون ريال مقارنة بنحو  528.0مليون ريال يف عام 2009م ،حيث:
 انخف�ضت مبيعات اال�سمنت بنحو  0.29مليون طن (  ) % 20.4نتيجة لإغالق م�صنع ال�شركة قرابة  80يوم يف عام 2011م (الإغالق املخطط 36
يوم ،والإغالق غري املخطط  44يوم ًا) ،مقارنة بفرتة �إغالق تبلغ  58يوم يف عام 2010م (�إغالق خمطط  31يوم و�إغالق غري خمطط  27يوم).
  انخف�ضت مبيعات الكلنكر من  0.93مليون طن عام 2010م �إلى  0.55مليون طن عام 2011م ،كما انخف�ضت املبيعات بنحو  0.38مليون طن
( )%41.2نتيجة عدم �شراء كلنكر من الأ�سواق ب�سبب ارتفاع �أ�سعاره.
وقد تال�شى االنخفا�ض يف املبيعات تال�شي ًا جزئي ًا باالرتفاع يف الأ�سعار ،حيث �أ�سعار البيع املتو�سطة خالل عام 2011م على النحو التايل:
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة للإ�سمنت املقاوم للأمالح بن�سبة  % 10.3لرتتفع من  273.5ريال للطن �إلى  301.7ريال للطن.
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة للإ�سمنت البورتالندي العادي بن�سبة  % 2.8لرتتفع من  235.2ريال للطن �إلى  241.9ريال للطن.
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة للكلنكر بن�سبة  % 8.0لرتتفع من  218.6ريال للطن �إلى  236.1ريال للطن.
  بلغت اخل�صومات  43.9مليون ريال خالل عام 2011م.
انخف�ضت مبيعات الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م بنحو  9.1مليون ريال ( )%10.1مقارنة بالفرتة ذاتها خالل عام 2011م ،حيث:
  انخف�ض حجم مبيعات الكلنكر بنحو  0.08مليون طن (  ) % 66.8نتيجة النخفا�ض ال�صادرات وانتهاء رخ�صة الت�صدير املمنوحة لل�شركة يف يناير
2012م والذي تبعه احلظر ال�شامل املفرو�ض من احلكومة على ال�صادرات يف �شهر فرباير 2012م .كما �شهدت تلك الفرتة �إغالق خمطط ملدة 25
يوم ،و�إغالق غري خمطط ملدة � 7أيام .وقد تال�شى االنخفا�ض يف مبيعات الكلنكر جزئي ًا نتيجة زيادة مبيعات اال�سمنت التي زادت بنحو  0.05مليون
طن.
  انخف�ض متو�سط بيع ا�سعار الت�صدير ب�سبب احلظر املفرو�ض والذي �أجرب ال�شركة �إلى �صرف منتجاتها يف الأ�سواق املحلية حيث �أ�سعار البيع �أقل من
ا�سعار البيع �إلى خارج اململكة .ان �أ�سعار البيع املتو�سطة خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س  2012على النحو التايل:
  زادت �أ�سعار البيع املتو�سطة للإ�سمنت البورتالندي العادي بن�سبة  % 2.0لرتتفع من  240.5ريال �سعودي للطن �إلى  245.2ريال �سعودي للطن.
  انخف�ضت �أ�سعار البيع املتو�سطة للإ�سمنت املقاوم للأمالح بن�سبة  % 11.6لتنخف�ض من  301.9ريال �سعودي للطن �إلى  266.9ريال �سعودي
للطن.
  انخف�ضت �أ�سعار البيع املتو�سطة للكلنكر بن�سبة  % 20.9لتنخف�ض من  275.6ريال �سعودي للطن �إلى  218.0ريال �سعودي للطن.
وقد تال�شى االنخفا�ض يف �أ�سعار البيع املتو�سطة نتيجة احلظر على ال�صادرات ُعو�ض جزئي ًا بالزيادة يف املبيعات املحلية ،غري �أنه مت تثبيت الأ�سعار عند  260ريال
للإ�سمنت املقاوم للأمالح و 240ريال للإ�سمنت البورتالندي العادي نتيجة �سقف الأ�سعار الذي فر�ضته احلكومة يف الف�صل الأول من عام 2012م.
  بلغت اخل�صومات خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م 7.7 ،مليون ريال.
لودجودججحتليل كميات مبيعات ال�شركة غري املوحدة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ولفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف 31
مار�س 2011م و2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
طن

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2011م

2012م

�إ�سمنت �سائب

755.267

597.215

418.469

64.861

168.038

�إ�سمنت مكي�س

1.040.657

829.324

717.571

211.068

157.456

�إجمايل مبيعات الإ�سمنت

1.795.924

1.426.539

1.136.040

275.929

325.494

الإ�سمنت البورتالندي العادي

1.243.759

1.000.284

825.827

200.027

289.064

الإ�سمنت املقاوم للأمالح

552.165

426.255

310.213

75.902

36.429

�إجمايل مبيعات الإ�سمنت

1.795.924

1.426.539

1.136.040

275.929

325.493

مبيعات الكلنكر

210.560

935.668

550.462

113.764

37.772

املبيعات

2.006.484

2.362.207

1.686.502

389.693

363.265

امل�صدر :ال�شركة
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المبيعات الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججاملبيعات املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س
2012م
�ألف ريال �سعودي
املبيعات

2009م
49.661

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م
365.958

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
71.602
84.107

2011م
337.378

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

تبيع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ا�سمنت بورتالندي عادي وا�سمنت بوزوالين يف الأردن ،حيث تركز �أن�شطتها يف عمان واملناطق املجاورة لها والتي متثل
حوايل  %60من �إجمايل ا�ستهالك اال�سمنت يف الأردن .وقد قامت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بت�شغيل  %100من طاقتها الإنتاجية يف عام 2010م و%94
من طاقتها الإنتاجية يف عام 2011م ،وا�ستطاعت العمل مبعدالت ا�ستغالل �أعلى للقدرات مقارنة بنظرائها بف�ضل �شرائها الكلنكر من �شركة �أ�سمنت املنطقة
ال�شمالية ،بالإ�ضافة ملا يتميز به �إنتاجها من اال�سمنت الغامق اللون وهو النوع املف�ضل يف الأردن.
ارتفعت مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للإ�سمنت مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  % 160.7خالل الفرتة من عام 2009م �إلى 2011م حيث:
  بد�أت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عملياتها التجارية يف الربع الأخري من عام 2009م ،وعليه فقد ارتفعت املبيعات بحوايل  316.3مليون ريال
يف عام 2010م مقارنة مع عام 2009م.
  انخف�ضت املبيعات يف عام 2011م بنحو  28.6مليون ريال (  ) % 7.8مقارنة مع عام 2010م نتيجة النخفا�ض حجم املبيعات بنحو  0.06مليون طن
(  ،) %6.7والذي يعود �إلى املناف�سة ال�شديدة من قبل ال�شركات املحلية.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت مبيعات اال�سمنت بنحو  12.5مليون ريال (  ) % 14.9مقارنة مع الفرتة ذاتها من عام 2011م،
حيث ا�ستمرت ال�شركة مبواجهة مناف�سة قوية من ال�شركات املحلية ،وف�ضال عن ذلك ،مل تعد �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) قادرة على احل�صول على الكلنكر
من �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية نتيجة احلظر املفرو�ض على الت�صدير.
لودجودججحجم مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س
2012م
طن
�إجمايل مبيعات الإ�سمنت

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
205.828
225.425

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
901.701
966.650
129.489

امل�صدر :ال�شركة

 8 88 -88 -8تكلفة المبيعات

تكلفة المبيعات الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججتكلفة املبيعات املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي
تكلفة املبيعات

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2009م

2010م

2011م

2011م

2012م

245.385

573.006

349.457

108.769

102.035

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغت التكلفة املوحدة للمبيعات  ،% 55.2و ،% 64.1و % 59.6من املبيعات يف الأعوام 2009م و2010م و2011م على التوايل� ،أي مبتو�سط يبلغ  % 59.6خالل هذه
الفرتة ،و  % 66.8خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م.




104

 ارتفعت تكلفة املبيعات مببلغ  327.6مليون ريال ( )% 133.5يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م ،نتيجة لبدء عمليات �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن).
 يف عام 2011م ،انخف�ضت تكلفة املبيعات مبقدار  223.5مليون ريال (  ) % 39.0مقارنة مع عام 2010م ،وذلك نتيجة االنخفا�ض يف حجم مبيعات
اال�سمنت مبقدار  0.4مليون طن (  ،) % 16.7وانخف�ض يف حجم مبيعات الكلنكر مبقدار  0.4مليون طن ( .) % 44.4
 انخف�ضت تكلفة املبيعات خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م بنحو  6.7مليون ريال (  ) % 6.2مقارنة مع الفرتة نف�سها يف عام
2011م ،نتيجة االنخفا�ض يف حجم مبيعات اال�سمنت.

تكلفة المبيعات غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججتفا�صيل تكلفة املبيعات غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

مواد خام م�ستهلكة

67.535

116.494

41.685

6.559

3.292

ا�ستهالك

63.105

49.775

50.041

10.030

13.060

رواتب �أجور ومكاف�آت

21.010

30.743

32.696

7.880

8.250

تكلفة الوقود والكهرباء

40.835

44.558

43.548

9.776

8.147

تغليف

15.335

11.135

11.989

3.092

2.653

ت�صليح و�صيانة

10.752

8.132

18.101

0

2.407

تكاليف تعدين

1.749

3.708

5.170

667

1.287

ر�سوم ا�ستغالل

1.094

5.426

5.822

654

1.104

العمالة املتعاقد معها

18.072

5.875

-

2.908

0

�إدارة امل�صنع

5.899

6.429

8.271

1.407

2.819

تكلفة املبيعات

245.386

282.275

217.323

42.973

43.019

امل�صدر :ال�شركة

بلغت تكلفة مبيعات �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية  % 55.8و % 53.5و % 57.3من املبيعات غري املوحدة للأعوام 2009م و2010م و2011م على التوايل� ،أي
مبتو�سط يبلغ  % 55.5خالل هذه الفرتة ،وهي متثل  % 53.0من املبيعات خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م.
مع زيادة حجم املبيعات ،ارتفعت تكلفة املبيعات يف عام 2010م مببلغ  36.9مليون ريال (  ) % 15.0مقارنة مع عام 2009م حيث:
 ارتفعت تكلفة مواد خام امل�ستهلكة بنحو  49.0مليون (  ) % 72.5نتيجة الرتفاع حجم املنتجات لتلبية طلبات العمالء .ويعود هذا االرتفاع �أي�ض ًا ل�شراء
 500.000طن من الكلنكر من �شركة ا�سمنت ال�شرقية ب�سعر  218ريال ا�ستثنائي ًا للوفاء بالطلب املتزايد على منتجات ال�شركة .مع بد�أ الإنتاج الفعلي
ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)� ،إزداد الطلب على منتجات ال�شركة ،وحيث �أن الكميات املنتجة مل تكن كافية لتلبية جميع الطلبات ،ا�شرتت ال�شركة
ا�ستثنائي ًا  500.000طن من الكلنكر من �شركة ا�سمنت ال�شرقية.
  ارتفعت الرواتب والأجور واملكاف�آت مببلغ  9.7مليون ريال (  ) % 46.3مع زيادة عدد املوظفني الناجت عن زيادة عمليات و�أن�شطة ال�شركة وا�ستكمال
الكوادر الفنية لل�شركة.
  ارتفعت تكاليف الوقود والكهرباء مبا ي�ساوي  3.7مليون ريال (  ) % 9.1نتيجة الزيادة يف �إنتاج الكلنكر من  1.6مليون طن عام 2009م �إلى 1.7
مليون طن عام 2010م.
  ارتفعت ر�سوم اال�ستغالل وتكاليف التعدين مببلغ  6.291مليون ريال (  ) % 221.3نتيجة الزيادة يف الإنتاج .ومتثل هذه التكاليف تكاليف ا�ستخدام
املحجر وتكاليف ا�ستخراج احلجر اجلريي ،حيث تقوم ال�شركة بدفع ر�سوم  10.000ريال للكيلو مرت املربع بال�سنة �إلى وزارة البرتول والرثوة املعدنية
ور�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي مبعدل  2.25ريال لكل طن.
وقد تال�شت هذه الزيادة يف تكلفة املبيعات يف عام 2010م جزئي ًا نتيجة النخفا�ض اال�ستهالك بحوايل  13.3مليون ريال ( )%21.1حيث قامت ال�شركة مبراجعة
�سنوات احلياة العملية للمباين (من � 33-13سنة �إلى � 40-13سنة) والآالت واملعدات (من � 10-5سنة �إلى � 20-5سنة) .ومتت هذه املراجعة للأ�صول عقب ت�شاور
مع م�ست�شارين فنيني ومقارنة مع �شركات ا�سمنت �أخرى.
يف عام 2011م ،انخف�ضت تكلفة املبيعات مببلغ  64.9مليون ريال (  )% 23.0مقارنة بعام 2010م ،حيث:
  انخف�ضت تكلفة مواد خام امل�ستهلكة مبا ي�ساوي  74.8مليون ريال (  ) % 64.2حيث انخف�ض حجم املبيعات بنحو  0.67مليون طن (،)% 28.6
بالإ�ضافة �إلى ان ال�شركة مل ت�شرت كلنكر من �أطراف �أخرى .وف�ض ًال عما �سبق ،مت �إجراء تعديل يف املخزون مبا ي�ساوي  33.0مليون ريال ،والذي �أدى
�إلى انخفا�ض يف تكلفة املواد اخلام يف عام 2011م مبا ي�ساوي املبلغ ذاته.
  انخف�ضت تكلفة العمالة املتعاقد معها مبقدار  5.9مليون ريال (  ) % 100.0نتيجة ا�ستكمال العقد املربم مع �شركة  CNBMال�صينية ،حيث قامت
�شركة  CNBMال�صينية بتوفري العمالة بنظام العقود خالل الأعوام الأولى عقب بدء العمليات ،لتي�سري حتقيق الإنتاج الأمثل.
وقد تال�شى هذا االنخفا�ض يف تكلفت املبيعات يف عام 2011م جزئي ًا نتيجة الرتفاع يبلغ  10.0مليون ريال ( )%122.6يف تكاليف الت�صليح وال�صيانة حيث بلغ
عدد ايام توقف الإنتاج الغري خمطط  44يوم يف عام 2011م مقارنة مع  32يوم يف عام 2010م.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت تكلفة املبيعات بنحو  0.05مليون ريال (  ) % 0.1مقارنة مع الفرتة ذاتها يف عام 2011م ،حيث:
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 انخف�ضت تكلفة مواد خام امل�ستهلكة بنحو  3.2مليون ريال (  )% 49.8خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م مقارنة بنف�س الفرتة
من عام 2011م وكذلك نتيجة النخفا�ض �إنتاج الكلنكر �إلى  0.287مليون طن خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م مقارنة بـ
 0.337مليون طن يف الفرتة نف�سها من عام 2011م ،حيث خ�ضع مرفق الإنتاج يف الربع الأول من عام 2012م لتوقف خمطط لأغرا�ض ال�صيانة
الدورية ملدة  25يوم وتوقف غري خمطط ملدة � 7أيام ،هذا بالإ�ضافة �إلى ان ال�شركة مل تتمكن من ت�صدير الكلنكر ب�سبب احلظر املفرو�ض على
الت�صدير.
 انخف�ضت تكاليف التعبئة مبا ي�ساوي  0.4مليون ريال (  ) % 14.2نتيجة االنخفا�ض يف مبيعات اال�سمنت املكي�س بنحو  % 25.4لينخف�ض من 0.21
مليون طن �إلى  0.16مليون طن.
 انخف�ضت تكاليف الوقود والكهرباء بنحو  1.6مليون ريال (  )% 16.7نتيجة النخفا�ض ن�سبي يف �إنتاج الكلنكر الذي انخف�ض بن�سبة .%14.8
 انخف�ضت تكلفة العمالة املتعاقد معها مبقدار  2.9مليون ريال (  ) % 100.0نتيجة ا�ستكمال العقد املربم مع �شركة  ،CNBMحيث قامت هذه الأخرية
بتوفري عمالة خالل الأعوام الأولى عقب بدء العمليات ،لتي�سري حتقيق الإنتاج الأمثل.

تكلفة المبيعات الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججتكلفة املبيعات املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي
تكلفة املبيعات

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
59.061
65.771

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
262.122
290.731
44.939

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغت تكلفة مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  % 79.4و % 77.7و % 82.4من �إجمايل املبيعات خالل عام 2010م وعام 2011م والأ�شهر الثالثة املنق�ضية
يف  31مار�س 2012م على التوايل.




 ارتفعت تكلفة املبيعات يف عام 2010م ،حيث ان �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بد�أت �إنتاجها التجاري يف الثلث الآخري من عام 2009م وميثل
عام 2010م �أول عام انتاج كامل لها.
 انخف�ضت تكلفة املبيعات بنحو  28.6مليون ريال (  ) % 9.8يف عام 2011م مقارنة مع عام 2010م نتيجة االنخفا�ض يف حجم املبيعات بن�سبة %6.7
لينخف�ض من  0.96مليون �إلى  0.90مليون خالل الفرتة ذاتها.
 خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت تكلفة املبيعات بنحو  6.7مليون ريال (  ،)% 10.3وهو ما يرجع ب�صفة �أ�سا�سية
�إلى االنخفا�ض يف حجم املبيعات مبا ي�ساوي  0.02مليون طن (  ) % 9.1لي�صل �إلى  0.20مليون طن مقارنة بنحو  0.22مليون طن خالل الفرتة
ذاتها عام 2011م .اما الزيادة الن�سبية بالن�سبة �إلى حجم املبيعات تعود �إلى ا�ضطرار �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ل�شراء الكلنكر من موردين
حمليني يف الأردن نظرا لعدم متكن �شركة ا�سمنت ال�شمال بت�صدير الكلنكر.
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هامش الربح اإلجمالي الموحد لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججهام�ش الربح الإجمايل املوحد ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية
يف  31مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي
املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل
هام�ش الربح

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
586.755
893.970
444.592
()349.457
()573.006
()245.385
237.297
320.964
199.207
%40.44
%35.90
%44.81

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
152.738
174.358
()102.035
()108.769
50.703
65.588
%33.20
%37.62

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

حيث مل يتم ا�ستبعاد املبيعات بني �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف القوائم املالية املوحدة لعام 2010م ،فال ميكن مقارنة
هام�ش الربح للفرتة 2009م2011-م.
يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض هام�ش الربح �إلى  % 33.2مقارنة مع  %37.6يف الفرتة نف�سها من عام 2011م ،نتيجة انخفا�ض
مبيعات الت�صدير التي هوام�ش ربحيتها �أعلى من هوام�ش ربحية املبيعات املحلية.
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هامش الربح اإلجمالي غير الموحد لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججهام�ش الربح الإجمايل غري املوحد ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2011م

2012م

املبيعات

439.870

528.013

379.365

90.250

81.138

تكلفة املبيعات

()245.385

()282.275

()217.323

()42.972

()43.019

الربح الإجمايل

194.485

245.738

162.042

47.278

38.119

هام�ش الربح

%44.21

%46.54

%42.71

%52.39

%46.98

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ارتفع هام�ش الربح غري املوحد لل�شركة من  %44.2يف عام 2009م �إلى  %46.54يف عام 2010م مع بدء الت�صدير �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حيث ان
هوام�ش ربحية الت�صدير �أعلى من هوام�ش ربحية املبيعات املحلية ،وقد انخف�ض هام�ش الربح يف عام 2011م �إلى  %42.7نتيجة انخفا�ض املبيعات بن�سبة �أعلى
من انخفا�ض تكاليف املبيعات والتي تعود �إلى �إغالق خط االنتاج وزيادة تكاليف الإ�صالح وال�صيانة بالإ�ضافة �إلى زيادة اال�ستهالكات.
خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض هام�ش ربحية ال�شركة �إلى  %47.0مقارنة مع  %52.4للفرتة نف�سها يف عام 2011م ،نتيجة
لإنخفا�ض يف املبيعات يبلغ  %10.1وزيادة يف تكلفة املبيعات بن�سبة  %0.1الأمر الذي يعود بدوره �إلى زيادة يف اال�ستهالك بن�سبة  %30بالإ�ضافة �إلى تكاليف �إ�صالح
و�صيانة تبلغ  2.4مليون ريال.

هامش الربح اإلجمالي الموحد لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججهام�ش الربح الإجمايل املوحد ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

2011م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2012م

املبيعات

49.661

365.958

337.378

84.107

71.602

تكلفة املبيعات

()44.939

()290.731

()262.122

()65.771

()59.016

الربح الإجمايل

4.722

75.227

75.256

18.336

12.586

هام�ش الربح

%9.51

%20.56

%22.31

%21.80

%17.58

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغ الربح الإجمايل  ،% 9.5و ،% 20.6و ،% 22.3و %17.6من املبيعات خالل الأعوام 2009م و2010م و2011م وللفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س
2012م على التوايل.
ارتفع هام�ش الربح خالل عام 2010م حيث ميثل عام 2010م �أول عام انتاج كامل ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،وقد ارتفع هام�ش الربح يف عام 2011م
حيث انخف�ضت تكلفة املبيعات بن�سبة �أعلى من انخفا�ض املبيعات.
انخف�ض هام�ش الربح خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م مقارنة بالفرتة نف�سها يف عام 2011م نتيجة احلظر املفرو�ض على الت�صدير الذي
�أجرب �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �شراء الكلنكر من موردين حمليني ،الأمر الذي زاد من تكلفة مبيعاتها.
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 8 88 -88 -8مصاريف البيع والتسويق

مصاريف البيع والتسويق الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججتفا�صيل م�صاريف البيع والت�سويق املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

رواتب ومزايا موظفني

2.049

1.585

1.548

529

414

ا�ستهالك

2.249

1.969

1.535

11

61

�أخرى

780

1.028

2.526

569

480

م�صاريف البيع والت�سويق

5.078

4.582

5.610

1.109

955

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

انخف�ضت م�صاريف البيع والت�سويق بن�سبة  %9.8يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م رغم �شمل م�صاريف بيع وت�سويق �شركة �أ�سمنت ال�شمالية (الأردن)
البالغة  1.5مليون .ويعود هذا الإنخفا�ض �إلى �إنخفا�ض يبلغ  1.5مليون ريال يف رواتب ومزايا املوظفني الناجت عن �إنخفا�ض يف رواتب ومزايا فريق املبيعات التي
ا�ستقطبته ال�شركة يف �أول �سنة �إنتاج جتاري والذي تكون من  24موظف ًا يف عام 2011م.
يف عام 2011م ،ارتفعت م�صاريف البيع والت�سويق بنحو  1.0مليون ريال (  ) % 22.4نتيجة الزيادة يف النفقات الأخرى مبقدار  1.4مليون ريال رغم انخفا�ض
الإهالك بنحو  0.4مليون ريال ( .) % 22.0
ومن ناحية �أخرى ،ظلت النفقات م�ستقرة خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م.

مصاريف البيع والتسويق غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججتفا�صيل م�صاريف البيع والت�سويق غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

رواتب ومزايا موظفني

2.049

602

857

212

194

ا�ستهالك

2.249

1.969

1.535

11

8

�أخرى

780

477

313

391

136

م�صاريف البيع والت�سويق

5.078

3.048

2.705

614

337

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

انخف�ضت م�صاريف البيع والت�سويق بنحو  2.0مليون ريال ( )% 40عام 2010م نتيجة انخفا�ض رواتب ومزايا موظفني بنحو  1.4مليون ريال ( )% 70.6الناجت
عن �إنخفا�ض يف رواتب ومزايا فريق املبيعات التي ا�ستقتبطه ال�شركة يف �أول �سنة �إنتاج جتاري.
ويف عام 2011م ،انخف�ضت م�صاريف البيع والت�سويق انخفا�ض ًا �آخر بلغ  0.3مليون ريال (  ) % 11.2وهو ما يرجع ا�سا�سي ًا �إلى انخفا�ض الإ�ستهالك امل�سجل
خالل العام ،حيث انخف�ض الإ�ستهالك مبا ي�ساوي  0.4مليون ريال (  ) % 22.0مقارنة بالعام ال�سابق.
وخالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت م�صاريف البيع والت�سويق بن�سبة  % 45.0لت�صل  0.3مليون ريال ،مقارنة بالفرتة ذاتها
خالل عام 2011م ،وهو ما يعود ا�سا�سي ًا �إلى االنخفا�ض الذي �شهدته امل�صاريف الأخرى.
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مصاريف البيع والتسويق الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججتفا�صيل م�صاريف البيع والت�سويق املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

رواتب ومزايا موظفني

-

983

797

228

250

�أخرى

-

551

2.108

267

368

م�صاريف البيع والت�سويق

-

1.534

2.905

495

618

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

يف عام 2011م ،ارتفعت م�صاريف البيع والت�سويق مبا ي�ساوي  1.4مليون ريال (  ) % 89.4نتيجة لإرتفاع يف نفقات الإعالن (امل�شمولة يف البنود الأخرى ) التي
بلغت  1.1مليون ريال.
خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م ،زادت م�صاريف البيع والت�سويق بنحو  % 24.8لي�صل �إلى  0.6مليون ريال مقارنة مببلغ  0.5مليون
ريال خالل الفرتة نف�سها من عام 2011م ،وترجع هذه الزيادة �أ�سا�سي ًا �إلى الزيادة يف تكلفة النقل التي ارتفعت من  0.09مليون ريال �إلى  0.2مليون ريال �سعودي
خالل الفرتة املذكورة.
 8 88 -88 -8مصاريف العمومية اإلدارية

مصاريف العمومية واإلدارية الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججم�صاريف العمومية والإدارية املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

3.446

رواتب ومزايا املوظفني

11.907

18.101

18.752

3.472

م�صاريف مكتبية

472

1.066

1.059

-

ا�ستهالكات

438

823

1.699

331

455

�أتعاب مهنية

461

801

3.856

430

485

�إيجار

133

594

796

141

142

ر�سوم حكومية

94

142

1.275

134

33

�أخرى

792

1.924

4.637

982

1.250

م�صاريف العمومية والإدارية

14.297

23.452

32.074

5.490

5.810

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

متثل رواتب ومزايا املوظفني جانب ًا رئي�سي ًا من امل�صاريف العمومية والإدارية ،حيث متثل  % 83.3و % 77.2و % 58.5من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية
يف الأعوام 2009م و2010م و2011م على التوايل ،مبتو�سط يبلغ  % 73.0خالل هذه الفرتة.
وقد ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية بنحو  9.2مليون ريال (  ) % 64.0يف عام 2010م ،لت�صل �إلى  23.5مليون ريال مقارنة مببلغ  14.3مليون ريال عام
2009م نتيجة بدء عمليات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ويف عام 2011م ،ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية مبا ي�ساوي  8.6مليون ريال (  ) % 36.8لت�صل �إلى  32.1مليون ريال مقارنة بنحو  23.5مليون ريال
عام 2010م ،وهو ما يعود ا�سا�سي ًا �إلى ارتفاع الأتعاب املهنية التي زادت مبقدار  3.0مليون ريال والنفقات الأخرى التي زادت بنحو  2.7مليون ريال مقارنة بالعام
ال�سابق.
ويف الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية لنحو  0.3مليون ريال (  ) % 5.8لت�صل �إلى  5.8مليون ريال مقارنة بنحو
 5.5مليون ريال خالل الفرتة ذاتها يف عام 2011م.
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مصاريف العمومية واإلدارية غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججم�صاريف العمومية والإدارية غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2011م

2012م

2011م

رواتب ومزايا املوظفني

11.907

14.840

16.081

2.793

2.772

م�صاريف مكتبية

472

887

1.059

414

190

ا�ستهالكات

438

823

1.436

331

402

�أتعاب مهنية

461

456

3.512

358

351

�إيجار

133

515

678

124

93

ر�سوم حكومية

94

122

479

129

31

�أخرى

792

938

2.321

326

776

م�صاريف العمومية والإدارية

14.297

18.582

25.565

4.476

4.615

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ت�شمل امل�صاريف العمومية والإدارية ا�سا�سي ًا رواتب ومزايا املوظفني التي متثل  % 83.3و % 79.9و % 62.9من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية خالل
الأعوام 2009م و2010م و2011م على التوايل� ،أي مبتو�سط يبلغ  % 75.3خالل تلك الفرتة .وخالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،متثل رواتب
ومزايا املوظفني  % 60.1من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية مقارنة بن�سبة  % 62.4خالل الفرتة ذاتها يف عام 2011م.
يف عام 2010م ،زادت امل�صاريف العمومية والإدارية بنحو  4.3مليون ريال ( )% 30.0حيث زادت رواتب ومزايا املوظفني بحوايل  2.9مليون ريال ()% 24.6
مقارنة بعام 2009م ،كما ودفعت ال�شركة خالل هذه الفرتة �أتعاب ًا مهنية يف حدود  0.5مليون ريال.
يف عام 2011م ،زادت امل�صاريف العمومية والإدارية مبقدار  7.0مليون ريال ( )% 37.6نتيجة حتمل ال�شركة �أتعاب ًا مهنية قدرها  3.5مليون ريال ،ترتبط بر�سوم
و�أبحاث ال�سوق يف الأردن .وف�ض ًال عما �سبق ،زادت الرواتب بنحو  1.2مليون ريال ( ،) % 8.4حيث زادت من  14.8مليون ريال �إلى  16.0مليون ريال ،كما
ارتفعت امل�صاريف الأخرى مبا ي�ساوي  1.4مليون ريال (.) % 147.4
وبالن�سبة لفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،ظل معدل زيادة م�صاريف البيع والت�سويق ثابت ًا بنحو  0.1مليون ريال �سعودي ( .) % 3.1

مصاريف العمومية واإلدارية الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججم�صاريف العمومية والإدارية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب و2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي
م�صاريف العمومية والإدارية

2009م
-

2010م
4.870

2011م
6.508

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م
1.041

2012م
1.196

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مبقدار  1.6مليون ريال (  )% 33.7يف عام 2011م ،وبنحو  0.2مليون ريال يف فرتة
الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م .وترجع هذه الزيادة يف امل�صاريف العمومية والإدارية خالل هذه الفرتة �أ�سا�سي ًا �إلى الزيادة يف الرواتب املدفوعة
للموظفني.
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 8 88 -88 -8مصاريف التمويل
لودجودججم�صاريف التمويل املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2012م
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

2011م

2011م

2012م

م�صاريف متويل

17.874

15.065

20.089

4.580

1.961

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ترتبط م�صاريف التمويل مبرابحات ق�صرية الأجل ح�صلت عليها ال�شركة من بنوك جتارية حملية لتمويل ر�أ�س املال العامل ،وقر�ض طويل الأجل من �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودية ح�صلت عليهم ال�شركة يف نهاية عام 2009م.
يف عام 2010م ،بلغ املبلغ القائم يف املرابحات ق�صرية الأجل  469.4مليون ريال ،كما وبلغ املبلغ القائم يف قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي 200.0
مليون ريال .تراجعت م�صاريف التمويل يف عام 2010م ب�سبب تخفي�ض يف مرابحات ق�صرية الأجل نتيجة انخفا�ض املبلغ القائم يف املرابحات ق�صرية الأجل
مبقدار  31.7مليون ريال ،حيث انخف�ض من  469.4مليون ريال يف عام 2009م� ،إلى  437.8مليون ريال يف عام 2010م .ومل يكن هناك تغري يف قر�ض �صندوق
التنمية خالل هذه الفرتة.
يف عام 2011م ،ارتفعت م�صاريف التمويل بنحو  5.0مليون ريال (  ،) % 33.3نتيجة الرتفاع يف الت�سهيالت التي ح�صلت عليها ال�شركة من  637.8مليون ريال
بنهاية عام 2010م �إلى  765.0مليون ريال بنهاية عام 2011م .وبلغ الر�صيد القائم كما يف  31دي�سمرب 2011م للمرابحات ق�صرية الأجل  330.0مليون ريال،
ولقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية  430.0مليون ريال .وخالل هذه الفرتة ،ح�صلت ال�شركة على قر�ض جت�سريي يبلغ  85.0مليون ريال مت احل�صول عليه من
البنك العربي الوطني وقد �سحبت ال�شركة مبلغ  230.0مليون ريال �إ�ضايف من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية .وقد تال�شت هذه الزيادة يف م�صاريف التمويل
جزئي ًا نتيجة االنخفا�ض يف املرابحات ق�صرية الأجل مبقدار  102.8مليون ريال.
وبالن�سبة لفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ضت م�صاريف التمويل بنحو  2.6مليون ريال لت�صل �إلى حوايل  2.0مليون ريال مقارنة مببلغ
 4.6مليون ريال خالل الفرتة نف�سها املنتهية يف عام 2011م.
بلغ �إجمايل القرو�ض القائمة يف  31مار�س 2012م نحو  790.0مليون ريال ،على النحو التايل:
  -مرابحات ق�صرية الأجل تبلغ  300.0مليون ريال.  -قر�ض جت�سريي يبلغ  85.0مليون ريال.  -قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية يبلغ  405.0مليون ريال. 8 88 -88 -8اإليرادات األخرى
لودجودججتفا�صيل االيرادات الأخرى لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2012م

2011م

مطالبات جمركية

-

8.762

986

-

-

مطالبات ت�أمني

-

-

6.135

-

-

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�أت ومعدات

-

5.633

431

3

113

فروقات عملة �أجنبية

2.754

2.616

3.363

326

23

ودائع لأجل

596

157

-

-

-

�أخرى

1.905

726

2.926

770

518

الإيرادات الأخرى (املوحدة)

5.255

17.894

13.841

1.099

654

�شركة ا�سمنت منطقة ال�شمالية

5.255

18.062

12.932

479

616

�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

-

()168

910

620

38

الإيرادات الأخرى (املوحدة)

5.255

17.894

13.842

1.099

654

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وغري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م ،والقوائم املالية املوحدة ل�شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م،

111

بلغ �إجمايل الإيرادات الأخرى  ،% 1.2و ،% 2.0و % 2.4من �إجمايل املبيعات يف الأعوام 2009م و2010م و2011م على التوايل ،كما بلغ  % 0.4خالل فرتة
الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2010م ،حيث بلغت الإيرادات الأخرى ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية وحدها معظم الإيرادات الأخرى خالل هذه الفرتة.
مثلت فروقات العملة الأجنبية يف عام 2009م % 52.4 ،من �إجمايل الإيرادات الأخرى ،وقد مت احل�صول على تلك املكا�سب من تعامالت مع �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) وموردين �أجانب لقطع الغيار واملاكينات.
ارتفعت الإيرادات الأخرى يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م مببلغ  12.6مليون ريال نتيجة الرتفاع املطالبات اجلمركية مببلغ  8.8مليون ريال امل�سرتدة من
م�صلحة اجلمارك عن الأعوام ال�سابقة ،وعن مكا�سب ناجتة من بيع �أر�ض �إلى احلكومة من اجل �إن�شاء طريق.
انخف�ضت الإيرادات الأخرى يف عام 2011م مببلغ  4.1مليون ريال ا�سا�سي ًا نتيجة لعدم وجود اي مطالبات جمركية م�سرتدة يف عام 2011م .وجتدر الإ�شارة ان
هذه الإيرادات حمددة غري متكررة على مدى ال�سنوات .وقد حت�سن هذا االنخفا�ض جزئي ًا نتيجة مطالبات ت�أمني على خ�سارة املبيعات نتيجة �إغالق امل�صنع تبلغ
 6.1مليون ريال.
 8 88 -88 -8الزكاة والضرائب
دفعت ال�شركة م�ستحقات الزكاة عن ال�سنوات من عام 2006م2011-م �إلى م�صلحة الزكاة والدخل .قدرت قيمة م�ستحقات الزكاة يف عام 2006م مببلغ  12مليون
ريال ومت تخفي�ضها الحقا �إلى  8.9مليون ريال بناء على قرار جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية .وقامت ال�شركة با�ستئناف قرار جلنة االعرتا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية �أمام اللجنة اال�ستئنافية وطلبت خف�ض امل�ستحق الزكوي عن العام 2006م ،ومل ي�صدر �أي قرار يف ذلك من قبل اللجنة اال�ستئنافية
حتى تاريخ هذه الن�شرة .هذا وقد قامت ال�شركة بتقدمي كفالة بنكية مببلغ وقدرة  8.9مليون ريال ل�صالح م�صلحة الزكاة والدخل.
وحاليا ال يوجد �أي نزاعات �أو مطالبات تتعلق بالزكاة.
وفيما يتعلق ب�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) فهي تخ�ضع ل�ضريبة قدرها .%14
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المركز المالي الموحد لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املركز املايل املوحد ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف 31
مار�س
2012م

2011م

جمموع املوجودات املتداولة

307.289

311.024

391.280

402.909

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.292.976

1.256.823

1.867.991

1.932.704

جمموع املوجودات

1.600.265

1.567.847

2.259.271

2.335.612

جمموع املطلوبات املتداولة

540.614

562.830

453.352

488.771

جمموع املطلوبات غري املتداولة

201.985

169.450

353.680

354.238

جمموع حقوق امل�ساهمني
(مبا يف ذلك حقوق الأقلية)

857.666

835.566

1.452.239

1.492.603

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.600.265

1.567.847

2.259.271

2.335.612

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

مل يكن هناك اختالف كبري يف جمموع املوجودات يف عام 2010م مقارنة مع عام 2009م ،حيث انخف�ض جمموع املوجودات بن�سبة  %2خالل هذه الفرتة .انخف�ضت
املوجودات غري املتداولة بنحو  36.2مليون ريال لت�صل �إلى  1.256.8مليون ريال يف عام 2010م نتيجة انخفا�ض يف م�شاريع حتت التنفيذ الناجتة عن ا�ستكمال
م�صنع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
ارتفعت املطلوبات املتداولة بنحو  22.2مليون ريال يف عام 2010م لت�صل �إلى  562.8مليون ريال مقارنة بنحو  540.6مليون ريال يف عام 2009م .يعود �أ�سا�سي ًا
هذا الإرتفاع �إلى ارتفاع يف توزيعات �أرباح م�ستحقة تبلغ  25.6مليون ريال ومتثل التوزيعات البالغة  0.85ريال لل�سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م والتي مت دفعها بالكامل يف عام 2011م.
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ويف عام 2010م ،انخف�ضت املطلوبات غري املتداولة بنحو  32.5مليون ريال لت�صل �إلى  169.5مليون ريال مقارنة بنحو  202.0مليون ريال يف عام 2009م ،ويعود
ذلك �أ�سا�سي ًا �إلى �إنخفا�ض قر�ض طويل الآجل امل�ستحق ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  33.5مليون ريال حيث مت نقله �إلى االثني ع�شر �شهر ًا التالية
بالن�سبة احلالية الواردة يف املطلوبات املتداولة.
ارتفع جمموع املوجودات يف عام 2011م مببلغ  691.4مليون ريال حيث:
 ارتفعت املوجودات املتداولة بنحو  80.2مليون ريال نتيجة ارتفاع يف النقد وما يف �أحكامه مببلغ  79.9مليون ريال.
 ارتفعت املوجودات غري املتداولة بنحو  611.2مليون ريال لت�صل �إلى  1.868مليون ريال مقارنة مع  1.256.8مليون ريال يف عام 2010م ،وذلك
نتيجة �شهرة تبلغ  506.1مليون ريال ،والتي زادت نتيجة عملية التوزيع واال�ستحواذ لأ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ( ف�ض ًال راجع ق�سم
"�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية") وارتفاع يبلغ  128.9مليون ريال يف امل�شاريع حتت التنفيذ الناجتة عن بدء �إن�شاء خط الإنتاج الثاين.
يف عام 2011م ،انخف�ضت املطلوبات املتداولة مبا ي�ساوي  109.5مليون ريال لت�صل �إلى  453.4مليون ريال ،ويرجع ذلك �إلى انخفا�ض يف بند دائنون وم�صاريف
م�ستحقة ومطلوبات �أخرى بنحو  25.4مليون ريال نتيجة انخفا�ضات احل�سابات التجارية الدائنة ،وانخفا�ض القرو�ض ق�صرية الأجل بنحو  56.3مليون ريال
لت�صل �إلى  415.0مليون ريال بنهاية عام 2011م .زادت املطلوبات غري املتداولة بنحو  184.2مليون ريال لت�صل �إلى  353.6مليون ريال مقارنة بنحو 169.5
مليون ريال يف عام 2010م ،حيث ح�صلت ال�شركة على مبلغ  264.0مليون ريال �إ�ضايف من حد االئتمان املتاح من �صندوق التنمية ال�صناعية ،والبالغ 463.5
مليون ريال.
يف عام 2011م ،ارتفعت جمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية بنحو  616.7مليون ريال حيث دفع امل�ساهمون احلاليون القيمة الإ�سمية املتبقية من ر�أ�س املال
التي تبلغ  600مليون ريال ومت ر�سملة  60مليون �سعودي من االحتياطي النظامي و�إ�صدار  6مليون �سهم جديد.
يف  31مار�س 2012م ،ارتفع جمموع املوجودات بنحو  76.3مليون ريال .يعود هذا الإرتفاع �أ�سا�سي ًا �إلى زيادة يف املوجودات غري املتداولة تبلغ  64.7مليون ريال
والتي متثل �أ�سا�سي ًا ارتفاع يبلغ  53.4مليون ريال يف م�شاريع حتت التنفيذ وذلك نتيجة الإن�شاءات امل�ستمرة يف اخلط الثاين.
ارتفع �إجمايل املطلوبات املتداولة مببلغ  35.4مليون ريال لي�صل �إلى  488.8مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،ويعود هذا الإرتفاع �أ�سا�سي ًا �إلى زيادة القرو�ض
ق�صرية الأجل بنحو  25.0مليون ريال �سعودي لت�صل �إلى  440.0مليون ريال يف  31مار�س 2012م.

المركز المالي غير الموحد لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املركز املايل غري املوحد ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

جمموع املوجودات املتداولة

246.806

207.642

212.887

214.686

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.334.982

1.348.759

1.948.904

2.018.937

جمموع املوجودات

1.581.788

1.556.401

2.161.791

2.233.624

جمموع املطلوبات املتداولة

522.137

551.722

432.687

464.497

جمموع املطلوبات غري املتداولة

201.985

169.450

353.680

354.238

جمموع حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.414.889

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.581.788

1.556.401

2.161.791

2.233.624

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م
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المركز المالي الموحد لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججملخ�ص املركز املايل املوحد ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

جمموع املوجودات املتداولة

66.396

105.832

178.399

187.846

جمموع املوجودات غري املتداولة

235.192

244.482

236.264

233.338

جمموع املوجودات

301.588

350.314

414.663

421.184

جمموع املطلوبات املتداولة

284.368

17.107

51.530

47.997

جمموع املطلوبات غري املتداولة

-

-

-

-

جمموع حقوق امل�ساهمني

17.220

333.207

363.133

373.187

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

301.588

350.314

414.663

421.184

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م
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الموجودات المتداولة الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املوجودات املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

النقد وما يف حكمه

153.719

63.669

143.541

160.577

الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

35.353

39.317

45.921

57.905

خمزون

118.218

208.038

201.818

184.427

جمموع املوجودات املتداولة

307.289

311.024

391.280

402.909

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

مثلت املوجودات املتداولة كن�سبة من �إجمايل املوجودات  % 19.2و %19.8و %17.3و %17.3خالل الأعوام 2009م و2010م و2011م وفرتة الأ�شهر الثالثة
املنق�ضية يف  31مار�س 2012م على التوايل ،مبتو�سط  % 18.4خالل تلك الفرتة.

الموجودات المتداولة غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املوجودات املتداولة غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

النقد وما يف حكمه

124.103

36.403

48.868

56.631

الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

24.762

23.076

31.902

39.840

خمزون

97.942

148.163

132.117

118.215

جمموع املوجودات املتداولة

246.807

207.642

212.887

214.686

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

114

بلغت املوجودات املتداولة كن�سبة من �إجمايل املوجودات  % 15.6و % 13.3و % 9.8و % 9.6خالل الأعوام 2009م و2010م و2011م وفرتة الأ�شهر الثالثة
املنق�ضية يف  31مار�س 2012م على التوايل ،مبتو�سط  % 12.1خالل تلك الفرتة.
انخف�ض �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  39.2مليون ريال (  ) % 15.9لي�صل �إلى  207.6مليون ريال يف عام 2010م مقارنة بنحو  246.8مليون ريال خالل
عام 2009م ،وذلك نتيجة:
  ارتفع املخزون يف عام 2010م مبا ي�ساوي  50.2مليون ريال ،وهو ما يرجع يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف خمزون الب�ضائع امل�صنعة مبقدار  40.2مليون
ريال وذلك نظرا لزيادة التوقعات يف خمزون الب�ضائع امل�صنعة مبقدار  33.0مليون ريال يف عام 2010م والذي مت ت�سويته يف عام 2011م ،حيث زاد
خمزون قطع الغيار مبا قدره  13.3مليون ريال وانخف�ض خمزون املواد اخلام مبا قدره  5.6مليون ريال .بلغ متو�سط املخزون  159يوم ًا من تكلفة
املبيعات يف عام 2010م ،مقابل  138يوم ًا من تكلفة املبيعات يف عام 2009م.
  انخف�ض النقد وما يف حكمه بنحو  87.7مليون ريال لي�صل �إلى  36.4مليون ريال يف عام 2010م.
انخف�ض �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  5.2مليون ريال (  ) % 2.6لي�صل �إلى  212.9مليون ريال يف عام 2011م ،مقارنة بنحو  207.6مليون ريال خالل
عام 2010م ،وذلك نتيجة ملا يلي:
  يف عام 2011م ،انخف�ض املخزون الكلي مبقدار  16.0مليون ريال نتيجة االنخفا�ض البالغ  37.7مليون ريال يف خمزون الب�ضائع امل�صنعة واالنخفا�ض
البالغ  11.1مليون ريال يف خمزون املواد اخلام ،وهو ما تال�شى جزئي ًا نتيجة الزيادة البالغة  32.7مليون ريال يف خمزون قطع الغيار .بلغ متو�سط
املخزون  235يوم ًا من تكلفة املبيعات عام 2011م مقابل  159يوم ًا من تكلفة املبيعات عام 2010م .ثمة فروقات ملمو�سة يف ما يتعلق بقيمة املخزون
بلغت  33مليون ريال يف عام 2010م ،مت ت�صحيحه عام 2011م.
  يف عام 2011م ،زادت الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا مببلغ  8.8مليون ريال ،حيث ارتفعت من  23.0مليون ريال يف عام 2010م �إلى
 31.9مليون ريال يف عام 2011م ،وذلك نتيجة الزيادة البالغة  2.5مليون ريال يف الدفعات املقدمة ،ومبلغ  6.1مليون ريال املدين نظري مطالبة
الت�أمني الناجتة عن الإغالق الق�سري .وبلغ متو�سط احل�سابات التجارية املدينة � 6أيام من املبيعات عام  ،2011مقارنة بيومني من املبيعات خالل عام
 .2010وتقوم ال�شركة ب�صفة �أ�سا�سية بالبيع نقد ًا.
  كما زاد النقد وما يف حكمه بنحو  12.5مليون ريال لي�صل �إلى  48.9مليون ريال.
وف�ض ًال عما �سبق ،زاد �إجمايل املوجودات املتداولة ب�شكل بنحو  1.8مليون ريال (  ) % 0.8لي�صل �إلى  214.7مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،مقارنة بنحو
 212.9مليون ريال يف عام 2011م،وذلك نتيجة ملا يلي:
  يف  31مار�س 2012م ،زادت الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا بنحو  7.9مليون ريال ،وهو ما يرجع يف املقام الأول للزيادة البالغة 3.5
مليون ريال يف الذمم التجارية والزيادة البالغة  3.8مليون ريال يف امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا وغريها من املبالغ املدينة .بلغ متو�سط مبالغ الذمم
التجارية � 10أيام من املبيعات يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م مقابل � 6أيام من املبيعات خالل عام 2011م.
  يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض �إجمايل املخزون لي�صل �إلى  118.2مليون ريال مقارنة مببلغ  132.1مليون ريال بنهاية عام 2011م ،ويرجع هذا يف
املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف خمزون املواد اخلام بنحو  4.5واالنخفا�ض يف خمزون قطع الغيار البالغ  9.5مليون ريال .وبلغ متو�سط املخزون 278
يوم ًا من تكلفة املبيعات يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،مقابل  235يوم ًا من تكلفة املبيعات خالل عام 2011م.
  كما زاد النقد وما يف حكمه بنحو  7.8مليون ريال لي�صل �إلى  56.6مليون ريال.

الموجودات المتداولة الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججملخ�ص املوجودات املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

النقد وما يف حكمه

29.616

27.267

94.673

103.947

الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

13.505

18.690

14.025

17.688

خمزون

23.276

59.875

69.701

66.211

جمموع املوجودات املتداولة

66.397

105.832

178.399

187.846

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغت املوجودات املتداولة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) كن�سبة من �إجمايل املوجودات  % 22.0و % 30.2و % 43.0و % 44.6خالل الأعوام 2009م و2010م
و2011م وفرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية يف  31مار�س 2012م على التوايل ،مبتو�سط  % 33.8خالل تلك الفرتة .وقد زادت الن�سبة من  % 30.2بنهاية عام 2010م
�إلى  % 44.6يف  31مار�س 2012م نتيجة الزيادة يف النقد وما يف حكمه.
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كما زاد �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  39.5مليون ريال ( )% 59.4لي�صل �إلى 105.8مليون ريال عام 2010م ،مقارنة بنحو  66.4مليون ريال خالل عام
2009م ،حيث:
  زادت الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا مبا ي�ساوي  5.2مليون ريال يف عام 2010م ،وهو ما يرجع ب�صفة �أ�سا�سية للزيادة يف الذمم
التجارية بنحو  1.0مليون ريال ،والزيادة وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا للموردين بنحو  5.2مليون ريال ،وقد انخف�ض جزئي ًا نتيجة االنخفا�ض البالغ
 1.5مليون ريال يف املوجودات املتداولة الأخرى.
  زاد املخزون مبا قيمته  36.6مليون ريال عام 2010م� ،إذ �صار امل�صنع يعمل بكامل طاقته ،وزادت ال�شركة من خمزونها من املواد اخلام والب�ضائع
امل�صنعة وقطع الغيار.
  انخف�ض النقد وما يف حكمه بنحو  2.3مليون ريال لي�صل �إلى  27.3مليون ريال.
وقد زاد �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  72.5مليون ريال (  ) % 68.6لي�صل �إلى  178.4مليون ريال يف عام 2011م ،مقارنة بنحو  105.8مليون ريال خالل
عام 2010م ،حيث:
  انخف�ضت الذمم التجارية وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا بنحو  4.7مليون ريال يف عام 2011م ،وهو ما يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض البالغ
 1.3مليون ريال يف الذمم التجارية واالنخفا�ض البالغ  0.8مليون ريال يف امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واالنخفا�ض الذي و�صل �إلى  2.7مليون ريال
يف املوجودات الأخرى.
  زاد املخزون مبا قيمته  9.9مليون ريال يف عام 2011م ،وبلغ متو�سط املخزونات  97يوم ًا من تكلفة املبيعات يف عام 2011م مقابل  75يوم ًا من تكلفة
املبيعات يف عام 2010م.
  كما زاد النقد وما يف حكمه بنحو  67.4مليون ريال لي�صل �إلى  94.7مليون ريال.
زاد �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  9.5مليون ريال (  ) %5.3لي�صل �إلى  187.9مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،مقارنة بنحو  178.4مليون للفرتة نف�سها
من عام 2011م ،حيث:





 زادت احل�سابات املدينة والدفعات املقدمة مبا ي�ساوي  3.7مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،نتيجة الزيادة البالغة  2.1مليون ريال يف الذمم
التجارية امل�ستلمة ،والزيادة البالغة  1.1مليون ريال يف امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا للموردين ،والزيادة بنحو  0.3مليون ريال يف النفقات املدفوعة
مقدم ًا.
 بلغ املخزون يف  31مار�س 2012م ما ي�ساوي  66.2مليون ريال .وبلغ متو�سط املخزون  102يوم ًا من تكلفة املبيعات يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف
 31مار�س 2012م ،مقابل  97يوم ًا من تكلفة املبيعات خالل عام 2011م.
 كما زاد النقد وما يف حكمه بنحو  9.3مليون ريال لي�صل �إلى  103.9مليون ريال.
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الموجودات غير المتداولة الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املوجودات غري املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2009م

2010م

2011م

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

1.016.762

1.217.994

1.192.852

1.182.589

ا�صول غري ملمو�سة

-

487

506.157

506.157

م�شاريع حتت التنفيذ

252.734

17.797

146.722

200.079

م�صاريف م�ؤجلة

23.480

20.545

22.260

43.878

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.292.976

1.256.823

1.867.991

1.932.704

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغت املوجودات غري املتداولة كن�سبة من �إجمايل املوجودات  % 80.8و % 80.2و % 82.7و % 82.7خالل الأعوام 2009م و2010م و2011م وفرتة الأ�شهر الثالثة
املنق�ضية يف  31مار�س 2012م على التوايل ،مبتو�سط  % 81.6خالل تلك الفرتة .ت�شمل املوجودات غري املتداولة املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات التي بلغ متو�سطها
 %75.2من �إجمايل املوجودات غري املتداولة خالل هذه الفرتة.
ومل يكن هناك اختالف كبري يف �إجمايل املوجودات غري املتداولة يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م حيث انخف�ضت بنحو  36.2مليون لت�صل �إلى 1.256.8
مليون ريال يف عام 2010م .يعود هذا الإنخفا�ض �أ�سا�سي ًا �إلى انخفا�ض يف م�شاريع حتت التنفيذ الناجتة عن ا�ستكمال م�صنع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
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�أما يف عام 2011م ،ارتفعت املوجودات غري املتداولة بنحو  604.5مليون ريال لت�صل �إلى  1.868مليون ريال مقارنة مع 1.256.8مليون ريال يف عام 2010م،
وذلك نتيجة �شهرة تبلغ  506.1مليون ريال ،والتي زادت نتيجة عملية التوزيع واال�ستحواذ لأ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) (ف�ض ًال راجع ق�سم "�شركة
ا�سمنت املنطقة ال�شمالية") .تبلغ ال�شهرة الناجتة عن عملية التوزيع واال�ستحواذ لأ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  381.8مليون ريال وهي متثل الفارق
بني قيمة �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بناء على �سعر اال�ستحواذ البالغ  2.74دينار �أردين (ما يعادل  14.58ريال) والقيمة الإ�سمية لل�سهم البالغة
دينار �أردين واحد (اي ما يعادل  5.32ريال) .اما الباقي فيمثل  16.3مليون ريال ناجت عن عملية �شراء  %3.19من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من
بور�صة ع ٌمان ومبلغ  45مليون ريال تخ�ص حقوق امللكية غري امل�سيطرة ومبلغ  66مليون ريال ناجتة عن �إعادة قيا�س ح�صة حقوق امللكية التي كانت متلكها ال�شركة
قبل تاريخ اال�ستحواذ مبا�شرة �إلى القيمة العادلة لها .ووفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها� ،ستقوم ال�شركة بتحديد �سعر ال�شراء ل�صفقة �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) يف العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2012م.
لودجودجج تفا�صيل الأ�صول غري امللمو�سة
ال�شهرة
(ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم
اال�ستحواذ على  %75من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)

41.250.000

381.843.000

الأ�سهم التي مت �شرائها من ال�سوق

1.756.000

16.254.941

�إعادة تقييم الأ�سهم اململوكة من ال�شركة

7.150.000

66.186.120
()2.810.273

تكاليف الت�سجيل
ح�صة حقوق الأقلية التي كانت متلكها ال�شركة قبل تاريخ الإ�ستحواذ

4.844.000

44.684.148

جمموع الأ�صول غري املمو�سة

55.000.000

506.157.936

امل�صدر :ال�شركة

لودجودججتفا�صيل املمتلكات والآالت واملعدات لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

�ألف ريال �سعودي

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

ارا�ضي

18.519

30.386

20.515

20.753

مباين

389.896

444.164

448.971

445.531

�آالت ومعدات

591.479

719.856

705.495

692.319

�سيارات

6.235

6.134

6.991

7.262

اثاث ومفرو�شات

10.003

15.596

9.709

15.643

�آبار املياه

631

1.859

1.171

1.081

جمموع املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات

1.016.762

1.217.994

1.192.852

1.182.589

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

تظهر املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات ب�سعر التكلفة خم�صوم ًا منها اال�ستهالكات املرتاكمة .وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية ،اما م�صاريف
التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجرى احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت.
ان احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي على النحو التايل:
املباين :من  13حتى � 40سنة.
�آالت ومعدات :من  5حتى � 20سنة.
�سيارات� 4 :سنوات.
اثاث ومفرو�شات� 5 :سنوات.
�آبار املياه� 5 :سنوات.
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الموجودات غير المتداولة غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املوجودات غري املتداولة غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
م�شاريع حتت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة
امل�ستحق من �شركات تابعة
جمموع املوجودات غري املتداولة

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
957.387
974.422
1.011.100
791.991
283.921
17.204
146.407
17.374
23.205
22.260
20.545
23.480
30.859
52.497
259.994
1.948.904
1.348.759
1.334.982

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
950.042
801.134
199.772
43.878
24.111
2.018.937

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ارتفع �إجمايل املوجودات غري املتداولة بنحو  13.8مليون ريال (  ) % 21.1لي�صل �إلى  1.348.8مليون ريال عام 2010م ،مقارنة بنحو  1.334.8مليون ريال
خالل عام 2009م ،وذلك نتيجة ما يلي:
  ت�شمل املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات ب�صفة رئي�سية على وحدة �إنتاج الكلنكر القائمة التابعة ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ( اخلط الأول ) وطاحونة
اال�سمنتـ وقد انخف�ضت املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بنحو  36.7مليون ريال (  ) % 3.7نتيجة الإ�ستهالك البالغ  55.7مليون ريال ،والذي تال�شى
ب�صفة جزئية نتيجة �صايف الإ�ضافات البالغة  19.0مليون ريال.
  ميثل اال�ستثمار يف �شركات زميلة ا�ستثمارا مبا�شرا وغري مبا�شر ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية عرب �شركات قاب�ضة وو�سيطة .وقد زاد اال�ستثمار يف
ال�شركات الزميلة (�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)) �إلى  283.9مليون ريال نتيجة اال�ستثمار الإ�ضايف البالغ  262.2مليون ريال ،الذي ا�ستثمرته
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،كجزء من زيادة ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بنحو  49.0مليون
دينار �أردين ،مق�سم على  49.0مليون �سهم ،تبلغ القيمة اال�سمية منها دينار ًا �أردني ًا واحد ًا .وقد تال�شى هذا املبلغ جزئي ًا مقابل املبالغ املدينة من
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حتت بند امل�ستحق من �شركات تابعة .وكما يف  31دي�سمرب 2010م ،متلكت �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية 50.0
مليون �سهم يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) متثل ما ن�سبته  %100.0من �أجمايل ا�صولها.
  ت�شمل امل�شاريع حتت التنفيذ يف الأعوام املالية 2009م و2010م الأعمال الإن�شائية املتبقية يف امل�صنع يف طريف ،واملكتب الرئي�سي ل�شركة �أ�سمنت
املنطقة ال�شمالية يف عرعر .وقد انخف�ضت امل�شاريع حتت التنفيذ بنحو  5.8مليون ريال (  ) % 25.1عام 2010م.
  ت�شمل امل�صاريف امل�ؤجلة خالل عامي 2009م و2010م باقي الأتعاب والر�سوم غري امل�ستهلكة اخلا�صة باحل�صول على قر�ض بقيمة  463.5مليون ريال
من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وف�ض ًال عما �سبق زاد �إجمايل املوجودات املتداولة بنحو  600.1مليون ريال ( )% 44.5لي�صل �إلى  1.948.9مليون ريال عام 2011م ،مقارنة بنحو 1.348.8
مليون ريال خالل عام 2010م ،وذلك نتيجة ما يلي:
  انخف�ضت املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات مبا ي�ساوي  17.0مليون ريال ( )% 1.7نتيجة الإ�ستهالك البالغ  51.5مليون ريال ،والذي تال�شى جزئي ًا
نتيجة �صايف الإ�ضافات البالغة  34.4مليون ريال.
  زاد الإ�ستثمار يف �شركة زميلة (�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)) مببلغ  508.0مليون ريال ،على النحو التايل:
  يف مايو 2011م ،وزعت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية  45.10مليون �سهم ،متثل  % 82.0من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)،
ك�أرباح عينية للم�ساهمني يف ال�شركة .وتبلغ القيمة الدفرتية لهذه الأ�سهم  240.0مليون ريال.
  يف �أغ�سط�س 2011م ،ا�ستحوذت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية  41.25مليون �سهم ،متثل  % 75.0من �إجمايل �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) مقابل مبلغ نقدي ي�ساوي  601.3مليون ريال( .ملزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع ق�سم "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية").
  كذلك قامت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ب�شراء نحو  1.756مليون �سهم من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة
عمان ب�سعر  2.92دينار �أردين لل�سهم ،ب�إجمايل  27.3مليون ريال.
  يف  31دي�سمرب 2011م ،امتلكت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية قرابة  50.2مليون �سهم ،متثل  % 91.2من �إجمايل �أ�سهم �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) .وقد قامت �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ب�إعادة تقييم هذه الأ�سهم و�سجلت عوائد �إعادة تقييم بلغت  66.1مليون ريال
�سعودي.
  كما �أدرجت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية ح�صتها من �أرباح عام 2011م يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،والبالغة قيمتها  56.4مليون
ريال ،يف قيمة ا�ستثمارها.
  ارتفعت م�شاريع حتت التنفيذ يف عام 2011م بنحو  129.0مليون ريال لت�صل �إلى  146.4مليون ريال مقارنة بنحو  17.4مليون ريال يف عام 2010م،
حيث بد�أت ال�شركة ا�ستثمارات لزيادة قدرتها على �إنتاج الكلنكر مبقدار ( )3.000طن �إ�ضايف يف اليوم (خط الإنتاج الثاين).
  ت�شمل م�صاريف م�ؤجلة يف عام 2011م باقي الأتعاب والر�سوم غري امل�ستهلكة اخلا�صة باحل�صول على قر�ض بقيمة  463.5مليون ريال من �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودية.
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ويف  31مار�س 2012م ،ارتفعت املوجودات غري املتداولة مبا ي�ساوي  70.0مليون ريال ( )3.6%لت�صل �إلى  2.018.9مليون ريال ،مقارنة بنحو  1.948.9مليون
ريال بنهاية عام 2011م ،حيث:
  انخف�ضت املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات مبا ي�ساوي  7.3مليون ريال ( )% 0.7رغم ارتفاع يبلغ  6.1مليون ريال يف �صايف الإ�ضافات نتيجة الإ�ستهالك
البالغ  13.4مليون ريال.
  ارتفعت م�شاريع حتت التنفيذ مبا ي�ساوي  53.3مليون ريال لت�صل �إلى  199.8مليون ريال  ،مقارنة بنحو  146.4مليون ريال خالل الفرتة ال�سابقة،
وذلك نتيجة الإن�شاءات امل�ستمرة يف اخلط الثاين.
  قامت ال�شركة بدفع مبالغ قدرها  11.0مليون ريال من خالل ال�شركة التابعة والذي ميثل ن�صيبها من دفعة مقدمة لعقد �إعادة ت�أهيل مل�صنع الكبي�سة
يف العراق و�سي�صنف هذا املبلغ على �أنه ا�ستثمار.
  وت�شمل م�صاريف م�ؤجلة لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2012م مبلغ  21.2مليون ريال مرتبطة بقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ومبلغ
 22.7مليون ريال مرتبطة بتكلفة ال�صيانة امل�ؤجلة.

الموجودات غير المتداولة الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججملخ�ص املوجودات غري املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

5.663

243.573

235.465

232.547

�إ�ستثمار يف �شركة زميلة

-

-

-

-

م�شاريع حتت التنفيذ

229.529

423

315

308

م�صاريف م�ؤجلة

-

487

484

484

ا�صول غري ملمو�سة

-

-

-

-

جمموع املوجودات غري املتداولة

235.192

244.482

236.264

233.338

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

يف عام 2010م ،ارتفع �إجمايل املوجودات غري املتداولة بنحو  9.3مليون ريال ( )% 3.9نتيجة ملا يلي:
  الزيادة يف املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات مبا ي�ساوي  237.9مليون ريال  ،نتيجة ا�ستكمال طاحونة �أ�سمنت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،واالنتقال
من امل�شاريع حتت التنفيذ .وتبلغ قدرة طاحونة �أ�سمنت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ( )3.000طن يومي ًا.
  �شهرة ال�شركة البالغة  0.5مليون ريال ،والتي ارتفعت نتيجة اال�ستحواذ على ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين .قامت �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن) ب�شراء ح�صة تبلغ  % 51.0يف ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين مببلغ  0.9مليون ريال .ومتتلك ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين حق
الو�صول �إلى روا�سب البوزوالن التي تُ�ستخدم يف ت�صنيع �أ�سمنت البوزوالين البورتالندي.
ويف عام 2011م ،انخف�ض �إجمايل املوجودات غري املتداولة بنحو  8.2مليون ريال ( )3.4%نتيجة ملا يلي:
  االنخفا�ض يف املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بنحو  8.1مليون ريال نتيجة الإ�ستهالك البالغ  13.5مليون ريال و�صايف الإ�ضافات البالغة  5.4مليون
ريال.
ويف  31مار�س 2012م ،انخف�ض �إجمايل املوجودات غري املتداولة بنحو  2.9مليون ريال ( )%1.2وهو ما يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى االنخفا�ض البالغ  3.0مليون
ريال يف املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات نتيجة اال�ستهالك.
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المطلوبات المتداولة الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املطلوبات املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

63.481

50.710

25.299

33.463

احل�سابات الدائنة لأطراف ذات �صلة

-

-

-

-

قرو�ض ق�صرية الأجل

469.402

471.283

415.000

440.000

25.697

-

-

الزكاة و�ضريبة الدخل

7.731

15.141

13.053

15.308

جمموع املطلوبات املتداولة

540.614

562.830

453.352

488.771

توزيعات �أرباح م�ستحقة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

بلغت املطلوبات املتداولة كن�سبة من �إجمايل املطلوبات  % 72.8و % 76.9و % 56.2و % 58.0خالل الأعوام 2009م و2010م و2011م وفرتة الأ�شهر الثالثة
املنق�ضية يف  31مار�س 2012م على التوايل ،مبتو�سط  % 66.0خالل تلك الفرتة.
ارتفعت املطلوبات املتداولة بنحو  22.2مليون ريال يف عام 2010م لت�صل �إلى  562.8مليون ريال مقارنة بنحو  540.6مليون ريال يف عام 2009م .يعود �أ�سا�سي ًا
هذا الإرتفاع �إلى ارتفاع يف توزيعات �أرباح م�ستحقة تبلغ  25.6مليون ريال ومتثل التوزيعات البالغة  0.85ريال لل�سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م والتي مت دفعها بالكامل يف عام 2011م.
يف عام 2011م ،انخف�ضت املطلوبات املتداولة مبا ي�ساوي  109.5مليون ريال لت�صل �إلى  453.4مليون ريال ،ويرجع ذلك �إلى انخفا�ض يف بند دائنون وم�صاريف
م�ستحقة ومطلوبات �أخرى بنحو  25.4مليون ريال نتيجة انخفا�ضات احل�سابات التجارية الدائنة ،وانخفا�ض القرو�ض ق�صرية الأجل بنحو  56.3مليون ريال
لت�صل �إلى  415.0مليون ريال بنهاية عام 2011م.
ارتفع �إجمايل املطلوبات املتداولة مببلغ  35.4مليون ريال لي�صل �إلى  488.8مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،ويعود هذا الإرتفاع �أ�سا�سي ًا �إلى زيادة القرو�ض
ق�صرية الأجل بنحو  25.0مليون ريال �سعودي لت�صل �إلى  440.0مليون ريال يف  31مار�س 2012م.

المطلوبات المتداولة غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املطلوبات املتداولة غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

46.335

44.444

9.355

14.664

احل�سابات الدائنة لأطراف ذات �صلة

-

-

-

-

قرو�ض ق�صرية الأجل

469.402

471.283

415.000

440.000

توزيعات �أرباح م�ستحقة

-

25.697

-

-

الزكاة و�ضريبة الدخل

6.400

10.298

8.333

9.833

جمموع املطلوبات املتداولة

522.137

551.722

432.687

464.497

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

يف عام 2010م ،ارتفعت املطلوبات املتداولة بنحو  29.6مليون ريال (  ) % 5.7لت�صل �إلى  551.7مليون ريال مقارنة بنحو  522.1مليون ريال عام 2009م ،وهو
ما يعود يف املقام الأول للأ�سباب التالية:
  ح�ص�ص التوزيعات �أرباح م�ستحقة والتي تبلغ  25.6مليون ريال متثل التوزيعات البالغة  0.85ريال لل�سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م والتي مت دفعها بالكامل يف عام 2011م.
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  الزيادة يف الزكاة و�ضريبة الدخل مبا ي�ساوي  3.9مليون ريال  ،مقارنة بالعام ال�سابق.
  زيادة القرو�ض الق�صرية الأجل بنحو  1.9مليون ريال لت�صل �إلى  471.3مليون ريال بنهاية عام 2010م ،وت�شمل القرو�ض الق�صرية الأجل ما يلي:
  دفعة ال�سداد احلالية من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية بقيمة  33.5مليون ريال.
  مرابحات ق�صرية الأجل بقيمة  437.8مليون ريال وهو قر�ض مبوجب عقد ت�سهيالت موافق لأحكام ال�شريعة اال�سالمية بحد اق�صى قدره 480
مليون ريال .وقد مت توقيع هذه االتفاقية يف  21مايو من عام 2011م ومت تعديلها الحقا يف  8نوفمرب 2011م.
يف عام 2011م ،انخف�ضت املطلوبات املتداولة مبا ي�ساوي  119.0مليون ريال (  ) % 21.6لت�صل �إلى  432.7مليون ريال ،ويرجع ذلك �إلى:





 انخفا�ض يف بند دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى بنحو  35.9مليون ريال نتيجة االنخفا�ضات البالغة  25.4مليون ريال يف احل�سابات
التجارية الدائنة ،واالنخفا�ضات البالغة  9.6مليون ريال يف امل�صاريف امل�ستحقة .بلغ متو�سط احل�سابات التجارية الدائنة � 3أيام من تكلفة املبيعات
خالل عام 2011م ،مقابل  35يوم ًا يف عام 2010م.
 انخفا�ض الزكاة و�ضريبة الدخل بنحو  2.0مليون ريال ( .) % 19.0
 انخفا�ض القرو�ض ق�صرية الأجل بنحو  56.3مليون ريال (  ) % 11.9لت�صل �إلى  415.0مليون ريال بنهاية عام 2011م ،وت�شمل القرو�ض ق�صرية
الأجل ما يلي:
  الن�سبة احلالية من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية بقيمة  80.0مليون ريال.
  مرابحات ق�صرية الأجل بقيمة  300.0مليون ريال.
  قر�ض جت�سريي بقيمة  35.0مليون ريال مت احل�صول عليه لتمويل �إن�شاء اخلط الثاين �إلى حني ا�ستكمال الطرح وحتمل م�صاريف مالية بتكلفة
تبلغ  %2فوق �سعر ال�سايبور .علما ب�أن ا�ستحقاق الدفع لهذا القر�ض �سيكون يف �أحد احلاالت التالية  )1( :بتاريخ � 30سبتمرب 2014م ( )2بعد
جمع متح�صالت الطرح ( )3يف حال زيادة ر�أ�سمال �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية.

ارتفع �إجمايل املطلوبات املتداولة مببلغ  31.8مليون ريال (  ) % 27.3لي�صل �إلى  464.5مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،وذلك نتيجة الأ�سباب التالية:
  زيادة بند دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى بنحو  5.3مليون ريال نتيجة الزيادة البالغة  5.9مليون ريال يف احل�سابات التجارية الدائنة،
والزيادة البالغة  2.2مليون ريال يف العمولة امل�ستحقة على املرابحات الق�صرية الأجل ،والتي حت�سنت جزئي ًا نتيجة االنخفا�ض البالغ  2.3مليون
ريال يف النفقات امل�ستحقة واالنخفا�ض البالغ  0.6مليون ريال يف املبالغ الدائنة الأخرى .بلغ متو�سط احل�سابات التجارية الدائنة  17يوم ًا من تكلفة
املبيعات خالل تلك الفرتة.
  زيادة الزكاة و�ضريبة الدخل بنحو  1.5مليون ريال ( .) % 18.0
  زيادة القرو�ض ق�صرية الأجل بنحو  25.0مليون ريال �سعودي لت�صل �إلى  440.0مليون ريال يف  31مار�س 2012م ،وت�شمل القرو�ض ق�صرية الأجل
ما يلي:
  الن�سبة القائمة من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية بقيمة  55.0مليون ريال ،وقد دفعت ال�شركة ق�سط ًا بقيمة  25.0مليون ريال كان م�ستحق ًا
يف يناير 2012م.
  مرابحات ق�صرية الأجل بقيمة  300.0مليون ريال.
  قر�ض جت�سريي بقيمة  85.0مليون ريال .وقد �سحبت ال�شركة مبلغ  50.0مليون ريال �إ�ضايف من هذا القر�ض لتمويل مدفوعات اخلط الثاين.
يف  17ابريل 2011م ،قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية مع البنك العربي الوطني من �أجل احل�صول على ت�سهيالت موافقة لل�شريعة الإ�سالمية جمموعها 958.125
مليون ريال حتل حمل االتفاقية ال�سابقة التي وقعتها ال�شركة مع البنك العربي الوطني وحتديد ًا اتفاقية التورق (القر�ض التج�سريي) والتعديالت التي متت على
ت�سهيالت التمويل ال�شرعية املوقعة يف  21مايو 2011م واملعدلة الحقا يف  8نوفمرب 2011م .وقد مت �ضمان هذا القر�ض مبوجب �سند لأمر مببلغ  958.125مليون
ريال والتنازل عن �أي قر�ض جديد يتم تقدميه من �صندوق التنمية ال�صناعية.

المطلوبات المتداولة الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججملخ�ص املطلوبات املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

24.302

12.151

16.795

18.799

احل�سابات الدائنة لأطراف ذات �صلة

260.066

113

30.015

23.723

قرو�ض ق�صرية الأجل

-

-

-

-

توزيعات �أرباح م�ستحقة

-

-

-

-

�ضريبة الدخل

-

4.842

4.720

5.475

جمموع املطلوبات املتداولة

284.368

17.107

51.530

47.997

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م
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ت�شمل املطلوبات املتداولة ب�صفة ا�سا�سي ًا احل�سابات الدائنة لأطراف ذات �صلة والدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى (�أي �شركة �أ�سمنت املنطقة
ال�شمالية).
يف عام 2010م ،انخف�ضت املطلوبات املتداولة مببلغ  267.2مليون ريال  ،لت�صل �إلى  17.1مليون ريال  ،وهو ما يعود يف املقام الأول �إلى عدم وجود م�ستحقات
للأطراف ذات ال�صلة ،حيث متت مقا�صة هذا املبلغ مع املبلغ امل�ستحق من �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية مقابل الزيادة يف ر�أ�س املال امل�ساهم ل�شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) .كما انخف�ضت احل�سابات الدائنة وامل�ستحقات بنحو  12.2مليون ريال عام 2010م لت�صل �إلى  12.2مليون ريال.
ويف عام 2011م ،زادت املطلوبات املتداولة بنحو  34.4مليون ريال (  ) % 201.2نتيجة الزيادة يف احل�سابات الدائنة بنحو  4.7مليون ريال ،والزيادة يف املبالغ
الدائنة للأطراف ذات ال�صلة بنحو  29.9مليون ريال .وترجع الزيادة يف املبالغ الدائنة للأطراف ذات ال�صلة يف عام 2011م �إلى �إعادة ت�صنيف املبالغ الدائنة
بعيد ًا عن احل�سابات الدائنة.
وبالن�سبة للأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،زادت احل�سابات الدائنة بنحو  2.0مليون ريال ،وانخف�ضت املبالغ الدائنة للأطراف ذات ال�صلة مبا يعادل
 6.3مليون ريال .ومن ثم انخف�ض �إجمايل املطلوبات املتداولة من  51.5مليون ريال �إلى  48.0مليون ريال.
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المطلوبات غير المتداولة الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص املطلوبات غري املتداولة املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

قر�ض طويل الآجل

200.000

166.500

350.000

350.000

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

1.985

2.950

3.680

4.238

جمموع املطلوبات غري املتداولة

201.985

169.450

353.680

354.238

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

لي�س ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �أي مطلوبات غري متداولة ،وترتبط جميع املطلوبات غري املتداولة ب�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية فقط.
مثلت القرو�ض طويلة الأجل  % 98.7من �إجمايل املطلوبات غري املتداولة خالل الفرتة 2009م2011-م وفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م.
يتمثل بند القرو�ض طويلة الأجل يف الت�سهيل االئتماين املقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ( املوقع يف  30يوليو 2007م) بحد يبلغ  463.5مليون ريال.
وقد مت احل�صول على هذا القر�ض لتمويل املدفوعات اخلا�صة باخلط الأول ،وهذا القر�ض م�ضمون برهن بنود املمتلكات والآالت واملعدات املرتبطة مب�صنع ال�شركة
يف طريف وجميع ال�شاحنات واملركبات .و�سيتم �سداد القر�ض على  14ق�سط ًا ن�صف �سنوي ،بد�أ يف � 15صفر 1432هـ (املوافق  20يناير 2011م ) .علما بان عقد
قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ي�شمل تعهدا بااللتزام باملحافظة على حد ادنى من توزيع االرباح ويقيد الإنفاق الر�أ�سمايل.
ويف عام 2010م ،انخف�ضت املطلوبات غري املتداولة بنحو  32.5مليون ريال (  ) % 16.1لت�صل �إلى  169.5مليون ريال مقارنة بنحو  202.0مليون ريال يف
عام 2009م ،وذلك نتيجة نقل مبلغ  33.5مليون ريال امل�ستحق ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �إلى االثني ع�شر �شهر ًا التالية بالن�سبة احلالية الواردة يف
املطلوبات املتداولة ،وزيادة �ضمانات نهاية اخلدمة بنحو  1.0مليون ريال.
ويف عام 2011م ،زادت املطلوبات غري املتداولة بنحو  184.2مليون ريال (  ) % 108.7لت�صل �إلى  353.6مليون ريال مقارنة بنحو  169.5مليون ريال يف عام
2010م ،حيث ح�صلت ال�شركة على مبلغ  264.0مليون ريال �إ�ضايف من حد االئتمان املتاح من �صندوق التنمية ال�صناعية ،والبالغ  463.5مليون ريال .وبلغ
�إجمايل القر�ض القائم اخلا�ص ب�صندوق التنمية ال�صناعية بنهاية عام 2011م  430.0مليون ريال ،متثل الن�سبة القائمة منها  80.0مليون ريال .وكذلك فقد
زادت تعوي�ضات نهاية اخلدمة بنحو  0.7مليون ريال خالل تلك الفرتة .علما انه مل يتم ا�صدار اي ادوات دين جديدة/او قائمة.
ويف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،زادت املطلوبات غري املتداولة بنحو  0.5مليون ريال ،لت�صل �إلى  354.2مليون ريال مقارنة بنحو 353.7
مليون ريال عام 2011م ،وذلك نتيجة الزيادة يف تعوي�ضات نهاية اخلدمة بنحو  0.5مليون ريال خالل تلك الفرتة.
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 8 88 -88 -8حقوق المساهمين وحقوق الملكية

حقوق المساهمين وحقوق الملكية الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودجججمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

ر�أ�س املال املدفوع

600.000

600.000

1.260.000

1.260.000

احتياطي نظامي

25.907

54.403

19.022

19.022

�أرباح م�ستبقاة

231.759

180.826

96.401

135.866

جمموع حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.414.889

حقوق الأقلية

-

337

76.816

77.714

جمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية

857.666

835.566

1.452.239

1.492.603

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودجججمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م
و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

ر�أ�س املال املدفوع

600.000

600.000

1.260.000

1.260.000

احتياطي نظامي

25.907

54.403

19.022

19.022

�أرباح م�ستبقاة

231.759

180.826

96.401

135.866

جمموع حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.414.889

حقوق الأقلية

-

-

-

-

جمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية

857.666

835.229

1.375.424

1.414.889

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

انخف�ضت ح�صة م�ساهمي �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية مبا يعادل  22.4مليون ريال ( )% 2.6لت�صل �إلى  835.3مليون ريال عام 2010م ،مقارنة بنحو
 857.6مليون ريال عام 2009م ،وذلك نتيجة ملا يلي:
  انخف�ضت الأرباح امل�ستبقاة لل�شركة بنحو  50.9مليون ريال (  ) % 22.0حيث �أف�صحت ال�شركة عن توزيعات قدرها  0.85ريال لكل �سهم ( 102.0
مليون ريال) عن �سنة 2010م وتوزيعات قدرها  1.70ريال لل�سهم ( 306.0مليون ريال) .وقد مت تعوي�ض تلك التوزيعات جزئي ًا من خالل الأرباح
البالغة  284.9مليون ريال يف عام 2010م.
  �أجرت ال�شركة حتوي ًال �إلى احتياطي قانوين بقيمة  28.5مليون ريال خالل العام ،وفق ًا للأنظمة ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية� .إذ يجب على
ال�شركة حتويل  %10.0من �أرباحها ال�سنوية �إلى االحتياطيات القانونية �إلى حني بلوغ تلك االحتياطيات  % 50.0من ر�أ�س املال املدفوع.
  مثل ر�أ�س املال امل�ساهم املدفوع  120.0مليون �سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت لكل �سهم ،مت دفع  % 50.0منها .ومل ي�شهد عام
2010م �أي تغري يف ر�أ�س املال امل�ساهم املدفوع ل�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية.
ارتفعت ح�صة م�ساهمي �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية مبا يعادل  540.2مليون ريال ( )% 64.7لت�صل �إلى 1.375.4مليون ريال عام 2011م مقارنة بنحو
 835.3مليون ريال عام 2010م ،وذلك نتيجة ملا يلي:
  يف عام 2011م ،بلغ �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع  1.260مليون ريال ،متثل  126.0مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل ،تبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم
منها  10.0رياالت .وقد زاد ر�أ�س املال امل�ساهم املدفوع لل�شركة مبقدار  660مليون ريال �سعودي خالل العام على النحو التايل:
  دفع امل�ساهمون احلاليون القيمة الإ�سمية املتبقية من ر�أ�س املال التي تبلغ  600مليون ريال ومت ر�سملة  60مليون �سعودي من االحتياطي النظامي
و�إ�صدار  6مليون �سهم جديد.
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انخف�ض االحتياطي النظامي بنحو  35.4مليون ريال لت�صل �إلى  19.0مليون ريال عام 2011م ،مقارنة مببلغ  54.4مليون ريال عام 2010م ،حيث قامت ال�شركة
بر�سملة  60.0مليون ريال من االحتياطيات ،وقد مت تعوي�ض ذلك جزئيا بف�ضل الأرباح البالغة  24.6مليون ريال.
انخف�ضت الأرباح امل�ستبقاة مبا ي�ساوي  84.4مليون ريال لت�صل �إلى  96.4مليون ريال يف عام 2011م ،مقارنة بنحو  180.8مليون ريال يف عام 2010م ،حيث
�أعلنت ال�شركة عن توزيع ح�صة �أرباح نقدية تبلغ  0.55ريال لكل �سهم �أي ب�إجمايل يبلغ  66.0مليون ريال ،وح�صة �أرباح عينية بقيمة  240.0مليون ريال متثل
 % 82.0من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
زادت ح�ص�ص امل�ساهمني بنحو  39.5مليون ريال ( )%2.9لت�صل �إلى  1.414.9مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،مقارنة بنحو
1.375.4مليون ريال يف عام 2011م وذلك نتيجة الزيادة يف الأرباح امل�ستبقاة بنحو  39.5مليون ريال (.)%40.9

حقوق المساهمين وحقوق الملكية الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودجججمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م
و2011م وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي نظامي
�أرباح م�ستبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية
جمموع حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
292.600
267.500
5.350
15.021
8.415
()1.802
54.954
56.955
13.672
362.575
332.870
17.220
559
337
363.134
333.207
17.220

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
292.600
16.099
63.902
372.601
586
373.187

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

ارتفعت ح�صة م�ساهمي �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مبا يعادل  315.7مليون ريال لت�صل �إلى  333.2مليون ريال يف عام 2010م ،مقارنة بنحو  17.2مليون
ريال يف عام 2009م ،وذلك نتيجة ملا يلي:
  مت ت�أ�سي�س �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عام 2007م بر�أ�س مال مدفوع يبلغ  1.8مليون ريال (ما يعادل  350.000دينار �أردين) والحقا ارتفع
�سعر �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إلى  5.3مليون ريال (مليون دينار �أردين) .وقد مت رفع ر�أ�س املال �إلى  267.5مليون ريال يف  1يوليو
2010م عن طريق �إ�صدار  49.0مليون �سهم �إ�ضايف بقيمة ا�سمية تبلغ دينار ًا �أردني ًا واحد ًا لكل �سهم (  5.35ريال) ،مبا يعادل  262.2مليون ريال.
  زادت االحتياطيات القانونية بنحو  10.2مليون ريال عام 2010م حيث تلتزم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بتحويل  % 10من �أرباحها ال�سنوية
�إلى االحتياطي النظامي �إلى حني و�صول هذا االحتياطي �إلى  % 50.0من ر�أ�س املال املدفوع.
  زادت الأرباح امل�ستبقاة مبا ي�ساوي  43.3مليون ريال (  ) % 316.6خالل تلك الفرتة.
ارتفعت ح�ص�ص امل�ساهمني بنحو  29.9مليون ريال لت�صل �إلى  363.1مليون ريال يف عام 2011م مقارنة بنحو  333.2مليون ريال خالل عام 2010م ،وذلك
نتيجة ما يلي:
  زاد ر�أ�س املال املدفوع ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مبقدار  25.1مليون ريال بعد �إ�صدار  5مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ دينار ًا �أردني ًا واحد ًا
�أي ما يعادل  5.3ريال كجزء من الطرح الأويل العام يف بور�صة ع ّمان يف �شهر مايو من العام 2011م.
  زادت االحتياطيات القانونية بنحو  6.6مليون ريال (  ) % 78.5عن طريق حتويل من الأرباح.
  انخف�ضت الأرباح امل�ستبقاة بنحو  2.0مليون ريال خالل العام نتيجة توزيع ح�صة �أرباح تبلغ  57.2مليون ريال ( 10.7مليون دينار �أردين).
  متتلك �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ح�صة ملكية تبلغ  % 51.0يف ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين متثل حقوق الأقلية يف ميزانية عام 2011م.
زادت ح�ص�ص امل�ساهمني بنحو  10.0مليون ريال ( )% 2.8لت�صل �إلى  373.2مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،مقارنة بنحو
 363.1مليون ريال يف عام 2011م ،وذلك نتيجة الزيادة يف الأرباح امل�ستبقاة بنحو  8.9مليون ريال ( )% 16.3والزيادة يف االحتياطي النظامي مبا قدره 1.1
مليون ريال (.)% 7.2
وال تخ�ضع �أي من ا�سهم ال�شركة �أو �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حلق اخليار .مل يتم اي تعديل على را�س املال لأي من ال�شركات التابعة خالل الفرتة.
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 8 88 -8تحليل التدفقات النقدية
التدفقات النقدية الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص التدفقات النقدية املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
�ألف ريال �سعودي
�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الإ�ستثمارية
�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة
النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م
2010م
2009م
217.451
247.655
187.644
()564.743
()24.719
()141.441
427.163
()312.985
()71.356
79.871
()90.049
()25.153
63.670
153.719
178.873
143.541
63.670
153.719

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م
2011م
72.638
54.754
()81.501
()25.375
25.899
()52.327
17.036
()22.948
143.541
63.670
160.577
40.721

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

زادت التدفقات النقدية الناجتة عن �أن�شطة الت�شغيل من  187.6مليون ريال يف عام 2009م �إلى  217.5مليون ريال يف عام 2011م ،وترجع تلك الزيادة �إلى �إدراج
نتائج �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف العامي 2010م و2011م.
ت�شمل التدفقات النقدية اال�ستثمارية خالل عام 2009م ا�سا�سي ًا على مدفوعات ُ�سددت للموردين لإن�شاء م�صنع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،الذي بد�أ
ت�شغيله التجريبي يف عام 2009م .كما ت�شمل التدفقات النقدية اال�ستثمارية لعام 2011م ولفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،بدرجة كبرية على
املدفوعات امل�سددة للموردين لإن�شاء اخلط الثاين ،املتوقع ا�ستكماله يف الف�صل الأخري من عام 2012م وكذلك املدفوعات امل�سددة ل�صفقة �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن).
متثل التدفقات النقدية التمويلية خالل الأعوام املالية 2009م2011-م ب�صفة رئي�سية �صايف التحرك يف التدفقات النقدية املرتبطة بالقرو�ض وح�ص�ص الأرباح.

التدفقات النقدية غير الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججملخ�ص التدفقات النقدية غري املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م
وللفرتة املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2009م

2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2011م

2011م

2012م

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الت�شغيلية

303.382

436.052

167.250

40.882

63.860

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الإ�ستثمارية

()16.590

()210.430

()790.306

()23.556

()81.097

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة التمويلية

()341.491

()313.322

635.521

()52.363

25.000

�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه

()54.699

()87.700

12.465

()35.037

7.763

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة

178.802

124.103

36.403

36.403

48.868

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

124.103

36.403

48.868

1.365

56.631

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

يف عام 2010م ،كان هناك �صايف تدفق نقدي خارج يبلغ  87.7مليون ريال  ،مقارنة ب�صايف التدفق النقدي اخلارج البالغ  54.7مليون ريال عام 2009م ،وقد زاد
�صايف التدفق النقدي اخلارج عام 2010م نتيجة ملا يلي:
  زاد التدفق النقدي الداخل بنحو  132.7مليون ريال ( )% 43.7لريتفع من  303.4مليون ريال يف عام 2009م �إلى  436.0مليون ريال يف عام
2010م ،وذلك نتيجة ملا يلي:
  الزيادة يف �صايف الدخل قبل ح�ساب خم�ص�صات واحتياطيات الزكاة بنحو  114.8مليون ريال ( )% 65.2لريتفع من  176.1مليون ريال يف
عام 2009م �إلى  290.9مليون ريال يف عام 2010م.
  التدفق النقدي اخلارج نتيجة الزيادة يف ر�أ�س املال العامل مبا ي�ساوي  52.5مليون ريال.
  الت�أثري ال�صايف ال�سلبي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية البالغ  9.8مليون ريال  ،مقارنة بالت�أثري الإيجابي البالغ  78.2مليون ريال يف عام
2009م.
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  االنخفا�ضات يف املبالغ امل�ستحقة من �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بقيمة  207.5مليون ريال  ،والتي مت ا�ستخدامها مقابل الزيادة يف ر�أ�س
املال املدفوع ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) .وقد بلغت املبالغ امل�ستحقة من �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) يف عام 2009م نحو 71.1
مليون ريال.
  تال�شت الزيادة يف التدفقات النقدية نتيجة �أن�شطة الت�شغيل بالتدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار ،التي زادت بنحو 193.8مليون ريال،
لرتتفع من  16.6مليون ريال يف عام 2009م �إلى  210.4مليون ريال يف عام 2010م .ا�شتمل التدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار على:
  ا�ستثمار  262.2مليون ريال يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من خالل االكتتاب يف  49.0مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ دينار ًا �أردنياً
واحد ًا لكل �سهم ( 5.3ريال) ،وزيادة ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من  5.4مليون ريال �إلى  267.5مليون ريال عن طريق
�إ�صدار هذه الأ�سهم.
  النفقات الر�أ�سمالية البالغة  14.8مليون ريال.
  التدفقات النقدية الداخلة البالغة  7.2مليون ريال عند بيع املوجودات.
  انخف�ض التدفق النقدي الداخل من �أن�شطة التمويل بنحو  28.2مليون ريال ( ،)% 8.2حيث انخف�ض من  341.5مليون ريال يف عام 2009م �إلى
 313.3مليون ريال .ويرجع التدفق النقدي اخلارج من �أن�شطة التمويل يف عام 2010م �إلى:
  دفع ال�شركة ح�ص�ص الأرباح البالغة  280.3مليون ريال ،حيث ارتبط مبلغ  204.0مليون ريال منها ( 1.70ريال لكل �سهم) بعام 2009م،
وارتبط  76.3مليون ريال منها ( 0.85ريال لكل �سهم) بعام 2010م .وكانت ح�صة الأرباح البالغة  25.7مليون ريال واملعلن عنها يف عام
2010م م�ستحقة يف نهاية العام.
  �إعادة �سداد مبلغ  31.6مليون ريال (�صايف) مقابل املرابحات الق�صرية الأجل.
يف عام 2011م ،كان هناك �صايف تدفق نقدي داخل يبلغ  12.5مليون ريال  ،مقارنة ب�صايف التدفق النقدي اخلارج البالغ  87.7مليون ريال يف عام 2010م .وقد
زادت التدفقات النقدية ال�صافية الداخلة يف عام 2011م نتيجة:
  زيادة التدفقات النقدية الداخلة الناجتة من �أن�شطة التمويل �إلى  635.5مليون ريال مقارنة بالتدفق النقدي اخلارج البالغ  313.3مليون ريال يف
عام 2010م ،وقد زادت التدفقات النقدية الداخلة من �أن�شطة التمويل نتيجة:
  دفع امل�ساهمون ن�سبة  % 50.0املتبقية من القيمة اال�سمية البالغة  1.200مليون �سهم ،ب�إجمايل  600.0مليون ريال .
  �سحب  230.0مليون ريال مقابل القر�ض طويل الأجل املتبقي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
ان االنخفا�ض اجلزئي للزيادة يف التدفقات النقدية الداخلة الناجتة من �أن�شطة التمويل يف عام 2011م نتيجة::
  ح�ص�ص الأرباح النقدية البالغة  91.7مليون ريال التي دفعتها ال�شركة يف عام 2011م ،والتي ارتبط  25.7مليون ريال منها بعام 2010م ،و
 66.0مليون ريال ( 0.55ريال �سعودي لكل �سهم ) بعام 2011م.
  �إعادة �سداد مبلغ  102.8مليون ريال للمرابحات ق�صرية الأجل.
  انخف�ض التدفق النقدي من العمليات بنحو  268.8مليون ريال ( )% 61.6لينخف�ض من  436.0مليون ريال يف عام 2010م �إلى  167.3مليون ريال
يف عام 2011م ،وقد انخف�ضت التدفقات النقدية الداخلة من العمليات نتيجة:
  االنخفا�ض يف �صايف الدخل قبل ح�ساب خم�ص�صات واحتياطيات الزكاة بنحو  41.8مليون ريال ( )% 14.4لينخف�ض من  290.9مليون ريال
يف عام 2010م �إلى  249.2مليون ريال يف عام 2011م.
  التدفق النقدي اخلارج نتيجة الزيادة يف ر�أ�س املال العامل مبا ي�ساوي  32.8مليون ريال يف عام 2011م.
  الت�أثري ال�صايف ال�سلبي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية مبا ي�ساوي  70.8مليون ريال (مبا يف ذلك التعديالت البالغة  66.2مليون ريال نظري
املكا�سب من �إعادة تقييم اال�ستثمار) يف عام 2011م مقارنة بالت�أثري ال�سلبي البالغ  9.8مليون ريال يف عام 2010م.
  املبالغ امل�ستلمة من ال�شركة التابعة بقيمة  21.7مليون ريال.
  زيادة التدفق النقدي اخلارج من �أن�شطة اال�ستثمار بنحو  579.9مليون ريال ( )% 275.6لريتفع من  210.4مليون ريال يف عام 2010م �إلى 790.3
مليون ريال يف عام 2011م ،وهو ما يرجع ب�صفة رئي�سية �إلى:
  ا�ستثمار مبلغ  625.5مليون ريال يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) .
  �إعادة �شراء �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية حل�صة تبلغ  % 75.0يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) مببلغ  601.3مليون ريال .
  قيام ال�شركة كذلك ب�إعادة �شراء حوايل  1.8مليون �سهم من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) املتداولة يف بور�صة عمان بحوايل 2.92
دينار �أردين لكل �سهم.
  وف�ض ًال عما �سبق ،حتملت ال�شركة نفقات ر�أ�سمالية تبلغ حوايل  164.3مليون ريال يف عام 2011م ،منها  142.5مليون ريال مل�شروعات جديدة
ت�شمل اخلط الثاين.
خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،كان هناك �صايف تدفق نقدي داخل يبلغ  7.8مليون ريال ،مقارنة ب�صايف تدفق نقدي خارج يبلغ 35.0
مليون ريال خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م ،وقد زاد �صايف التدفقات النقدية الداخلة يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م نتيجة:
  زيادة التدفق النقدي الناجت عن العمليات بنحو  23.0مليون ريال ( )% 56.2حيث ارتفع من  40.9مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف
 31مار�س 2011م �إلى  63.9مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م .وقد زاد التدفق النقدي الناجت عن العمليات نتيجة:
  التدفق النقدي الداخل نتيجة االنخفا�ض يف متطلبات ر�أ�س املال العامل مبا ي�ساوي  11.3مليون ريال .
  املبالغ امل�ستلمة من ال�شركة التابعة بقيمة  6.7مليون ريال .
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  الت�أثري ال�صايف الإيجابي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية البالغ  4.9مليون ريال  ،مقارنة بالت�أثري ال�سلبي البالغ  2.9مليون ريال خالل
الفرتة ذاتها من عام 2011م.
ان االنخفا�ض اجلزئي للزيادة يف التدفق النقدي الناجت عن العمليات يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2011م يعود �إلى االنخفا�ض يف الدخل
قبل ح�ساب خم�ص�صات واحتياطيات الزكاة بنحو  13.2مليون ريال ( )% 24.4من  54.2مليون ريال �إلى  40.9مليون ريال خالل الفرتة املذكورة.
  زاد التدفق النقدي الداخل من �أن�شطة التمويل لي�صل �إلى  25.0مليون ريال �سعودي خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،مقارنة
بالتدفق النقدي اخلارج البالغ  52.3مليون ريال خالل الفرتة ذاتها يف عام 2011م ،وترجع الزيادة يف التدفق النقدي الناجت عن �أن�شطة التمويل �إلى:
 �سحب  50.0مليون ريال من القر�ض التج�سريي من البنك العربي الوطني.
ً
 �سداد ق�سط مببلغ  25.0مليون ريال من قيمة القر�ض طويل الأجل ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،والذي مت تغطيته جزئيا بالتدفقات
النقدية الداخلة من القر�ض التج�سريي من البنك العربي الوطني.
  زاد التدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار بنحو  59.5مليون ريال لي�صل �إلى  81.1مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س
2012م ،وترجع الزيادة يف التدفق النقدي اخلارج من �أن�شطة اال�ستثمار ب�صفة رئي�سية �إلى النفقات الر�أ�سمالية البالغة حوايل  59.5مليون ريال من
قبل ال�شركة ،علم ًا ب�أن  53.4مليون ريال منها خم�ص�صة مل�شروعات جديدة من بينها اخلط الثاين.

التدفقات النقدية الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججملخ�ص التدفقات النقدية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

2010م

2009م

2011م

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2012م

2011م

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الت�شغيلية

()25.530

97

86.007

70.781

11.878

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة الإ�ستثمارية

()135.604

()10.788

()6.740

()1.840

()521

�صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة التمويلية

190.675

-

()30.085

()57.005

-

�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه

29.541

()10.691

49.182

11.936

11.357

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة

76

29.621

18.929

18.929

68.111

النقد و�أر�صدة لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

29.617

18.929

68.111

30.865

79.469

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف  31مار�س 2012م

يف عام 2010م ،كان هناك �صايف تدفق نقدي خارج يبلغ  10.6مليون ريال ،مقارنة ب�صايف التدفق النقدي الداخل البالغ  29.5مليون ريال يف عام 2009م ،وقد
انخف�ض �صايف التدفقات النقدية يف عام 2010م نتيجة ملا يلي:
  مل تكن هناك تدفقات نقدية داخلة من �أن�شطة التمويل مقارنة بالتدفقات النقدية البالغة  190.7مليون ريال يف عام 2009م .وقد ارتبطت التدفقات
النقدية الداخلة نتيجة �أن�شطة التمويل يف عام 2009م باملدفوعات التي �سددتها �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية لإن�شاء م�صنع �شركة ا�سمنت ال�شمالية
(الأردن).
  زاد التدفق النقدي الداخل من العمليات بنحو 25.5مليون ريال لريتفع �إلى  25.6مليون ريال  ،مقارنة بنحو  0.1مليون ريال يف عام 2009م ،وترجع
هذه الزيادة �إلى:
  الزيادة يف �صايف الدخل قبل ح�ساب خم�ص�صات واحتياطيات الزكاة بنحو  53.6مليون ريال ( )% 357.6لريتفع من  15.0مليون ريال يف
عام 2009م �إلى  68.5مليون ريال يف عام 2010م.
  الت�أثري ال�صايف الإيجابي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية بنحو  12.8مليون ريال.
  التدفق النقدي اخلارج نتيجة الزيادة يف ر�أ�س املال العامل بنحو  81.2مليون ريال يف عام 2010م ،مقارنة بالتدفق النقدي اخلارج البالغ 7.6
مليون ريال يف عام 2009م.
  انخف�ض التدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار بنحو  124.8مليون ريال ( ،)% 92.0حيث انخف�ض من  135.6مليون ريال يف عام 2009م
�إلى  10.8مليون ريال يف عام 2010م .وقد كان التدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار �أعلى يف عام 2009م ،حيث كان م�صنع �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) قيد الإن�شاء خالل هذه الفرتة .يف عام 2010م ،قامت �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ب�شراء ح�صة ملكية تبلغ  % 51.0يف
�شركة ت�صنيع املعادن الفنية نظري مبلغ  0.9مليون ريال ( 165.749دينار �أردين) مطلع عام 2010م.
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يف عام 2011م ،كان هناك �صايف تدفق نقدي داخل يبلغ  49.2مليون ريال ،مقارنة ب�صايف التدفق النقدي اخلارج البالغ  10.7مليون ريال يف عام 2010م ،وقد
زاد �صايف التدفقات النقدية يف عام 2011م نتيجة ملا يلي:
  زاد التدفق النقدي الداخل من العمليات بنحو  85.9مليون ريال لريتفع �إلى  86.0مليون ريال يف عام 2010م ،مقارنة بنحو  0.1مليون ريال يف عام
2010م ،وترجع هذه الزيادة يف التدفق النقدي من العمليات �إلى:
  التدفق النقدي الداخل نتيجة االنخفا�ض يف ر�أ�س املال العامل مبقدار  5.7مليون ريال مقارنة بالتدفق النقدي اخلارج البالغ  81.2مليون ريال
يف عام 2010م.
  الت�أثري ال�صايف الإيجابي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية البالغ  13.6مليون ريال  ،مقارنة بالت�أثري ال�صايف الإيجابي البالغ  12.8مليون
ريال يف عام 2010م.
ان االنخفا�ض اجلزئي للزيادة يف التدفق النقدي الداخل من التغريات يف ر�أ�س املال العامل نتيجة االنخفا�ض يف �صايف الدخل قبل ح�ساب ال�ضرائب
واالحتياطيات ،حيث انخف�ض بنحو  1.9مليون ريال �سعودي لي�صل �إلى  66.8مليون ريال يف عام 2011م مقارنة بنحو  68.7مليون ريال يف عام 2010م.
  انخف�ضت الزيادة يف التدفقات النقدية الداخلة جزئي ًا نتيجة �أن�شطة الت�شغيل بالتدفق النقدي اخلارج نتيجة �أن�شطة اال�ستثمار ،التي انخف�ضت بنحو
 4.0مليون ريال ،لت�صل �إلى  6.8مليون ريال يف عام 2011م مقارنة بنحو  10.8مليون ريال يف عام 2010م:
  بلغ التدفق النقدي اخلارج من �أن�شطة التمويل  30.0مليون ريال يف عام 2011م وذلك نتيجة ملا يلي:
  دفع ال�شركة ح�صة �أرباح تبلغ  57.2مليون ريال ( 10.7مليون دينار �أردين) مل�ساهميها عام 2011م.
  قيام �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ببدء الطرح الأويل العام لها خالل �شهر مايو 2011م ،حيث �أ�صدرت  5.0مليون �سهم (متثل 9.09
 %من ر�أ�س املال امل�ساهم لل�شركة) ب�سعر يبلغ دينار ًا �أردني ًا واحد ًا لل�سهم ،وهو ما �أدى �إلى تدفقات نقدية داخلة تبلغ  26.6مليون ريال .وقد
انخف�ض التدفق النقدي اخلارج جزئي ًا نتيجة �سداد ح�صة الأرباح بف�ضل عوائد الطرح الأويل العام.
خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م ،انخف�ض �صايف التدفقات النقدية بنحو  0.5مليون ريال ،لي�صل �إلى  11.4مليون ريال مقارنة بنحو
 11.9مليون ريال خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م ،وقد انخف�ض �صايف التدفقات النقدية نتيجة ما يلي:
  انخف�ض التدفق النقدي الداخل من العمليات بنحو  58.9مليون ريال ( )% 83.1حيث انخف�ض من  70.7مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية
يف  31مار�س 2011م �إلى  11.9مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م .وذلك نتيجة ما يلي:
  االنخفا�ض يف الدخل قبل ح�ساب خم�ص�صات واحتياطيات ال�ضرائب بنحو  6.6مليون ريال ( )% 38.0لينخف�ض من  17.4مليون ريال �إلى
 10.8مليون ريال خالل هذه الفرتة.
  التدفق النقدي الداخل نتيجة االنخفا�ض يف ر�أ�س املال العامل مبقدار  2.4مليون ريال ،مقارنة بالتدفق النقدي الداخل البالغ  49.8مليون
ريال خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م.
  الت�أثري ال�صايف الإيجابي للبنود غري النقدية وغري الت�شغيلية البالغ  3.5مليون ريال ،مقارنة بالت�أثري ال�صايف الإيجابي البالغ  3.30مليون ريال
خالل الفرتة ذاتها من عام 2011م.
  انخف�ض التدفق النقدي اخلارج من �أن�شطة اال�ستثمار بنحو  1.3مليون ريال ( )% 71.5حيث انخف�ض من  1.8مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة
املنتهية يف  31مار�س 2011م �إلى  0.5مليون ريال يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م.
  وف�ض ًال عما �سبق ،مل يكن هناك تدفق نقدي خارج مرتبط ب�أن�شطة التمويل يف فرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2012م مقارنة بالتدفقات
النقدية اخلارجة البالغة  57.2مليون ريال خالل الفرتة ذاتها عام 2011م .وقد ارتبط التدفق النقدي اخلارج خالل فرتة الأ�شهر الثالثة املنق�ضية
يف  31مار�س 2011م مبدفوعات ح�ص�ص الأرباح البالغة  57.2مليون ريال ( 10.7مليون دينار �أردين) التي �سددتها ال�شركة مل�ساهميها عام 2011م.
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قائمة الدخل الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججقائمة الدخل املوحدة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

قائمة الدخل املوحدة
الف ريال �سعودي

128

2011م

2012م

املبيعات

199.534

307.565

تكلفة املبيعات

()111.932

()217.658

الربح االجمايل

87.601

89.907

ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

قائمة الدخل املوحدة
الف ريال �سعودي

2012م

2011م

م�صاريف بيع وت�سويق

()1.201

()2.499

م�صاريف عموميه اداريه

()9.027

()14.503

الربح من االعمال

77.373

72.905

ح�صة ال�شركة يف �صايف ارباح ال�شركة التابعة

16.195

-

م�صاريف متويل

()12.053

()4.409

ايرادات اخرى

1.297

5.904

الربح قبل الزكاة

82.812

74.401

ح�صة امللكيه غري امل�سيطره يف �صايف ارباح �شركه تابعه

-

()400

زكاة

()6.000

()4.000

�ضرائب اخرى

-

()1.803

الربح ال�صايف

76.812

68.197

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م

ان قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م تت�ضمن نتائج �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بينما قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م فال
تت�ضمن نتائج �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حيث ان ال�شركة كنت متتلك حينها  %13فقط من ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) (ف�ض ًال راجع ق�سم
"عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)") ولذلك مل يتم �ضمها للقائمة املوحدة لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م.
ارتفعت املبيعات لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مبقدار  167.9مليون ريال ( )%54.1برغم انخفا�ض مبيعات ال�شركة غري املوحدة ،وذلك ل�ضم
مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن):
  بلغت مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)  167.9مليون ريال ( 31.9مليون دينار اردين) خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م.
  انخف�ضت مبيعات ال�شركة غري املوحدة مبقدار  53.5مليون ريال ( )%26.7من  199.5مليون ريال لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م �إلى
 146.1مليون ريال لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2012م نظرا لتعليق الت�صدير والتوقف املخطط وغري املخطط:
  انخف�ض �إجمايل املبيعات بن�سبة  %27.2من  0.89مليون طن لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م الى  0.65مليون طن لفرتة ال�ستة
ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م.
  مت تعليق الت�صدير من قبل حكومة اململكة يف فرباير 2012م حيث انخف�ض الت�صدير بن�سبة  %90.5من  0.52مليون طن خالل ال�ستة ا�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2011م الى  0.05مليون طن خالل ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م.
  مت اغالق م�صنع ال�شركة حلوايل  63يوم (خمطط لها  25يوم وغري خمطط لها  38يوم) خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م.
ارتفعت تكلفة املبيعات بحوايل  105.7مليون ريال ( )%94.5خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مقارنة بفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو
2011م:
  بلغت تكلفة مبيعات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م 138.0 ،مليون ريال ( 26.2مليون دينار).
  انخف�ضت تكلفة مبيعات ال�شركة مبقدار  25.3مليون ريال ( )%22.6ب�شكل رئي�سي نظرا النخفا�ض حجم املبيعات خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2012م مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2011م.
ارتفعت م�صاريف البيع والت�سويق بحوايل  1.3مليون ريال ( )%108.0كما ارتفعت امل�صاريف العمومية واالدارية بحوايل  5.5مليون ريال( )%60.7نظرا ل�ضم
عمليات ت�شغيل �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).
انخف�ض الربح ال�صايف املوحد مبقدار  8.6مليون ريال ( )%11.2حيث بلغ  68.2مليون ريال خالل ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مقارنة بالفرتة
نف�سها من عام 2011م حيث بلغت  76.8مليون ريال.
  بلغ الربح ال�صايف ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م  23.7مليون ريال ( 4.5مليون دينار).
  انخف�ض الربح ال�صايف غري املوحد لل�شركة لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م بحوايل  16.1مليون ريال( ،)%26.6حيث بلغ  44.5مليون
ريال مقارنة مع  60.6مليون ريال لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م.
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قائمة الدخل الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججقائمة الدخل املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

قائمة الدخل املوحدة
الف ريال �سعودي

2012م

2011م

املبيعات

171.666

167.854

تكلفة املبيعات

()136.449

()137.709

الربح االجمايل

35.217

30.146

م�صاريف بيع وت�سويق

()1.179

()1.966

م�صاريف عموميه اداريه

()2.305

()2.611

الربح من االعمال

31.734

25.568

م�صاريف متويل

-

-

ايرادات اخرى

636

49

الربح قبل ال�ضرائب

32.370

25.617

ح�صة امللكيه غري امل�سيطره

()135

()134

ال�ضرائب

()2.247

()1.783

الربح ال�صايف

29.989

23.701

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م

انخف�ضت املبيعات لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مبقدار  3.6مليون ريال ( )%2.2حيث بلغت  167.9مليون ريال خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية
 30يونيو 2012م ،مقارنة مع  171.7مليون ريال للفرتة نف�سها من عام 2011م.
ارتفعت تكلفة املبيعات مبقدار  1.3مليون ريال ( )%0.9حيث بلغت  137.7خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مقارنة مع  136.5مليون ريال
للفرتة نف�سها من عام 2011م.
انخف�ض الربح ال�صايف مبقدار  6.3مليون ريال ( )%21.0حيث بلغ  23.7مليون ريال خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية  30يونيو 2012م مقارنة مع  30مليون
ريال للفرتة نف�سها من عام 2011م.
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المركز المالي الموحد لشركة اسمنت المنطقة الشمالية
لودجودججاملركز املايل املوحد ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

جمموع املوجودات املتداولة

225.925

423.244

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.104.632

2.005.402

جمموع املوجودات

1.330.557

2.428.646

جمموع املطلوبات املتداولة

488.498

673.979

جمموع املطلوبات غري املتداولة

170.018

324.153

جمموع حقوق امل�ساهمني

672.041

1.430.514

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.330.557

2.428.646

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
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 بناء على املركز املايل املوحد فان ارتفع جمموع املوجودات من  1.330.6مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  2.428.6مليون ريال كما يف  30يونيو
2012م ،وهذا نظرا ل�ضم عمليات �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن).

ارتفع جمموع موجودات ال�شركة من  1.330.5مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  2.397.4مليون ريال يف  30يونيو 2012م وذلك نظرا ملا يلي:





  زيادة اال�ستثمار يف �شركه زميلة خالل فرتة املقارنة من  46.0مليون ريال الى  821.9مليون ريال والتي متثل  54.0مليون �سهم يف �شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) (ف�ض ًال راجع ق�سم "عملية توزيع وا�ستحواذ ا�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن)").
  ارتفعت امل�شاريع حتت التنفيذ من  75.0مليون ريال الى  273.7مليون ريال خالل فرتة املقارنة حيث ا�ستثمرت ال�شركة يف م�شروع خط �إنتاج
ثاين لإنتاج الكلنكر املقاوم الأمالح (ف�ض ًال راجع ق�سم "ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب وامل�شاريع امل�ستقبلية").
 ارتفع جمموع مطلوبات ال�شركة من  658.5مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  998.1مليون ريال يف  30يونيو 2012م نظرا ملا يلي:
  ارتفعت املرابحات ق�صرية الأجل من  420.0مليون ريال الى  538.0مليون ريال ،وهي ت�شمل:
  مرابحات ق�صرية االجل مع البنك العربي الوطني مببلغ  300مليون ريال ومل يتم �سحب اي مبالغ ا�ضافيه خالل الفرتة املنتهية يف 30
يونيو 2012م.
  قر�ض تورق مع البنك العربي الوطني مببلغ  238.0مليون ريال لتمويل عملية ان�شاء خط االنتاج الثاين �سيتم ت�سديده من متح�صالت
الطرح.
  زيادة قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية من  183.5مليون ريال الى  405.0مليون ريال (وقعت ال�شركة اتفاقية مع ال�صندوق يف  30يوليو2007م
للح�صول على  463.5مليون ريال).
 ارتفع جمموع حقوق امل�ساهمني من  672.0مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  1430.5مليون ريال يف  30يونيو 2012م نظرا:
  لزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة من  600.0مليون ريال الى  1260.0مليون ريال حيث دفع امل�ساهمون احلاليون يف 2011/09/25م القيمة
اال�سمية من ر�أ�س املال املتبقية والبالغة  ،600.0كما ومت ر�سملة  60.0مليون ريال من االحتياطي النظامي.
  وزيادة االرباح املبقاة من  17.6مليون ريال الى  88.9مليون ريال.

المركز المالي الموحد لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججاملركز املايل املوحد ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
�ألف ريال �سعودي
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو
2012م
2011م
149.928
121.650
227.578
237.785
377.506
359.435
46.643
31.513
330.863
327.922
377.506
359.435

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م

رغم انخفا�ض املوجودات غري املتداولة مببلغ  10.3مليون ريال كما يف  30يونيو 2012م مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 2011م ،ارتفع جمموع املوجودات من
 359.4مليون ريال كما يف  30يونيو 2011م الى  377.5مليون ريال كما يف  30يونيو 2012م حيث ارتفعت املوجودات املتداولة مببلغ  28.3مليون ريال كما يف 30
يونيو 2012م وذلك نظر ًا الرتفاع الب�ضائع املنقولة مببلغ  20.3مليون ريال وكذلك ارتفاع املخزون بواقع  5.0مليون ريال.
ارتفعت املطلوبات املتداولة مببلغ  46.6مليون ريال كما يف  30يونيو 2012م مقارنة مع  31.5مليون ريال يف  30يونيو 2011م ،ويعود هذا االرتفاع ب�شكل ا�سا�سي
الرتفاع املدفوعات التجارية بواقع  8.5مليون ريال وكذلك زيادة مدفوعات الأطراف ذات العالقة مبقدار  8.2مليون ريال.
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 8 88 -88 -8تحليل التدفقات النقدية

التدفقات النقدية الموحدة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية:
لودجودججالتدفقات النقدية ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

التدفقات النقدية املوحدة

2011م

الف ريال �سعودي

2012م

�صايف النقد من االن�شطة الت�شغيلية

93.987

113.173

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية

()58.099

()119.165

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) االن�شطة التمويلية

()59.972

36.067

�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه

()24.084

30.075

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

36.403

143.541

النقد وما يف حكمه كما يف  30يونيو

12.319

173.616

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م






 ارتفع تدفق النقد الداخل من االن�شطة الت�شغيلية من  93.9مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  113.1مليون ريال يف  30يونيو 2012م وذلك نظرا
ل�ضم نتائج �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م بالرغم من انخفا�ض التدفقات النقدية للأن�شطة
الت�شغيلية لل�شركة مبقدار  9.4مليون ريال من  93.9مليون ريال يف  30يونيو 2011م الى  84.6مليون ريال يف  30يونيو 2012م.
 ارتفع تدفق النقد اخلارج للأن�شطة اال�ستثمارية املوحدة من  58.1مليون ريال الى  119.2مليون ريال خالل فرتة املقارنة حيث:
  ارتفع التدفق النقدي اخلارج لل�شركة للعمليات اال�ستثمارية مبقدار  75.6مليون ريال من  58.0مليون ريال لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية 30
يونيو 2011م الى  133.7مليون ريال مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2012م .وارتفعت التدفقات النقدية اخلارجة لل�شركة نظرا لتكبد ال�شركة
م�صاريف ر�أ�سمالية مرتفعة تبلغ  161.9مليون ريال خالل ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م مقارنة مببلغ  59.5مليون ريال لنف�س الفرتة
من العام 2011م .وت�شمل امل�صاريف الر�أ�سمالية دفعات ل�شركات  CNBM,Wartsilaوم�صاريف اخرى متعلقة بخط االنتاج الثاين.
 بلغت التدفقات النقدية اخلارجة املوحدة لالن�شطة التمويلية  59.9مليون ريال خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م مقارنة بتدفقات
نقدية داخلة مبقدار  36.0مليون ريال لفرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م.
  بلغت التدفقات النقدية اخلارجة لل�شركة من االن�شطة التمويلية  59.9مليون ريال خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف 30يونيو 2011م مقارنة
بتدفقات نقدية داخلة مبقدار  103.4مليون ريال خالل الفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م وهذا نظرا ل�سحب مبلغ  203.0مليون ريال من
قر�ض التورق من البنك العربي الوطني.

التدفقات النقدية الموحدة لشركة اسمنت الشمالية (األردن):
لودجودججالتدفقات النقدية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو

التدفقات النقدية املوحدة

2011م

الف ريال �سعودي

2012م

�صايف النقد من االن�شطة الت�شغيلية

55.687

23.859

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية

()3.937

()485

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) االن�شطة التمويلية

()29.873

()52.085

�صايف التغيري يف النقد وما يف حكمه

21.878

()28.711

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

18.614

67.252

النقد وما يف حكمه كما يف  30يونيو

50.492

38.541

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
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 بلغ �صايف التدفق النقدي خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2012م  28.7مليون ريال مقارنة مع  21.9مليون ريال يف  30يونيو 2011م.
 ارتفع �صايف التدفق النقدي اخلارج للعمليات املالية من  29.9مليون ريال خالل ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م الى  52.1مليون ريال خالل
الفرتة نف�سها من عام 2012م .
 ارتفع �صايف النقد اخلارج للعمليات يف عام 2012م حيث مت طرح  5.0مليون �سهم من �أ�سهم �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ب�سعر دينار واحد
لل�سهم وبلغ النقد الداخل  26.6مليون ريال .

 8 88 -8االلتزامات والمطلوبات المحتملة
لدى ال�شركة كما يف 30يونيو 2012م االلتزامات واملطلوبات املحتملة التالية:




 اعتمادات م�ستندية مببلغ حوايل  3.9مليون ريال.
 خطابات �ضمان مببلغ حوايل  11.3مليون ريال.
 �إلتزامات ر�أ�سمالية عن م�شاريع حتت التنفيذ مببلغ حوايل  170مليون ريال.

 8 88 -8التداول الحالي واالحتماالت المستقبلية
تتوقع الإدارة �أن يكون �أداء ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وفق ًا للتوقعات ،غري �أنه جتدر الإ�شارة �إلى �أن �أداء ال�شركة يعتمد على
عدد من العوامل ،بع�ضها خارج عن �إرادة الإدارة ،وت�شمل هذه العوامل الأداء املايل للمملكة بالإ�ضافة �إلى �أ�سواق الت�صدير التي ت�ستهدفها ال�شركة ،والقرارات
التنظيمية واملناف�سة .وقد ت�ؤثر الأحداث غري امل�ستحبة املرتبطة بهذه العوامل على �أداء ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م.
ملناق�شة االحتماالت امل�ستقبلية لل�شركةُ ،يرجى الرجوع �إلى ق�سمي "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية" و"ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب وامل�شاريع امل�ستقبلية" من
هذه الن�شرة.

 8 8 8 -8بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية
مت �إعداد "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" من قبل �إدارة ال�شركة ومت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .با�ستثناء ما ن�صت عليه ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن
الإدارة تعتقد ب�أنه ال يوجد �أي تغيريات �سلبية مهمة يف الو�ضع املايل لل�شركة �أو �إمكانات جناحها حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وتتحمل الإدارة كامل امل�س�ؤولية
�صحة ودقة املعلومات وحتليالت النتائج املالية ،وت�ؤكد ،بعد عمل التحريات املعقولة� ،أن الإف�صاح قد مت بالكامل وبو�ضوح تام و�أنه ال توجد �أي معلومات �أو
عن ّ
م�ستندات �أخرى جتعل من البيانات �أو املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة م�ضللة .عالوة على ذلك ،وعدا ما مت تو�ضيحه يف هذه الن�شرة ،ت�ؤكد الإدارة �أنه ال توجد
�أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء �أخرى على عقارات وممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
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 9.9توزيع األرباح
 9 99 -9سياسة توزيع األرباح
ميكن �أن توزع ال�شركة �أرباح ًا على الأ�سهم من �أرباحها ال�صافية ال�سنوية .ولكن يتعني على ال�شركة قبل دفع الأرباح للم�ساهمني جتنيب ن�سبة  % 10من �صايف
الأرباح ،وذلك بعد خ�صم امل�صاريف العامة وغريها من �أي تكاليف �أخرى ،وذلك كاحتياطي نظامي .ويحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ
االحتياطي النظامي ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع .كما وعلى ال�شركة قبل اتخاذ قرار توزيع الأرباح ،الت�أكد من �أن هذه التوزيعات ال تخل ب�شروط عقد القر�ض
املربم مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،حيث ان هذه ال�شروط حتد ب�شكل كبري قيمة الأرباح املمكن توزيعها على امل�ساهمني.
ويحق للجمعية العامة العادية �أي�ض ًا ،وبناء ًا على اقرتاح جمل�س الإدارة املوافقة على جتنيب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة ،كما يحق تخ�صي�ص ن�سبة من الأرباح كمكاف�أت لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح لتعزيز قيمة العائد للم�ساهمني مبا يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة وو�ضعها املايل ومعطيات ال�سوق واملناخ االقت�صادي العام ،وغري ذلك من
العوامل مبا فيها حتليل الفر�ص الإ�ستثمارية واحلاجة لإعادة �إ�ستثمار الأرباح واحتياجات ال�شركة من النقد ور�أ�س املال� ،إ�ضافة �إلى اعتبارات قانونية ونظامية
�أخرى تراعي املتطلبات التعاقدية لل�شركة .و�سوف يتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.
�إن توزيع الأرباح يخ�ضع لقيود معينة من�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية").
وت�ستحق الأ�سهم املطروحة للإكتتاب �أي �أرباح �ستعلن ال�شركة عن توزيعها للن�صف الثاين من هذه ال�سنة او يف ال�سنوات املالية الالحقة.

 9 99 -9التوزيعات
لودجودججالأرباح املعلن عنها واملدفوعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2012م
املبلغ املدفوع
(ريال �سعودي)
الأرباح النقدية عن عام 2009م

204.000.000

204.000.000

-

-

-

204.000.000

الأرباح النقدية عن عام 2010م

102.000.000

76.303.335

25.696.665

-

-

102.000.000

الأرباح النقدية عن الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2011م

66.000.000

-

66.000.000

-

-

66.000.000

الأرباح العينية (التي متثل  %82من ر�أ�س مال �شركة
الأردن) يف الربع الثاين من عام 2011م

240.000.000

-

240.000.000

-

-

240.000.000

الأرباح النقدية عن الربع الرابع من عام 2011م

37.800.000

-

-

37.800.000

-

37.800.000

الأرباح النقدية عن الربع الأول من عام 2012م

37.800.000

-

-

37.800.000

-

37.800.000

الأرباح النقدية عن الربع الثاين من عام 2012م

28.980.000

-

-

-

28.980.000

28.980.000

املجموع

280.303.335

331.696.665

75.600.000

28.980.000

716.580.000
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الأرباح املعلنة

الن�صف الأول
من عام 2012م

الربع الثالث
من عام 2012م

2011م

2010م

املجموع

 الأرباح التي مت توزيعها للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م:
  يف 2010/04/07م ،وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة على توزيع �أرباح نقدية مببلغ  204مليون ريال بواقع  1.7ريال لل�سهم الواحد عن
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م.
 الأرباح التي مت توزيعها للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م:
  يف 2011/02/13م ،وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة على ما مت توزيعه عن الن�صف الأول من عام 2010م ،والبالغ  102مليون ريال بواقع
 0.85ريال لل�سهم الواحد.
 الأرباح التي مت توزيعها للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م:
  يف 2011/05/21م ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على توزيع �أرباح عينية والتي متثل ن�سبة  %82من ر�أ�س مال �شركة ا�سمنت
ال�شمالية (الأردن) والبالغة قيمتها الدفرتية  240مليون ريال (ف�ض ًال راجع ق�سم "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية").
  يف 2012/04/10م ،وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة على ما مت توزيعه من �أرباح خالل الربع الثالث من عام 2011م ،بواقع  0.55ريال
لل�سهم الواحد ،وعلى اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع بواقع  0.30ريال لل�سهم الواحد ،حيث ان جمموع ما مت دفعه من ارباح
نقدية لعام 2011م يبلغ  103.8مليون ريال.

  الأرباح التي مت توزيعها للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م:
  حيث وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة املنعقدة يف 2012/04/10م على تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح ربع ون�صف �سنوية
اعتبار ًا من عام 2012م :
  وافق جمل�س الإدارة يف 2012/04/15م على توزيع �أرباح للربع الأول من عام 2012م بواقع  0.30ريال لل�سهم الواحد �أي ما جمموعه
 37.8مليون ريال.
  وافق جمل�س الإدارة يف 2012/08/05م على توزيع �أرباح للربع الثاين من عام 2012م بواقع  0.23ريال لل�سهم الواحد �أي ما جمموعه
 28.98مليون ريال.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن اتفاقية القر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ن�صت على �أن احلد الأق�صى للأرباح امل�سموح بتوزيعها من قبل ال�شركة هو
الأقل فيما بني  %25من ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة خالل نف�س العام .وقد تلقت ال�شركة تنازال من ال�صندوق بخ�صو�ص
الأرباح املوزعة عن الأعوام 2009م و2010م والت�سعة �أ�شهر الأولى من عام 2011م .وقد قامت ال�شركة مبخاطبة ال�صندوق بتاريخ 1433/07/06هـ املوافق
2012/05/27م بخ�صو�ص التجاوزات التي قامت بها حتى تاريخ هذا اخلطاب ،ومل تتلقى رد من ال�صندوق على طلبها حتى الآن .ون�شري �أي�ض ًا �إلى �أن ال�شركة قد
قامت بتوزيع �أرباح عن الربع الثاين من عام 2012م وهذا بعد تاريخ اخلطاب املوجه لل�صندوق.
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1010استخدام متحصالت االكتتاب والمشاريع المستقبلية
 1 110 10استخدام متحصالت االكتتاب
تبلغ القيمة الإجمالية ملتح�صالت االكتتاب ( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال ت�شمل:
  )540.000.000( -خم�سمائة واربعني مليون ريال قيمة ( )54.000.000اربعة وخم�سني مليون �سهم جديد.  )360.000.000( -ثالثمائة و�ستني مليون ريال لبيع (� )36.000.000ستة وثالثني مليون �سهم من �أ�سهم امل�ساهمني احلاليني .ويجدر الذكر �أنامل�ساهمني احلاليني تنازلوا عن ح�صتهم من متح�صالت االكتتاب ل�صالح ال�شركة عن طريق خطابات موقعة من قبل كل م�ساهم على حدا.
و�سيدفع من متح�صالت االكتتاب حوايل ( )28.000.000ثمانية وع�شرين مليون ريال كم�صاريف �إ�صدار ت�شمل �أتعاب امل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شار القانوين
لالكتتاب واملحا�سب القانوين وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق
والطباعة والتوزيع وم�صاريف اال�ست�شاريني والأخ�صائيني الأخرى املتعلقة بالطرح (ف�ض ًال راجع ق�سم "م�صاريف االكتتاب").
وتنوي ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب ال�صافية املقدرة بحوايل ( )872.000.000ثمامنائة واثنان و�سبعني مليون ريال كما يلي:
 	.1مبلغ ( )692.905.000ريال �سيتم ا�ستخدامه لت�سديد دفعات الت�سهيالت االئتمانية التي ح�صلت عليها ال�شركة ،حيث �سيتم ت�سديد:
 ( )31.370.000ريال ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،علما ان ال�شركة قامت بت�سديد مبلغ ( )58.500.000ريال وذلك حتى تاريخ 30
يونيو 2012م من التدفقات النقدية لعملياتها الت�شغيلية .ح�صلت ال�شركة على هذا القر�ض لتمويل خط الإنتاج احلايل لل�شركة ،ومت ا�ستخدامه
على هذا الأ�سا�س.
 ( )300.370.000ريال لقر�ض مرابحة ق�صري االجل من البنك العربي الوطني ،علما ان ال�شركة قامت بت�سديد مبلغ ( )137.783.000ريال
وذلك حتى تاريخ  30يونيو 2012م من التدفقات النقدية لعملياتها الت�شغيلية .ح�صلت ال�شركة على هذا القر�ض لتمويل �إ�ستثماراتها العامة ،ومت
ا�ستخدامه على هذا الأ�سا�س.
 ( )361.165.000ريال من القر�ض التج�سريي من البنك العربي الوطني ،ومل يتم ت�سديد اي مبالغ كما يف  30يونيو 2012م .ح�صلت ال�شركة
على هذا القر�ض لتمويل تكلفة �إكمال خط الإنتاج الثاين ،ومت ا�ستخدامه لتمويل نفقات ر�أ�س مال خط الإنتاج الثاين ولتمويل اال�ستثمار يف معمل
�أ�سمنت كبي�سة يف العراق ،وللإحتياجات اليومية لر�أ�س املال العامل لل�شركة.
 .2مبلغ ( )179.095.000ريال �سيتم ا�ستخدامه لتمويل خط الإنتاج الثاين لإنتاج الكلنكر املقاوم للأمالح ،واحتياجات هذا اخلط من ر�أ�س مال عامل.
وتلتزم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب �إلى الهيئة و�أن يتم الإعالن عن تطورات ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
للجمهور ب�شكل ربع �سنوي.
لودجودججتفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
�ألف ريال �سعودي
م�صاريف االكتتاب

م�صروفات ت�شغيلية

التكلفة الإ�ستثمارية

ت�سوية ت�سهيالت
�إئتمانية

28.000.000

28.000.000

ت�سديد قر�ض لدى البنك العربي الوطني:

661.535.000

 -قر�ض مرابحة ق�صري الأجل

300.370.000

 -قر�ض جت�سريي

361.165.000

ت�سديد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

31.370.000

متويل خط الإنتاج الثاين:
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31.370.000
179.095.000

 -دفعات لل�شركة ال�صينية ( )CNBMلت�شييد وحدة الكلنكر

52.267.500

 -دفعات الن�شاء حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية ل�شركة وارت�سيال

16.806.500

 -معدات ثقيلة

24.771.000

 -خزان وقود

13.000.000

 -تو�سيع ال�سكن

25.000.000

 -ر�أ�س املال العامل

47.250.000

املجموع

75.250.000

امل�صدر :ال�شركة
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131.845.000

692.905.000

900.000.000

 1 110 110 10إجمالي مصاريف االكتتاب
من املتوقع ان تبلغ �إجمايل م�صاريف االكتتاب ( )28.000.000ثمانية وع�شرين مليون ريال على النحو التايل:
لودجودججتفا�صيل �إجمايل م�صاريف االكتتاب املتوقعة
تكلفة االكتتاب
(ريال �سعودي)
اتعاب امل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة

21.950.000

اتعاب امل�ست�شارين الآخرين

3.750.000

م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع

1.700.000

م�صاريف �أخرى

600.000

الإجمايل

28.000.000

امل�صدر :ال�شركة

 1 110 110 10استخدام صافي متحصالت االكتتاب
تنوي ال�شركة ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب التي تبلغ ( )872.000.000ريال كالتايل:
 .1مبلغ ( )692.905.000ريال �سيتم ا�ستخدامه لت�سديد دفعات الت�سهيالت االئتمانية التي ح�صلت عليها ال�شركة ،حيث �سيتم ا�ستخدام:
 مبلغ ( )661.535.000ريال ل�سداد قرو�ض البنك العربي الوطني على النحو التايل:
 ( )300.370.000ريال ل�سداد قر�ض مرابحة ق�صري الأجل ي�شمل ( )300.000.000ريال للمبلغ الرئي�سي امل�سحوب من هذا القر�ض،
و( )370.000ريال تكاليفه .ح�صلت ال�شركة على هذا القر�ض لتمويل �إ�ستثماراتها العامة ،ومت ا�ستخدامه على هذا الأ�سا�س.
 ( )361.165.000ريال لدفع جزء من قر�ض جت�سريي ي�شمل ( )360.720.000ريال للمبلغ الرئي�سي ،و( )445.000ريال تكاليف
القر�ض .وميثل مبلغ ( )360.720.000ريال جزء من القر�ض التج�سريي الذي ح�صلت عليه ال�شركة بحد ائتماين يبلغ ()480.000.000
ريال ،ح�صلت عليه ال�شركة لتمويل تكلفة �إكمال خط الإنتاج الثاين .ومت ا�ستخدام هذا القر�ض لتمويل نفقات ر�أ�س مال خط الإنتاج الثاين
ولتمويل اال�ستثمار يف معمل �أ�سمنت كبي�سة يف العراق ،وللإحتياجات اليومية لر�أ�س املال العامل لل�شركة.
 مبلغ ( )31.370.000ريال ل�سداد ق�سط قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ي�شمل ( )30.000.000ريال للمبلغ الرئي�سي،
و( )1.370.000ريال تكاليف القر�ض .وح�صلت ال�شركة على هذا القر�ض لتمويل خط الإنتاج احلايل لل�شركة ،ومت ا�ستخدامه على هذا
الأ�سا�س.
 .2مبلغ ( )179.095.000ريال �سيتم ا�ستخدامه لإن�شاء خط االنتاج الثاين الذي تبلغ تكاليفه الر�أ�سمالية ( )455.395.000ريال ت�شمل
( )308.250.000ريال لإن�شاء وحدة كلنكر من قبل �شركة  CNBMومبلغ ( )74.250.000ريال لتوليد مولدات الطاقة من قبل �شركة Wartsila
ومبلغ ( )72.895.000ريال ل�شراء معدات ثقيلة وان�شاء خزان وقود و�سكن للعاملني وم�صاريف اخرى ملتطلبات ما قبل الت�شغيل.
لودجودججا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب
املجموع
(ريال)
ت�سديد قرو�ض البنك العربي الوطني:

661.535.000

 -قر�ض مرابحة ق�صري الأجل

300.370.000

 -قر�ض جت�سريي

361.165.000

ت�سديد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

31.370.000

متويل خط الإنتاج الثاين:

179.095.000

 -دفعات لل�شركة ال�صينية ( )CNBMلت�شييد وحدة الكلنكر

52.267.500

 -دفعات الن�شاء حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية ل�شركة وارت�سيال

16.806.500

 -معدات ثقيلة

24.771.000

 -خزان وقود

13.000.000

 -تو�سيع ال�سكن

25.000.000

 -ر�أ�س املال العامل

47.250.000

املجموع

872.000.000

امل�صدر :ال�شركة
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 1 110 10المشاريع الجديدة
 1 110 110 10خط اإلنتاج الثاني
حتقيق ًا ال�سرتاتيجية ال�شركة يف التو�سع ،وطبقا للدرا�سات الت�سويقية واالقت�صادية التي قامت بها ال�شركة على امل�ستوى الإقليمي وب�شكل خا�ص يف العراق� ،أقر
جمل�س الإدارة البدء يف م�شروع خط �إنتاج ثاين لإنتاج الكلنكر املقاوم للأمالح بطاقة �إنتاجية ( )3.000طن من الكلنكر يومي ًا بالإ�ضافة للخط احلايل الذي ينتج
( )6.000طن من الكلنكر يف اليوم وذلك لتلبية احتياجات ال�سوق املحلي والعراقي ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى زيادة �إجمايل الطاقة الإنتاجية للم�صنع الرئي�سي
�إلى ( )9.000طن يوميا من الكلنكر كحد �أق�صى� ،أي ما يعادل  2.88مليون طن من الكلنكر �سنوي ًا .علما بان الرتخي�ص املمنوح لل�شركة ي�سمح لها ب�إنتاج 2.25
مليون طن يف ال�سنة من اال�سمنت البورتالندي العادي و  0.45مليون طن يف ال�سنة من اال�سمنت املقاوم للأمالح �أي جمموع  2.70مليون طن يف ال�سنة .علم ًا �أن
الطاقة الإنتاجية �سوف تكون يف حدود الرتخي�ص امل�سموح ،و�إذا احتاجت ال�شركة ح�سب الإنتاج الفعلي خلط الإنتاج الثاين �إلى زيادة الكميات املرخ�ص انتاجها،
ف�سوف تتقدم يف حينه �إلى طلب تعديل الرتخي�ص ال�صناعي.
ولقد مت اقرتاح ان�شاء اخلط الثاين جانب خط الإنتاج احلايل لل�شركة بعد الأخذ يف االعتبار ت�ضافر اجلهود الفنية بني اخلط الأول والثاين وتقا�سم بع�ض مرافق
خط الإنتاج الأول القائم كما يتيح �أي�ضا اال�ستفادة من املناجم احلالية للحجر اجلريي والطني.
و�سيت�ضمن اخلط الثاين ت�شييد وحدة كلنكر وتو�سعة حمطة الطاقة احلالية وبناء خزان وقود جديد و�شراء معدات ثقيلة .وحيث تقدر ال�شركة ب�أن عدد العمالة
املطلوب للخط اجلديد يقدر بحوايل  180عامال فتعتزم ال�شركة تو�سيع طاقة الإ�سكان ال�ستيعاب العمال الإ�ضافيني.
وبد�أت �أعمال ت�شييد اخلط الثاين يف يونيو 2011م ،وكما يف  30يونيو 2012م بلغت التكلفة الإجمالية مل�شروع تو�سعة اخلط الثاين (با�ستثناء مبلغ مرابحة
القرو�ض) ( )246.166.991ريال .انتهت �أعمال البناء والت�شييد خلط الإنتاج الثاين يف 2012/11/18م حيث تقوم ال�شركة حالي ًا بعمليات اختبارات االنتاج
واجلودة .من املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجريبي والت�سليم الإبتدائي يف �شهر دي�سمرب 2012م ،على �أن يبد�أ الإنتاج التجاري يف الربع الأول من عام 2013م.
ويجدر الذكر �إن اخلط الثاين �سوف يحتاج �إلى  2.000.000لرت �شهري ًا من زيت الوقود الثقيل لإنتاج الكلنكر ،وقامت ال�شركة مبخاطبة �شركة �أرامكو ال�سعودية
بتاريخ 1431/06/23هـ (املوافق 2010/06/06م) للح�صول على الكميات الالزمة من الوقود لت�شغيله وما زالت تنتظر قرار �شركة �أرامكو ال�سعودية حتى تاريخ
هذه الن�شرة.
و�سيتم متويل التكلفة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املرتبطة باخلط الثاين من م�صادر متويل داخلية ومتويل م�صريف ومن متح�صالت االكتتاب.
لودجودججالتكلفة اال�ستثمارية مل�شروع خط الإنتاج الثاين وم�صادر متويله
عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية للم�شروع
(ريال �سعودي)
جمموع عقد ت�شييد وحدة الكلنكر مع
308.250.000
ال�شركة ال�صينية ()CNBM
74.250.000
جمموع عقد وارت�سيال لتوليد الطاقة
الكهربائية حمطة توليد الطاقة احلالية
24.771.000
معدات ثقيلة
13.000.000
ت�شييد خزان للوقود
25.000.000
تو�سيع ال�سكن
10.124.000
م�صروفات ما قبل الت�شغيل
455.395.000
املجموع

م�صادر متويل التكلفة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية امل�شروع
(ريال �سعودي)
86.404.137
متويل من ال�شركة
237.145.863

متويل بنكي (قر�ض جت�سريي من البنك
العربي الوطني)
متح�صالت االكتتاب

131.845.000

املجموع

455.395.000

امل�صدر :ال�شركة

بلغت املدفوعات خلط الإنتاج الثاين كما يف  30يونيو 2012م ( )246.166.991ريال ت�شمل مبلغ ( )228.617.991ريال ل�شركة  CNBMومبلغ ()7.425.000
ريال كدفعة مقدمة ل�شركة  Wartsilaومبلغ ( )10.124.000ريال كم�صاريف ما قبل الت�شغيل.
لودجودججا�ستخدامات وم�صادر التمويل كما يف  30يونيو 2012م
ا�ستخدامات التمويل كما يف  30يونيو 2012م
(ريال �سعودي)
ال�شركة ال�صينية ()CNBM
�شركة وارت�سيال

228.617.991

نقد

86.404.137

7.425.000

قر�ض جت�سريي من البنك العربي الوطني

159.762.854

م�صارف ما قبل الت�شغيل

10.124.000

املجموع

246.166.191

امل�صدر :ال�شركة
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Wartsila

م�صادر التمويل
(ريال �سعودي)

246.166.191

�سيتم متويل امل�صروفات الر�أ�سمالية املتبقية والبالغة ( )209.228.009ريال عن طريق قر�ض التورق من البنك العربي الوطني مببلغ ( )77.383.009ريال
ومبلغ ( )131.845.000ريال من متح�صالت الطرح والتي �سوف يتم ا�ستخدامها كما يلي:
  ( )52.267.500ريال �سيتم دفعه ل�شركة ( )CNBMال�صينية لت�شييد وتركيب وحدة الكلنكر اجلديدة.
  ( )16.806.500ريال �سيتم دفعه ل�شركة وارت�سيال لتوريد وتركيب ثالثة مولدات كهربائية.
  ( )62.771.000ريال �سيتم دفعه ل�شراء معدات ثقيلة ،وت�شييد خزان للوقود وتو�سيع ال�سكن.
وتنوى ال�شركة ا�ستخدام مبلغ ( )47.250.000ريال من متح�صالت الطرح لتلبية احتياجات خط الإنتاج الثاين من ر�أ�س مال عامل.
لودجودججالتكاليف املتبقية وم�صادر متويلها كما يف  30يونيو 2012م
التكاليف املتبقية
(ريال �سعودي)
ال�شركة ال�صينية ()CNBM
�شركة وارت�سيال

Wartsila

م�صادر التمويل
(ريال �سعودي)

79.632.009

قر�ض جت�سريي من البنك العربي
الوطني

77.383.009

66.825.000

متح�صالت االكتتاب

131.845.000

مدفوعات اخرى

62.771.000

املجموع

209.228.009

209.228.009

امل�صدر :ال�شركة

 1 110 110 10العقود الرئيسية ذات العالقة بخط اإلنتاج الثاني
 1 110 110 110 10اتفاقية مع �شركة ( )CNBMال�صينية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2010/04/20م مع �شركة ( )CNBMال�صينية لإن�شاء وحدة كلنكر للخط الثاين بطاقة �إنتاجية �إ�ضافية قدرها ( )3.000طن باليوم
على �أ�سا�س ت�سليم مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدرة ( )82.200.000دوالر �أمريكي وما يعادل مبلغ ( )308.250.000ريال ومدة تنفيذ قدرها (� )18شهر من
تاريخ البدء بامل�شروع .وقد بد�أ يف تنفيذ امل�شروع يف يونيو 2011م وامل�شروع ي�سري ح�سب اخلطة املو�ضوعة لبد�أ االنتاج التجريبي يف الربع الرابع من عام 2012م.
وقد ا�شتمل العقد على �أعمال الهند�سية و�أعمال الت�صميم والتوريد والنقل والإمدادات والت�سليم �إلى امل�صنع ،واالختبار التجريبي واختبار الأداء ،وت�سليم و�ضمان
مثل هذه الأعمال ،و�ضمان �إ�صالح �أو ا�ستبدال �أي عیوب فیما یتعلق بتو�سعة م�صنع اال�سمنت وكذلك القيام ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة ملدة �سنة من تاريخ الت�سليم.
وكما يف  30يونيو 2012م مت دفع مبلغ ( )228.617.991ل�شركة  CNBMمل�شروع ان�شاء خط االنتاج الثاين بكافة جتهيزاته وتنوي ال�شركة ت�سديد باقي املبلغ
والبالغ ( )79.632.009ريال عن طريق دفعات متتد حتى دي�سمرب 2012م.
لودجودججتوزيع تكلفة االتفاقية مع �شركة ( )CNBMال�صينية
التكاليف املتحققة
(الف ريال
�سعودي)

التكاليف املتوقعة
(الف ريال
�سعودي)

نوع اخلدمة

الو�صف

املعدات

اوف�شور

135.412

36.110

92.122

43.290

النقل

اوف�شور

12.375

3.300

8.418

3.957

املواد والأعمال الهند�سية والإن�شائية

اوف�شور

94.348

25.160

79.009

15.339

الإن�شاءات الكهروميكانيكية والعموالت

اوف�شور

36.684

9.782

24.390

12.294

الت�صميم و�إدارة امل�شروع و�أخرى

اوف�شور

29.430

7.848

24.679

4.751

308.250

82.200

228.618

79.632

املجموع

�سعر العقد
(الف ريال
�سعودي)

�سعر العقد
(الف دوالر)
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 1 110 110 110 10االتفاقية مع �شركة وارت�سیال
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/11/20م اتفاقية مع �شركة وارت�سیال لتوريد ثالثة مولدات كهربائية ب�سعة  11ميجاوات لكل مولد ومببلغ �إجمايل يبلغ
( )74.250.000ريال �أي ما يعادل ( )15.000.000يورو .وتقدر ال�شركة �أن �سعة الطاقة الكهربائية من املولدات �ستلبي احتياجات وحدة الكلنكر من الطاقة
الكهربائية .كما ويغطي العقد توريد وتركيب املولدات بالإ�ضافة �إلى الأعمال املدنية امل�صاحبة لزيادة حجم مبنى حمطة الطاقة الكهربائية احلايل لت�ستوعب
للمولدات الإ�ضافية .علما انه كما يف  30يونيو 2012م دفعت ال�شركة مبلغ ( )7.425.000ريال كدفعة مقدمة ل�شركة وارت�سيال وتنوي ال�شركة دفع باقي املبلغ
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والبالغ ( )66.825.000ريال من خالل دفعات متتد حتى اكتوبر 2012م.
لودجودججتوزيع تكلفة االتفاقية مع �شركة وارت�سیال
الو�صف

�سعر العقد
(الف ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة
(الف ريال �سعودي)

�سعر العقد
(الف يورو)

التكاليف املتوقعة
(الف ريال �سعودي)

اجلزء املدفوع من العقد اوف�شور

54.450

11.000

5.445

49.005

اجلزء املدفوع من العقد اون�شور

19.800

4.000

1.980

17.820

املجموع

74.250

15.000

7.425

66.825

امل�صدر :ال�شركة

وللمزيد من التفا�صيل عن العقود امل�شار �إليها �أعاله ،ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات القانونية".
 1 110 110 10الجدول الزمني وتكلفة خط اإلنتاج الثاني
لودجودججاجلدول الزمني وتكلفة خط الإنتاج الثاين
(ريال �سعودي)

2012م

2011م

الإجمايل

ا�ستخدام التمويل
عقد ت�شييد وحدة الكلنكر مع ال�شركة ال�صينية ()CNBM
دفعة مقدمة ()%10

30.825.000

-

30.825.000

دفعة نهائية ()%10

-

30.825.000

30.825.000

املعدات واملواد

17.152.059

101.077.941

118.230.000

�إن�شاء املوقع

50.713.162

77.656.838

128.370.001

جمموع عقد ت�شييد وحدة الكلنكر مع ال�شركة ال�صينية
()CNBM

98.690.221

209.559.779

308.250.000

عقد وارت�سيال لتوليد الطاقة الكهربائية حمطة توليد
الطاقة احلالية
اجلزء املدفوع من العقد الأوف�شور

5.445.000

49.005.000

54.450.000

اجلزء املدفوع من العقد الأون�شور

1.980.000

17.820.000

19.800.000

جمموع عقد وارت�سيال لتوليد الطاقة الكهربائية حمطة
توليد الطاقة احلالية

7.425.000

66.825.000

74.250.000

�أخرى
املعدات الثقيلة

-

24.771.000

24.771.000

خزان الوقود

-

13.000.000

13.000.000

�إ�سكان العمال

-

25.000.000

25.000.000

نفقات ما قبل االفتتاح

-

10.124.000

10.124.000

�إجمايل امل�صروفات الأخرى

-

72.895.000

72.895.000

�إجمايل ا�ستخدام التمويل

106.115.221

349.279.779

455.395.000

م�صادر التمويل
النقد الداخلي

71.115.221

15.288.916

86.404.137

التمويل البنكي

35.000.000

202.145.863

237.145.863

متح�صالت االكتتاب

-

131.845.000

131.845.000

�إجمايل م�صادر التمويل

106.115.221

349.279.779

455.395.000

امل�صدر :ال�شركة
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لودجودججالنفقات امل�ؤقتة لإن�شاء خط الإنتاج الثاين
(ريال �سعودي)

وارت�سيال

ال�شركة ال�صينية
()CNBM

�أخرى

الإجمايل

النفقات املتحملة
الن�صف االول من عام 2011م
الربع الثالث من عام 2011م
الربع الرابع من عام 2011م
الربع الأول من عام 2012م
الربع الثاين من عام 2012م
�إجمايل النفقات املتحملة
التكاليف املتوقعة

30.825.000
18.272.085
49.593.137
65.293.915
64.633.854
228.617.991

7.425.000
7.425.000

10.124.000
10.124.000

30.825.000
18.272.085
57.018.137
65.293.915
74.757.854
246.166.991

الربع الثالث من عام 2012م
الربع الرابع من عام 2012م
اجمايل التكاليف املتوقعة

27.364.509
52.267.500
79.632.009

50.018.500
16.806.500
66.825.000

62.771.000
62.771.000

77.383.009
131.845.000
209.228.009

�إجمايل التكاليف

308.250.000

74.250.000

72.895.000

455.395.000

ال�سنة املالية 2011م
ال�سنة املالية 2012م

98.690.221
209.559.779

7.425.000
66.825.000

72.895.000

106.115.221
349.279.779

�إجمايل التكاليف املتوقعة

308.250.000

74.250.000

72.895.000

455.395.000

امل�صدر :ال�شركة

 1 110 110 10االستثمار في معمل اسمنت كبيسة
�إن معلومات فر�صة اال�ستثمار يف معمل �أ�سمنت كبي�سة بالعراق مت احل�صول عليها من " درا�سة اجلدوى مل�صنع كبي�سة" املعدة من قبل مكتب �أعمال اال�ست�شارة
 consult worksيف يونيو2012م .وهي م�ؤ�س�سة خدمات ا�ست�شارية تخدم العمالء يف الأردن واملناطق املجاورة .وت�شمل خدماتها الإ�ست�شارات الكلية ،حلول
البحث والتدريب مبا فيها درا�سات اجلدوى والدرا�سات القطاعية وتخطيط الأعمال والإ�سرتاتيجية وا�سرتاتيجيات الت�سويق والتخطيط .ومت تعيني مكتب اعمال
اال�ست�شاره من قبل ال�شركة العداد درا�سة اجلدوى لال�ستثمار يف م�صنع ا�سمنت كبي�سة.
تنوي ال�شركة اال�ستثمار يف معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق اململوك بالكامل من قبل ال�شركة العراقية العامة لال�سمنت احلكومية .مت ان�شاء معمل ا�سمنت كبي�سة يف
�أوائل الثمانينات وتعر�ض لل�ضرر جراء احلروب التي �شهدتها العراق يف ال�سنوات املا�ضية .قررت احلكومة العراقية عر�ض م�صانع الإ�سمنت للقطاع اخلا�ص بنظام
ال  BOTوذلك ليتحمل امل�ستثمر كلفة �إعادة ت�أهيل امل�صنع لإنتاج الطاقة الت�صميمية ،وبعد �إنتهاء مدة العقد تعود ملكية امل�صنع للدولة .يف 2009/12/20م ،مت
منح عقد ت�أهيل معمل ا�سمنت كبي�سة ملدة � 15سنة تنتهي يف 2024/12/19م ل�شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة .وبنا ًء على
رغبة ال�شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة يف دخول �شريك ذو خربة يف هذا املجال ،مت دعوة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية،
وعليه� ،سوف يتم ا�ستثمار ال�شركة يف معمل ا�سمنت كبي�سة عن طريق �شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة.
يف تاريخ 2011/12/15م� ،أبرمت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار اململوكة بن�سبة  %50من �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية اتفاقية ا�ستحواذ وم�شاركة
مع مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة ل�شراء ما ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة اال�سمنت وت�أهيل
امل�شاريع ال�صناعية وامل�شاركة يف �إدارتها .ووفقا التفاقية اال�ستحواذ وامل�شاركة وتعديالتها والتعهدات الالحقة من قبل مالك �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة� ،ستمتلك �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بوا�سطة �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت التي متلكها بن�سبة  %100ما
ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الرائدة ل�صناعة اال�سمنت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية ،وال زالت �إجراءات نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة لدى ال�سلطات املخت�صة يف العراق (ف�ض ًال راجع فقرة "االتفاقية بخ�صو�ص اال�ستحواذ على ح�صة يف ال�شركة الرائدة
للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية" من ق�سم "املعلومات القانونية") .وعند انتهاء �إجراءات نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة� ،سوف تقوم �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت ب�إكمال مراحل الت�أهيل للم�صنع ،و�سوف تكون ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
م�س�ؤولية الإدارة الفنية والت�سويقية للم�صنع .وقامت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بدفع مبلغ  10مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل  37.5مليون
ريال �سعودي كدفعة مقدمة مقابل التعهد ب�إرجاع هذا املبلغ �إلى �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار يف حالة مل يتم نقل وحتويل ح�ص�ص �شركة الرائدة
للمقاوالت والتجارة وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية املحدودة �إلى ال�شركة العاملية ل�صناعة اال�سمنت ،وتبلغ ح�صة ال�شركة من هذه الدفعة  18.75مليون ريال .وتتوقع
ال�شركة ان يكون ن�صيبها من تكاليف �إعادة الت�أهيل  120مليون ريال و�سوف ت�ستحق ن�سبة  %25.5من الأرباح خالل فرتة العقد �أي حتى دي�سمرب 2024م.

141

ومن املتوقع �أن تقوم ال�شركة من خالل �شركة الرائدة للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة بتقدمي امل�ساهمة التقنية واملالية ملعمل ا�سمنت
الكبي�سة لتجديد و�إدارة م�صنعها .وامل�صنع يقع يف حمافظة الأنبار بالعراق على بعد ما يقرب من  200كم �شمال غرب بغداد ويتيح ت�صميم امل�صنع قدرة انتاج
�سنوية بواقع  2مليون طن من اال�سمنت العادي  OPCمن خطي �إنتاج متطابقني بقدرة �إنتاج ( )3.200طن باليوم .ونظرا لظروف الت�شغيل املتدنية وقدم املعدات
و�ضعف ال�صيانة والت�صليح وانقطاع التيار الكهربائي الدائم ،فال ميكن ت�شغيل امل�صنع ليعمل بطاقة انتاجية �أق�صى من  180طن يف ال�ساعة �أي ما يعادل �إنتاج
( )2.550طن يوميا من الكلنكر ،ونتيجة لذلك ف�إن خطة �إعادة الت�أهيل �ست�شمل تركيب حمطة ديزل جديدة لتوليد الكهرباء و�إ�صالح وحدة تربيد الكلنكر والفرن
الدوار ووحدة الت�سخني ووحدة طحن املواد اخلام وحمطات �أخذ عينات املواد اخلام وحتديث و�إ�صالح الأجهزة الأخرى .وتتوقع �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
�أن تبلغ ح�صتها من تكاليف �إعادة الت�أهيل حوايل  120مليون ريال .ومبجرد �إجراء �إعادة ت�أهيل امل�صنع ،من املفرت�ض �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ملعمل
�أ�سمنت كبي�سة حوايل  0.77مليون طن يف عام 2012م و 1.23مليون يف عام 2013م .ومن املرجح �أن ت�ستقر الطاقة الإنتاجية على م�ستوى  1.82مليون طن خالل
الفرتة 2014م2025-م .ووفقا لعقد اال�ستثمار املربم مع ال�شركة العامة لال�سمنت يف 2009/12/20م ،ف�إن  %25من الطاقة الإنتاجية ال�سنوية �ستخ�ص�ص بدون
مقابل لل�شركة العامة لال�سمنت ،اما الباقي ،ف�سيكون ملعمل �أ�سمنت كبي�سة مبجرد اكتمال �إعادة الت�أهيل .وتتوقع �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية �أن م�صاحلها
الإقت�صادية يف م�صنع الكبي�سة �ستبلغ  %25.5لفرتة العقد املمتدة حتى  19دي�سمرب 2024م.
�إن اال�ستثمار يف معمل �أ�سمنت كبي�سة هو جزء من �إ�سرتاتيجية ال�شركة ملوا�صلة اال�ستثمارات يف اخلارج والتي قد ت�ساعد بزيادة ت�ضاعف العائدات .ونظرا لأعمال
�إعادة الإعمار ال�ضخمة و�إ�صالح وحت�سني البنية التحتية والطلب على امل�ساكن ف�إن اال�ستثمار يف معمل ا�سمنت كبي�سة ميثل فر�صة لل�شركة لتلبية الطلب املتزايد
على اال�سمنت يف املنطقة الو�سطى من العراق مبا يف ذلك بغداد التي تعترب ال�سوق الأ�سا�سي امل�ستهدف من معمل �أ�سمنت الكبي�سة .ولوجود ق�صور يف الإمدادات
حاليا يف املنطقة الو�سطى ،تتوقع ال�شركة �أن �إعادة ت�أهيل معمل �أ�سمنت كبي�سة �سي�سهم يف تلبية الطلب على اال�سمنت يف املنطقة الو�سطى .وعالوة على ذلك،
وب�سبب العجز امل�ستمر يف �إمدادات اال�سمنت ف�إن الأ�سعار ال�سائدة لال�سمنت يف العراق هي حوايل  458-375ريال للطن باجلملة ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر اال�سعار
على هذه امل�ستويات املرتفعة الأمر الذي يجعل ال�شركة تعتقد �أن ا�ستثماراتها يف م�صنع �أ�سمنت الكبي�سة �سوف يولد عوائد جمزية على الأرجح .وتنوي ال�شركة
متويل عملية اال�ستحواذ من خالل م�صادر داخلية وقر�ض جت�سريي من البنك العربي الوطني وقر�ض جتاري.
ويجدر الذكر �أنه مل يقم امل�ست�شارون ب�أي فح�ص نايف للجهالة بالن�سبة لعملية اال�ستحواذ يف العراق.
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1111إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
بالإ�ضافة �إلى �إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ق�سم "الهيكل التنظيمي" من هذه الن�شرة ،يقر وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ما يلي:


مل يكن هناك �أي انقطاع يف عمليات ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد اثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل ال
(� )12شهر ًا الأخرية.



ال توجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحت من قبل ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لل�شركة.



مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضاف ًة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه.



بخالف ما ورد يف �صفحة  64من هذه الن�شرة ،لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو يف �أي من �شركاتها التابعة.



�أن القوائم املالية املراجعة لل�شركة م�أخوذة بالكامل من القوائم املالية املراجعة لل�شركة دون �أي تغيريات جوهرية و�إنه قدم مت �إعدادها وفق ًا للمعايري
املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبيني القانونيني.



�أنه لي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.



ان لل�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة (� )12شهرا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
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1212المعلومات القانونية
 1 112 12ملخص النظام األساسي
 1 112 112 12تأسيس الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة طبق ًا لأحكام نظامها الأ�سا�سي ونظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته الالحقة.
 1 112 112 12اسم الشركة
ا�سم ال�شركة هو "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية".
 1 112 112 12أغراض الشركة
تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ الأغرا�ض التالية:







 �إنتاج اال�سمنت ب�أنواعه مبوجب الرتخي�ص ال�صناعي ال�صادر عن وزارة التجارة.
 �إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع �أنواعه.
 جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.
 �إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية املكملة لغر�ض ال�شركة.
 متلك العقار لإقامة من�ش�آت ال�شركة.
 الوكاالت التجارية.

 1 112 112 12المشاركة
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق
�أغرا�ضها �أو �أية �أعمال حتقق امل�صلحة العامة لل�شركة ،كما يجوز لها �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف �شركات قائمة �أو تندمج معها �أو تدمج فيها �أو ت�شرتيها.
كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك باي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يجاوز  %30من احتياطياتها احلرة وال يزيد عن  %20من ر�أ�س مال
ال�شركة التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية بذلك يف �أول اجتماع لها.
 1 112 112 12المركز الرئيسي للشركة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة عرعر ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلهات املخت�صة نقل املركز
الرئي�س �إلى �أي مدينة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية ولل�شركة �أن تن�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها بعد موافقة
جمل�س الإدارة.
 1 112 112 12مدة الشركة
مدة ال�شركة (� )99سنه ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل �إنتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
 1 112 112 12رأس المال
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )1.800.000.000مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم مت�ساوية القيمة،
وتبلغ قيمة كل �سهم ( )10ع�شرة ريال �سعودي كلها �أ�سهم عادية نقدية.
�إلتزمت ال�شركة بطرح  %50من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك ح�سب الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية وقد تنازل امل�ؤ�س�سون عن
حق الأولوية يف االكتتاب تنفيذ ًا لأمر وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
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 1 112 112 12اإلكتتاب
اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه ( )126.000.000مائة و�ستة وع�شرين مليون �سهم قيمتها مبلغ وقدره ( )1.260.000.000مليار ومائتي و�ستون مليون ريال،
ودفعوا قيمتها كاملة ،و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية وعددها (� )54.000.000أربعة وخم�سون مليون �سهم قيمتها مبلغ وقدره ( )540.000.000خم�سمائة
و�أربعون مليون ريال �سعودي لالكتتاب العام مع العدد الكايف من الأ�سهم اململوكة للم�ؤ�س�سني مبا يحقق ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )7من النظام الأ�سا�سي
لل�شركة وفق ًا لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.
 1 112 112 12التخلف عن دفع باقي قيمة سهم االكتتاب
�إذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك ،جاز ملجل�س الإدارة ،بعد �إنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني،
بيع ال�سهم يف مزاد علني .ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايده �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا عليها امل�صروفات التي �أنفقتها
تف ح�صيلة البيع هذه املبالغ ,جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي
ال�شركة ،وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم .ف�إذا مل ِ
من جميع �أموال امل�ساهم ،وتلغي ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
 1 1212 112 12أسهم الشركة
تكون الأ�سهم �أ�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى
الإحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب
عنهم يف �إ�ستعمال احلقوق املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولون بالت�ضامن عن الإلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
 1 1212 112 12تداول األسهم
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب
بها امل�ؤ�س�سون قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن �أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،وت�سري هذه الأحكام على ما
يكتتب بـه امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من
�أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
 1 1212 112 12سجل المساهمين
تتداول الأ�سهم الأ�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني يت�ضمن �أ�سمائهم وجن�سياتهم ومهنهم و�أماكن �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها وي�ؤ�شر
بهذا القيد على ال�سهم ،وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق
النظام الآيل ملعلومات اال�سهم  .ويفيد االكتتاب يف اال�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفقا
لأحكام هذا النظام �سواء كان حا�ضر ًا �أو كان غائبا و�سواء كان موافقا على هذه القرارات �أو خمالفا لها.
 1 1212 112 12شهادات االسهم
ت�صدر ال�شركة �شهادات اال�سهم بحيث تكون ذات �أرقام م�سل�سلة وموقعا عليها من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة او من يفو�ضه من �أع�ضاء املجل�س وتختم بختم
ال�شركة ،ويت�ضمن ال�سهم على الأخ�ص رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر بالرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر باعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة  ،وقيمة ر�أ�س املال وعدد الأ�سهم املوزعه عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�سى ومدتها ,ويجوز �أن
يكون لال�سهم كوبونات ذات �أرقام م�سل�سله وم�شتمله على رقم ال�سهم املرفقة به.
 1 1212 112 12زيادة رأس المال
للجمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى الإقت�صادية  ،وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار
�أ�سهم جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يقت�ضي به نظام ال�شركات  .ويعني القرار
طريقة زيادة ر�أ�س املال ويكون للم�ساهمني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم  ،بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال
و�شروط االكتتاب ويبدي كل م�ساهم رغبته يف �إ�ستعمال حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر امل�شار �إليه.
وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من
الأ�سهم اجلديدة ويوزع الباقي من اال�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على اال �أن ال
يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من اال�سهم اجلديدة  ،ويطرح ما تبقي من اال�سهم لالكتتاب العام.
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 1 1212 112 12تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ،وبناء ًا على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة  ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أومنيت
بخ�سائر وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبه لـه وعن الإلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه الإلتزامات ،
ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني لإبداء
�إعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة  ،ف�إذا �إعرت�ض �أحد
الدائنني وقدم م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي له دينه �إذا كان حا ًال و�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا �إذا كان �آج ًال.
 1 1212 112 12األسهم الممتازة
يجوز وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية وطبق ًا للأ�س�س التي حتددها �أن ت�صدر ال�شركة �أ�سهم ًا ممتازة ،ال تعطي حق الت�صويت وذلك
مبا ال يتجاوز ن�سبة  %50من ر�أ�سمالها  ،وترتب تلك الأ�سهم لأ�صحابها  -بالإ�ضافة حلق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية  -ما يلي:
�أ -احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن  %5من القيمة الأ�سمية لل�سهم ،بعد جتنيب الإحتياطي النظامي ،وقبل �إجراء �أي
توزيع لأرباح ال�شركة.
ب� -أولوية يف �إ�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�صفية.
ج -ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم يف �إنعقاد اجلمعية العامة
لل�شركة املن�صو�ص عليها يف املواد ( 35و  )36من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
 1 1212 112 12الصكوك
يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �صكوك مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
 1 1212 112 12تكوين مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة (� )7أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وا�ستثنا ًء من ذلك عني امل�ؤ�س�سني
�أول جمل�س �إدارة ملدة خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
 1 1212 112 12أسهم التاهيل
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالكا لعدد من الأ�سهم ال تقل قيمتها عن ع�شرة �أالف ريال وتودع هذه الأ�سهم خالل  30يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد
البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي
املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة  ،و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة
�أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
 1 1212 112 12انتهاء العضوية
تنتهي ع�ضوية املجل�س ب�إنتهاء مدته �أوب�إنتهاء �صالحية الع�ضو لها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز للمجل�س
�أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول �إجتماع لها  .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه و�إذا هبط
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة الن�صاب الالزم ل�صحة �إجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
 1 1212 112 12صالحيات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقرره للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها داخل اململكة وخارجها والإ�شراف
على جميع �أعمالها و�أموالها وجميع معامالتها والتوقيع نيابة عن ال�شركة ومتثيلها يف عالقتها مع الغري واجلهات والهيئات احلكومية واخلا�صة و�أمام املحاكم
ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية
و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والدخول يف املناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار
واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ
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وللمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك على �سبيل املثال عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها
ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك ال�شرعية نيابة عن ال�شركة والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار
والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات والإعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات
وال�شيكات وكافة املعامالت امل�صرفية .كما له تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد
مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،والت�صرف يف �أ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق ال�شراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن
والبيع والإفراغ وقب�ض الثمن وت�سليم املثمن  ،على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراراه للت�صرف يف �أ�صول وممتلكات وعقارات ال�شركة مراعاة
ال�شروط التالية:
1ـ �أن يحدد جمل�س الإدارة يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
2ـ �أن يكون البيع مقارب ًا لثمن املثل.
3ـ �أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
4ـ �أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها بالتزامات �أخرى.
كما يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها والقرو�ض التجارية التي ال تتجاوز �آجلها نهاية مدة ال�شركة،
مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز اجلها ثالث �سنوات:
1ـ �أن ال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�شركة عن  %50من ر�أ�س مال ال�شركة.
2ـ �أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
3ـ �أن يراعى يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.
كما يكون ملجل�س الإدارة حق ال�صلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س الإدارة القيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي من
�ش�أنها حتقيق �أغرا�ض ال�شركة.
وملجل�س الإدارة �أن يوكل نيابة عنه يف حدود اخت�صا�صه واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف اتخاذ �إجراء �أو ت�صرف معني �أو القيام بعمل �أو �أعمال معينة
وللمجل�س حق تفوي�ض من يراه من اخت�صا�صاته و�صالحياته.
يكون ملجل�س �إدارة ال�شركة ويف احلاالت التي يقدرها حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
1ـ �أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين كحد �أدنى.
2ـ �أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
3ـ الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
 1 1212 112 12مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكاف�أة جمل�س الإدارة من الن�سب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )45من هذا النظام ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات
�أخرى مكملة لـه .وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب
ون�صيب يف الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا .كما ي�شتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو
ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو �إ�ست�شارية لل�شركة �سبق �أن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.
 1 1212 112 12رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ،كما يجوز لـه �أن يعني من بني �أع�ضائه نائب ًا للرئي�س وع�ضو ًا منتدب ًا ،ويجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز رئي�س
املجل�س ومركز الع�ضو املنتدب.
ويخت�ص رئي�س املجل�س بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري ،و�أمام الق�ضاء واجلهات احلكومية ،وكاتب العدل واملحاكم ،وجلان ف�ض املنازعات باختالف �أنواعها،
وهيئات التحكيم ،واحلقوق املدنية ،و�أق�سام ال�شرطة ،والغرف التجارية وال�صناعية ،والهيئات اخلا�صة ،وال�صناديق احلكومية ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على
اختالف �أنواعها ،و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية ،وتعيني الوكالء واملحامني وعزلهم ،واملرافعة واملدافعة ،واملخا�صمة وال�صلح ،والإقرار والتحكيم ،وقبول الأحكام
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واالعرتا�ض عليها نيابة عن ال�شركة ،والتوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات ،مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها
ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها ،والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك والإفراغات �أمام كاتب العدل ،واجلهات الر�سمية ،والتوقيع على اتفاقيات القرو�ض
بكافة �أنواعها ،وال�ضمانات والكفاالت ،والرهون وفكها ،وحت�صيل حقوق ال�شركة وت�سديد التزاماتها ،والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله ،واال�ستالم والت�سليم،
واال�ستئجار والت�أجري ،والقب�ض والدفع ،والدخول يف املناق�صات ،وفتح احل�سابات امل�صرفية واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك ،و�إ�صدار ال�سندات
وال�شيكات ،وتعيني املوظفني ،والتعاقد معهم ،وحتديد مرتباتهم ،و�صرفهم من اخلدمة ،وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام املوظفني والعمال من اخلارج ،وا�ستخراج
الإقامات ورخ�ص العمل ،ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،ويجوز للرئي�س تفوي�ض وتوكيل الغري يف حدود اخت�صا�صه ،يف اتخاذ �إجراء �أو ت�صرف معني �أو القيام بعمل
�أو �أعمال معينة ،و�إلغاء التفوي�ض �أو التوكيل جزئي ًا �أو كلي ًا.
ويحدد جمل�س الإدارة وفق تقديره املكاف�أة اخلا�صة التي يح�صل عليها كل من رئي�س املجل�س ،نائب الرئي�س ،الع�ضو املنتدب ،بالإ�ضافة �إلى املكاف�أة املقررة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة مبقت�ضى املادة ( )45من هذا النظام.
يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا من بني �أع�ضاءه �أو من غريهم ويحدد مكاف�أته ،ويخت�ص بت�سجيل حما�ضر �إجتماعات جمل�س الإدارة  ،وتدوين القرارات ال�صادرة
عن هذه الإجتماعات وحفظها �إلى جانب ممار�سة الإخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة.
ال تزيد ع�ضوية رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز دائم ًا �إعادة تعيينهم.
 1 1212 112 12إجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو
�إلى الإجتماع متى طلب �إليه ذلك �إثنان على الأقل من الأع�ضاء.
ال يكون �إجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ن�صف �أع�ضاء املجل�س على الأقل على �أن ال يقل العدد باي حال من الأحوال عن �أربعة �أع�ضاء  .ويف حالة �إنابة ع�ضو
جمل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور �إجتماعات املجل�س يتعني �أن تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط التالية:
�أ -ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عنه �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذلك الإجتماع.
ب� -أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وب�ش�أن �إجتماع حمدد.
ج -ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين يف الإجتماع  .وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي منه رئي�س املجل�س �أو
من ير�أ�س املجل�س يف حال غيابه.
ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقني مامل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة �إجتماع املجل�س للمداولة فيها  ،وتعر�ض
هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول �إجتماع تال له.
 1 1212 112 12محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س جمل�س الإدارة وال�سكرتري وتدون يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
 1 1212 112 12تعارض المصالح
على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ويثبت هذا التبليغ يف
حم�ضر اجتماع املجل�س وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .
 1 1212 112 12لجان مجلس اإلدارة
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل عدد من اللجان ح�سب حاجة ال�شركة �أو ح�سب ما تقره وزارة التجارة وال�صناعة �أو اجلهات الر�سمية ذات العالقة للقيام بالأعمال التي
يحددها جمل�س الإدارة �أو اجلهات الر�سمية ذات العالقة.
 1 1212 112 12اللجنة التنفيذية
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه �أو من الغري جلنة تنفيذية .ويعني املجل�س من بني �أع�ضاء اللجنة رئي�سا لها كما يحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل اللجنة
واخت�صا�صاتها وعدد �أع�ضائها والن�صاب ال�ضروري الجتماعاتها .ومتار�س اللجنة ال�صالحيات التي يوليها لها املجل�س وفقا لتعليمات وتوجيهات املجل�س .وال يجوز
للجنة التنفيذية �إلغاء �أو تعديل �أي من القرارات والقواعد التي �أقرها جمل�س الإدارة.
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 1 1212 112 12حضور الجمعيات
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني  ،وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة  ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق
ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز لع�شرين (� )20سهم ًا حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل
م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
 1 1212 112 12الجمعية التأسيسية
تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
 -1التحقق من االكتتاب بكامل ر�أ�سمال ال�شركة ومن الوفاء طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات باحلد الأدنى من ر�أ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة ال�سهم.
 -2املوافقة على الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة  .وال يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�ض عليها �إال مبوافقة جميع احلا�ضرين املمثلني يف
الإجتماع.
 -3املوافقة على نفقات ما قبل الت�أ�سي�س.
 -4تعيني �أول مراقب ح�سابات لل�شركة وحتديد �أتعابه.
وي�شرتط ل�صحة �إنعقادها ح�ضور عدد من املكتتبني ميثل ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ولكل مكتتب يف �إجتماعاتها �صوت عن كل �سهم اكتتب به �أو ميثله.
 1 1212 112 12الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية  ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة  ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة �أ�شهر التالية لإنتهاء ال�سنة املالية لل�شركة  ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
 1 1212 112 12الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي ب�إ�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا.
ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخله يف �إخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط واالو�ضاع املقررة للجمعية الأخريه.
 1 1212 112 12إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثل خم�سة ( )%5يف املائة من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة لإنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية يف املدينة التي بها
املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد للإنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال  .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول
الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
 1 1212 112 12إثبات الحضور
يحرر عند �إنعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمل �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد
الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذلك م�صلحة الإطالع على هذا الك�شف.
 1 1212 112 12نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون �إجتماع اجلمعية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الإجتماع الأول وجبت الدعوة �إلى
�إجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية للإجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )33من هذا النظام ويعترب الإجتماع
الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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 1 1212 112 12نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الإجتماع الأول
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ويكون الإجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س
املال على الأقل.
 1 1212 112 12القوه التصويتية
لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد
لكل �سهم.
 1 1212 112 12القرارات
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها  ،ومع ذلك �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة
لزمت موافقة �أغلبية املكتتبني با�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستعباد ما اكتتب به مقدموا احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة
وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية ،وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الإجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل �إنق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى  ،فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة
�أرباع الأ�سهم املمثلة يف الإجتماع.
 1 1212 112 12مناقشة جدول األعمال
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات  ،ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر  ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
 1 1212 112 12إجراءات الجمعية العامة
ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائب الرئي�س يف حالة غيابه ويعني الرئي�س �سكرتري ًا للإجتماع وجامع ًا للأ�صوات ،ويحرر ب�إجتماع اجلمعية
حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة عنه �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي
اتخذت وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها
وجامع الأ�صوات.
 1 1212 112 12تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ويجوز لها �إعادة تعيينه.
 1 1212 112 12اإلطالع على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها .وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة و�إلتزاماتها وعلى مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من
متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة
ح�سابات ال�شركة للواقع.
 1 1212 112 12السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر باملوافقة على �إعالن
الت�أ�سي�س  ،وتنتهي يف  31دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.
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 1 1212 112 12ميزانية الشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة ا�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة ب�ستني يوم ًا على الأقل .
وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر لإنعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق
امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر لإنعقاد اجلمعية العامة بخم�س وع�شرين يوم ًا على الأقل وعلى
رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�سابات الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص
الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة
وع�شرين يوم ًا على الأقل.
 1 1212 112 12توزيع األرباح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية ،بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى ،على الوجه التايل:
 .1يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي  .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال .%50
 .2يوزع على حامل الأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من الأرباح املقررة لهذه الأ�سهم.
 .3للجمعية العامة العادية بناء ًا على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
 .5يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�شرة ( )%10باملائة من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة.
 .6يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع �أرباح ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
 1 1212 112 12سداد األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
 1 1212 112 12خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع را�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها
املعني باملادة ( )6من هذا النظام وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
 1 1212 112 12دعوى المسئولية
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سئولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة اذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا  ،ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
 1 1212 112 12انتهاء الشركة
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية  -بناء ًا على اقرتاح جمل�س الإدارة  -طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم واتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
 1 1212 112 12اعتماد النظام األساسي
وافق جميع امل�ساهمني على هذا النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعهدوا مبا فيهم ال�شركاء اجلدد الإلتزام ب�أحكامه.
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 1 1212 112 12نظام الشركات
يطبق نظام ال�شركات على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.
 1 1212 112 12النشر
يودع هذا النظام وين�شر طبق ًا لنظام ال�شركات.

 1 112 12ملخص العقود الرئيسية
 1 112 112 12اتفاقية أعمال الهندسية وأعمال التصميم واإلنشاء مع شركة ( )CNBMالصينية
بخصوص توسعة المصنع (الخط الثاني)
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2010/04/20م اتفاقية �أعمال الهند�سية و�أعمال الت�صميم والتوريد والإن�شاء مع �شركة ( )CNBMال�صينية (وا�سمها بـاللغة االجنليزية
 )CNBM INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTDلإن�شاء تو�سعة مل�صنع اال�سمنت احلايل (اخلط الثاين) بطاقة �إنتاجية �إ�ضافية قدرها ()3.000
طن باليوم على �أ�سا�س ت�سليم مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدرة ( )82.200.000دوالر �أمريكي وما يعادل مبلغ ( )308.250.000ريال ومدة تنفيذ قدرها ()18
�شهر من تاريخ البدء بامل�شروع.
وقد ا�شتمل العقد على �أعمال الهند�سية و�أعمال الت�صميم والتوريد والنقل والإمدادات والت�سليم �إلى امل�صنع ،واالختبار التجريبي واختبار الأداء ،وت�سليم و�ضمان
مثل هذه الأعمال ،و�ضمان �إ�صالح �أو ا�ستبدال �أي عیوب فیما یتعلق بتو�سعة م�صنع اال�سمنت وكذلك القيام ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة ملدة �سنة من تاريخ الت�سليم.
ولقد مت دفع مبلغ ( )30.825.000ریال كدفعة مقدمة ل�شركة ( )CNBMال�صينية للبدء الفعلي ببناء تو�سعة امل�صنع ،على �أن یكون التاریخ املتوقع النتهاء
الت�شیید وت�سلیم تو�سعة امل�صنع (اخلط الثاين) يف �شهر �أكتوبر 2012م.
وتعترب �شركة ( )CNBMال�صينية من ال�شركات اململوكة للحكومة ال�صينية وحتت �إ�شراف هيئة اال�ستثمار الوطنية ملجل�س الدولة ال�صيني والتي حتتل ت�صنيف
عايل يف جمال �صناعة معامل اال�سمنت و�إنتاج مادة اال�سمنت يف ال�صني .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املقاول �شركة ( )CNBMال�صينية هو من نفذ م�شروع �إن�شاء
م�صنع اال�سمنت احلايل كمقاول من الباطن.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة ،ویتم ت�سویة �أي نزاع بنی الطرفنی وفقا لنظام التحكيم يف اململكة بوا�سطة ثالث حمكمني ويكون مكان
التحكيم يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
1 112 112 12االتفاقية مع شركة ( )CNBMالصينية بخصوص تقديم خدمات مساندة وإدارة للمصنع
وقعت ال�شركة عقدا مع �شركة ( )CNBMال�صينية بتاريخ 2010/09/07م لتقدمي خدمات م�ساندة و�إدارة م�صنع اال�سمنت احلايل وذلك مقابل مبلغ وقدرة
( )968.530ريال �سعودي �شهري ًا ومدة قدرها �سنتني وثالثة ا�شهر من تاريخ توقيع العقد .مبوجب هذا العقد تلتزم �شركة ( )CNBMال�صينية بتوفري عدد ()44
�شخ�ص من املهند�سني واملهنيني املخت�صني للقيام كفريق عمل بت�شغيل و�إدارة امل�صنع.
و�سیتم تقدمی جمیع املنازعات التي تن�ش�أ مبوجب هذا العقد للبت فیها عن طریق التحكیم مبوجب "قواعد التحكیم" يف مركز التحكيم الدويل يف �سنغافورة وان
يكون مكان التحكيم يف �سنغافورة.
 1 112 112 12االتفاقية مع شركة وارتسیال لمقاوالت الطاقة المحدودة بخصوص تقديم خدمات
تشغيل وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2007/11/12م اتفاقية مع �شركة وارت�سیال ملقاوالت الطاقة املحدودة ("وارت�سیال") وذلك لت�شغيل و�صيانة حمطة توليد الطاقة الكهربائية
ومدة االتفاقية خم�س �سنوات تبدء من تاريخ بداية العمل الفعلي ،هذا وقد بدء العمل بتاريخ 2008/01/31م و�سوف تنتهي هذه االتفاقية بتاريخ 2013/01/30م.
وتدفع ال�شركة مبوجب االتفاقية مبلغ �شهري وقدره ( )351.900ريال �سعودي كر�سوم ثابتة وكذلك مبلغ وقدرة ( )24.45ريال �سعودي مقابل كل ميجاوات من
الكهرباء يتم توليده يف ال�ساعة كر�سوم متغرية.
�سوف یتم تقدمي �أي نزاعات تن�ش�أ بنی الطرفنی مبوجب هذا العقد للبت فیها عن طریق التحكیم مبوجب "قواعد التحكیم" يف غرفة التجارة الدولیة عن طریق
جلنة م�ؤلفة من ثالثة حمكمني و�أن يكون مكان التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية.
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 1 112 112 12اتفاقية أعمال الهندسية وأعمال التصميم واإلنشاء مع شركة وارتسیال لمقاوالت
الطاقة المحدودة بخصوص إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/11/20م اتفاقية مع �شركة وارت�سیال ملقاوالت الطاقة املحدودة ("وارت�سیال") وذلك لإن�شاء حمطة لتولید الطاقة الكهربائية
بطاقة �إنتاجية مقدارها  19.920ميغاوات  3xW18V32من اجل �إمداد اخلط الثاين للم�صنع بالكهرباء.
مبوجب هذه الإتفاقیة ،وافقت وارت�سیال على تنفیذ الأعمال الهند�سية والت�صمیم ،والت�صنیع والتورید والت�سليم �إلى موقع امل�صنع ،واالختبار التجریبي ،واختبار
الأداء ،وت�سلیم و�ضمان الأعمال ،و�إ�صالح �أو ا�ستبدال �أي عیوب مبحطة تولید الطاقة الكهربائیة خالل مدة قدرها مائتان و�ستة و�سبعون يوم ( )276من تاريخ بداية
العمل .هذا وقد با�شرت �شركة وارت�سیال �أعمال الإن�شاء يف الربع الثاين من عام 2012م على �أن یكون التاریخ املتوقع النتهاء الت�شیید والت�سلیم هو 2012/11/29م.
و�ستدفع ال�شركة �إلى وارت�سیال مقابل تنفیذ هذه الأعمال مبلغ ًا �إجمالی ًا وقدره ( )15ملیون يورو مبا يعادل ( )70.631.075ريال.
�سوف یتم حل �أي نزاع بنی الطرفنی فیما یتعلق ب�إنهاء الأعمال عرب التحكیم ال�سریع ،وذلك من خالل تعینی حمكم واحد (� )1أ�صیل وحمكم ( )1بدیل �أما
املنازعات واخلالفات وامل�سائل الأخرى ف�سیتم حلها عرب اللجوء �إلى التحكیم العادي وامللزم ،وذلك وفق ًا لقواعد مركز دبي الدويل للتحكیم ،و�سیكون حمل
التحكیم يف �إمارة دبي ،الإمارات العربیة املتحدة ،وتكون لغة التحكیم هي اللغة الإنكلیزیة .وقد اتفق طرفا هذه االتفاقیة على �أنه �إذا كانت قیمة امل�س�ألة املتنازع
علیها ال تتجاوز (� )100ألف یورو مبا يعادل ( )471.050ريال ف�إنه �سیتم تعینی حمكم واحد ( )1للبت فیها� ،أما يف امل�سائل الأخرى التي تتجاوز � 100ألف یورو
مبا يعادل ( )471.050ريال ف�إنه �سیتم تعینی ثالثة حمكمنی .ويف جمیع احلاالت� ،سیكون القرار التحكيمي نهائی ًا وملزم ًا للطرفنی وغری قابل لال�ستئناف.
 1 112 112 12اإلتفاقية مع شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) بخصوص إمدادات
الوقود
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 1428/09/19هـ املوافق 2007/10/01م اتفاقية مع �أرامكو ال�سعودية والتي تت�ضمن موافقة �أرامكو ال�سعودية على بيع  19.000.000لرت
من زيت الوقود الثقيل �شهري ًا وبيع  300.000لرت من الديزل �شهري ًا ،هذه ویتم تزوید زیت الوقود الثقیل والديزل لل�شركة من م�صفاة ینبع .مدة االتفاقية �سنة
واحدة ويتم جتديدها تلقائيا ملدد متتالية مدة كل منها �سنة واحدة.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربیة ال�سعودیة  ،ویتم ت�سویة �أي نزاع وفقا لنظام التحكيم يف اململكة العربیة ال�سعودیة بوا�سطة ثالث حمكمني.
 1 112 112 12اإلتفاقية مع شركة اسمنت الشمالية (األردن) بخصوص بيع الكلنكر
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/05/22م اتفاقية مع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) وذلك لبيع ما جمموعة  800.000طن �سنوي ًا من مادة الكلنكر امل�ستخدمة
لإنتاج اال�سمنت البورتالندي .وفق ًا لأحكام هذه الإتفاقیة ،تلتزم �شركة ا�سمنت ال�شمالية بدفع مبلغ وقدرة  200ريال �سعودي للطن الواحد من الكلنكر العادي
ومبلغ وقدرة  210ريال �سعودي للطن الواحد من الكلنكر املقاوم ت�سليم امل�صنع.
يف حالة تخلف �أي من طريف االتفاقية عن �أداء التزامه  -بيع�/شراء ما جمموعة  800.000طن �سنوي ًا من مادة الكلنكر امل�ستخدمة لإنتاج اال�سمنت البورتالندي
– ف�إنه على الطرف املتخلف �سداد مبلغ وقدرة  80.000.000ريال �سعودي كتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت الطرف الآخر.
يجوز للطرفني زيادة �أو �إنقا�ص الكمية املتعاقد عليها  800.000 -طن �سنوي ًا – بن�سبة  %20وفقا للحاجة الفعلية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ،كما اتفق
الطرفني على �أن لل�شركة احلق يف تعديل �سعر البيع يف �أي وقت وقبل الت�سليم ب�شرط �أن يكون �سبب التعديل الزيادة يف تكلفة الإنتاج وذلك لأ�سباب خارجة عن
�إرادة ال�شركة .وتبلغ مدة االتفاقية خم�سة ع�شر �سنة ميالدية تبدءا من تاريخ توقيع االتفاقية 2011/05/22-م  -ويتم جتديدها برغبة الطرفني ،ويف حالة قلت
ن�سبة ملكية ال�شركة يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عن  %51ف�إنه يجوز ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) �إنهاء هذه االتفاقية بدون �أن يرتتب عليها �أي
التزامات قانونية �أو مالية .كذلك يف حالة انخفا�ض �أ�سعار اال�سمنت يف الأردن للحد الذي ال تتمكن �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) معه من حتقيق �أرباح ف�إن
ال�شركة تلتزم بتخفي�ض �سعر البيع مبا ي�ضمن ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) حتقيق هام�ش ربح مقداره  %10كحد �أدنى ب�شرط �أن يكون هام�ش ربح ال�شركة
ال يقل عن  %10كحد �أدنى.
وبنا ًء على قرار وزارة التجارة وال�صناعة بتاريخ 2012/02/12م ب�إيقاف ت�صدير مادة الإ�سمنت والكلنكر والذي ترتب عليه عدم جتديد وزارة التجارة وال�صناعة
رخ�صة ت�صدير الكلنكر اخلا�صة بال�شركة ،فقد �أوقفت ال�شركة حاليا ت�صدير الكلنكر �إلى �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) ومل تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية
قانونية جراء ذلك حتى تاريخ هذه الن�شرة لكون الإتفاقية ن�صت على عدم حتمل �أطرافها �أي م�س�ؤولية عن عدم �أداء التزاماتهم ب�سبب الظروف القاهرة اخلارجة
عن الإرادة ومنها القرارات احلكومية وال�سيادية.
هذه االتفاقية الزالت �سارية وقد اتفقت ال�شركة مع �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) بتاريخ 2012/02/15م على وقف العمل بها م�ؤقتا حلني �سماح اجلهات
املخت�صة يف اململكة بت�صدير مادة الإ�سمنت والكلنكر وجتديد وزارة التجارة وال�صناعة رخ�صة ت�صدير الكلنكر اخلا�صة بال�شركة.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربیة ال�سعودیة ،ویتم ت�سویة �أي نزاع وفقا لنظام التحكيم يف اململكة العربیة ال�سعودیة بوا�سطة حمكم واحد
�أو �أكرث ويكون مكان التحكيم يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
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 1 112 112 12االتفاقية بخصوص االستحواذ على حصة في الشركة الرائدة للمقاوالت والتجارة
وتأهيل المشاريع الصناعية
�أبرمت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار واململوكة بن�سبة  %50ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وم�سجلة يف
�سجل دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة الأردنية ك�شركة معفاه بتاريخ 2011/12/15م اتفاقية م�شاركة وا�ستحواذ مع مالك �شركة الرائدة
للمقاوالت وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية العامة املحدودة امل�سجلة يف اجلمهورية العراقية (وي�شار �إليها بـ ال�شركة الرائدة) واحلائزة على عقد ا�ستثمار ت�أهيل وت�شغيل
معمل ا�سمنت كبي�سة يف العراق ملدة خم�سة ع�شر �سنة لال�ستحواذ على ما ن�سبته  %51من الأ�سهم يف ر�أ�سمال ال�شركة الرائدة وامل�شاركة يف �إدارتها.
ووفقا التفاقية اال�ستحواذ وامل�شاركة وتعديالتها والتعهدات الالحقة من قبل مالك �شركة الرائدة� ،ستمتلك �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار ما ن�سبته
 %51من �أ�سهم �شركة الرائدة عن طريق امتالك �شركة العاملية ل�صناعة الإ�سمنت (واململوكة من قبل �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بن�سبة %100
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وم�سجلة يف �سجل دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة الأردنية ك�شركة معفاه) ما ن�سبته  %51من
�أ�سهم �شركة الرائدة ،وذلك مقابل مبلغ وقدرة ( )19.065.000ت�سعة ع�شر مليون وخم�سة و�ستون �ألف دوالر �أمريكي ما يعادل مبلغ ( )71.498.512,10ريال
�سعودي واي�ضا دفع مبلغ يعادل ما ن�سبته  %51من تكاليف حمطة كهرباء ب�سعة ( )35ميجا واط بقيمة ( )12.000.000اثنا ع�شر مليون يورو ما يعادل مبلغ
( )58.624.752,85ريال �سعودي وكذلك دفع مبلغ يعادل ما ن�سبته  %51من امل�صاريف النرثية �أو الإدارية التي مت دفعها من قبل مالك ال�شركة الرائدة من تاريخ
�آخر ناجت للح�سابات والفح�ص املعد من قبل ال�شركة الرائدة بتاريخ 2011/9/30م حتى تاريخ �إنهاء �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص يف ال�شركة الرائدة �إلى �شركة
خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار �شريطة �أن يتم تدقيق امل�صاريف وقبولها من �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار.
ووفق ًا التفاقية اال�ستحواذ وامل�شاركة ف�إن �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار غري ملزمة بدفع املقابل املايل �إال �إذا مت نقل وحتويل احل�ص�ص يف ال�شركة
الرائدة �إليها ،هذا وقد قامت �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار بدفع مبلغ وقدرة ( )10.000.000ع�شرة مليون دوالر �أمريكي (ما يعادل مبلغ
( )37.750.000ريال �سعودي) كدفعة مقدمة مقابل التعهد ب�إرجاع هذا املبلغ �إلى �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار يف حالة مل يتم نقل وحتويل
احل�ص�ص يف ال�شركة الرائدة �إلى ال�شركة العاملية ل�صناعة اال�سمنت.
هذا وال تت�ضمن اتفاقية اال�ستحواذ وامل�شاركة تاريخ حمدد لإمتام �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص �أو تاريخ حمدد لإنهاء االتفاقية �إذا مل يتم نقل وحتويل
احل�ص�ص .والزالت �إجراءات نقل وحتويل احل�ص�ص يف ال�شركة الرائدة �إلى ال�شركة العاملية ل�صناعة اال�سمنت لدى ال�سلطات املخت�صة يف اجلمهورية العراقية
ومل تنتهي حتى تاريخه ،وبعد انتهاءها �سيكون ل�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية ح�صة متثل  %25.5من الأ�سهم يف �شركة الرائدة واحلا�صلة على عقد ا�ستثمار
وت�أهيل وت�شغيل معمل ا�سمنت كبي�سة.
هذا ويف حال عدم �إمتام نقل وحتويل احل�ص�ص لأي �سبب من الأ�سباب فبموجب التعهدات اخلطية �سوف يتم �إعادة الدفعة املقدمة �إلى �شركة خرباء اال�سمنت
للتطوير واال�ستثمار.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية ،ويتم ت�سوية �أي نزاع عن طريق التحكيم وفقا لأحكام القوانني والت�شريعات املعمول فيها
يف اململكة الأردنية الها�شمية بوا�سطة ثالثة حمكمنی ويكون مكان التحكيم يف مدينة عمان باململكة الأردنية الها�شمية.
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 ا�ستحوذت ال�شركة على ( )41.249.000واحد واربعون مليون ومئتان وت�سعة واربعون الف �سهم متثل ما ن�سبته  %75من الأ�سهم يف ر�أ�سمال �شركة
ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) من �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة واململوكة من �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة
من م�ساهمي ال�شركة بنف�س ملكيتهم يف ال�شركة مقابل مبلغ وقدرة (� )601.278.423ستمائة وواحد مليون ومئتان وثمانية و�سبعون الف واربعمائة
وثالثة وع�شرون ريال وذلك مبوجب العقد املربم بينهما بتاريخ 2011/08/18م.
 يف 2012/05/14م ،ا�ستحوذت ال�شركة على ( )3.850.000ثالثة مليون وثمامنائة وخم�سني الف �سهم متثل ما ن�سبته  %7من الأ�سهم يف ر�أ�سمال
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عن طريق اال�ستحواذ على �شركة عرب ال�شمال للإ�سمنت وم�شتقاته ومواد البناء املحدودة و�شركة احلزم لتجارة
اال�سمنت وم�شتقاته املحدودة اململوكة من �شركة الإ�سمنت الدويل لال�ستثمار ( )ICICاململوكة من م�ساهمي ال�شركة بنق�س ملكيتهم يف ال�شركة وذلك
بدون مقابل مادي.
 �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة وهي �شركة يديرها �سليمان بن �سليم احلربي ،رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة وواحد من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة بخ�صو�ص التنازل ل�صالح �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية عن رخ�صة حمجر مواد
خام رقم /48ق بتاريخ 1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) ال�صادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
 ال�شركة �شريكة بن�سبة  %50يف �شركة خرباء اال�سمنت للتطوير واال�ستثمار ون�سبة الـ  %50املتبقية متلكها �شركة ذات ال�صواري اململوكة من قبل
امل�ساهم يف ال�شركة� ،شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده بن�سبة  %10و�شركة املهيدب القاب�ضة بن�سبة  .%90وملزيد من التف�صيل ،يرجى مراجعة فقرة
"ال�شركات التابعة" وفقرة "ملخ�ص العقود الرئي�سية" من هذه الن�شرة.

وبخالف التعامالت املذكورة �أعاله ،ال توجد �أیة اتفاقیات من �أي نوع يف الوقت الراهن بنی ال�شركة و�أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية �أو حاملي
�أ�سهم ال�شركة �أو �أي من �أقاربهم ممن له �أو لهم م�صلحة مادیة مبا�شرة �أو غری مبا�شرة مع ال�شركة .وملزيد من التف�صيل ،يرجى مراجعة فقرة "الرتاخي�ص
والت�صاريح" من هذه الن�شرة.

 1 112 12التراخيص والتصاريح
 1 112 112 12السجل التجاري المركز الرئيسي
ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية مبوجب القرار الوزاري رقم  1969وتاريخ 1426/12/25هـ (املوافق 2006/01/25م) ومت �إعالن ت�أ�سي�سها مبوجب
القرار الوزاري رقم  377وتاريخ 1427/02/15هـ (املوافق 2006/03/16م) وامل�سجلة بال�سجل التجاري رقم  3450008480وتاريخ 1427/02/19هـ (املوافق
2006/03/20م) مبدينة عرعر وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري يف تاريخ 1437/03/18هـ (املوافق 2015/12/30م).
 1 112 112 12السجل التجاري فرع الرياض
يوجد لدى ال�شركة فرع واحد يقع يف مدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010320164وتاريخ 1432/12/20هـ (املوافق 2011/11/16م) �صادر من
مدينة الريا�ض وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري للفرع يف تاريخ 1437/12/20هـ (املوافق 2016/09/12م).
 1 112 112 12الترخیص الصناعي
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي رقم (�/540ص) بتاريخ 1431/06/09هـ (املوافق 2010/05/23م) تو�سعة لرتخي�ص ال�صناعي رقم (�/900ص) بتاريخ
 1426/04/28هـ (املوافق 2005/06/06م) لإنتاج ( )2.250.000مليونان ومائتان وخم�سون �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي و ()450.000
�أربعمائة وخم�سون �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي املقاوم للأمالح.
 1 112 112 12اشتراك الغرفة التجاریة
انت�سبت ال�شركة �إلى الغرفة التجاریة ال�صناعیة مبدينة عرعر وقد �صدرت �شهادة ع�ضویة مل�صلحة ال�شركة بالدرجة املمتازة ،یتبنی منها �أن رقم ع�ضویة ال�شركة
هو  4899ومدة �صالحیة هذه ال�شهادة هي �سنة واحدة فقط ،تنتهي بتاریخ 2012/12/31م.
 1 112 112 12رخصة محجر مواد خام
منحت وزارة البرتول والرثوة املعدنية رخ�صة حمجر مواد خام رقم /48ق بتاريخ  1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) ل�صالح �شركة عرب اململكة
ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة – وهي �شركة يديرها �سليمان بن �سليم احلربي ،رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة واحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لها –
ومتنح رخ�صة حمجر مواد �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة حق ا�ستغالل خام احلجر اجلريي الالزم ل�صناعة اال�سمنت �ضمن
منطقة الرخ�صة املمتدة على م�سافة  30كيلوا مرتا مربعا والواقعة يف منطقة �شمال حرة احلرة مبحافظة عرعر التابعة لأمارة منطقة احلدود ال�شمالية .ومدة
الرخ�صة ثالثني �سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �إ�صدارها.
وقد ت�ضمنت رخ�صة حمجر مواد اخلام �شرطا ن�ص على �ضرورة �أن تقوم �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة بت�أ�سي�س �شركة
م�ساهمة لتملك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع اال�سمنت وطرح  %50من �أ�سهمها لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية ونقل الرخ�صة �إلى تلك ال�شركة .و�أبرمت
ال�شركة اتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة حيث تنازلت هذه الأخرية تناز ًال ال رجعة فيه هذه الأخرية عن رخ�صة
حمجر مواد خام ل�صالح �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية .وتتوقع ال�شركة �أن تقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة بعد طرح خم�سني
يف املائة من �أ�سهمها لالكتتاب و�إدراج الأ�سهم 19يف ال�سوق املالية (تداول) .وال�شركة حاليا على توا�صل مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�ضمان نقل رخ�صة
حمجر مواد خام يف املوعد املحدد ،وخالل هذه الفرتة الزالت رخ�صة حمجر مواد خام مملوكة ل�صالح �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
املحدودة حيث تقوم ب�سداد كافة الر�سوم ال�ضرورية مبوجب �شروط الرخ�صة نيابة عن ال�شركة.

 19املادة العا�شرة من رخ�صة حمجر مواد خام رقم /48ق بتاريخ  1427/07/06هـ (املوافق2006/08/01م) ن�صت على �أن حتويل الرخ�صة �إلى ال�شركة �سيتم بعد طرح  % 50من �أ�سهمها لالكتتاب العام ح�سب
الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية.
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 1 112 112 12رخصة حفر آبار
قامت ال�شركة بحفر �آبار ارتوازية بغر�ض �سد بع�ض احتياجاتها الت�شغيلية واخلا�صة ب�أعمالها .وح�صلت ال�شركة على رخ�صة حفر �آبار من وزارة املياه والكهرباء
بتاريخ 1433/04/06هـ (املوافق 2012/02/29م).
 1 112 112 12رخصة تصدير االسمنت
مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم /3810م ب وتاريخ 1430/05/03هـ �سمح لل�شركة بـ ت�صدير اال�سمنت وفق ًا ل�ضوابط و�شروط حمددة من �أهمها ما يلي:
  التزام ال�شركة ببيع كي�س الإ�سمنت يف ال�سوق ال�سعودي (ت�سليم امل�صنع) ب�سعر  200ريال للطن ومبا يعادل  10رياالت للكي�س كحد �أعلى.
  وجود خمزون ا�سرتاتيجي من اال�سمنت ال يقل عن ( )%10من الإنتاج ال�سنوي لل�شركة.
  ان تقوم �شركة ب�إعداد �سل�سلة الإمداد وحتديد املوزعني و�سعر البيع للم�ستهلك النهائي وتزويد وزارة التجارة وال�صناعة بها لت�سهيل عملية املتابعة.
وحت�صل ال�شركة على رخ�صة ت�صدير من وزارة التجارة وال�صناعة جتدد كل ثالثة �أ�شهر حتدد كمية اال�سمنت امل�سموح بت�صديره والتزامات ال�شركة وح�صلت
ال�شركة على �آخر رخ�صة ت�صدير لال�سمنت برقم /25ت وتاريخ 1432/12/02هـ (املوافق2011/10/30م) لت�صدير ما جمموعة ( )238.000مائتان وثمانية
وثالثون �ألف طن من نوع اال�سمنت املكي�س خالل مدة الرتخي�ص وهي ثالثة �أ�شهر .ومبوجب الرتخي�ص تلتزم ال�شركة با�ستعدادها ل�سد احتياجات ال�سوق املحلي
من اال�سمنت  ،والبيع ب�سعر ال يتجاوز ( )10ع�شرة رياالت للكي�س الواحد ت�سليم امل�صنع ،وتلتزم ال�شركة �أي�ضا بتوفري خمزون ا�سرتاتيجي من اال�سمنت ال يقل
عن ( %)10من الإنتاج ال�سنوي مل�صنع ال�شركة .هذا ومل يتم جتديد �آخر رخ�صة ح�صلت عليها ال�شركة ،حيث اتخذت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا بتاريخ
2012/02/12م ب�إيقاف ت�صدير مادة الإ�سمنت والكلنكر والذي ترتب عليه عدم جتديد وزارة التجارة وال�صناعة لرخ�صة ت�صدير اال�سمنت اخلا�صة بال�شركة.
 1 112 112 12رخصة عالمة الجودة
ح�صلت ال�شركة على رخ�صة عالمة اجلودة وفق ًا للرخ�صة رقم  1429/263ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ( )SASOملطابقة
منتجات ال�شركة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية رقم 1979/143م و 1992/570م والرتخي�ص لل�شركة با�ستعمال عالمة اجلودة على منتجات اال�سمنت
البورتالندي العادي ومنتجات اال�سمنت البورتالندي املقاوم للأمالح.
 1 112 112 12رخصة اآلالت (اإلشعاعية)
لدى ال�شركة ترخي�ص من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ال�ستخدام �أدوات �إ�شعاع معينة� .صدر الرتخي�ص بتاريخ 2001/03/06م ملدة غري حمددة.
 1 1212 112 12رخصة توليد الكهرباء
لدى ال�شركة مولدات كهربائية بغر�ض فقط ت�شغيل من�شاتها ال�صناعية واخلا�صة ب�أعمالها ولي�ست طرفا يف �أي عالقة لبيع الكهرباء لأي �شخ�ص .وح�صلت
ال�شركة على �إعفاء من احل�صول على رخ�صة توليد الكهرباء من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج غري حمدد املدة بتاريخ 1433/10/26هـ (املوافق
2011/12/12م).

 1 112 12الشهادات
 1 112 112 12شهادة موافقة بيئية
ح�صلت ال�شركة على �شهادة موافقة بيئة �صادرة من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة مبوجب ال�شهادة رقم م  369/29/63وتاريخ 1429/01/27هـ
(املوافق 2008/02/05م) ،الرخ�صة ال حتتوي على تاريخ انتهاء ال�صالحية� ،إال انه ورد �شرط ين�ص على �إلغاء الرخ�صة يف حالة مت تغيري يف طبيعة �أو حجم �أو
�إنتاج ال�شركة .هذا و�سوف تقوم ال�شركة خالل الربع الرابع من عام 2012م وعند اكتمال الإن�شاءات يف اخلط الثاين بالتقدم �إلى الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة للح�صول على �شهادة موافقة بيئة للتو�سعة اجلديدة.
 1 112 112 12شهادة ()ISO 9001
ح�صلت ال�شركة على �شهادة ( )ISO 9001رقم  21110910005وتاريخ 1430/11/28هـ (املوافق 2009/11/16م) فيما يتعلق ب�صناعة وبيع اال�سمنت والكلنكر
وتنتهي بتاريخ 2012/11/15م ،وهذا م�ؤ�شر يدل على تقدم ال�شركة ال�سريع يف كافة جماالت التقنية والتنظيم.
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 1 112 12تراخيص وتصاريح الخط الثاني
يتطلب التو�سع يف الإنتاج فيما يتعلق باخلط الثاين احل�صول على عدة تراخي�ص ت�صدرها جهات حكومية خمتلفة.
لودجودججالرتاخي�ص الالزمة خلط الإنتاج الثاين وو�ضعها احلايل
م

الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

الو�ضع احلايل

1

ترخي�ص �صناعي

وزارة التجارة وال�صناعة

مت احل�صول عليه بتاريخ 1431/06/09هـ املوافق 2010/05/23م

2

رخ�صة توليد الكهرباء

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج

�سوف تقدم ال�شركة طلب الرتخي�ص عند اكتمال الإن�شاءات

3

�شهادة موافقة بيئة

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة

�سوف تقدم ال�شركة طلب الرتخي�ص عند اكتمال الإن�شاءات

4

ت�صريح دفاع مدين

املديرية العامة للدفاع املدين

�سوف تقدم ال�شركة طلب الرتخي�ص عند اكتمال الإن�شاءات

 1 112 12التسهيالت االئتمانية والتمويل
قامت ال�شركة باحل�صول على ت�سهيالت ائتمانية وفقا التفاقيات الت�سهيالت الآتية:
�أ -اتفاقية قر�ض �صناعي موقعة بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ("ال�صندوق") وال�شركة برقم  2001واملوقع وتاريخ 2007/07/30م والتي يقدم
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبوجبها قر�ض طويل الأجل بقيمة ( )463.500.000ريال �سعودي لغر�ض متويل �إنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم.
وقد ن�صت اتفاقية القر�ض على �أن يتم �سداد قيمة القر�ض على �أربعة ع�شر ق�سط ن�صف �سنوي ،حيث ا�ستحق الق�سط الأول ومت دفعة بتاريخ 1432/02/15هـ
(املوافق 2011/01/19م ) والق�سط الأخري بتاريخ 1438/08/15هـ (املوافق 2017/05/11م).
وك�ضمان للقر�ض املقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،فقد مت رهن كامل م�صنع ال�شركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بجميع �آالته
ومعداته ومبانيه وملحقاته و�أنظمة ال�سالمة والوقاية من الأخطار فيه و�أثاثه والتجهيزات املكتبية فيه وو�سائل النقل التابعة له .كذلك وك�ضمان للقر�ض مت تقدمي
�ضمانات �شخ�صية ل�صالح ال�صندوق من قبل بع�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني والتي تتوقع ال�شركة �أن يقوم ال�صندوق بالتنازل عن هذه ال�ضمانات ال�شخ�صية والإفراج
عن جميع ال�ضمانات ال�شخ�صية املقدمة من م�ساهمي ال�شركة امل�ؤ�س�سني بعد الإنتهاء من عملية الطرح الأويل ال�سهم ال�شركة و�إدراجها يف ال�سوق املالية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن اتفاقية القر�ض ال�صناعي ن�صت على �أن احلد الأق�صى للأرباح امل�سموح بتوزيعها من قبل ال�شركة هو الأقل فيما بني  %25من ر�أ�س املال
املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة خالل نف�س العام كذلك ت�ضمنت اتفاقية القر�ض ال�صناعي �شرطا بخ�صو�ص احلد الأق�صى للم�صروفات
الر�أ�سمالية والذي يجب �أن ال يتجاوز مبلغ �أربعة وثالثون مليون ريال �سعودي .وقد تلقت ال�شركة تنازال من ال�صندوق بخ�صو�ص الأرباح املوزعة عن الأعوام 2009م
و2010م والت�سعة �أ�شهر الأولى من عام 2011م.
ون�شري �إلى �أن ال�شركة قد قامت بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع من عام 2011م والربع الأول والثاين من عام 2012م وكذلك قامت ال�شركة بدفع م�صروفات
ر�أ�سمالية والذي يتعار�ض مع بع�ض �أحكام اتفاقية القر�ض والتي تتطلب موافقة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي عليها و�إقرارها والتنازل عنها خطي ًا و�إال اعترب
ذلك خمالفة من قبل ال�شركة لتعهدات الواردة يف اتفاقية القر�ض والذي قد يرتتب عليه �إنهاء �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي التفاقية القر�ض وبالتايل حلول
�سداد جميع �أق�ساط القر�ض فور ًا .وقد قامت ال�شركة مبخاطبة ال�صندوق بتاريخ 1433/07/06هـ املوافق 2012/05/27م بخ�صو�ص طلب موافقة ال�صندوق
على ما يلي:
  ت�أكيد خطي من ال�صندوق مبا يفيد �سريان عقد القر�ض بنف�س ال�شروط والأحكام والتزام ال�شركة بجميع �أحكام و�شروط عقد القر�ض بناء على
البيانات املالية والغري مالية املقدمة من ال�شركة �إلى ال�صندوق عن العام  2011م والربع الأول من عام 2012م وموافقة و�إجازة ال�صندوق ملا مت من
توزيع �أرباح على م�ساهمي ال�شركة مبا يتجاوز الن�سبة املتفق عليها مبوجب عقد القر�ض عن خالل تلك الفرتة  ،وكذلك على ما قامت به ال�شركة من
م�صروفات ر�أ�سمالية مبا يتجاوز الن�سبة املتفق عليها مبوجب عقد القر�ض عن الأعوام ال�سابقة.
  ت�أكيد خطي من ال�صندوق مبا يفيد املوافقة على متديد التعهد اخلا�ص بتحويل رخ�صة املحجر �إلى تاريخ 1433/12/29هـ.
  ت�أكيد خطي من ال�صندوق مبا يفيد املوافقة على ما جرى من تغريات يف م�ساهمي ال�شركة �إلى تاريخ اخلطاب.
وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل تتلقى ال�شركة رد ال�صندوق على طلبها.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربیة ال�سعودیة  ،ویتم ت�سویة �أي نزاع بوا�سطة املحاكم يف اململكة العربیة ال�سعودیة.
�إذا مل يوافق ال�صندوق على طلب ال�شركة �أعاله ،فقد ينهي �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي اتفاقية القر�ض ويطالب ال�شركة ب�سداد جميع �أق�ساط القر�ض
فور ًا ،و�إذا مل ت�سدد ال�شركة ،فيمكن لل�صندوق اال�ستحواذ على موجودات ال�شركة املرهونة وبيعها.
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ب -اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية املربمة بني البنك العربي الوطني وال�شركة بتاريخ 2012/04/17م والتي يقدم البنك العربي
الوطني مبوجبها لل�شركة ت�سهيالت ائتمانية بقيمة �إجمالية تبلغ ( )958.125.000ريال ولفرتة زمنية تنتهي يف 2013/02/28م وتنق�سم �إلى ما يلي:
  ت�سهیالت فتح و�إعادة متویل خطابات الإعتماد امل�ستندي بالتورق مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )100.000.000ريال مع ال�سماح بحد فرعي
مببلغ وقدره ( )40.000.000ریال �سعودي وذلك كـ ت�سهیالت متویل بالتورق دوارة ق�صرية الآجل وحد فرعي �آخر مببلغ وقدره ()25.000.000
ریال �سعودي وذلك كـ ت�سهیالت �سندات و�ضمانات �إ�سالمية لتمويل ر�أ�س املال العامل ولإ�صدار بع�ض خطابات الإعتماد امل�ستندي ل�صالح م�ستفیدین
مقبولنی ولإ�صدار �ضمانات دفع ل�صالح �شركات اال�سمنت املحلية ولتدعيم عقود اال�سترياد امل�ستقبلية هذا ولن يكون البنك ملزم ًا ب�إ�صدار �أي �سند �أو
فتح �أي خطاب �إعتماد بعد تاريخ 2013/02/28م.
  ت�سهیالت �سندات و�ضمانات �إ�سالمية دوارة مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )5.000.000ريال �سعودي لإ�صدار �ضمانات دفع ل�صالح �شركة �أرامكو
ال�سعودية هذا ولن يكون البنك ملزم ًا ب�إ�صدار �أي �سند بعد تاريخ 2013/02/28م.
  ت�سهیالت متویل بالتورق دوارة ق�صرية الآجل مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )30.000.000ريال �سعودي لتمويل �شراء املاكينات ومدفوعات
املقاولني وكذلك متويل ر�أ�س املال العامل على �أن تكون فرتة الإتاحة حتى 2013/02/28م.
  ت�سهیالت متویل بالتورق (متويل مرحلي خا�ص باالكتتاب العام) مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )480.000.000ريال �سعودي وذلك لتمويل تكلفة
�إكمال خط الإنتاج الثاين وت�شيد حمطة كهرباء مع ال�سماح بحد فرعي مببلغ وقدره ( )300.000.000ریال �سعودي وذلك كـ ت�سهیالت فتح و�إعادة
متویل خطابات االعتماد امل�ستندي (تورق) من اجل لتمويل �إ�صدار بع�ض خطابات الإعتماد امل�ستندي ل�صالح م�ستفیدین مقبولنی للبنك و�إعادة متويل
التزامات الدفع املتعلقة بها بالتورق ل�شراء �آالت  ،دفعات للمقاولني  ،متويل ر�أ�س املال العامل خلط الإنتاج الثاين وحمطة الكهرباء التابعة وحد فرعي
�آخر مببلغ وقدره ( )75.000.000ریال �سعودي وذلك كـ ت�سهیالت متویل بالتورق دوارة ق�صرية الآجل لتمويل مدفوعات مقولني املبنى واخلا�صة
مب�شروع خط الإنتاج الثاين وحمطة الكهرباء التابعة و�أي�ضا متويل امل�شرتيات املحلية على �أن تكون فرتة الإتاحة حتى 2012/09/30م.
  ت�سهیالت القطع الأجنبي �آين وم�ؤجل مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )34.000.000دوالر �أمريكي مبا يعادل ( )127.509.007ريال وذلك من
�أجل حماية ال�شركة من تقلبات الأ�سعار ملا يتعلق بالإعتمادات التي يتم فتحها عن طريق البنك مع ال�سماح بحد فرعي مببلغ وقدره ()120.000.000
ریال �سعودي وذلك كـ ت�سهيل �سعر الفائدة وذلك من �أجل الوقاية والتحوط �ضد خماطر تقلبات �أ�سعار الفوائد اخلا�صة بال�شركة على �أن تكون فرتة
الإتاحة حتى 2013/02/28م.
  ت�سهیالت متویل بالتورق ق�صرية الأجل – ملرة واحدة  -مببلغ �إجمايل وقدره ال یتجاوز ( )300.000.000ريال �سعودي لتمويل اال�ستثمارات العامة
لل�شركة.
هذا و�إن هذه االتفاقية مازالت �سارية ،والعمل بها م�ستم ٌّر ،ويف الوقت نف�سه ف�سوف يتم ت�سديد جزء منها من متح�صالت االكتتاب العام.
هذا وقامت ال�شركة ب�إعطاء البنك ال�ضمانات التالیة:
 � -سند لأمر مببلغ �إجمايل وقدره ( )958.125.000ریال �سعودي موقع من قبل ال�شركة.  -تنازل ال�شركة ل�صالح البنك عن عائدات (متح�صالت) �أي قر�ض جديد قد حت�صل عليه ال�شركة م�ستقب ًال من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعوديللتو�سعة اجلديدة للم�صنع.
  -التنازل عن متح�صالت االكتتاب العام يف حالة ا�ستالمها مبكرا قبل تاريخ ا�ستحقاق ت�سهیالت متویل بالتورق (متويل مرحلي خا�ص باالكتتاب العام)مببلغ �إجمايل وقدره ( )480.000.000ريال �سعودي حيث �سيتم ا�ستخدام املتح�صالت من اجل ال�سداد املبكر لهذه الت�سهیالت.
  -التنازل عن متح�صالت االكتتاب العام يف حالة ا�ستالمها مبكرا قبل تاريخ ا�ستحقاق ت�سهیالت فتح و�إعادة متویل خطابات االعتماد امل�ستندي (تورق)مببلغ وقدره ( )300.000.000ریال �سعودي حيث �سيتحفظ البنك على املتح�صالت من اجل تغطية الر�صيد القائم على االعتمادات بن�سبة %100
(متویل خطابات االعتماد امل�ستندي (تورق) مببلغ وقدره ( )300.000.000ریال �سعودي هو حد فرعي من ت�سهیالت متویل بالتورق (متويل مرحلي
خا�ص باالكتتاب العام) مببلغ �إجمايل وقدره ( )480.000.000ريال �سعودي املذكورة �أعاله ولي�س قر�ض م�ستقل).
  -اعتبار جمیع الأموال املنقولة وغری املنقولة والأوراق املالیة والأوراق التجاریة بكافة �أنواعها والأ�شیاء ذات القیم التي تخ�ص ال�شركة مما يقع يف حیازةالبنك �أو �شركة العربي الوطني للإ�ستثمار �أو �أي من ال�شركات التابعة للبنك �أو ال�شقیقة �أو التي ی�ساهم فیها البنك �أو تلك التي له ح�صة فیها �أو تودع
�أوترهن لدية وت�سجل با�سمه �أو ت�سجل با�سم ال�شركة يف �سجالت البنك �أو تكون يف حيازة الغري �آو تقع حتت ت�صرف البنك �أو ت�صرف الغري مبثابة
تامني و�ضمان لت�سدید ما یرتتب من مدیونیة على ال�شركة للبنك.
 -وبا�ستثناء ح�ساب االمانة اخلا�ص ب�إيداع متح�صالت االكتتاب لدى البنك العربي الوطني ،للبنك �أن یخ�صم �أي ر�صید دائن ویقیده با�سمه وفا ًءاللتزامات ال�شركة وفق ًا لهذه االتفاقیة من جميع ح�سابات ال�شركة �أي نوع كانت لدى البنك �أو �شركة العربي الوطني للإ�ستثمار �أو �أي من فروعه �أو
ال�شركات التابعة له �أو ال�شركات التي یكون البنك م�ساهم ًا فیها �أو میتلك ح�ص�ص ًا فیها ،املفتوحة با�سم ال�شركة �أو التي �ستفتح م�ستقبال با�سم ال�شركة
�أو �أي من ال�شركات التابعة لها وتلك التي �ست�ساهم بها �أو لها ح�صة فیها تعترب �ضامنة لبع�ضها البع�ض.
تخ�ضع هذه الإتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربیة ال�سعودیة مبا ال یتعار�ض مع �أحكام ال�شریعة الإ�سالمیة ،ویتم ت�سویة �أي نزاع بوا�سطة جلنة ت�سویة
املنازعات امل�صرفیة.
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 1 112 12األصول المملوكة أو المستأجرة أو المستخدمة من قبل الشركة
 1 112 112 12العقارات المملوكة
متلك ال�شركة ار�ض يف حي م�شرف مبدينة عرعر مبنطقة احلدود ال�شمالية مبوجب �صك امللكية رقم  146وتاريخ 1427/06/12هـ ويبلغ جمموع م�ساحة الأر�ض
( )49.684،12ت�سعة و�أربعون �ألف و�ستمائة و�أربعة وثمانون مرت واثنا ع�شر �سنتمرت .وقد مت �شراء الأر�ض بتاريخ 1427/05/22هـ .ال�شركة تقوم حاليا ببناء
مبنى �إداري على جزء من الأر�ض اململوكة ب�إجمايل م�ساحة ( )3.975ثالثة �أالف وت�سعمائة وخم�سة و�سبعون مرت مربع مبوجب رخ�صة البناء رقم  156وتاريخ
1428/04/18هـ ال�صادرة من �أمانة احلدود ال�شمالية.
 1 112 112 12العقارات المستأجرة
�إن ال�شركة طرف ًا يف اتفاقیتني �إیجار ،تتعلق الأولى ب�إیجار موقع للإدارة العامة لل�شركة مبدينة عرعر والثانية ب�إيجار موقع فرع ال�شركة مبدينة الريا�ض ،وفیما
یلي تفا�صیل هذه االتفاقیات:




عقد �إيجار بتاريخ 1433/03/10هـ املوافق 2012/03/03م موقع مع ال�سيدة  /نورة بنت منيع حممد اخلليوي ال�ستئجار موقع الإدارة العامة لل�شركة
مبدينة عرعر بحي م�شرف .ومدة عقد الإيجار �سنتني ميالدية تبدءا من تاريخ 2012/05/01م وتنتهي يف 2014/04/30م وب�إيجار �سنوي قدرة
( )115.000مائة وخم�سة ع�شر �ألف ريال.
عقد �إيجار بتاريخ 1430/08/10هـ املوافق 2009/08/01م موقع مع جمموعة عبدالعزيز حممد امل�شعل للعقارات ال�ستئجار موقع الإدارة لفرع
ال�شركة مبدينة الريا�ض بحي العليا والواقع على طريق امللك فهد .ومدة عقد الإيجار خم�س �سنوات ميالدية تبدءا من تاريخ 2009/08/01م وتنتهي
يف 2013/07/31م وب�إيجار �سنوي قدرة ( )176.400مائة و�ستة و�سبعون �ألف و�أربعمائة ريال.

 1 112 12العالمة التجاریة
 1 112 112 12الشركة
متتلك ال�شركة العالمة التجارية املو�ضحة �أدناه وو�صفها احلرف الالتيني (�إن) ويدخله احلروف الالتينية (�إن �آر �سي) و�أعاله �سهم ب�شكل خا�ص و�أ�سفل ذلك
عبارة "�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية" بحروف عربية وعبارة "نورثرن ريجون �سيمنت كو" بحروف التينية .وهي م�سجلة بوزارة التجارة وال�صناعة يف الفئة
( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية رقم  32/914بتاريخ  1428/4/14هـ (املوافق 2007/05/02م) .ومبوجب �شهادة الت�سجيل ونظام حماية العالمات
التجارية  ،فان العالمة التجارية لل�شركة تتمتع باحلماية يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ع�شر �سنوات تبدءا من تاريخ  1427/4/26هـ (املوافق2006/05/25م)
�إلى تاريخ 1437/4/25هـ (املوافق  2016/02/05م).

 1 112 112 12شركة اسمنت الشمالية (األردن)
متتلك �شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) عالمات جتارية يف كل من الأردن و�سوريا وفل�سطني وذلك على النحو التايل:
• المملكة األردنية الهاشمية
رقم العالمة  100012وو�صفها احلرف الالتيني (�إن) ويدخله احلروف الالتينية (�إن جاي �سي) و�أعاله �سهم ب�شكل خا�ص واعاله عبارة "ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية" بحروف عربية و�أ�سفل ذلك عبارة "نورثرن �سيمنت" بحروف التينية .وهي م�سجلة بوزارة ال�صناعة والتجارة يف الفئة ( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل
العالمة التجارية امل�ؤرخة يف 2009/05/31م  .ومبوجب �شهادة الت�سجيل فان العالمة التجارية تتمتع باحلماية يف اململكة الأردنية الها�شمية ملدة ع�شر �سنوات
تبدءا من تاريخ 2008/05/13م.
رقم العالمة  114897وو�صفها ر�سمه خيل وفار�س و�أعاله عبارة ا�سمنت الفار�س بحروف عربية و�أ�سفل ذلك عبارة "الفار�س �سيمنت" بحروف التينية .وهي
م�سجلة بوزارة ال�صناعة والتجارة يف الفئة ( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية امل�ؤرخة يف 2012/02/20م  .ومبوجب �شهادة الت�سجيل فان العالمة
التجارية تتمتع باحلماية يف اململكة الأردنية الها�شمية ملدة ع�شر �سنوات تبدءا من تاريخ 2012/02/08م.
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• الجمهورية العربية السورية
رقم العالمة  115009وو�صفها احلرف الالتيني (�إن) ويدخله احلروف الالتينية (�إن جي �سي) و�أعاله �سهم ب�شكل خا�ص و�أ�سفل ذلك عبارة "ا�سمنت �شمال
الأردن" بحروف عربية .وهي م�سجلة بوزارة االقت�صاد والتجارة يف الفئة ( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية امل�ؤرخة يف 2010/02/07م  .ومبوجب
�شهادة الت�سجيل فان العالمة التجارية تتمتع باحلماية يف اجلمهورية العربية ال�سورية ملدة ع�شر �سنوات تبدءا من تاريخ 2008/06/02م.
• السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم العالمة  16161وو�صفها احلرف الالتيني (�إن) ويدخله احلروف الالتينية (�إن جي �سي) و�أعاله �سهم ب�شكل خا�ص و�أ�سفل ذلك عبارة "ا�سمنت �شمال
الأردن" بحروف عربية وعبارة "نورثرن جوردن �سيمنت" بحروف التينية .وهي م�سجلة بوزارة االقت�صاد الوطني يف الفئة ( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة
التجارية امل�ؤرخة يف 2011/04/04م .ومبوجب �شهادة الت�سجيل فان العالمة التجارية تتمتع باحلماية يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ملدة �سبع �سنوات تبدءا من
تاريخ 2009/05/07م.
دائما ت�سعى ال�شركة �إلى بناء و�إر�ساء ا�سمها وعالمتها التجاریة يف �أ�سواق عمالءها لذا قامت ال�شركة بت�صمیم �شعار یعك�س طموحها و�سیا�ستها امل�ستقبلیة وجودة
منتجاتها ،كما ت�سعى ال�شركة �إلى موا�صلة جعل عالمتها التجاریة عنوان ًا للجودة والكفاءة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .وجاري العمل على ت�سجیل
العالمة من قبل ال�شركة يف بع�ض دول اخلليج العربية وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

 1 1212 12عقود التأمين
�أبرمت ال�شركة بوال�ص ت�أمني متعددة مع �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ("ميدغلف") للتامني �ضد املخاطر اجلوهرية املرتبطة ب�أعمال
ال�شركة  ،كذلك قامت ال�شركة ب�إبرام بولي�صة ت�أمني �صحي جلميع موظفيها مع �شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين ("بوبا") .وتتوافق بوال�ص الت�أمني مع
املمار�سات االعتيادية املتعلقة بالأن�شطة امل�شابهة ،وهي جميعا نافذة املفعول بالكامل ،وحتر�ص ال�شركة على جتديد هذه البوال�ص �سنوي ًا حال انتهاء مدة �سريانها،
ومل ت�ستلم ال�شركة �أي �إ�شعار ب�إنهاء تلك البوال�ص.
لودجودججبوال�ص التامني ال�صادرة لل�شركة واملعلومات املتعلقة بكل بولي�صة
رقم البولي�صة

ا�سم البولي�صة

ال�شركة

مبلغ حدود التغطية
(ريال �سعودي)

تعطل الآالت

MBD/5801345

690.350.170

ميدغلف

جميع خماطر امللكية

PAR/5809538

1.328.645.012

ميدغلف

امل�سئولية املدنية

PLS/5803499

10.000.000

ميدغلف

امل�صنع واملعدات

PES/5802061

46.426.304

ميدغلف

تعوي�ض العاملني

WCA/5802699

1.500.000

ميدغلف

ت�أمني �سيارات ال�شركة

MOC/5845839

5.000.000

ميدغلف

ت�أمني النقد

MON/5804836

3.250.000

ميدغلف

خيانة الأمانة

FGI/5802368

1.000.000

ميدغلف

احلياة واحلوادث

GRL/5803879

20.000.000

ميدغلف

التامني الطبي

8202782

 250.000لكل �شخ�ص

بوبا

1 1212 12الرهونات والحقوق واألعباء
تقر �إدارة ال�شركة ب�أنه ال يوجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها �أو ممتلكات �شركاتها التابعة ،با�ستثناء الرهن املمنوح من قبل ال�شركة ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،والذي ي�شمل رهن كامل م�صنع ال�شركة بجميع �آالته ومعداته ومبانيه وملحقاته و�أنظمة ال�سالمة والوقاية من الأخطار فيه و�أثاثه
والتجهيزات املكتبية فيه وو�سائل النقل التابعة له .وملزيد من التف�صيل ،يرجى مراجعة فقرة "الت�سهيالت االئتمانية والتمويل" من هذه الن�شرة.
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 1 1212 12عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا
ال�شركة لی�س لدیها عقود عمل مع �أع�ضاء جمل�س �إدارتها.
هناك عقد عمل موقع مع الدكتور /عبيد �سعد ال�سبيعي ،ب�صفة املدير العام لدى �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ 1431/08/20هـ املوافق 2010/08/01م
مدة العقد �سنة واحدة ويتم جتديده تلقائي ًا ملدد مماثله.
ت�ستند �شروط و�أحكام عقود عمل كبار املديرين التنفيذيني يف ال�شركة على منوذج عقد العمل املعمول به من قبل ال�شركة ،و�إجماال تخ�ضع عقود العمل املربمة مع
موظفي ال�شركة لأحكام نظام العمل ال�سعودي.

 1 1212 12الدعاوي والمطالبات القانونیة
ی�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العلیا لل�شركة كما يف تاریخ هذه الن�شرة� ،أن ال�شركة وال�شركات التابعة لها لی�ست طرف ًا يف �أیة دعوى ق�ضائیة �أو مطالبة �أو
حتكیم �أو �إجراءات �إداریة �أو �أي متابعات �أو ت�سویات ،جمتمعة �أو منفردة ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة املايل �أو نتائج �أعمالها .و�أنه ح�سب علم �أع�ضاء
جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ،ال یوجد �أي تهدید قائم �أو حمتمل بح�صول مثل هذه الدعاوى واملطالبات.

 1 1212 12إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
 1 112 1212 12إستمرار األنشطة
مل یكن هناك تعلیق لعملیات و�أن�شطة ال�شركة منذ ت�أ�سی�سها .كما �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال ینوون �إدخال �أي تغیری جوهري يف طبیعة الأن�شطة التي تقوم بها
ال�شركة .كما �أنه مل یحدث �أي تغیری �سلبي هام يف املركز املايل �أو التجاري لل�شركة منذ ت�أ�سی�سها.
 1 112 1212 12اإللتزامات المحتملة
حتى تاریخ هذه الن�شرة ،لی�س لدى ال�شركة �أیة �إلتزامات طارئة با�ستثناء تلك الواردة يف هذه الن�شرة يف فقرة "االلتزامات واالرتباطات املحتملة".
 1 112 1212 12رأس المال العامل
قامت ال�شركة مبراجعة املتطلبات املتوقعة من التدفقات النقدیة للأعمال وترى ال�شركة �أنه �سیكون لدیها ر�أ�س مال عامل یكفي لتغطیة احتياجاتها ملدة �إثني ع�شر
�شهر ًا تلي مبا�شر ًة تاریخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
 1 112 1212 12رأس المال والمدیونیة
یو�ضح اجلدول �أدناه ر�أ�س مال ال�شركة كما يظهر يف القوائم املالیة املراجعة للفرتة املنتهیة يف دي�سمرب 2009م2010 ،م2011 ،م وللفرتة املنتهية يف  30يونيو
2012م ،ویجب قراءة هذه البیانات املالیة بالتالزم مع القوائم املالیة املراجعة لل�شركة ،مبا فیها الإی�ضاحات املرفقة بها ،يف ق�سم "تقریر مراجعي احل�سابات"
من هذه الن�شرة.
لودجودججر�أ�س مال ومديونية ال�شركة للفرتة املنتهية يف دي�سمرب 2009م2010،م2011 ،م وللفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2009م

�ألف ريال �سعودي

 2010م

الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو
2011م

 2012م

القرو�ض
ق�صرية الأجل

469.402

437.783

335.000

538.000

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

-

33.500

80.000

85.000

طويلة الأجل

200.000

166.500

350.000

320.000

�إجمايل القرو�ض

669.402

637.783

765.000

943.000

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

600.000

600.000

1.260.000

1.260.000
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ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
�ألف ريال �سعودي

 2010م

 2009م

الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو
 2012م

2011م

احتياطي نظامي

25.907

54.403

19.022

19.022

احتياطي خا�ص

-

-

-

53.289

ارباح م�ستبقاة

231.759

180.826

96.401

88.998

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

857.666

835.229

1.375.424

1.421.310

 1 112 1212 12األنشطة خارج المملكة
با�ستثناء ما �أف�صح عنه يف هذه الن�شرة ،یقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه لی�س لدى ال�شركة �أي ن�شاط جتاري �أو �أیة �أ�صول خارج اململكة العربیة ال�سعودیة.
 1 112 1212 12إقرارات أخرى
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سی�سیة الأخرى ،ف�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفیذینی و�أمنی �سر املجل�س یقرون ب�أنه:
  ال توجد �أي �صالحیة تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئی�س التنفیذي حق الت�صویت على عقد �أو اقرتاح تكون له فیه م�صلحة جوهریة.
  ال توجد �أي �صالحیة تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئی�س التنفیذي حق الت�صویت على مكاف�آت متنح لهم.
  ال توجد �أي �صالحیة جتیز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفیذینی حق االقرتا�ض من ال�شركة.
  مل ی�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم �أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
  لی�س لدیهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم م�صالح مادیة يف �أیة عقود �أو ترتیبات �ساریة املفعول �سوا ًء حمررة �أو غری حمررة كتابة
�أو عقود �أو ترتیبات مزمع �إبرامها لها ت�أثری كبری يف �أعمال ال�شركة يف وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه.
  فیما عدا ما مت ذكره �ضمن الفقرة  1-5و  3-5و  4-5من ق�سم "امل�ساهمون احلاليون" والفقرة  1-2-4و  3-4من ق�سم "الهيكل التنظيمي" من
هذه الن�شرة  ،لی�س لدیهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم �أیة م�صالح مبا�شرة �أو غری مبا�شرة يف �أي �أ�سهم �أو �أدوات دین خا�صة
بال�شركة.
یقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بااللتزام التام ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.

 1 1212 12وصف األسهم بعد الطرح
 1 112 1212 12رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )1.800.000.000مليار وثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )180.000.000مائة وثمانون مليون �سهم مت�ساوية القيمة  ،وتبلغ
قيمة كل �سهم ( )10ع�شرة ريال �سعودي كلها �أ�سهم عادية نقدية.
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة (مبا فيها هيئة ال�سوق املالية) �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ،ومبراعاة ما يق�ضي
به نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم النقدية
اجلديدة ويبلغ ه�ؤالء ب�أولويتهم �سواء بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إخطارهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ،ويبدي كل م�ساهم
رغبته يف �إ�ستعمال حقه يف الأولوية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الن�شر �أو الإخطار امل�شار �إليه.
وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من
الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز
ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،وبنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
�إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على
ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال
عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو
�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
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 1 112 1212 12حقوق المساهمين
يعطي كل �سهم حامله حق ًا مت�ساوي ًا يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية،
وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني ،واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب الإطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها
ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س .وال تعطي هذه الأ�سهم للم�ساهمني حق ًا باال�سرتداد.
 1 112 1212 12الجمعية العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة (حالي ًا مبدينة عرعر).
تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع
الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ( )6ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى
كلما دعت احلاجة لذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد
من امل�ساهمني ميثل خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة
التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد ( )25بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال .وال يكون اجتماع
اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ( )%51واحد ًا وخم�سون يف املائة على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من
نظام ال�شركة الأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون واحد ًا وخم�سون ( )%51يف املائة على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر
هذا الن�صاب يف االجتماع وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل ( )30الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد
من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات
ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات املقررة لها
والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل
اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
 1 112 1212 12حقوق التصويت
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو
باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا وملزم ًا.
 1 112 1212 12األسهم
تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق
القيمة �إلى االحتياطي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب
عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
ويجب حتويل ملكية الأ�سهم وفق ًا لقواعد و�أنظمة هيئة ال�سوق املالية.
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 1 112 1212 12مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية
العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
 1 112 1212 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة ويف حال حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعينّ م�صفي ًا �أو
�أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة ب�إنق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي ،وتبقي لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
 1 112 1212 12نقل الملكية
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن تداول .ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغي ًا .ويخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم
جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.
بعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني الت�صرف يف �أ�سهمهم.
 1 112 1212 12تغيير حقوق المساهمين
ال يجوز تغيري حقوق امل�ساهمني املتعلقة بحقوق الت�صويت واحلقوق يف ح�ص�ص الأرباح �أو احلقوق يف فائ�ض الأ�صول عند الت�صفية كونها حقوق مكت�سبة للم�ساهمني
مبوجب نظام ال�شركات املعمول به.
 1 1212 1212 12الزكاة
تكون الزكاة م�ستحقة الدفع على امل�ساهمني وفق ًا لأنظمة الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية .و�سوف تقوم ال�شركة با�ستقطاع الزكاة من �إجمايل �صايف الأرباح
قبل التوزيع.

 1 1212 12المستشار القانوني لإلصدار
وافق مكتب عبدالعزيز عبداهلل الب�صيلي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع كاليد اند كو ذات م�س�ؤولية حمدودة على ا�ستخدام ا�سمه بال�شكل وعلى
النحو الذي يظهر به يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب هذه املوافقة ،ولي�ست له م�صلحة يف ال�شركة خالف اخلدمات املهنية املعنية التي تقدم وفقا لالتفاق بني
الطرفني.
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 1313تغطية االكتتاب
 1 113 13متعهد التغطية
تعهدت �شركة العربي الوطني للإ�ستثمار ("متعهد التغطية") بتغطية كامل الأ�سهم املطروحة للإكتتاب والبالغ عددها ( )90.000.000ت�سعني مليون �سهم
عادي.
ويقع املركز الرئي�سي ملتعهد التغطية يف الريا�ض حي املربع �شارع امللك في�صل �ص.ب.56921 .

 1 113 13ملخص اتفاقية المتعهد بالتغطية
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املزمع �إبرامها بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب على ما يلي:
 .1تتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أن تقوم يف تاريخ الإغالق (كما هو مع ّرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب) مبا يلي:
  بيع وتخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لأي مكتتب مت املوافقة على طلبه من �أحد اجلهات امل�ستلمة ،و�/أو
  بيع وتخ�صي�ص �أي من الأ�سهم املطروحة التي مل يتم �شرا�ؤها من املكتتبني مبوجب �شروط الطرح لالكتتاب على متعهد تغطية االكتتاب ،وكذلك
 .2يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شرتي يف تاريخ التخ�صي�ص جميع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من قبل املكتتبني�" ،إن
وجدت" ،ب�سعر االكتتاب.
لودجودججاملتعهد بتغطية االكتتاب
متعهد تغطية االكتتاب

عدد �أ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

�سعر االكتتاب

ن�سبة الأ�سهم من الإجمايل

�شركة العربي الوطني للإ�ستثمار

90.000.000

 10رياالت �سعودية

%100

وقد تعهدت ال�شركة مل�صلحة متعهد تغطية االكتتاب ب�أنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف �أحكام اتفاقية تغطية االكتتاب.
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1414مصاريف االكتتاب
ت�شمل م�صاريف االكتتاب اتعاب امل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة و�أتعاب امل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين
وم�ست�شار ال�سوق والبحوث الفنية والتقنية وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم �أخرى ترتبط باالكتتاب .ومن املتوقع ان تبلغ �إجمايل هذه
امل�صاريف ( )28.000.000ثمانية وع�شرين مليون ريال.
لودجودجج�إجمايل م�صاريف االكتتاب
تكلفة االكتتاب
(ريال)
اتعاب امل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة

21.950.000

اتعاب امل�ست�شارين الآخرين

3.750.000

م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع

1.700.000

م�صاريف �أخرى

600.000

الإجمايل

28.000.000

امل�صدر :ال�شركة
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1515المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمت ال�شركة بطلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ،وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق املالية ،كما مت
احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم.

 1 115 15االكتتاب في األسهم المطروحة
�سيكون االكتتاب العام لعدد ( )90.000.000ت�سعني مليون �سهما عاديا بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم مدفوعة بالكامل وب�سعر ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ومتثل مبجملها ( )%50من ر�أ�س املال ،و�ستكون القيمة الإجمالية لأ�سهم الطرح ( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال
�سعودي.
�سيقت�صر االكتتاب على :الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني وامل�شار �إليهم ب "امل�ستثمرون الأفراد" ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع
ّ
ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
 1 115 115 15اكتتاب المستثمرين األفراد
�سوف تتوفر مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين خالل فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكرتونية ،وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن
طريق االنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه اخلدمات �أو كلها للم�ستثمرين ب�شرط:
� .1أن يكون امل�ستثمر قد �سبق �أن ا�شرتك يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا.
� .2أن يكون امل�ستثمر لديه ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
� .3أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على معلومات �أو بيانات امل�ستثمر اخلا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شرتك فيه.
�إن توقيع امل�ستثمر على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بينه وبني ال�شركة.
�سيتم طرح ( )90.000.000ت�سعني مليون �سهما عاديا لالكتتاب العام متثل ( )%50من �إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة بعد االكتتاب على املكتتبني،
و�سيكون ب�إمكان املكتتبني املتقدمني بطلبات االكتتاب احل�صول على ن�شرة الإ�صدار ومناذج طلبات االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

 1 115 115 15طريقة وفترة االكتتاب
�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بتلقي طلبات االكتتاب ملدة (� )7سبعة �أيام بفروعها يف اململكة من تاريخ 1434/02/26هـ (املوافق 2013/01/08م) الى تاريخ
1434/03/02هـ (املوافق 2013/01/14م) ،ومبجرد توقيع �صاحب الطلب وتقدميه �سوف تقوم اجلهات امل�ستلمة بختمه وت�سليم �صورة خمتومة منه للمكتتب،
ويف حال كانت املعلومات املقدمة مع الطلب غري �صحيحة �أو غري دقيقة �أو غري خمتومة ف�سوف يعترب منوذج الطلب الغي ًا.
يجب على كل متقدم لالكتتاب �أن يو�ضح يف طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل متقدم لالكتتاب هو حا�صل
�ضرب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ ()10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم ،وال تقبل الطلبات لأقل من ( )50خم�سني �سهم �أو جزء من
ال�سهم ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن احلد الأق�صى لطلب االكتتاب هو ( )200.000مائتا �ألف �سهم لكل مكتتب.
يجب �أن يتم تقدمي طلبات االكتتاب و�إجمايل مبلغ االكتتاب خالل فرتة االكتتاب م�صحوب ًا مبا يلي:
-

 �أ�صل و�صورة الهوية الوطنية  /بطاقة الأحوال املدنية للمكتتب. �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد العائلة). �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية. �أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام). �أ�صل و�صورة �صك الطالق (لأبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة من زوج غري �سعودي). �أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غري �سعودي).� -أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (لأبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة من زوج غري �سعودي).
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ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن املكتتب (الوالدين والأوالد فقط) يجب الن�ص يف منوذج االكتتاب على �أن ال�شخ�ص املوقع على الطلب هو املخول بالت�صرف نيابة
عن املكتتب و�أن ترفق معه وكالة �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمواطنني املقيمني بال�سعودية ،وعلى املقيمني باخلارج ت�صديق الوكالة من ال�سفارة
ال�سعودية �أو القن�صلية يف البلدان التي يقيمون بها ،و�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بالإطالع على ال�صور ومقارنتها بالأ�صل و�إعادة الأ�صل لطالب االكتتاب.
يكتفى بتعبئة منوذج اكتتاب موحد من املكتتب الرئي�سي و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم
املكتتب الرئي�سي بطلبها ،ويرتتب على ذلك ما يلي:
 .1ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.
 .2تعاد جميع املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�سي.
 .3يح�صل املكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة له وللمكتتبني التابعني.
ي�ستخدم منوذج اكتتاب منف�صل يف احلاالت الآتية:
 .1عند الرغبة يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي.
 .2عند اختالف كمية الأ�سهم التي يرغب التابع يف االكتتاب بها عن كمية املكتتب الرئي�سي.
� .3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها ،ولكن عليها �أن تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية ،ويف هذه
احلالة يلغى �أي منوذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وت�شرع اجلهة امل�ستلمة ب�إجراءات املعاملة امل�ستقلة للزوجة.
ويقر كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف مناذج طلب االكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل عدد الأ�سهم املطلوب
االكتتاب بها م�ضروب ًا يف �سعر االكتتاب ()10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم ويعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي متت املوافقة على اكتتابه بها
عند حتقق ما يلي:
 .1تقدمي املكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب للجهات امل�ستلمة.
� .2أن يدفع املكتتب كامل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها لدى اجلهات امل�ستلمة.
 .3تقدمي اجلهة امل�ستلمة لإ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.
يجب دفع القيمة الإجمالية للأ�سهم املتقدم لها كاملة لدى اجلهات امل�ستلمة �أو احد فروعها عن طريق تقدمي �إ�شعار مدين من ح�سابه لدى اجلهة امل�ستلمة التي مت
تقدمي الطلب لديها ،وعلى املكتتب فتح ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة حتى يتمكن من تقدمي الطلب.
�إذا كان الطلب الذي مت تقدميه غري مطابق لقواعد و�شروط االكتتاب ف�إن ال�شركة لها حق رف�ض هذا الطلب برمته �أو جزء منه ،ويوافق طالب االكتتاب على �أي
عدد من الأ�سهم مت تخ�صي�صها له.

 1 115 15التخصيص ورد الفائض
�سيقوم مدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة م�ؤقت ي�سمى بح�ساب "االكتتاب العام يف �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية".
تقوم كل جهة م�ستلمة ب�إيداع جميع املبالغ التي تت�سلمها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة امل�ؤقت املذكور �أعاله� .سيتم تخ�صي�ص خم�سني (� )50سهم ًا لكل م�ستثمر
فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه
كل م�ستثمر فرد �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى لكل م�ستثمر فرد؛ حيث �أنه �إذا جتاوز عدد امل�ستثمرين
( )1.800.000مليون وثمامنائة �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد امل�ستثمرين .و�سوف يتم
�إعادة فائ�ض االكتتاب "�إن وجد" �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو من قبل اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية
التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم 1434/03/09هـ (املوافق 2013/01/21م).
و�سوف تقوم كل جهة م�ستلمة ب�إر�سال خطابات ت�أكيد � /إ�شعار �إلى املكتتبني الذين قدموا طلباتهم عن طريقها ،تبلغهم فيها بالعدد النهائي لأ�سهم الطرح التي
خ�ص�صت لهم �إ�ضافة �إلى املبالغ التي �سيتم ردها "�إن وجدت" .كذلك �ستقوم اجلهات امل�ستلمة برد �أية �أموال تتعلق ب�أ�سهم الطرح التي مل يتم تخ�صي�صها �إلى
املكتتبني املعنيني ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف خطابات الت�أكيد  /الإ�شعار .و�سرتد مبالغ فائ�ض االكتتاب كاملة بدون �أية ر�سوم �أو اقتطاعات وذلك بقيدها يف
ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .وللح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية يجب على املكتتب مراجعة اجلهة امل�ستلمة التي مت تقدمي طلب االكتتاب من خاللها.
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 1 115 15األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
 1 115 115 15تعليق اإلدراج أو إلغائه
�أ) يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سب ًا ،يف � ٍأي من احلاالت الآتية:
� .1إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
� .2إذا �أخفق امل�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهري ًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة يف مواعيدها.
� .3إذا مل تُ�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل واالدراج.
� .4إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات امل�صدر �أو �أ�صوله ال ت�س ّوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق.
� .5إذا ر�أت �أن امل�صدر �أو �أعماله مل تعد منا�سب ًة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقه املالية يف ال�سوق.
� .6إذا ُعلق �أو �ألغي �إدراج الأوراق املالية للم�صدر الأجنبي يف �سوق مالية �أخرى ،يف حالة الإدراج املزدوج للأوراق املالية.
ب) �إذا ا�ستمر التعليق مدة (� )6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
ج) عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر على زيادة ر�أ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سيُ ،يلغى �إدراج �أ�سهم امل�صدر ،وعليه تقدمي طلب
جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لهذه القواعد �إذا رغب ذلك.
 1 115 115 15اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
�أ) ال يجوز مل�صدر �أُدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:
 .1الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.
 .2ن�سخ ًة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (ج) �أدناه.
 .3ن�سخ ًة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخ ًة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيج ًة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخر يتخذه امل�صدر.
ب) يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
وقت ممكن �سبب التعليق �أو الإلغاء واملدة املتو ّقعة للتعليق وطبيعة
ج) عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن ُيعلن يف �أقرب ٍ
احلدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
د) يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء بح�سب تقديرها.
 1 115 115 15التعليق المؤقت:
�أ) يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخري مبوجب هذه القواعد وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني
�سريته حتى نهاية فرتة التداول.
ب) لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة �إلى التعليق امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
 .1الأ�سباب املحددة لطلب التعليق امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
 .2ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (ج) �أدناه.
ج) عندما يتم التعليق امل�ؤقت بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن ،يف �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب
التعليق الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
د) يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.
هـ) يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت من دون طلب من امل�صدر عندما ّ
تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر وترى �أن تلك الظروف من
املحتمل �أن ت�ؤثر يف ال�سوق �أو حماية امل�ستثمرين .ويجب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية.
و) يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (ج) �أعاله ،ما مل تر الهيئة خالف ذلك.
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 1 115 115 15رفع التعليق
�أ) عندما ُيع ّلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
� .1أن تُعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروري ًا حلماية امل�ستثمرين.
 .2التزام امل�صدر لأي �شروط �أخرى تراها الهيئة.
ب) للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
 1 115 115 15إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.

 1 115 15بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة
عنه� ،أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
ويخ�ضع امل�ساهمون احلاليون لفرتة حظر مدتها (� )6ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ البدء يف تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ،حيث يحظر عليهم الت�صرف ب�أي
من �أ�سهم ال�شركة التي ميلكونها .وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك.
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1616التعهدات الخاصة باالكتتاب
يجب على جميع املكتتبني قراءة التعهدات اخلا�صة باالكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب ،حيث يعترب التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة
�إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب هذه.

 1 116 16تعهدات االكتتاب
مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:
-

 يقبل االكتتاب بعدد الأ�سهم املحدد يف طلب االكتتاب. يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودرا�ستها بعناية وفهم م�ضمونها. وافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى جميع ال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار ومنوذج طلب االكتتاب ،وبناء على ذلك يتم اكتتابه يف الأ�سهماملذكورة.
 يحتفظ بحقه يف مطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر ج ّراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أوغري كافية� ،أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حالة �إ�ضافتها يف الن�شرة.
 يقر �أنه مل ي�سبق له وال لأي �أحد من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة ،ولل�شركة احلق يف رف�ض كافةالطلبات مبا يف ذلك طلبات االكتتاب املتكررة.
 يعلن قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط االكتتاب وتعليماته الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار. -يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

 1 116 16السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام "تداول" يف عام 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين .وقد بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل �سنة 1990م.
وبلغت القيمة للأ�سهم املتداولة يف ال�سوق  6.461.127.682،10مليار ريال �سعودي يف نهاية تداول يوم 1434/01/18هـ (املوافق 2012/12/02م) ويبلغ عدد
ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف النظام حتى تاريخه � 155شركة.
ويغطي نظام تداول عمليات التداول ب�شكل متكامل بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا
وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء ويتم من خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .وميكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات اجلديدة ابتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا قبل جل�سة االفتتاح (التي تبد�أ
ال�ساعة � 11صباح ًا) .وتتغري هذه الأوقات يف �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول .تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وتنفيذ
الأوامر ال�صحيحة وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تُنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أو ًال ،يليها الأوامر حمددة ال�سعر (الأوامر ب�سعر حمدد) ،ويف حالة �إدخال عدة
�أوامر بنف�س ال�سعر ،فيتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة منها موقع تداول على الإنرتنت
والرابط الإلكرتوين لتداول الذي يوفر بيانات التداول ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز .ويتم ت�سوية ال�صفقات ب�شكل فوري� ،أي نقل ملكية
الأ�سهم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

 1 116 16تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ،و�ست�ؤكد هيئة ال�سوق املالية تاريخ تداول الأ�سهم يف حينه .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة
يف هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو تعديلها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية وال ميكن تداول �أ�سهم االكتتاب �إال بعد اعتماد
تخ�صي�ص الأ�سهم و�إيداعها يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول" ،وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية "تداول" .ويحظر
التداول امل�سبق حظر ًا تام ًا ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف الأن�شطة املحظورة حيث يتحملون هم
امل�س�ؤولية الكاملة عنها.
ويكون التداول يف الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" نافذ ًا فقط عن طريق القيد الدفرتي الإلكرتوين يف �سجل الأ�سهم يف "تداول" ،ولن يكون �أي
تداول للأ�سهم نافذ ًا عن طريق �شهادات الأ�سهم ،ويحق للم�ساهمني مع ذلك طلب �شهادات للأ�سهم كدليل على امللكية فقط� ،إال �أن مثل هذه ال�شهادات ال ميكن
ا�ستخدامها لأغرا�ض التداول.
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1717المستندات المتاحة للمعاينة
�ستتوفر امل�ستندات التالية للفح�ص يف املركز الرئي�سي لل�شركة املذكور عنوانه يف �صفحة (هـ) من هذه الن�شرة من ال�ساعة � 10:30صباح ًا حتى ال�ساعة  4:30م�سا ًء
قبل  14يوم ًا من فرتة االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب.
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 النظام الأ�سا�سي لل�شركة.



 عقد ت�أ�سي�س ال�شركة.



 ال�سجل التجاري لل�شركة.



 جميع الرتاخي�ص.



 جميع ال�شهادات.



 موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام.



 املوافقة اخلطية من امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية (�شركة العربي الوطني للإ�ستثمار) على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم �ضمن هذه
الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من امل�ست�شار املايل (�شركة �إثراء املالية) على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من م�ست�شار ال�سوق (�شركة هولتك كون�سالتنج برايفت ليمتد) على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم ون�شر درا�ستهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من م�ست�شار درا�سة جدوى التو�سعة (�شركة �إرن�ست �أند يوجن)على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم ون�شر درا�ساتهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من م�ست�شار درا�سة جدوى اال�ستثمار (�شركة  )ConsultWorksعلى �إدراج ا�سمهم و�شعارهم ون�شر درا�ساتهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من امل�ست�شار القانوين (مكتب عبدالعزيز الب�صيلي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع كاليد اند كو ال ال بي) على �إدراج
ا�سمهم و�شعارهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من املحا�سب القانوين (مكتب كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان) على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم �ضمن هذه الن�شرة.



 املوافقة اخلطية من مراجع احل�سابات (�شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم) على �إدراج ا�سمهم و�شعارهم �ضمن هذه الن�شرة.



 القوائم املالية املدققة لل�شركة و�شركة ا�سمنت ال�شمالية (الأردن) لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م وللفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2012م ويف  30يونيو 2012م.



 درا�سة ال�سوق املعدة من قبل �شركة هولتك كون�سالتنج برايفت ليمتد.



 الدرا�سة التقنية املعدة من قبل �شركة هولتك كون�سالتنج برايفت ليمتد.



 درا�سة جدوى التو�سعة املعدة من قبل �إرن�ست �أند يوجن.



 درا�سة جدوى اال�ستثمار املعدة من قبل �شركة .ConsultWorks



 اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.



 اتفاقية اجلهات امل�ستلمة.



 اتفاقية التوزيع.



 االتفاقية مع �شركة عرب اململكة ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت املحدودة فيما يتعلق با�ستخدام رخ�صة املحجر.

1818تقرير مراجعي الحسابات
تت�ضمن هذه الن�شرة بيانات ال�شركة املالية املراجعة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م والقوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م
و2011م وجميع الإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي �أعدت وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وتن�شر ال�شركة بياناتها املالية
يف اململكة العربية ال�سعودية بالريال ال�سعودي.

 1 118 18إعالن مجلس اإلدارة عن المعلومات المالية
ي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة ما هو �آتي:
 .1مت ا�ستخال�ص البيانات واملعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة واملدققة.
 .2مت �إعداد القوائم املالية املراجعة واملدققة وفق ًا للمعايري والأ�س�س املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
 .3لي�س هناك �أي تغيري جوهري يف الو�ضع املايل لل�شركة منذ �صدور �آخر قوائم مالية مراجعة.
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القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2009
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2009
2009
ريال �سع ـ ــودي

�إي�ضاح

2008
ريال �سع ـ ــودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقدية و�شبه نقدية

4

153.718.849

178.872.723

مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

5

39.688.782

12.039.995

ب�ضاعة

6

118.217.592

87.914.564

311.625.223

278.827.282

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
م�صاريف م�ؤجلة

7

23.480.000

29.317.899

م�شروعات حتت التنفيذ

8

252.733.733

121.426.309

ممتلكات و�آالت ومعدات

9

1.016.762.188

1.070.331.353

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.292.975.921

1.221.075.561

�إجمايل املوجودات

1.604.601.144

1.499.902.843

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

10

67.817.719

70.128.838

قرو�ض ق�صرية الأجل

11

469.401.713

388.828.482

-

75.264.738

7.730.513

1.900.000

544.949.945

536.122.058

اجلزء املتداول من قر�ض لأجل
زكاة

12

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

200.000.000

275.264.738

قرو�ض لأجل

11

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1.985.274

1.113.536

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

201.985.274

276.378.274

�إجمايل املطلوبات

746.935.219

812.500.332

حقوق امل�ساهمني
600.000.000

600.000.000

ر�أ�س املال املدفوع

13

احتياطي نظامي

25.906.593

8.740.251

�أرباح مبقاة

231.759.332

78.662.260

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

857.665.925

687.402.511

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.604.601.144

1.499.902.843

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
2009

2008

�إي�ضاح

ريال �سع ـ ــودي

ريال �سع ـ ــودي

املبيعات

444.591.581

20.500.101

تكلفة املبيعات

()245.384.950

()11.111.235

�إجمايل الربح

199.206.631

9.388.866

امل�صاريف
بيع وتوزيع

14

()5.077.648

()1.380.864

عمومية و�إدارية

15

()14.297.117

()1.101.058

179.831.866

6.906.944

�أعباء مالية

11

()17.874.285

()4.069.041

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

16

()2.300.591

()10.481.745

�صايف ايرادات الإنتاج التجريبي

17

12.581.681

72.877.960

�إيرادات �أخرى

18

5.255.256

9.488.047

177.493.927

74.722.165

زكاة

12

()4.500.000

()1.900.000

�ضريبة متعلقة بال�شركة التابعة يف اخلارج

12

()1.330.513

-

171.663.414

72.822.165

الدخل من العمليات الرئي�سية

الدخل قبل الزكاة و ال�ضريبة

�صايف دخل ال�سنة
ربح ال�سهم

19

املتعلق بالعمليات الرئي�سية وامل�ستمرة

1.50

0.06

املتعلق ب�صايف دخل ال�سنة

1.43

0.61

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
2008
ريال �سع ـ ــودي

2009
ريال �سع ـ ــودي
الن�شاطات الت�شغيلية
177.493.927

الدخل قبل الزكاة و �ضريبة الدخل

74.722.165

التعديالت ل ــ:
ا�ستهالك و�إطفاء

69.540.817

13.430.171

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

871.738

890.417

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ب�ضاعة

()30.303.028

()85.422.858

مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()27.648.787

40.616.171

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

()2.311.119

11.413.590

�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية

187.643.548

55.649.656

الن�شاطات اال�ستثمارية
م�شروعات حتت التنفيذ

()131.307.424

()410.034.091

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()10.133.753

()26.694.653

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()141.441.177

()436.728.744

الن�شاطات التمويلية
قرو�ض ق�صرية الأجل م�ستلمة

749.839.038

659.517.624

قرو�ض ق�صرية الأجل م�سددة

()819.795.283

()431.048.127

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

()1.400.000

-

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) من الن�شاطات التمويلية

()71.356.245

228.469.497

النق�ص يف النقدية و�شبه النقدية

()25.153.874

()152.609.591

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

178.872.723

331.482.314

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة (�إي�ضاح رقم )4

153.718.849

178.872.723

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
ر�أ�س املال

الإحتياطي النظامي

الأرباح
املبقاة

املجم ــوع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007

600.000.000

1.458.035

13.122.311

614.580.346

�صايف دخل ال�سنة

-

-

72.822.165

72.822.165

حمول �إلى الإحتياطي النظامي

-

7.282.216

()7.282.216

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

600.000.000

8.740.251

78.662.260

687.402.511

�صايف دخل ال�سنة

-

-

171.663.414

171.663.414

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

()1.400.000

()1.400.000

حمول �إلى الإحتياطي النظامي

-

17.166.342

()17.166.342

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

600.000.000

25.906.593

231.759.332

857.665.925

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2009

 - 1النشاطات
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية (ال�شركة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم  377وتاريخ � 15صفر 1427هـ املوافق  15مار�س 2006
والرتخي�ص ال�صناعي رقم �/900ص وتاريخ  28ربيع الآخر 1426هـ املوافق  5يونيو  ،2005وهي م�سجلة بال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ � 19صفر
1427هـ املوافق  19مار�س  ، 2006ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة عرعر.
تهدف ال�شركة للقيام ب�أعمال �إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي لغر�ض �إنتاج �أ�سمنت بورتالندي بجميع �أنواعه ،وجتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات
ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج .ويجوز لل�شركة القيام بت�أ�سي�س �أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكمل �أو تتمم ن�شاط
ال�شركة وكذلك �شركات اخلدمات للم�صانع داخل وخارج اململكة.
بد�أت ال�شركة فرتة الت�شغيل التجريبي (مل�صنعها الرئي�سي يف مدينة طريف) يف �شهر مايو من عام  2008وا�ستمرت حتى نهاية �شهر نوفمرب من عام  ،2008حيث
بد�أ الت�شغيل التجاري مع بداية �شهر دي�سمرب من عام .2008
متتلك ال�شركة  %100من احل�ص�ص يف �شركة �شمال الأردن للأ�سمنت� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة (�شركة تابعة) م�سجلة يف اململكة الأردنية الها�شمية – عمان
بدا ت�أ�سي�سها خالل مايو  ،2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة الأ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية .ال يزال م�صنع ال�شركة التابعة
يف فرتة الإنتاج التجريبي والتي بد�أت خالل �شهر �سبتمرب .2009

 - 2أسس توحيد القوائم المالية
ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة و�شركتها التابعة لها (املجموعة) املذكورة يف الإي�ضاح (� )1أعاله.
ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إ�ستثمار ًا طويل الأجل يزيد عن  %50من ر�أ�س املال الذي يحق له الت�صويت
�أومتار�س عليها �سيطرة عملية.
مت حذف كافة احل�سابات واملعامالت املتداخلة بني ال�شركة وال�شركة التابعة عند توحيد القوائم املالية.

 -3السياسات المحاسبية الهامة
�أُعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

العرف المحاسبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.

استخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة
والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل ال�سنة التي �أعدت القوائم املالية
املوحدة ب�ش�أنها.

النقدية وشبه النقدية
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية و�شبه النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق وودائع املرابحة والتي ت�ستحق خالل ت�سعني
يوم ًا �أو اقل من تاريخ �شرا�ؤها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2009

المدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم
�إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.

البضاعة
تق ّوم الب�ضاعة بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية � ،أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل -:
مواد خام
ب�ضاعة قيد الت�صنيع وتامة ال�صنع

 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح. -تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائد ًا امل�صاريف غري املبا�شرة املتعلقة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

المصاريف المؤجلة
تقا�س امل�صاريف امل�ؤجلة امل�شرتاة ب�صورة م�ستقلة عند الإثبات الأويل لها بالتكلفة ،وبعد ذلك ت�سجل بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم .تطف�أ امل�صاريف امل�ؤجلة
التي لها عمر �إنتاجي حمدد على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة
التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم
�إمكانية �إ�سرتداد القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة
القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية.
تطف�أ حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي للتح�سينات �أو فرتة الإيجار � ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل  .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد  ،ب�صورة جوهرية  ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني .

االنخفاض في قيمة الموجودات
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء مراجعة للت�أكد من عدم وجود دليل مو�ضوعي على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن الإنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل �أو جمموعة
من املوجودات غري املتداولة .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض بالفرق
بني القيمة القابلة لال�سرتداد والقيمة الدفرتية لذلك الأ�صل .تدرج خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة الدخل املوحدة.

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
مت �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

المخصصات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود �إلتزامات (قانونية �أو متوقعة) على املجموعة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد هذه الإلتزامات حمتملة وميكن
قيا�سها ب�شكل موثوق به.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا النظمة العمل والعمال املعنية.

إثبات اإليرادات
متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل ال�شركة خالل ال�سنة بعد �إ�ستنزال اخل�صم واملرجتعات ،ويتم �إثباتها عند �إنتقال املنافع واملخاطر الهامة
امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي وقيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.

المصاريف
م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا ب�أعمال املبيعات والإعالنات واحلمالت الت�سويقية .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى الغري متعلقة بتكاليف
االنتاج �أو امل�صاريف الت�سويقية كم�صروفات عمومية �إدارية.

مصاريف ما قبل التشغيل
تظهر امل�صاريف التي تكبدتها ال�شركة خالل مرحلة الت�أ�سي�س وحتى تاريخ بدء الإنتاج التجاري كم�صاريف ما قبل الت�شغيل يف قائمة الدخل عند حدوثها.

الزكاة وضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي .جتنب ال�شركة التابعة يف اخلارج خم�ص�ص لقاء االلتزامات ال�ضريبية «�إن وجدت» .طبق ًا لنظام البلد
الذي تعمل فيه .يحمل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.

االحتياطي النظامي
طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،مت حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل
عندما يبلغ جمموع االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.

المعلومات القطاعية
يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من املجموعة يقوم ببيع  /بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع /بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية
معينة (قطاع جغرايف) وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى .تتبع املجموعة القطاع اجلغرايف نظر ًا ملزاولة املجموعة ن�شاطها داخل و
خارج اململكة العربية ال�سعودية.

العمالت األجنبية
املعامالت
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.
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حتويل العمالت الأجنبية
ترتجم القوائم املالية لعمليات ال�شركة التابعة يف اخلارج لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ كل قائمة مركز مايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات،
ومبتو�سط �سعر التحويل لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر  .ترتجم عنا�صر حقوق امل�ساهمني ،فيما عدا الأرباح املبقاة  ،ب�سعر التحويل
ال�سائد عند ن�شوء كل عن�صر  .تدرج ت�سويات ترجمة العمالت الأجنبية كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني.

 - 4النقدية وشبه النقدية
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق

38.335.849

23.844.983

ودائع مرابحة

115.383.000

155.027.740

153.718.849

178.872.723

 -5المدينون والمصاريف المدفوعة مقدما
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

مدينون جتاريون

14.701.309

5.825.664

دفعات مقدمة ملوردين

11.962.510

221.087

م�صاريف مدفوعة مقدما

5.453.530

4.852.157

مبالغ حمتجزة عن خطابات �ضمان (اي�ضاح )20

1.852.526

480.308

�أخرى

5.718.907

660.779

39.688.782

12.039.995

 -6البضاعة
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

�إنتاج يف مرحلة الت�شغيل

37.299.855

49.031.272

مواد خام

45.611.483

22.086.623

قطع غيار

28.980.313

6.787.345

ب�ضاعة تامة ال�صنع

6.325.941

4.249.844

ب�ضاعة يف الطريق

-

5.759.480

118.217.592

87.914.564
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 - 7المصاريف المؤجلة
ت�شتمل امل�صاريف امل�ؤجلة ب�شكل �أ�سا�سي على ر�سوم و�أتعاب احل�صول على قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والتي يتم �إطفائها على فرتة القر�ض.

 - 8المشروعات تحت التنفيذ
يتكون هذا البند من الأعمال الإن�شائية اخلا�صة مب�صنع ال�شركة التابعة يف الأردن والذي ال يزال يف مرحلة الإنتاج التجريبي (�إي�ضاح  ،)1بالإ�ضافة �إلى �إكمال
الأعمال الإن�شائية املتبقية واخلا�صة مب�صنع الأ�سمنت يف مدينة طريف و مبنى الإدارة العامة يف مدينة عرعر .من املتوقع االنتهاء من جميع هذه امل�شاريع خالل
عام .2010

 - 9الممتلكات واآلالت والمعدات
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآالت واملعدات لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي -:
املباين من � 13إلى � 33سنة

ال�سيارات � 4سنوات

الآالت و املعدات من � 5إلى � 10سنوات

�آبار املياه � 5سنوات

الأجهزة الكهربائية واملكتبية والأثاث � 5سنوات
الأرا�ضي
ريال �سعودي

املباين
ريال �سعودي

�آالت ومعدات
ريال �سعودي

الأجهزة
الكهربائية
و املكتبية
والأثاث
ريال �سعودي

ال�سيارات
ريال �سعودي

�آبار املياه
ريال
�سعودي

املجموع 2009
ريال �سعودي

املجموع
2008
ريال �سعودي

التكلفة :
يف بداية ال�سنة

18.518.667

404.100.763

641.729.121

12.097.324

7.290.204

805.000

1.084.541.079

23.540.832

الإ�ضافات

-

301.679

6.589.859

805.088

2.437.126

-

10.133.752

57.470.760

املحول من م�شروعات
حتت التنفيذ

-

-

-

-

-

-

-

1.003.529.487

يف نهاية ال�سنة

18.518.667

404.402.442

648.318.980

12.902.412

9.727.330

805.000

1.094.674.831

1.084.541.079

اال�ستهالك :
يف بداية ال�سنة

-

2.263.770

9.398.654

387.595

2.146.289

13.417

14.209.725

811.655

لل�سنة

-

12.242.835

47.441.150

2.511.470

1.346.463

161.000

63.702.918

13.398.070

يف نهاية ال�سنة

-

14.506.605

56.839.804

2.899.065

3.492.752

174.417

77.912.643

14.209.725

�صايف القيمة الدفرتية :
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يف  31دي�سمرب 2009م

18.518.667

389.895.837

591.479.176

10.003.347

6.234.578

630.583

يف  31دي�سمرب 2008م

18.518.667

401.836.993

632.330.467

11.709.729

5.143.914

791.583

1.016.762.188
1.070.331.353
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مت حتميل م�صروف اال�ستهالك لل�سنة يف قائمة الدخل على النحو التايل:
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

تكلفة املبيعات

63.198.874

536.014

امل�صاريف العمومية و الإدارية (�إي�ضاح )15

438.153

247.207

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

65.891

246.265

تكلفة الإنتاج التجريبي *

-

12.368.584

63.702.918

13.398.070

* ميثل هذا البند م�صروف ا�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات اجلاهزة لال�ستخدام فقط .

 -10الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

دائنون

54.372.573

47.849.894

م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون

7.545.549

9.580.738

دفعات مقدمة من عمالء

4.336.095

3.452.973

عموالت قرو�ض مرابحة بنكية م�ستحقة (اي�ضاح )11

1.563.502

9.245.233

67.817.719

70.128.838

 -11التسهيالت البنكية

أ ) القروض قصيرة األجل
ميثل هذا البند قرو�ض مرابحة ق�صرية الأجل من بنوك حملية ،وحتمل عمولة وفق ًا للمعدالت العمولة التجارية ال�سائدة وت�سدد على اق�ساط مت�ساوية .

ب ) القروض ألجل
ميثل ر�صيد القرو�ض طويلة الأجل مبلغ  200مليون ريال �سعودي وهو جزء من القر�ض املمنوح من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والبالغ �إجمالية 463.5
مليون ريال �سعودي .هذا القر�ض م�ضمون برهن كامل املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة مب�صنع �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على 14
ق�سط ن�صف �سنوي تبد�أ يف � 15صفر 1432هـ املوافق  20يناير .2011
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 -12الزكاة وضريبة الدخل

أ ) الزكاة
املح َملة لل�سنة:
تتكون الزكاة املحملة وقدرها  4.500.000ريال �سعودي ( 1.900.000 :2008ريال �سعودي) من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية وفق ًا للأ�سا�س التايل:
2009
ريال �سعودي

2008
ري ـ ــال �سعودي

حقوق امل�ساهمني

687.402.511

614.580.346

قر�ض لأجل

200.000.000

200.000.000

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

( )1.321.956.234

( )1.083.104.829

خم�ص�صات �أول املدة

1.113.536

185.253

( )433.440.187

( )268.339.230

الدخل املعدل اخلا�ضع للزكاة

178.365.644

75.689.004

وعاء الزكاة

()255.074.543

( )192.650.226

مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة على �أ�سا�س الدخل املعدل اخلا�ضع للزكاة حيث �أن وعاء الزكاة �سالب.
ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الزكاة.

حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة على النحو التايل:
2009
ريال �سعودي
ر�صيد اول ال�سنة

1.900.000

127.339

جمنب خالل ال�سنة

4.500.000

1.900.000

م�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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ري ـ ــال �سعودي

6.400.000

( )127.339
1.900.000
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الو�ضع الزكوي
قدمت ال�شركة الإقرارات الزكوية الى م�صلحة الزكاة والدخل حتى عام .2008
خالل الفرتة الالحقة (فرباير  , )2010ا�ستلمت ال�شركة الربط الزكوي عن الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006مت�ضمن ًا فروقات زكوية مببلغ 12.059.590
ريال �سعودي و�سوف تقوم ال�شركة بتقدمي اعرتا�ض على هذا الربط مل�صلحة الزكاة والدخل حيث تتوقع �إدارة ال�شركة قبول هذا االعرتا�ض وعدم وجود �أي
التزامات زكوية على ال�شركة عن تلك الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب .2006

ب) ضريبة الدخل
املحملة لل�سنة
تتكون �ضريبة الدخل املحملة على ال�سنة و قدرها  1.330.513ريال �سعودي ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شركة التابعة عن ال�سنة احلالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 :2008( 2009ال�شي).

حركة خم�ص�ص ال�ضريبة خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص ال�ضريبة خالل ال�سنة على النحو التايل:
2008
ري ـ ــال �سعودي

2009
ريال �سعودي
جمنب خالل ال�سنة

1.330.513

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.330.513

-

 -13رأس المال المدفوع
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  1.200.000.000ريال �سعودي من � 120.000.000سهم ،قيمة كل منها  10ريال �سعودي.
�أكتتب امل�ؤ�س�سون يف جميع �أ�سهم ال�شركة ومت دفع ن�سبة  %50من قيمتها �أي ما يبلغ  600.000.000ريال �سعودي ،على �أن يدفع باقي قيمة الأ�سهم املكتتب فيها
يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.

 -14مصاريف البيع والتوزيع
2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي
تكاليف موظفني

2.049.011

830.671

�شحن ونقل

1.975.873

-

دعاية و�إعالن و�أخرى

1.052.764

550.193

5.077.648

1.380.864
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 -15المصاريف العمومية واإلدارية
2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي
تكاليف موظفني

11.906.898

701.084

بريد وات�صاالت

472.072

34.116

�أتعاب مهنية

460.902

14.902

ا�ستهالك (�إي�ضاح )9

438.153

247.207

�إيجارات

133.137

31.979

ر�سوم حكومية

94.073

22.801

�أخرى

791.942

48.969

14.297.177

1.101.058

 -16مصاريف ما قبل التشغيل
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

تكاليف موظفني

968.195

6.587.918

�إيجارات

109.140

383.371

م�صاريف حكومية

104.641

252.879

ت�سويق

90.592

127.531

ا�ستهالك

65.891

246.265

�أخرى

962.132

2.883.781

2.300.591

10.481.745

متثل م�صاريف ما قبل الت�شغيل لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009م�صاريف ما قبل الت�شغيل اخلا�صة مب�صنع ال�شركة التابعة يف الأردن ،بينما متثل
م�صاريف ما قبل الت�شغيل لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2008م�صاريف ما قبل الت�شغيل اخلا�صة مب�صنع ال�شركة الرئي�سي يف مدينة طريف والذي مت
االنتهاء منه بنهاية عام ( 2008اي�ضاح .)1
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 -17صافي إيرادات اإلنتاج التجريبي
متثل �صايف �إيرادات الإنتاج التجريبي قيمة الإنتاج الذي مت بيعه خالل فرتة الإنتاج التجريبي وذلك بعد خ�صم التكاليف املرتبطة بعملية الإنتاج .متثل �إيرادات
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2009إيرادات الإنتاج التجريبي مل�صنع ال�شركة التابعة يف الأردن ،بينما متثل �إيرادات الإنتاج التجريبي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2008مل�صنع ال�شركة الرئي�سي يف مدينة طريف والذي مت االنتهاء من الفرتة التجريبية بنهاية عام �(2008إي�ضاح .)1
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

�إيرادات الإنتاج التجريبي

49.530.953

123.473.343

تكلفة الإنتاج التجريبي

()36.949.272

()50.595.383

�صايف �إيرادات الإنتاج التجريبي

12.581.681

72.877.960

 -18اإليرادات األخرى
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

ارباح حتويل عمالت �أجنبية

2.753.834

2.909.793

عموالت ودائع مرابحة �إ�سالمية

596.270

5.246.707

�أخرى

1.905.152

1.331.547

5.255.256

9.488.047

 -19ربح السهم
مت احت�ساب ربح ال�سهم وذلك بق�سمة �صايف دخل ال�سنة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة يف نهاية ال�سنة والبالغ عددها  120مليون �سهم.

 -20االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية
�أ�صدرت البنوك املحلية التي تتعامل معها ال�شركة ،نياب ًة عنها ،خطابات �ضمان مببلغ  12.5مليون ريال �سعودي ( 2.95 :2008مليون ريال �سعودي) و اعتمادات
م�ستندية مببلغ  1.24مليون ريال �سعودي ( 63.15 :2008مليون ريال �سعودي) ل�صالح عدد من املوردين.

189

شركة أسمنت المنطقة الشمالية وشركتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2009

 -21المعلومات القطاعية
مت�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية ،اعتمدت الإدارة القطاع اجلغرايف ب�ش�أن ن�شاطات املجموعة .
فيما يلي بيان ًا بالإيرادات ،و�إجمايل الربح و�صايف دخل (خ�سارة) ال�سنة ،و �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات و�إجمايل موجودات و مطلوبات
للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2008لكل قطاع من القطاعات اجلغرافية:
اململكة العربية ال�سعودية
ريال �سعودي

ت�سويات و ا�ستبعادات
توحيد القوائم
املالية

اململكة الأردنية
الها�شمية
ريال �سعودي

املجموع
ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2009
الإيرادات

439.869.724

49.661.177

()44.939.320

444.591.581

�إجمايل الربح

194.484.774

4.721.857

-

199.206.631

�صايف دخل ال�سنة

171.663.414

13.672.433

()13.672.433

171.663.414

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت
واملعدات

1.011.099.555

5.662.633

-

1.016.762.188

�إجمايل املوجودات

1.581.787.786

301.588.241

()278.774.883

1.604.601.144

�إجمايل املطلوبات

724.121.861

284.368.228

()261.554.870

746.935.219

 31دي�سمرب 2008
الإيرادات

20.500.101

-

-

20.500.101

�إجمايل الربح

9.388.866

-

-

9.388.866

�صايف دخل (خ�سارة) ال�سنة

72.822.165

()1.370.104

1.370.104

72.822.165

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت
واملعدات

1.066.322.336

4.009.017

-

1.070.331.353

�إجمايل املوجودات

1.477.813.349

110.518.008

()88.428.515

1.499.902.842

�إجمايل املطلوبات

790.372.280

110.448.237

()88.320.184

812.500.332

 -22القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة للأدوات املالية هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون
الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية اخلا�صة باملجموعة من النقدية و�شبة النقدية واملدينني وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا  ،بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض والدائنني
واملبالغ امل�ستحقة الدفع.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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 -23إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت
تخ�ضع املجموعة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية وقرو�ض املرابحة البنكية.

مخاطر السيولة
تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفري الت�سهيالت االئتمانية .تتطلب �شروط البيع اخلا�صة بال�شركة ب�أن يتم �سداد املبالغ مقدما �أو تقدمي
خطابات �ضمان بنكية ل�ضمان ال�سداد عند ا�ستالم الب�ضاعة .ت�سدد الذمم الدائنة التجارية ،يف العادة ،خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.

مخاطر العمالت
تخ�ضع املجموعة ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل دورة �أعمالها العادية .مل تقم املجموعة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي
والدوالر الأمريكي واليورو الأوروبي خالل ال�سنة.

 -24اعتماد القوائم المالية الموحدة وتوصيات مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم املالية املوحدة املرفقة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  5ربيع الآخر  1431هـ املوافق  21مار�س  .2010كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح
للم�ساهمني مببلغ  204مليون ريال �سعودي (بواقع  1.7ريال لكل �سهم) و مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.4مليون ريال �سعودي ،على �أن يتم اعتماد هذه
التو�صيات يف اجتماع اجلمعية العمومية القادم.

 -25أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتم�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  ( - 2010بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

2009

2010

املوجودات
موجودات متداولة
63.669.191

153.718.849

النقد وما يف حكمه

3

13.892.727

10.365.214

خمزون

4

208.037.961

118.217.592

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

5

25.423.963

24.987.473

311.023.842

307.289.128

مدينون جتاريون  ،بال�صايف

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات  ،بال�صايف

6

1.217.994.251

1.016.762.188

م�شاريع حتت التنفيذ

7

17.796.706

252.733.733

م�صاريف م�ؤجلة

9

20.545.008

23.480.000

�شهرة

486.706

-

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.256.822.671

1.292.975.921

جمموع املوجودات

1.567.846.513

1.600.265.049

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
مرابحات ق�صرية الأجل

8

437.782.778

469.401.713

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الآجل

9

33.500.000

-

33.436.509

54.372.573

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

10

17.273.839

9.109.051

الزكاة و�ضريبة الدخل

11

15.140.504

7.730.513

18

25.696.665

-

562.830.295

540.613.850

دائنون

توزيعات �أرباح م�ستحقة
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة

166.500.000

200.000.000

قر�ض طويل الأجل

9

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

2.949.912

1.985.274

جمموع املطلوبات غري املتداولة

169.449.912

201.985.274

جمموع املطلوبات

732.280.207

742.599.124

حقوق امللكية
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

1

600.000.000

احتياطي نظامي

12

54.402.936

25.906.593

�أرباح م�ستبقاة

180.826.415

231.759.332

جمموع حقوق امل�ساهمني

835.229.351

857.665.925

حقوق الأقلية

336.955

-

جمموع حقوق امللكية

835.566.306

857.665.925

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.567.846.513

1.600.265.049

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2010بالريال السعودي )
2010

2009

�إي�ضاح

893.970.287

444.591.581

تكلفة املبيعات

( ) 573.006.190

( ) 245.384.950

الربح االجمايل

320.964.097

199.206.631

م�صاريف بيع وت�سويق

13

( ) 4.581.905

( ) 5.077.648

م�صاريف عمومية و�إدارية

14

( ) 23.451.845

( ) 14.297.117

الربح من الأعمال

292.930.347

179.831.866

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

-

( ) 2.300.591

�صايف �إيرادات الإنتاج التجريبي

16

-

12.581.681

م�صاريف متويل

8و9

( ) 15.065.352

( ) 17.874.285

�إيرادات �أخرى

15

17.893.390

5.255.256

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية

295.758.385

177.493.927

ح�صة الأقلية يف �صايف خ�سائر �شركة تابعة

47.412

-

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

295.805.797

177.493.927

الزكاة

11

( ) 6.000.000

( ) 4.500.000

�ضريبة الدخل لل�شركة التابعة

11

( ) 4.842.371

( ) 1.330.513

284.963.426

171.663.414

مبيعات

الربح ال�صايف
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية ( بالرياالت ال�سعودية )
من الربح من الأعمال

19

2.44

1.50

من الربح ال�صايف

19

2.37

1.43

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2010بالريال السعودي )
2009

2010
الأن�شطة الت�شغيلية
295.805.797

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

177.493.927

تعديالت على:
ا�ستهالكات و �إطفاءات

66.505.468

69.540.817

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

964.638

871.738

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ،بال�صايف

( ) 5.632.830

-

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
املدينون التجاريون

( ) 3.527.513

( ) 7.992.523

املخزون

( ) 89.820.369

( ) 30.303.028

امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

( ) 436.490

( ) 18.994.229

الدائنون

( ) 20.936.064

6.743.766

امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

8.164.788

( ) 9.716.920

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

( ) 3.432.380

-

�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

247.655.045

187.643.548

الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

( ) 27.049.224

( ) 10.133.753

املتح�صل من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

7.212.016

-

�شهرة

( ) 486.706

-

�إ�ضافات م�شاريع حتت التنفيذ

( ) 4.395.474

( ) 131.307.424

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

( ) 24.719.388

( ) 141.441.177

الأن�شطة التمويلية
املتح�صل من مرابحات ق�صرية الأجل

2.491.594.803

749.839.038

املدفوع من مرابحات ق�صرية الأجل

( ) 2.523.213.738

( ) 819.795.283

توزيعات �أرباح مدفوعة

( ) 280.303.335

-

حقوق الأقلية

336.955

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة

( ) 1.400.000

( ) 1.400.000

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

( ) 312.985.315

( ) 71.356.245

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

( ) 90.049.658

( ) 25.153.874

النقد وما يف حكمه  1 ،يناير

153.718.849

178.872.723

النقد وما يف حكمه  31 ،دي�سمرب

63.669.191

153.718.849

بنود غري نقدية :
حتويل من م�شاريع حتت التنفيذ �إلى ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

239.332.501

-

توزيعات �أرباح م�ستحقة

25.696.665

-

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2010بالريال السعودي )
�إي�ضاحات
الر�صيد يف  1يناير 2009

1

ر�أ�س املـال املدفوع

78.662.260

-

-

171.663.414

171.663.414

املحول �إلى االحتياطي النظامي

12

-

17.166.342

( ) 17.166.342

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

18

-

-

( ) 1.400.000

( ) 1.400.000

231.759.332

857.665.925

284.963.426

284.963.426

املحول �إلى االحتياطي النظامي

12

-

28.496.343

( ) 28.496.343

-

توزيعات �أرباح

18

-

-

( ) 306.000.000

( ) 306.000.000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

18

-

-

( ) 1.400.000

( ) 1.400.000

180.826.415

835.229.351

600.000.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009
الربح ال�صايف لل�سنة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

-

600.000.000

8.740.251

ارباح م�ستبقاة

687.402.511

الربح ال�صايف لل�سنة

600.000.000

احتياطي نظامي

املجموع

25.906.593
-

54.402.936

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

 - 1التكوين والنشاط
�إن �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة عرعر بال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 19
�صفر 1427هـ ( املوافق  19مار�س . ) 2006
�إن ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به والبالغ  1.200.000.000ريال �سعودي  ،مق�سم �إلى � 120.000.000سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .مت ت�سديد  %50من
ر�أ�س مال ال�شركة �أي ما يبلغ  600.000.000ريال �سعودي ،على �أن ي�سدد الباقي يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم و�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع �أنواعه وجتارة اجلملة والتجزئة
يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.

 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة
من قبل ال�شركة هي على النحو التايل:

أسس التوحيد
�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) والقوائم املالية املوحدة لل�شركة التابعة لها ( �شركة ا�سمنت
ال�شمالية – اململكة الأردنية الها�شمية ) واململوكة بالكامل من قبل ال�شركة .تت�ضمن القوائم املالية املوحدة لل�شركة التابعة (�شركة ا�سمنت ال�شمالية – اململكة
الأردنية الها�شمية) القوائم املالية ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية والقوائم املالية لل�شركة التابعة لها ( ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين ) واململوكة بن�سبة %51
من قبل ال�شركة التابعة .ولأغرا�ض �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ،فقد مت ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات الهامة بني ال�شركة و�شركتها التابعة.
بالإ�ضافة �إلى الأرباح ( اخل�سائر ) الناجتة من هذه العمليات مع ال�شركة التابعة.
�إن ال�شركة التابعة� ،شركة ا�سمنت ال�شمالية� ،شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو  .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة
التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية ومتلك الأموال املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة وت�أ�سي�س ال�شركات واقرتا�ض الأموال
الالزمة لها من البنوك وقد بد�أت ال�شركة التابعة فرتة الت�شغيل التجريبي يف �شهر �سبتمرب  2009وا�ستمرت حتى نهاية �شهر دي�سمرب من �سنة  ، 2009حيث بد�أ
الت�شغيل التجاري مع بداية �شهر يناير من �سنة .2010

العرف المحاسبي
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق.

تقديرات اإلدارة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
و�إي�ضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل تلك الفرتة .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات مبن ّية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

المبيعات
متثل املبيعات قيمة الب�ضاعة التي مت �إ�صدار فواتري بها ومت ت�سليمها �إلى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة �إلى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم
التجاري �أو خ�صم الكميات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

المصاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع منتجات ال�شركة .ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .يتم
توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما في حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع لأجل واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء .

المدينون
تظهر الذمم املدينة التجارية باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وعند
عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ بالكامل يتم �شطب هذه الذمم.

المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد كلفة املواد اخلام على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح بينما حتدد تكلفة الب�ضاعة قيد الت�صنيع
وتامة ال�صنع على �أ�سا�س كلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات
تظهر املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية � ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية  .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت � .إن احلياة العملية
املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي على النحو التايل :
ال�سنوات
2010

2009

مباين

40 – 13

33 – 13

�آالت ومعدات

20 – 5

10 – 5

�سيارات

4

4

�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية

5

5

�أبار املياه

5

5

المصاريف المؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب قر�ض ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية ،ويتم �إطفاء هذه امل�صاريف على مدة فرتة القر�ض.
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االنخفاض في قيمة الموجودات
تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض يف
قيمتها .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل .
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب�أقل من قيمتــه الدفرتية عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل
�أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها  ،ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل م�صروفات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة .
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة املعدلة القابلة
لال�سرتداد له  ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف
قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة  .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �إيرادات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة.

الشهرة
متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذه ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء ( احليازة ) .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س
القيم العادلة يف تواريخ ال�شراء ،يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل �سنة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار االنخفا�ض
الدائم يف قيمتها� ،إن وجد.

الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع
مت �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

المخصصات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود التزام قانوين نتيجة حلدث يف املا�ضي ،وانه �سيكون هناك حاجة لت�سوية هذا االلتزام.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .

الزكاة وضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق .يحمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل املوحدة.
تقيد الفروق الناجتة عن �إجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها �إ�صدار هذه الربوط .
بالن�سبة لل�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية  ،يتم احت�ساب ال�ضريبة وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية املتبعة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
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تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة .
عند التوحيد يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة التابعة والتي تظهر بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة يف حني يتم حتويل الإيرادات وامل�صاريف على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار التحويل لل�سنة .حتول عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح امل�ستبقاة
ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل بند .تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية املوحدة بالعمالت الأجنبية � ،إذا كانت جوهرية  ،يف بند م�ستقل �ضمن
حقوق امل�ساهمني املوحدة.

 - 3النقد وما في حكمه
بالريال ال�سعودي
2010

2009

النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

63.669.191

38.335.849

ودائع لأجل

-

115.383.000

63.669.191

153.718.849

 - 4المخزون
بالريال ال�سعودي
2009

2010
ب�ضاعة جاهزة

66.559.040

6.325.941

منتجات حتت الت�صنيع

59.874.851

37.299.855

قطع غيار

42.525.647

28.980.313

مواد خام

39.078.423

45.611.483

208.037.961

118.217.592

 - 5المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2010

2009

دفعات مقدمة ملوردين

13.353.063

11.962.510

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وم�ؤجلة

9.721.187

5.453.530

ت�أمينات م�سرتدة

544.405

1.852.526

�إيرادات م�ستحقة عن ودائع لأجل

-

4.907.366

�أخرى

1.805.308

811.541

25.423.963

24.987.473
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 - 6الممتلكات والمنشآت والمعدات  ،بالصافي
�أرا�ضي

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

�آبار املياه

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
648.318.980

 1يناير 2010

18.518.667

404.402.442

الإ�ضافات

8.177.405

2.029.336

14.502.467

ا�ستبعادات

()1.327.186

-

-

( ) 252.000

1.094.674.831

9.727.330

12.902.412

805.000

176.490

2.163.526

-

27.049.224

-

-

( ) 1.579.186

حتويالت من م�شاريع حتت
التنفيذ

5.016.716

66.582.660

159.577.727

-

6.726.620

1.428.778

239.332.501

 31دي�سمرب 2010

30.385.602

473.014.438

822.399.174

9.651.820

21.792.558

2.233.778

1.359.477.370

الإ�ستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2010

-

14.506.605

56.839.804

3.492.752

2.899.065

174.417

77.912.643

املحمل لل�سنة

-

12.915.464

45.703.527

1.453.234

3.297.923

200.328

63.570.476

 31دي�سمرب 2010

-

27.422.069

102.543.331

4.945.986

6.196.988

374.745

141.483.119

القيمة الدفرتية ال�صافية
 31دي�سمرب 2010

30.385.602

445.592.369

719.855.843

6.134.612

15.595.570

1.859.033

1.217.994.251

 31دي�سمرب 2009

18.518.667

389.895.837

591.479.176

6.234.578

10.003.347

630.583

1.016.762.188

توجد ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ب�صايف قيمة دفرتية تبلغ  1.195.833.814ريال �سعودي (  999.893.680 : 2009ريال �سعودي ) مرهونة بالكامل ك�ضمان
مقابل قر�ض طويل الأجل ( �إي�ضاح .) 9
اعتبار ًا من �سنة  ،2010مت تغيري احلياة العملية املقدرة لبع�ض املباين والآالت واملعدات مما �أدى �إلى تخفي�ض م�صروف اال�ستهالك لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2010مببلغ  14.398.838ريال �سعودي.

 - 7المشاريع تحت التنفيذ
تقوم ال�شركة ب�إبرام عقود �أعمال �إن�شائية خا�صة مب�صنع ال�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،كما �أبرمت عقود ا�ستكمال الأعمال الإن�شائية املتبقية
واخلا�صة مب�صنع الأ�سمنت يف مدينة طريف ومبنى الإدارة العامة  ،يتمثل ر�صيد امل�شاريع قيد التنفيذ كما يف  31دي�سمرب كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2010
م�شروع مبنى الإدارة العامة
م�شروع

S.A.P

م�شروع خزان الوقود

202

2009

7.617.302

4.785.200

3.937.500

3.937.500

3.589.150

3.589.150

م�شروع �شركة �شمال الأردن

-

231.096.369

م�شروع برج الكلنكر

-

4.105.198

�أخرى

2.652.754

5.220.316

17.796.706

252.733.733
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

 - 8مرابحات قصيرة األجل
ميثل هذا البند مرابحات ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل وحتمل عمولة وفق ًا ملعدالت العمولة ال�سائدة .هذه
الت�سهيالت م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي من ال�شركاء.

 - 9القرض طويل األجل
ح�صلت ال�شركة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  463.5مليون ريال �سعودي .وقد بلغ الر�صيد القائم كما يف  31دي�سمرب
 2010مبلغ  200مليون ريال �سعودي .هذا القر�ض م�ضمون برهن املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات اخلا�صة مب�صنع ا�سمنت املنطقة ال�شمالية .ي�ستحق �سداد القر�ض
على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي تبد�أ يف � 15صفر 1432هـ املوافق (  20يناير .) 2011

 - 10المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2009

2010
م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

16.429.357

7.545.549

�أخرى

844.482

1.563.502

17.273.839

9.109.051

 - 11الزكاة وضريبة الدخل
�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
2010

2009

حقوق امل�ساهمني

625.906.593

687.402.511

�صايف الأرباح املعدلة قبل الزكاة

296.723.023

178.365.644

موجودات غري متداولة

( ) 1.296.261.998

( ) 1.321.956.234

قرو�ض حال عليها احلول

200.000.000

200.000.000

املخ�ص�صات

6.283.407

1.113.536

قطع غيار

( ) 42.525.647

( ) 28.980.313

وعاء الزكاة بال�سالب

( ) 209.874.622

( ) 284.054.856
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
�إن حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة و�شركتها التابعة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
زكاة

�ضريبة دخل

2009

2010

الر�صيد يف  1يناير

6.400.000

1.330.513

7.730.513

1.900.000

املخ�ص�ص لل�سنة

6.000.000

4.842.371

10.842.371

5.830.513

املدفوع خالل ال�سنة

( ) 2.101.867

( ) 1.330.513

( ) 3.432.380

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

10.298.133

4.842.371

15.140.504

7.730.513

ا�ستلمت ال�شركة الربط الزكوي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006والذي �أظهر فروقات زكوية مببلغ  12.059.590ريال �سعودي وقدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا بهذا
اخل�صو�ص .وترى �إدارة ال�شركة �أن خم�ص�ص الزكاة املكون كايف لتغطية �أية فروقات قد تنتج عن �إعادة ربط الزكاة.
قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2007و 2008و 2009والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.

 - 12االحتياطي النظامي
مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال � .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .

 - 13مصاريف البيع والتسويق
بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا موظفني
ا�ستهالكات
�أخرى

2010
1.584.511
1.969.076
1.028.318
4.581.905

2009
2.049.011
1.975.873
1.052.764
5.077.648

 - 14المصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�س ــعودي
رواتب ومزايا املوظفني
م�صاريف مكتبية
ا�ستهالكات
�أتعاب مهنية
�إيجار
ر�سوم حكومية
�أخرى
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2010
18.101.372
1.065.978
823.498
801.319
594.041
141.685
1.923.952
23.451.845

2009
11.906.838
472.072
438.153
460.902
133.137
94.073
791.942
14.297.117
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

 - 15اإليرادات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2009

2010
مطالبات جمركية

8.761.507

-

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات � ،صايف

5.632.830

-

فروقات عملة �أجنبية

2.616.226

2.753.834

عموالت ودائع لأجل

157.240

596.270

�أخرى

725.587

1.905.152

17.893.390

5.255.256

متثل املطالبات اجلمركية مبالغ م�سرتدة من م�صلحة اجلمارك تخ�ص �سنوات �سابقة.

 - 16صافي إيرادات اإلنتاج التجريبي
متثل �صايف �إيرادات الإنتاج التجريبي قيمة الإنتاج الذي مت بيعه خالل فرتة الإنتاج التجريبي وذلك بعد خ�صم التكاليف املرتبطة بعملية الإنتاج واخلا�صة مب�صنع
ال�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية.

 - 17االلتزامات المحتملة
يف  31دي�سمرب  2010كان لدى ال�شركة التزامات حمتملة على �شكل اعتمادات م�ستندية مببلغ  ...........ريال �سعودي (  1.24 : 2009مليون ريال �سعودي ) ،
وخطابات �ضمان مببلغ  18مليون ريال �سعودي (  12.5 : 2009مليون ريال �سعودي ).

 - 18توزيعات األرباح
خالل �سنة  ،2010قررت اجلمعية العمومية للم�ساهمني توزيع �أرباح نقدية مببلغ  306مليون ريال �سعودي وذلك من الأرباح امل�ستبقاة لل�شركة كما يف  1يناير 2010
ومن �أرباح ال�شركة ل�سنة .2010
كما اقرتح جمل�س الإدارة �صرف مبلغ  1.400.000ريال �سعودي مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.

 - 19ربحية األسهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأعمال وربحية ال�سهم من الربح ال�صايف لل�سنة بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف لل�سنة على عدد الأ�سهم القائمة يف نهاية
ال�سنة� .إن عدد الأ�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب  2010و 2009بلغ  120مليون �سهم.
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 - 20معلومات قطاعية
تدار ال�شركة و�شركتها التابعة كقطاع ت�شغيلي واحد يف �صناعة و�إنتاج الإ�سمنت بجميع �أنواعه ومتار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ن�شاطاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية على النحو التايل:
(بالريــاالت ال�ســعودية )
اململكة العربية ال�سعودية

اململكة الأردنية الها�شمية

املجمــوع

كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
جمموع املوجودات

1.165.151.631

402.694.882

1.567.846.513

جمموع املطلوبات

662.792.507

69.487.700

732.280.207

املبيعات

528.012.589

365.957.698

893.970.287

الربح الإجمايل

245.737.640

75.226.457

320.964.097

الربح ال�صايف لل�سنة

221.103.958

63.859.468

284.963.426

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

974.421.612

243.572.639

1.217.994.251

كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
جمموع املوجودات

1.298.676.808

301.588.241

1.600.265.049

جمموع املطلوبات

458.230.896

284.368.228

742.599.124

املبيعات

394.930.404

49.661.177

444.591.581

الربح الإجمايل

194.484.774

4.721.857

199.206.631

الربح ال�صايف لل�سنة

157.990.981

13.672.433

171.663.414

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

1.011.099.555

5.662.633

1.016.762.188

 - 21األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي من النقد وما يف حكمه ،املدينون التجاريون وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات
الأخرى والدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى ومرابحات ق�صرية الأجل .

مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر خل�سارة مالية  .الأ�صول املالية اخلا�ضعة لرتكيز خماطر االئتمان  ،تت�ألف
بالأ�سا�س من النقد وما يف حكمه ،واملدينون التجاريون  .حتتفظ ال�شركة بالأموال النقدية واملرابحات لدى البنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد وبالتايل حتدد
املخاطر .

مخاطر أسعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية  .تراقب ال�شركة تقلبات �أ�سعار
العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر �أ�سعار العموالت لي�س جوهريا.
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مخاطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدوالر
الأمريكي  ،تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت غري جوهرية.

مخاطر السيولة
تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفري الت�سهيالت االئتمانية .يتطلب �شروط البيع اخلا�صة بال�شركة ب�أن يتم �سداد املبالغ مقدم ًا �أو تقدمي
خطابات �ضمان بنكية ل�ضمان ال�سداد عند ا�ستالم الب�ضاعة .ي�سدَّد الدائنون  ،يف العادة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.

القيمة العادلة
هي املبلغ الذي يتم تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى  .وحيث يتم �إعداد الأدوات
املالية لل�شركة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية  ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة  .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.

 - 22اعتماد القوائم المالية
مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  9فرباير .2011

 - 23أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة  2009لتتفق مع عر�ض �أرقام ال�سنة احلالية.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  ( - 2011بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

2010

2011

املوجودات
موجودات متداولة
143.540.728

63.669.191

15.097.773

13.892.727

النقد وما يف حكمه

3

خمزون

4

201.818.116

208.037.961

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

5

30.823.712

25.423.963

391.280.329

311.023.842

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات  ،بال�صايف

6

1.192.851.625

1.217.994.251

م�شاريع حتت التنفيذ

7

146.722.125

17.796.706

م�صاريف م�ؤجلة

9

22.260.012

20.545.008

�أ�صول غري ملمو�سة

8

506.157.403

486.706

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.867.991.165

1.256.822.671

جمموع املوجودات

2.259.271.494

1.567.846.513

مدينون جتاريون  ،بال�صايف

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
مرابحات ق�صرية الأجل

9

335.000.000

437.782.778

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

10

80.000.000

33.500.000

7.776.592

33.436.509

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

11

17.522.247

17.273.839

الزكاة و�ضريبة الدخل

12

13.053.101

15.140.504

دائنون

توزيعات �أرباح م�ستحقة

-

25.696.665

جمموع املطلوبات املتداولة

453.351.940

562.830.295

مطلوبات غري متداولة
350.000.000

166.500.000

قر�ض طويل الأجل

10

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

3.680.342

2.949.912

جمموع املطلوبات غري املتداولة

353.680.342

169.449.912

جمموع املطلوبات

807.032.282

732.280.207

حقوق امللكية
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

1

1.260.000.000

600.000.000

احتياطي نظامي

13

19.022.369

54.402.936

�أرباح مبقاة

96.401.316

180.826.415

جمموع حقوق امل�ساهمني

1.375.423.685

835.229.351

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

76.815.527

336.955

جمموع حقوق امللكية

1.452.239.212

835.566.306

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2.259.271.494

1.567.846.513

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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( شركة مساهمة سعودية مقفلة )

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2011بالريال السعودي )
�إي�ضاحات
مبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

2011

2010

586.754.911

893.970.287

() 349.457.451

( ) 573.006.190

237.297.460

320.964.097

م�صاريف بيع وت�سويق

14

( ) 5.609.983

( ) 4.581.905

م�صاريف عمومية و�إدارية

15

( ) 32.073.628

( ) 23.451.845

199.613.849

الربح من الأعمال
مكا�سب �إعادة تقييم �إ�ستثمار

8

66.186.120

292.930.347
-

م�صاريف متويل

 9و 10

( ) 20.088.670

( ) 15.065.352

�إيرادات �أخرى

16

13.841.473

17.893.390

259.552.772

295.758.385

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

( ) 5.638.034

ح�صة امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف �أرباح ( خ�سائر ) �شركة تابعة
الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

47.412

253.914.738

295.805.797

الزكاة

12

( ) 3.000.000

( ) 6.000.000

�ضريبة الدخل لل�شركة التابعة

12

( ) 4.720.404

( ) 4.842.371

246.194.334

284.963.426

الربح ال�صايف
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
من الربح من الأعمال

19

1.58

4.44

من الربح ال�صايف

19

1.95

4.32
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2011بالريال السعودي )
2010

2011

الأن�شطة الت�شغيلية
253.914.738

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

295.805.797

تعديالت على:
65.027.314

ا�ستهالكات

66.505.468

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

730.430

964.638

مكا�سب �إعادة تقييم �إ�ستثمار

( ) 66.186.120

-

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ،بال�صايف

( ) 430.680

( ) 5.632.830

( ) 1.205.046

( ) 3.527.513

املخزون

6.219.845

( ) 89.820.369

امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

( ) 5.399.749

( ) 436.490

الدائنون

( ) 25.659.917

( ) 20.936.064

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
املدينون التجاريون

امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

248.408

8.164.788

( ) 9.807.807

( ) 3.432.380

217.451.416

247.655.045

الأن�شطة اال�ستثمارية
( ) 27.335.413

�إ�ضافات ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

( ) 27.049.224

املتح�صل من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

1.306.221

7.212.016

�أ�صول غري ملمو�سة

( ) 394.648.470

( ) 486.706

�إ�ضافات م�شاريع حتت التنفيذ

( ) 142.350.235

( ) 4.395.474

م�صاريف م�ؤجلة

( ) 1.715.004

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

( ) 564.742.901

( ) 24.719.388

الأن�شطة التمويلية
املتح�صل من قرو�ض طويلة الأجل

230.000.000

2.491.594.803

املدفوع من مرابحات ق�صرية الأجل

( ) 102.782.778

( ) 2.523.213.738

( ) 331.696.665

( ) 280.303.335

توزيعات �أرباح
حقوق امللكية غري امل�سيطرة

31.642.465

336.955

زيادة ر�أ�س املال

600.000.000

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة

-

( ) 1.400.000

�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف ) الأن�شطة التمويلية

427.163.022

( ) 312.985.315

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

79.871.537

( ) 90.049.658

النقد وما يف حكمه  1 ،يناير

63.669.191

153.718.849

النقد وما يف حكمه  31 ،دي�سمرب

143.540.728

63.669.191

بنود غري نقدية :
13.424.816

239.332.501

حتويل من م�شاريع حتت التنفيذ �إلى ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات� -إي�ضاح ( ) 6
توزيعات �أرباح عينية � -إي�ضاح ( ) 18

240.000.000

-

زيادة ر�أ�س املال بالتحويل من الإحتياطي النظامي – �إي�ضاح ( ) 13

60.000.000

-

ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شهرة

44.836.107

-

توزيعات �أرباح م�ستحقة

-

25.696.665
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ( - 2011بالريال السعودي )
�إي�ضاحات
الر�صيد يف  1يناير 2010

ر�أ�س
املـال املدفوع
600.000.000

الربح ال�صايف لل�سنة

احتياطي نظامي
25.906.593

-

-

املحول �إلى االحتياطي النظامي

13

-

28.496.343

�أرباح مبقاة
231.759.332

857.665.925

284.963.426

284.963.426

( ) 28.496.343

-

توزيعات �أرباح نقدية

18

-

-

( ) 306.000.000

( ) 306.000.000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

18

-

-

( ) 1.400.000

( ) 1.400.000

600.000.000

54.402.936

180.826.415

835.229.351

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010
زيادة ر�أ�س املال

-

-

600.000.000

1

-

-

246.194.334

246.194.334

املحول �إلى االحتياطي النظامي

13

-

24.619.433

الربح ال�صايف لل�سنة

600.000.000

( ) 24.619.433

-

توزيعات �أرباح عينية

18

-

-

( ) 240.000.000

( ) 240.000.000

الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل التحويل من
الإحتياطي

13

60.000.000

( ) 60.000.000

-

-

توزيع �أرباح نقدية

18

-

-

( ) 66.000.000

( ) 66.000.000

1.260.000.000

19.022.369

96.401.316

1.375.423.685

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة اسمنت المنطقة الشمالية
( شركة مساهمة سعودية مقفلة )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 1التكوين والنشاط
�إن �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة عرعر بال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 19
�صفر 1427هـ ( املوافق  19مار�س . ) 2006
�إن ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به البالغ  1.800مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  180مليون �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .وقررت اجلمعية العامة مل�ساهمي
ال�شركة خالل عام � 2011إ�ستكمال ر�أ�س املال غري املدفوع حيث مت ت�سديد مبلغ  600مليون ريال �سعودي نقد ًا وحتويل مبلغ  60مليون ريال �سعودي من الإحتياطي
النظامي لي�صبح ر�أ�س املال املدفوع مبلغ  1.260مليون ريال �سعودي ،على �أن يتم الحق ًا �إ�ستكمال باقي ر�أ�س املال عن طريق طرح  54مليون �سهم للإكتتاب العام
بقيمة  540مليون ريال �سعودي.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم و�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع انواعه وجتارة اجلملة والتجزئة
يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك �إ�ستريادها وت�صديرها للخارج.

 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل :

أسس التوحيد
�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) والقوائم املالية لل�شركات التابعة التالية :
ن�سبة امللكية
ا�سم ال�شركة

البلد

الكيان القانوين

2010

2011

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية ( ) 1

اململكة الأردنية الها�شمية

�شركة م�ساهمة عامة

91.19

100

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة �سما اليمامة ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة عرب اخلليج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

(  ) 1تت�ضمن القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية – اململكة الأردنية الها�شمية .القوائم املالية لل�شركة التابعة لها ( ال�شركة الفنية ال�ستثمارات
التعدين ) واململوكة بن�سبة  %51من قبل ال�شركة التابعة .ولأغرا�ض �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ،فقد مت ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات الهامة
بني ال�شركة و�شركتها التابعة .بالإ�ضافة �إلى الأرباح ( اخل�سائر ) الناجتة من هذه العمليات مع ال�شركة التابعة.
( � ) 2إن ال�شركات التابعة �أعاله هي �شركات ذات �أغرا�ض خا�صة مت ت�أ�سي�سها يف دولة الإمارات العربية املتحدة لغر�ض متلك ح�ص�ص يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية
وهي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو  .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة
الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية.

العرف المحاسبي
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

تقديرات اإلدارة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
و�إي�ضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل تلك الفرتة .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات مبن ّية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

المبيعات
متثل املبيعات قيمة الب�ضاعة التي مت �إ�صدار فواتري بها ومت ت�سليمها �إلى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة �إلى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم
التجاري �أو خ�صم الكميات.

المصاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع منتجات ال�شركة .ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .يتم
توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما في حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع لأجل واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء.

المدينون
تظهر الذمم املدينة التجارية باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وعند
عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ بالكامل يتم �شطب هذه الذمم.

المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد كلفة املواد اخلام على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح بينما حتدد تكلفة الب�ضاعة قيد الت�صنيع
وتامة ال�صنع على �أ�سا�س كلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

الممتلكات والمنشآت والمعدات
تظهر املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن احلياة العملية
املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي على النحو التايل :
ال�سنوات
مباين

40 - 13

�آالت ومعدات

20 - 5

�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية

5

�سيارات

4

�آبار املياه

5

االنخفاض في قيمة الموجودات
تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض يف
قيمتها .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل .
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب�أقل من قيمتــه الدفرتية عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل
�أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها  ،ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل م�صروفات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة .
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة املعدلة القابلة
لال�سرتداد له  ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف
قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة  .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �إيرادات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة.

المصاريف المؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب قر�ض ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية ،ويتم �إطفاء هذه امل�صاريف على مدة فرتة القر�ض.

مكاسب إعادة التقييم
يتم �إظهار �أي مكا�سب �أو خ�سائر ناجتة عن �إعادة قيا�س ح�صة حقوق امللكية التي كانت متلكها ال�شركة يف املن�ش�أة امل�ستحوذ عليها قبل تاريخ الإ�ستحواذ مبا�شرة
�إلى القيمة العادلة ويتم �إظهارهذه املكا�سب �أو اخل�سائر �ضمن قائمة الدخل املوحدة.

أصول غير ملموسة
متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذه ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء ( احليازة ) .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س
القيم العادلة يف تواريخ ال�شراء ،يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل �سنة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار االنخفا�ض
الدائم يف قيمتها� ،إن وجد.
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الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع
مت �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

المخصصات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود التزام قانوين نتيجة حلدث يف املا�ضي ،وانه �سيكون هناك حاجة لت�سوية هذا االلتزام.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

الزكاة وضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق .يحمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل املوحدة.
تقيد الفروق الناجتة عن �إجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها �إ�صدار هذه الربوط .
بالن�سبة لل�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،يتم احت�ساب ال�ضريبة وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية املتبعة يف اململكة الأردنية الها�شمية.

تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
عند التوحيد يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة التابعة والتي تظهر بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة يف حني يتم حتويل الإيرادات وامل�صاريف على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار التحويل لل�سنة .حتول عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة
ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل بند .تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية املوحدة بالعمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،يف بند م�ستقل �ضمن
حقوق امل�ساهمني املوحدة.

 - 3النقد وما في حكمه
بالريال ال�سعودي
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2011

2010

النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

116.872.420

55.378.131

�شيكات بر�سم التح�صيل

26.668.308

8.291.060

143.540.728

63.669.191
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 - 4المخزون
بالريال ال�سعودي
2011

2010

ب�ضاعة جاهزة

32.305.861

66.559.040

منتجات حتت الت�صنيع

302.995

59.874.851

قطع غيار

85.232.144

42.525.647

مواد خام

83.977.116

39.078.423

201.818.116

208.037.961

 - 5المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2010

2011
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وم�ؤجلة

17.464.516

*

6.134.852

-

دفعات مقدمة ملوردين

1.062.888

13.353.063

ت�أمينات م�سرتدة

550.471

544.405

�أخرى

5.610.985

1.805.308

30.823.712

25.423.963

مطالبات ت�أمني

9.721.187

* متثل مطالبات الت�أمني مبالغ مت املوافقة عليها من قبل �شركة الت�أمني لتعوي�ض ال�شركة عن الأ�ضرار الناجمة عن توقف م�صنع ال�شركة يف منطقة طريف ( اململكة العربية ال�سعودية ) عن الإنتاج خالل ال�سنة
والذي نتج عنه �إنخفا�ض املبيعات يف ال�شركة.
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 - 6الممتلكات والمنشآت والمعدات  ،بالصافي
�أرا�ضي

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

�آبار املياه

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
 1يناير 2011

17.530.208

478.228.466

841.043.472

13.386.387

13.696.481

805.000

1.364.690.014

الإ�ضافات

2.985.000

10.707.883

10.195.338

1.416.560

2.030.632

-

27.335.413

ا�ستبعادات

-

-

( ) 431.968

( ) 111.672

( ) 490.887

-

( ) 1.034.527

حتويالت من م�شاريع حتت
التنفيذ

-

1.245.049

5.926.323

-

5.257.000

996.444

13.424.816

 31دي�سمرب 2011

20.515.208

490.181.398

856.733.165

14.691.275

20.493.226

1.801.444

1.404.415.716

الإ�ستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2011

-

27.574.026

107.492.231

5.681.388

5.612.701

335.417

146.695.763

املحمل لل�سنة

-

13.636.365

43.860.106

2.059.690

5.175.838

295.315

65.027.314

ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011

-

41.210.391

( ) 114.181

( ) 40.480

( ) 4.325

-

( ) 158.986

151.238.156

7.700.598

10.784.214

630.732

211.564.091

القيمة الدفرتية ال�صافية
 31دي�سمرب 2011

20.515.208

448.971.007

705.495.009

6.990.677

9.709.012

1.170.712

1.192.851.625

 31دي�سمرب 2010

17.530.208

450.654.440

733.551.241

7.704.999

8.083.780

469.583

1.217.994.251

 توجد ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ب�صايف قيمة دفرتية تبلغ  938.868.726ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  960.648.798 : 2010 ( 2011ريال �سعودي )مرهونة بالكامل ك�ضمان مقابل قر�ض طويل الأجل ( �إي�ضاح .) 10

 - 7المشاريع تحت التنفيذ
�أبرمت ال�شركة عقود ا�ستكمال الأعمال الإن�شائية اخلا�صة مب�صنع الأ�سمنت يف مدينة طريف ومبنى الإدارة العامة .يتمثل ر�صيد امل�شاريع قيد التنفيذ كما يف 31
دي�سمرب مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2011
م�شروع اخلط الثاين

120.369.482

-

م�شروع مبنى الإدارة العامة

23.872.752

7.617.302

105.333

3.937.500

م�شروع
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2010

S.A.P

م�شروع خزان الوقود

-

3.589.150

�أخرى

2.374.558

2.652.754

146.722.125

17.796.706
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 - 8أصول غير ملموسة
قامت ال�شركة بالإ�ستثمار بن�سبة  %100من الأ�سهم يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية � ،شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو
 .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية ومتلك الأموال املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة وت�أ�سي�س
ال�شركات واقرتا�ض الأموال الالزمة لها من البنوك وقد بد�أت ال�شركة التابعة فرتة الت�شغيل التجريبي يف �شهر �سبتمرب  2009وا�ستمرت حتى نهاية �شهر دي�سمرب
من �سنة  ، 2010حيث بد�أ الت�شغيل التجاري مع بداية �شهر يناير من �سنة  .2010وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع
�أرباح عينية والتي متثل ما ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية  -الأردن والبالغة  240.000.000ريال �سعودي.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ  9يوليو  2011الإ�ستحواذ على ن�سبة  %75من �أ�سهم �شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف اململكة الأردنية
الها�شمية بقيمة �إجمالية بلغت  601مليون ريال �سعودي وذلك لأ�سباب �إ�سرتاتيجية من �أهمها �إق�صاء �أو منع املناف�سني ل�شراء �أ�سهم هذه ال�شركة و حتى يتم
الإ�ستمرار يف بيع مادة الكلنكر ،كما مت �شراء ما ن�سبته  %3.19من �أ�سهم ال�شركة املذكورة لي�صبح ما متتلكه ال�شركة وال�شركات التابعة  %91.19وقد نتج عن
عملية ال�شراء �شهرة مببلغ  395مليون ريال �سعودي و�شهرة مببلغ  45مليون ريال �سعودي تخ�ص حقوق امللكية غري امل�سيطرة .تقوم ال�شركة حالي ًا ب�إكمال الإجراءات
الالزمة لتقييم املوجودات واملطلوبات التي مت �إثباتها على �أ�سا�س التقييم الأويل ،لذا قد ينتج عنها بع�ض التعديالت على �صايف تلك املوجودات عند الإنتهاء من
�أعمال التقييم .علم ًا ب�أن معايري املحا�سبة الدولية للتقارير املالية تعطي ال�شركة فرتة ت�صل �إلى � 12شهر ًا للإنتهاء من �أعمال التقييم .وقد نتج عن �إعادة قيا�س
ح�صة حقوق امللكية التي كانت متلكها ال�شركة قبل تاريخ الإ�ستحواذ مبا�شرة �إلى القيمة العادلة مكا�سب مببلغ  66مليون ريال �سعودي مت دجمها مع الأ�صول غري
امللمو�سة.

 - 9مرابحات قصيرة األجل
ميثل هذا البند مرابحات ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل وحتمل عمولة وفق ًا ملعدالت العمولة ال�سائدة.

 - 10قرض طويل األجل
ح�صلت ال�شركة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  463.5مليون ريال �سعودي .وقد بلغ الر�صيد القائم كما يف  31دي�سمرب
 2011مبلغ  430مليون ريال �سعودي ( 200 :2010مليون ريال �سعودي ) .هذا القر�ض م�ضمون برهن املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات اخلا�صة مب�صنع ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ( راجع �إي�ضاح رقم  .) 6ي�ستحق �سداد القر�ض على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي تبد�أ يف � 15صفر 1432هـ املوافق  20يناير .2011

 - 11المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2010

2011
م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

15.307.950

16.429.357

�أخرى

2.214.297

844.482

17.522.247

17.273.839
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 - 12الزكاة وضريبة الدخل
�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
2010

2011
حقوق امل�ساهمني

1.254.402.936

625.906.593

�صايف الأرباح املعدلة قبل الزكاة

249.494.084

296.723.023

موجودات غري متداولة

( ) 1.851.858.878

( ) 1.296.261.998

قرو�ض حال عليها احلول

430.000.000

200.000.000

املخ�ص�صات

8.282.609

6.283.407

قطع غيار

( ) 75.231.312
15.089.439

( ) 42.525.647
( ) 209.874.622

�إن حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة و�شركتها التابعة هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
زكاة

�ضريبة دخل

2010

2011

الر�صيد يف  1يناير

10.298.133

4.842.371

15.140.504

7.730.513

املخ�ص�ص لل�سنة

3.000.000

4.720.404

7.720.404

10.842.371

املدفوع خالل ال�سنة

( ) 4.965.436

( ) 4.842.371

( ) 9.807.807

( ) 3.432.380

13.053.101

15.140.504

الر�صيد يف  31دي�سمرب

8.332.697

4.720.404

ا�ستلمت ال�شركة الربط الزكوي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006والذي �أظهر فروقات زكوية مببلغ  8.956.136ريال �سعودي وقدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا بهذا
اخل�صو�ص .وترى �إدارة ال�شركة �أن خم�ص�ص الزكاة املكون كايف لتغطية �أية فروقات قد تنتج عن �إعادة ربط الزكاة.
قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية لل�سنوات من  2007ولغاية  2010والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.

 - 13االحتياطي النظامي
متا�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .ان االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .خالل �سنة  2011مت حتويل  60مليون ريال
�سعودي من الإحتياطي النظامي لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة (�إي�ضاح .)1
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( شركة مساهمة سعودية مقفلة )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 14مصاريف البيع والتسويق
بالريال ال�س ــعودي
2010

2011
رواتب ومزايا موظفني

1.548.494

1.584.511

ا�ستهالكات

1.535.264

1.969.076

�أخرى

2.526.225

1.028.318

5.609.983

4.581.905

 - 15المصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�س ــعودي
2010

2011
رواتب ومزايا املوظفني

18.752.290

18.101.372

�أتعاب مهنية

3.856.046

801.319

ا�ستهالكات

1.698.753

823.498

ر�سوم حكومية

1.274.961

141.685

م�صاريف مكتبية

1.058.613

1.065.978

�إيجار

795.882

594.041

�أخرى

4.637.083

1.923.952

32.073.628

23.451.845

 - 16اإليرادات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2010

2011
مطالبات ت�أمني

6.134.852

-

فروقات عملة �أجنبية

3.363.328

2.616.226

مطالبات جمركية

986.401

8.761.507

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات � ،صايف

430.680

5.632.830

�أخرى

2.926.212

882.827

13.841.473

17.893.390
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 17االلتزامات والمطلوبات المحتملة
�أ ) يوجد على ال�شركة كما يف  31دي�سمرب االلتزامات واملطلوبات املحتملة التالية :
بالريال ال�سعودي
2010

2011
628.498

اعتمادات م�ستندية

510.017

خطابات �ضمان

21.302.157

18.000.000

�إلتزامات ر�أ�سمالية عن م�شاريع حتت التنفيذ

308.250.000

-

 - 18توزيعات االرباح
وافق جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد بتاريخ � 9أكتوبر  2011على توزيع �أرباح نقدية مرحلية مببلغ  66مليون ريال �سعودي بواقع  0.55ريال لل�سهم الواحد .
وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع �أرباح عينية والتي متثل ما ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية  -الأردن
والبالغة  240.000.000ريال �سعودي .
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها العادي اخلام�س املنعقد بتاريخ  13فرباير  2011على توزيع ارباح نقدية مببلغ  102مليون ريال �سعودي بواقع
 0.85ريال لل�سهم الواحد  ،كما �أقرت اجلمعية على �صرف مك�آف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.4مليون ريال �سعودي .
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها العادي الرابع املنعقد بتاريخ � 7إبريل  2010على توزيع ارباح نقدية مببلغ  204مليون ريال �سعودي بواقع 1.7
ريال لل�سهم الواحد عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009

 - 19ربحية األسهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأعمال وربحية ال�سهم من الربح ال�صايف لل�سنة بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف لل�سنة على عدد الأ�سهم القائمة يف نهاية
ال�سنة� .إن عدد الأ�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب  2011بلغ  126مليون �سهم (  66 :2010مليون �سهم ).

 - 20أحداث الحقة
قامت ال�شركة خالل الفرتة الالحقة بتقدمي طلب �إلى هيئة �سوق املال (  ) CMAلطرح  %50من �أ�سهمها للإكتتاب العام وحتويل ال�شركة من �شركة م�ساهمة
�سعودية مقفلة �إلى �شركة م�ساهمة عامة ومن املتوقع الأنتهاء من الإجراءات النظامية خالل �سنة  .2012على �أن يتم �إ�ستكمال ر�أ�س املال امل�صرح به لي�صبح
 1.800مليون ريال �سعودي عن طريق طرح  54مليون �سهم جديد للإكتتاب العام بقيمة  540مليون ريال �سعودي.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 21معلومات قطاعية
تدار ال�شركة و�شركتها التابعة كقطاع ت�شغيلي واحد يف �صناعة و�إنتاج الإ�سمنت بجميع �أنواعه ومتار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ن�شاطاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية على النحو التايل:
(بالريــاالت ال�ســعودية )
اململكة العربية ال�سعودية

اململكة الأردنية الها�شمية

املجمــوع

كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
جمموع املوجودات

2.161.791.411

97.480.083

2.259.271.494

جمموع املطلوبات

786.367.726

20.664.556

807.032.282

املبيعات

379.365.301

207.389.610

586.754.911

الربح الإجمايل

162.041.948

75.255.512

237.297.460

الربح ال�صايف لل�سنة

189.800.854

56.393.480

246.194.334

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

957.386.845

235.464.780

1.192.851.625

كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
جمموع املوجودات

1.556.401.182

11.445.331

1.567.846.513

جمموع املطلوبات

721.171.831

11.108.376

732.280.207

املبيعات

528.012.589

365.957.698

893.970.287

الربح الإجمايل

245.737.640

75.226.457

320.964.097

الربح ال�صايف لل�سنة

221.103.958

63.859.468

284.963.426

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

974.421.612

243.572.639

1.217.994.251

 - 22األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي من النقد وما يف حكمه ،املدينون التجاريون واملوجودات الأخرى والدائنون واملطلوبات
املتداولة الأخرى ومرابحات ق�صرية الأجل وقر�ض طويل الأجل.

مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر خل�سارة مالية .الأ�صول املالية اخلا�ضعة لرتكيز خماطر االئتمان ،تت�ألف
بالأ�سا�س من النقد وما يف حكمه ،واملدينون التجاريون .حتتفظ ال�شركة بالأموال النقدية واملرابحات لدى البنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد وبالتايل حتدد
املخاطر.

مخاطر أسعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية .تراقب ال�شركة تقلبات �أ�سعار
العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر �أ�سعار العموالت لي�س جوهري ًا.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

مخاطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدينار
الأردين والدوالر الأمريكي ،تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت غري جوهرية.

مخاطر السيولة
تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفري الت�سهيالت االئتمانية .يتطلب �شروط البيع اخلا�صة بال�شركة ب�أن يتم �سداد املبالغ مقدم ًا �أو تقدمي
خطابات �ضمان بنكية ل�ضمان ال�سداد عند ا�ستالم الب�ضاعة .ي�سدَّد الدائنون ،يف العادة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.

القيمة العادلة
هي املبلغ الذي يتم تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد الأدوات
املالية لل�شركة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.

 - 23اعتماد القوائم المالية
مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة.

 - 24أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة  2010لتتفق مع عر�ض �أرقام ال�سنة احلالية.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2012
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31مارس  ( - 2012بالريال السعودي )
2012

�إي�ضاحات

 ( 2011غري مراجعة )

املوجودات
موجودات متداولة
النقد وما يف حكمه

160.577.186

40.721.116

3

20.779.426

21.169.511

4

184.426.502

200.733.235

5

37.125.418

18.913.102

402.908.532

281.536.964

مدينون جتاريون  ،بال�صايف
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات  ،بال�صايف

6

1.182.588.634

1.203.031.357

م�شاريع حتت التنفيذ

7

200.079.271

23.980.969

43.878.270

38.518.477

م�صاريف م�ؤجلة

506.157.403

486.706

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.932.703.578

1.266.017.509

�أ�صول غري ملمو�سة

8

جمموع املوجودات

2.335.612.110

1.547.554.473

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
مرابحات ق�صرية الأجل

9

385.000.000

419.116.111

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

10

55.000.000

25.500.000

23.275.587

26.688.427

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

11

10.187.519

5.170.447

الزكاة و�ضريبة الدخل

12

15.307.653

12.505.318

488.770.759

488.980.303

دائنون

جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة

350.000.000

166.500.000

قر�ض طويل الأجل

10

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

4.238.181

3.257.081

جمموع املطلوبات غري املتداولة

354.238.181

169.757.081

جمموع املطلوبات

843.008.940

658.737.384

حقوق امللكية
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

1

1.260.000.000

600.000.000

احتياطي نظامي

13

19.022.369

54.402.936

�أرباح مبقاة

135.866.302

234.041.093

جمموع حقوق امل�ساهمني

1.414.888.671

888.444.029

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

77.714.499

373.060

جمموع حقوق امللكية

1.492.603.170

888.817.089

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2.335.612.110

1.547.554.473

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ( - 2012بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

2011

2012

( غري مراجعة )
مبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

152.737.868

174.357.668

( ) 102.034.810

( ) 108.769.396

50.703.058

65.588.272

م�صاريف بيع وت�سويق

14

( ) 954.974

( ) 1.108.772

م�صاريف عمومية و�إدارية

15

( ) 5.810.404

( ) 5.490.389

43.937.680

58.989.111

م�صاريف متويل

 9و 10

( ) 1.961.122

( ) 4.580.210

�إيرادات �أخرى

16

653.876

1.098.417

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

42.630.434

55.507.318

ح�صة امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف �أرباح �شركة تابعة

( ) 910.896

( ) 85.456

41.719.538

55.421.862

الزكاة

12

( ) 1.500.000

( ) 1.000.000

�ضريبة الدخل لل�شركة التابعة

12

( ) 754.552

( ) 1.207.184

39.464.986

53.214.678

الربح من الأعمال

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

الربح ال�صايف
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
من الربح من الأعمال

19

0.34

0.98

من الربح ال�صايف

19

0.31

0.89

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ( - 2012بالريال السعودي )
 ( 2011غري مراجعة )

2012
الأن�شطة الت�شغيلية
41.719.538

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

55.421.862

تعديالت على:
ا�ستهالكات

16.902.029

16.182.902

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

557.839

307.169

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ،بال�صايف

( ) 112.846

( ) 2.779

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
املدينون التجاريون

( ) 5.681.653

( ) 7.276.784

املخزون

17.391.614

7.304.726

امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

( ) 6.301.706

6.510.861

الدائنون

15.498.995

( ) 6.748.082

امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

( ) 7.334.728

( ) 12.103.392

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

-

( ) 4.842.370

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

72.639.082

54.754.113

الأن�شطة اال�ستثمارية
( ) 1.223.549

�إ�ضافات ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

()6.758.237

املتح�صل من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

232.045

�إ�ضافات م�شاريع حتت التنفيذ

()53.357.146

( ) 6.184.263

م�صاريف م�ؤجلة

()21.618.258

( ) 17.973.469

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

( ) 81.501.596

( ) 25.374.961

6.320

الأن�شطة التمويلية
امل�سدد من قرو�ض طويلة الأجل

( ) 25.000.000

( ) 52.363.332

املتح�صل من مرابحات ق�صرية الأجل

50.000.000

-

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

898.972

36.105

�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف ) الأن�شطة التمويلية

25.898.972

( ) 52.327.227

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

17.036.458

( ) 22.948.075

النقد وما يف حكمه  1 ،يناير

143.540.728

63.669.191

النقد وما يف حكمه  31 ،مار�س

160.577.186

40.721.116

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

232

شركة اسمنت المنطقة الشمالية
( شركة مساهمة سعودية مقفلة )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ( - 2012بالريال السعودي )
�إي�ضاحات
الر�صيد يف  1يناير 2011
الربح ال�صايف لفرتة الثالثة �أ�شهر ( غري مراجعة )

ر�أ�س
املـال املدفوع

احتياطي نظامي

600.000.000

54.402.936

180.826.415
53.214.678

53.214.678

234.041.093

888.444.029

-

-

600.000.000

-

-

192.979.656

192.979.656

600.000.000
1

زيادة ر�أ�س املال
الربح ال�صايف للفرتة من � 1إبريل ولغاية  31دي�سمرب
2011

�أرباح مبقاة

835.229.351

-

الر�صيد كما يف  31مار�س 2011

املجموع

600.000.000

54.402.936

املحول �إلى االحتياطي النظامي

13

-

24.619.433

( ) 24.619.433

-

توزيعات �أرباح عينية

18

-

-

( ) 240.000.000

( ) 240.000.000

الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل التحويل من
الإحتياطي

13

60.000.000

( ) 60.000.000

-

-

توزيع �أرباح نقدية

18

-

-

( ) 66.000.000

( ) 66.000.000

96.401.316

1.375.423.685

39.464.986

39.464.986

135.866.302

1.414.888.671

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

1.260.000.000

الربح ال�صايف لفرتة الثالثة �أ�شهر

-

الر�صيد يف  31مار�س 2012

1.260.000.000

19.022.369
19.022.369

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2012

 - 1التكوين والنشاط
�إن �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (" ال�شركة ") هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة عرعر بال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 19
�صفر 1427هـ ( املوافق  19مار�س . ) 2006
�إن ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به البالغ  1.800مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  180مليون �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .وقررت اجلمعية العامة مل�ساهمي
ال�شركة خالل عام � 2011إ�ستكمال ر�أ�س املال غري املدفوع حيث مت ت�سديد مبلغ  600مليون ريال �سعودي نقد ًا وحتويل مبلغ  60مليون ريال �سعودي من الإحتياطي
النظامي لي�صبح ر�أ�س املال املدفوع مبلغ  1.260مليون ريال �سعودي ،على �أن يتم الحق ًا �إ�ستكمال باقي ر�أ�س املال عن طريق طرح  54مليون �سهم للإكتتاب العام
بقيمة  540مليون ريال �سعودي.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم و�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع انواعه وجتارة اجلملة والتجزئة
يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك �إ�ستريادها وت�صديرها للخارج.

 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل :

أسس التوحيد
�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (" ال�شركة ") والقوائم املالية لل�شركات التابعة التالية :
ن�سبة امللكية
ا�سم ال�شركة

البلد

الكيان القانوين

2011

2012

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية ( ) 1

اململكة الأردنية الها�شمية

�شركة م�ساهمة عامة

91.19

100

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة �سما اليمامة ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة عرب اخلليج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

(  ) 1تت�ضمن القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية – اململكة الأردنية الها�شمية .القوائم املالية لل�شركة التابعة لها ( ال�شركة الفنية ال�ستثمارات
التعدين ) واململوكة بن�سبة  %51من قبل ال�شركة التابعة .ولأغرا�ض �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ،فقد مت ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات الهامة
بني ال�شركة و�شركتها التابعة .بالإ�ضافة �إلى الأرباح ( اخل�سائر ) الناجتة من هذه العمليات مع ال�شركة التابعة.
( � ) 2إن ال�شركات التابعة �أعاله هي �شركات ذات �أغرا�ض خا�صة مت ت�أ�سي�سها يف دولة الإمارات العربية املتحدة لغر�ض متلك ح�ص�ص يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية
وهي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو  .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة
الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية.

العرف المحاسبي
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق.
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أسس العرض
مت عر�ض �أرقام فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س  2011لأغرا�ض املقارنة ومل ي�صدر تقرير مراجعة حولها .

تقديرات اإلدارة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
و�إي�ضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل تلك الفرتة .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات مبن ّية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

المبيعات
متثل املبيعات قيمة الب�ضاعة التي مت �إ�صدار فواتري بها ومت ت�سليمها �إلى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة �إلى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم
التجاري �أو خ�صم الكميات.

المصاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع منتجات ال�شركة .ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .يتم
توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما في حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع لأجل واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء .

المدينون
تظهر الذمم املدينة التجارية باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وعند
عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ بالكامل يتم �شطب هذه الذمم.

المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد كلفة املواد اخلام على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح بينما حتدد تكلفة الب�ضاعة قيد الت�صنيع
وتامة ال�صنع على �أ�سا�س كلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة.
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الممتلكات والمنشآت والمعدات
تظهر املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية � ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن احلياة العملية
املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي على النحو التايل :
ال�سنوات
مباين

40 - 13

�آالت ومعدات

20 - 5

�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية

5

�سيارات

4

�آبار املياه

5

االنخفاض في قيمة الموجودات
تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض يف
قيمتها .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل .
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب�أقل من قيمتــه الدفرتية عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل
�أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها  ،ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل م�صروفات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة .
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة املعدلة القابلة
لال�سرتداد له  ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف
قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة  .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �إيرادات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة.

المصاريف المؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب قر�ض ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية ،ويتم �إطفاء هذه امل�صاريف على مدة فرتة القر�ض.

أصول غير ملموسة
متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذه ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء ( احليازة ) .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س
القيم العادلة يف تواريخ ال�شراء ،يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل �سنة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار االنخفا�ض
الدائم يف قيمتها� ،إن وجد.

الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع
مت �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

المخصصات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود التزام قانوين نتيجة حلدث يف املا�ضي ،وانه �سيكون هناك حاجة لت�سوية هذا االلتزام.
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تعويضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

الزكاة وضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق .يحمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل املوحدة.
تقيد الفروق الناجتة عن �إجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها �إ�صدار هذه الربوط .
بالن�سبة لل�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،يتم احت�ساب ال�ضريبة وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية املتبعة يف اململكة الأردنية الها�شمية.

تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
عند التوحيد يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة التابعة والتي تظهر بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة يف حني يتم حتويل الإيرادات وامل�صاريف على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار التحويل لل�سنة .حتول عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة
ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل بند .تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية املوحدة بالعمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،يف بند م�ستقل �ضمن
حقوق امل�ساهمني املوحدة.

 - 3النقد وما في حكمه
بالريال ال�سعودي
2012

2011

النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

135.992.450

40.721.116

�شيكات بر�سم التح�صيل

24.584.736
160.577.186

ـ
40.721.116
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 - 4المخزون
بالريال ال�سعودي
2012

2011

ب�ضاعة جاهزة

32.061.425

68.323.112

منتجات حتت الت�صنيع

302.995

52.883.525

قطع غيار

75.909.956

43.058.388

مواد خام

43.396.006

36.468.210

ب�ضاعة يف الطريق

32.756.120

ـ
200.733.235

184.426.502

 - 5المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2012
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وم�ؤجلة

1.732.798

*

7.455.482

مطالبات ت�أمني

2011
5.789.223
ـ

دفعات مقدمة ملوردين

20.163.163

10.512.233

�أخرى

7.773.975

2.611.646

37.125.418

18.913.102

* متثل مطالبات الت�أمني مبالغ مت املوافقة عليها من قبل �شركة الت�أمني لتعوي�ض ال�شركة عن الأ�ضرار الناجمة عن توقف م�صنع ال�شركة يف منطقة طريف ( اململكة العربية ال�سعودية ) عن الإنتاج خالل ال�سنة
والذي نتج عنه �إنخفا�ض املبيعات يف ال�شركة.
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 - 6الممتلكات والمنشآت والمعدات  ،بالصافي
�أرا�ضي

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

�آبار املياه

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
 1يناير 2012

20.515.208

490.181.398

846.172.729

12.609.608

27.848.281

الإ�ضافات

237.756

121.441

5.771.193

12.066

615.781

ا�ستبعادات

ـ

 31مار�س 2012

ـ

20.752.964

ـ

490.302.839

( ) 210.374

851.943.922

ـ

12.411.300

1.801.444

1.399.128.668

ـ

6.758.237

-

( ) 210.374

1.801.444

28.464.062

1.405.676.531

الإ�ستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2012

-

41.210.391

املحمل للفرتة

-

3.561.172

ا�ستبعادات

ـ

 31مار�س 2012

-

ـ

146.089.701
11.236.073
ـ

44.771.563

157.325.774

7.047.346

11.298.873

630.732

206.277.043

492.737

1.522.467

89.580

16.902.029

( ) 91.175

7.448.908

ـ

ـ

12.821.340

( ) 91.175

223.087.897

720.312

القيمة الدفرتية ال�صافية
 31مار�س 2012

20.752.964

445.531.276

694.618.148

4.962.392

15.642.722

1.081.132

1.182.588.634

 31مار�س 2011

17.551.396

446.719.512

718.863.106

5.905.081

13.562.377

429.886

1.203.031.357

 توجد ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ب�صايف قيمة دفرتية تبلغ  938.868.726ريال �سعودي كما يف  31مار�س  960.648.798 : 2011 ( 2012ريال �سعودي )مرهونة بالكامل ك�ضمان مقابل قر�ض طويل الأجل ( �إي�ضاح .) 10

 - 7المشاريع تحت التنفيذ
�أبرمت ال�شركة عقود ا�ستكمال الأعمال الإن�شائية اخلا�صة مب�صنع الأ�سمنت يف مدينة طريف ومبنى الإدارة العامة .يتمثل ر�صيد امل�شاريع قيد التنفيذ كما يف 31
دي�سمرب مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2012

2011

م�شروع اخلط الثاين

164.157.652

5.642.051

م�شروع مبنى الإدارة العامة

24.205.527

8.717.942

م�شروع

S.A.P

م�شروع خزان الوقود
�أخرى

ـ

3.998.700

ـ

3.589.150
11.716.092

2.033.126

200.079.271

23.980.969
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 - 8أصول غير ملموسة
قامت ال�شركة بالإ�ستثمار بن�سبة  %100من الأ�سهم يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية � ،شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو
 .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية ومتلك الأموال املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة وت�أ�سي�س
ال�شركات واقرتا�ض الأموال الالزمة لها من البنوك وقد بد�أت ال�شركة التابعة فرتة الت�شغيل التجريبي يف �شهر �سبتمرب  2009وا�ستمرت حتى نهاية �شهر دي�سمرب
من �سنة  ، 2010حيث بد�أ الت�شغيل التجاري مع بداية �شهر يناير من �سنة  .2010وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع
�أرباح عينية والتي متثل ما ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية  -الأردن والبالغة  240.000.000ريال �سعودي.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ  9يوليو  2011الإ�ستحواذ على ن�سبة  %75من �أ�سهم �شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف اململكة الأردنية
الها�شمية بقيمة �إجمالية بلغت  601مليون ريال �سعودي وذلك لأ�سباب �إ�سرتاتيجية من �أهمها �إق�صاء �أو منع املناف�سني ل�شراء �أ�سهم هذه ال�شركة و حتى يتم
الإ�ستمرار يف بيع مادة الكلنكر ،كما مت �شراء ما ن�سبته  %3.19من �أ�سهم ال�شركة املذكورة لي�صبح ما متتلكه ال�شركة وال�شركات التابعة  %91.19وقد نتج عن
عملية ال�شراء �شهرة مببلغ  395مليون ريال �سعودي و�شهرة مببلغ  45مليون ريال �سعودي تخ�ص حقوق امللكية غري امل�سيطرة .تقوم ال�شركة حالي ًا ب�إكمال الإجراءات
الالزمة لتقييم املوجودات واملطلوبات التي مت �إثباتها على �أ�سا�س التقييم الأويل ،لذا قد ينتج عنها بع�ض التعديالت على �صايف تلك املوجودات عند الإنتهاء من
�أعمال التقييم .علم ًا ب�أن معايري املحا�سبة الدولية للتقارير املالية تعطي ال�شركة فرتة ت�صل �إلى � 12شهر ًا للإنتهاء من �أعمال التقييم .وقد نتج عن �إعادة قيا�س
ح�صة حقوق امللكية التي كانت متلكها ال�شركة قبل تاريخ الإ�ستحواذ مبا�شرة �إلى القيمة العادلة مكا�سب مببلغ  66مليون ريال �سعودي مت دجمها مع الأ�صول غري
امللمو�سة.

 - 9مرابحات قصيرة األجل
ميثل هذا البند مرابحات ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل وحتمل عمولة وفق ًا ملعدالت العمولة ال�سائدة.

 - 10قرض طويل األجل
ح�صلت ال�شركة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  463.5مليون ريال �سعودي .وقد بلغ الر�صيد القائم كما يف  31مار�س
 2012مبلغ  405مليون ريال �سعودي ( 192 :2011مليون ريال �سعودي ) .هذا القر�ض م�ضمون برهن املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات اخلا�صة مب�صنع ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية ( راجع �إي�ضاح رقم  .) 6ي�ستحق �سداد القر�ض على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي بد�أت يف � 15صفر 1432هـ املوافق  20يناير .2011

 - 11المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2012
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2011

م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

7.260.216

4.709.595

�أخرى

2.927.303

460.852

10.187.519

5.170.447
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 - 12الزكاة وضريبة الدخل
�إن حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة و�شركتها التابعة كما يف  31مار�س هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
�ضريبة دخل

زكاة

2011

2012

الر�صيد يف  1يناير

8.332.697

4.720.404

13.053.101

15.140.504

املخ�ص�ص للفرتة

1.500.000

754.552

2.254.552

2.207.184

املدفوع خالل الفرتة
الر�صيد يف  31مار�س

ـ

ـ
9.832.697

ـ
5.474.956

( ) 4.842.370
12.505.318

15.307.653

ا�ستلمت ال�شركة الربط الزكوي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006والذي �أظهر فروقات زكوية مببلغ  8.956.136ريال �سعودي وقدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا بهذا
اخل�صو�ص .وترى �إدارة ال�شركة �أن خم�ص�ص الزكاة املكون كايف لتغطية �أية فروقات قد تنتج عن �إعادة ربط الزكاة.
قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية لل�سنوات من  2007ولغاية  2010والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.

 - 13االحتياطي النظامي
متا�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام اال�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .ان االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .خالل �سنة  2011مت حتويل  60مليون ريال
�سعودي من الإحتياطي النظامي لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة (�إي�ضاح .)1

 - 14مصاريف البيع والتسويق
بالريال ال�س ــعودي
2011

2012
رواتب ومزايا موظفني

413.676

529.186

ا�ستهالكات

61.125

10.696

�أخرى

480.173

568.890

954.974

1.108.772
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 - 15المصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�س ــعودي
2011

2012
رواتب ومزايا املوظفني

3.445.520

3.472.484

�أتعاب مهنية

484.816

430.409

ا�ستهالكات

455.106

331.191

ر�سوم حكومية

32.850

133.501

�إيجار

141.614

140.512

�أخرى

1.250.498

982.292

5.810.404

5.490.389

 - 16اإليرادات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2011

2012
فروقات عملة �أجنبية

22.754

326.029

�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات � ،صايف

112.846

2.779

�أخرى

518.276

769.609

653.876

1.098.417

 - 17االلتزامات والمطلوبات المحتملة
�أ ) يوجد على ال�شركة كما يف  31مار�س االلتزامات واملطلوبات املحتملة التالية :
بالريال ال�سعودي
2011

2012
اعتمادات م�ستندية

1.218.572

14.336

خطابات �ضمان

2.995.000

7.995.000

�إلتزامات ر�أ�سمالية عن م�شاريع حتت التنفيذ

280.000.000

-

 - 18توزيعات االرباح
وافق جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد بتاريخ � 9أكتوبر  2011على توزيع �أرباح نقدية مرحلية مببلغ  66مليون ريال �سعودي بواقع  0.55ريال لل�سهم الواحد.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع �أرباح عينية والتي تتمثل يف �أ�سهم مبا ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت
ال�شمالية  -الأردن والبالغة  240.000.000ريال �سعودي .
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 - 19ربحية األسهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأعمال وربحية ال�سهم من الربح ال�صايف للفرتة بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف للفرتة على عدد الأ�سهم القائمة يف
نهاية الفرتة� .إن عدد الأ�سهم القائمة كما يف  31مار�س  2012بلغ  126مليون �سهم (  60 :2011مليون �سهم ).

 - 20أحداث الحقة
بنا ًء على قرار ال�شركة ال�سابق بطرح �أ�سهمهما للإكتتاب العام تقوم ال�شركة خالل الفرتة الالحقة بتقدمي طلب �إلى هيئة �سوق املال (  ) CMAلطرح  %50من
�أ�سهمها للإكتتاب العام وحتويل ال�شركة من �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة �إلى �شركة م�ساهمة عامة ومن املتوقع الأنتهاء من الإجراءات النظامية خالل �سنة
 .2012على �أن يتم �إ�ستكمال ر�أ�س املال امل�صرح به لي�صبح  1.800مليون ريال �سعودي عن طريق طرح  54مليون �سهم جديد للإكتتاب العام بقيمة  540مليون
ريال �سعودي.
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ � 10إبريل  2012على ما مت توزيعه من ارباح نقدية من خالل الربع الثالث من عام  2011مببلغ 66
مليون ريال �سعودي بواقع  55هللة لل�سهم الواحد واملوافقة على �إقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع عن ال�سنة املالية  2011بواقع  30هللة لل�سهم
الواحد ،كما �أقرت اجلمعية على �صرف مك�آف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ � 200ألف ريال �سعودي لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
قرر جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد بتاريخ بتاريخ � 15أبريل  2012توزيع �أرباح الربع الأول بواقع  30هللة لل�سهم الواحد بنا ًء على تفوي�ض اجلمعية العامة
املنعقدة بتاريخ � 10أبريل .2012

 - 21معلومات قطاعية
تدار ال�شركة و�شركتها التابعة كقطاع ت�شغيلي واحد يف �صناعة و�إنتاج الإ�سمنت بجميع �أنواعه ومتار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ن�شاطاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية على النحو التايل :
بالريال ال�سعودي
اململكة العربية ال�سعودية

اململكة الأردنية الها�شمية

املجمــوع

للفرتة املنتهية يف  31مار�س  ( 2012مراجعة )
جمموع املوجودات

2.233.623.504

101.988.606

2.335.612.110

جمموع املطلوبات

818.734.833

24.274.107

843.008.940

املبيعات

81.137.993

71.599.875

152.737.868

الربح الإجمايل

38.119.097

12.583.961

50.703.058

الربح ال�صايف لل�سنة

30.321.960

9.143.026

39.464.986

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

950.041.858

232.546.776

1.182.588.634

للفرتة املنتهية يف  31مار�س  ( 2011غري مراجعة )
جمموع املوجودات

1.539.723.405

7.831.068

1.547.554.473

جمموع املطلوبات

651.279.376

7.458.008

658.737.384

املبيعات

90.250.286

84.107.382

174.357.668

الربح الإجمايل

47.278.159

18.310.113

65.588.272

الربح ال�صايف لل�سنة

37.087.388

16.127.290

53.214.678

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

962.123.886

240.907.471

1.203.031.357
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2012

 - 22األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي من النقد وما يف حكمه ،املدينون التجاريون واملوجودات الأخرى والدائنون واملطلوبات
املتداولة الأخرى ومرابحات ق�صرية الأجل وقر�ض طويل الأجل.

مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر خل�سارة مالية  .الأ�صول املالية اخلا�ضعة لرتكيز خماطر االئتمان  ،تت�ألف
بالأ�سا�س من النقد وما يف حكمه ،واملدينون التجاريون  .حتتفظ ال�شركة بالأموال النقدية واملرابحات لدى البنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد وبالتايل حتدد
املخاطر .

مخاطر أسعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية  .تراقب ال�شركة تقلبات �أ�سعار
العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر �أ�سعار العموالت لي�س جوهري ًا.

مخاطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدينار
الأردين والدوالر الأمريكي ،تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت غري جوهرية.

مخاطر السيولة
تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفري الت�سهيالت االئتمانية .يتطلب �شروط البيع اخلا�صة بال�شركة ب�أن يتم �سداد املبالغ مقدم ًا �أو تقدمي
خطابات �ضمان بنكية ل�ضمان ال�سداد عند ا�ستالم الب�ضاعة .ي�سدَّد الدائنون ،يف العادة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.

القيمة العادلة
هي املبلغ الذي يتم تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد الأدوات
املالية لل�شركة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2012
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  30يونيو  ( - 2012بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

 ( 2011غري مراجعة )

2012

املوجودات
موجودات متداولة
النقد وما يف حكمه

3

مدينون جتاريون  ،بال�صايف

173.616.005

12.319.133

24.417.085

57.933.679

خمزون

4

184.895.300

138.284.925

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

5

40.315.257

17.386.800

423.243.647

225.924.537

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات  ،بال�صايف

6

�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
م�شاريع حتت التنفيذ

7

م�صاريف م�ؤجلة
�أ�صول غري ملمو�سة

1.194.507.483

8

950.382.574
46.016.500

273.971.241

74.998.717

39.944.801

33.235.148

496.978.860

-

جمموع املوجودات غري املتداولة

2.005.402.385

1.104.632.939

جمموع املوجودات

2.428.646.032

1.330.557.476

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
مرابحات ق�صرية الأجل

9

538.000.000

420.007.709

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

10

85.000.000

17.000.000

30.312.012

21.546.788

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

11

11.054.496

18.380.560

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل

12

9.612.704

11.562.697

673.979.212

488.497.754

دائنون

جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة

320.000.000

166.500.000

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

4.152.895

3.518.434

قر�ض طويل الأجل

10

جمموع املطلوبات غري املتداولة

324.152.895

170.018.434

جمموع املطلوبات

998.132.107

658.516.188

حقوق امللكية
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

1

1.260.000.000

600.000.000
54.402.936

احتياطي نظامي

13

19.022.369

احتياطي خا�ص

14

53.289.190

-

88.998.271

17.638.352

جمموع حقوق امل�ساهمني

1.421.309.830

672.041.288

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

9.204.095

جمموع حقوق امللكية

1.430.513.925

672.041.288

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2.428.646.032

1.330.557.476

�أرباح مبقاة

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ( - 2012بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

 ( 2011غري مراجعة )

2012

مبيعات

307.564.745

199.533.530

تكلفة املبيعات

( ) 217.657.820

( ) 111.932.118

89.906.925

87.601.412

الربح االجمايل
م�صاريف بيع وت�سويق

15

( ) 2.498.751

( ) 1.201.036

م�صاريف عمومية و�إدارية

16

( ) 14.503.480

( ) 9.027.131

الربح من الأعمال

72.904.694

77.373.245

ح�صة ال�شركة يف �صايف �أرباح �شركة زميلة

-

16.195.312

م�صاريف متويل

 9و 10

( ) 4.408.580

( ) 12.053.298

�إيرادات �أخرى

17

5.904.494

1.296.678

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

74.400.608

82.811.937

ح�صة امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف �أرباح �شركة تابعة

( ) 400.354

-

74.000.254

82.811.937

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
الزكاة

12

() 4.000.000

( ) 6.000.000

�ضريبة الدخل لل�شركة التابعة

12

( ) 1.803.299

-

68.196.955

الربح ال�صايف

76.811.937

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
من الربح من الأعمال

20

0.58

1.17

من الربح ال�صايف

20

0.54

1.16

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ( - 2012بالريال السعودي )
 ( 2011غري مراجعة )

2012
الأن�شطة الت�شغيلية
74.000.254

الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

82.811.937

تعديالت على:
ا�ستهالكات

33.787.465

25.923.009

�أرباح بيع ممتلكات ومعدات

( ) 22.753

-

472.553

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

-

ح�صة ال�شركة يف �أرباح ال�شركة الزميلة

568.522
( ) 16.195.312

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
( ) 9.319.312

املدينون التجاريون

16.922.816

املخزون

( ) 9.491.545

امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

22.535.420

الدائنون

( ) 53.090.461
9.878.185
846.383
( ) 5.441.864

امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

( ) 6.467.751

924.869

امل�ستحق من �شركة زميلة

-

52.496.993

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

( ) 9.243.696

( ) 4.735.436

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

113.173.451

93.986.825

�إ�ستثمار يف �شركة زميلة

-

14.100.311

الأن�شطة اال�ستثمارية
61.189.310

�أ�صول غري ملمو�سة

-

�إ�ضافات على ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات وم�شاريع حتت التنفيذ

( ) 162.811.639

( ) 59.508.809

املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

141.953

-

م�صاريف م�ؤجلة

( ) 17.684.789

( ) 12.690.140

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

( ) 119.165.165

( ) 58.098.638

الأن�شطة التمويلية
امل�سدد من قر�ض طويل الأجل

( ) 25.000.000

-

ااملتح�صل ( امل�سدد ) من مرابحات ق�صرية الأجل

203.000.000

( ) 34.275.069

توزيعات �أرباح مدفوعة

( ) 75.600.000

-

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

( ) 67.611.432

-

توزيعات �أرباح م�ستحقة

-

( ) 25.696.665

�إحتياطي خا�ص

1.278.423

-

�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف ) الأن�شطة التمويلية

36.066.991

( ) 59.971.734

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

30.075.277

( ) 24.083.547

النقد وما يف حكمه  1 ،يناير

143.540.728

36.402.680

النقد وما يف حكمه  30 ،يونيو

173.616.005

12.319.133

بنود غري نقدية :
تكوين �إحتياطي خا�ص من خالل �أ�سهم حمولة من امل�ساهمني

52.010.767

توزيعات �أرباح عينية � -إي�ضاح 8

-

الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ( - 2012بالريال السعودي )
�إي�ضاحات

ر�أ�س
املـال املدفوع

احتياطي نظامي

احتياطي خا�ص

الر�صيد يف  1يناير 2011

600.000.000

54.402.936

-

180.826.415

الربح ال�صايف لفرتة ال�ستة �أ�شهر
( غري مراجعة )

-

-

-

76.811.937

76.811.937

-

()240.000.000

( ) 240.000.000

600.000.000

54.402.936

-

17.638.352

672.041.288

600.000.000

-

-

-

600.000.000

-

-

توزيع �أرباح عينية

19

الر�صيد كما يف  30يونيو 2011
( غري مراجعة )
زيادة ر�أ�س املال

1

الربح ال�صايف للفرتة من  1يوليو ولغاية 31
دي�سمرب 2011

835.229.351

-

169.382.397

169.382.397

24.619.433

-

( ) 24.619.433

-

()60.000.000

-

-

-

-

( ) 66.000.000

( ) 66.000.000

املحول �إلى االحتياطي النظامي

13

الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل التحويل من
الإحتياطي

 1و 13

60.000.000

توزيع �أرباح نقدية

19

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

-

�أرباح مبقاة

املجموع

1.260.000.000

19.022.369

-

96.401.316

1.375.423.685

توزيعات �أرباح نقدية

19

-

-

-

( ) 75.600.000

( ) 75.600.000

�إحتياطي خا�ص

14

-

-

53.289.190

-

53.289.190

الربح ال�صايف لفرتة ال�ستة �أ�شهر

-

-

-

68.196.955

68.196.955

الر�صيد يف  30يونيو 2012

1.260.000.000

19.022.369

53.289.190

88.998.271

1.421.309.830

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2012

 - 1التكوين والنشاط
�إن �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة عرعر بال�سجل التجاري رقم  3450008480بتاريخ 19
�صفر 1427هـ ( املوافق  19مار�س .) 2006
�إن ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به البالغ  1.800مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  180مليون �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .وقررت اجلمعية العامة مل�ساهمي
ال�شركة خالل عام � 2011إ�ستكمال ر�أ�س املال غري املدفوع حيث مت ت�سديد مبلغ  600مليون ريال �سعودي نقد ًا وحتويل مبلغ  60مليون ريال �سعودي من الإحتياطي
النظامي لي�صبح ر�أ�س املال املدفوع مبلغ  1.260مليون ريال �سعودي ،على �أن يتم الحق ًا �إ�ستكمال باقي ر�أ�س املال عن طريق طرح  54مليون �سهم للإكتتاب العام
بقيمة  540مليون ريال �سعودي.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم و�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي بجميع انواعه وجتارة اجلملة والتجزئة
يف منتجات ال�شركة ومواد البناء مبا يف ذلك �إ�ستريادها وت�صديرها للخارج.

 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل :

أسس التوحيد
�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية ل�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية (« ال�شركة «) والقوائم املالية لل�شركات التابعة التالية :
ا�سم ال�شركة

البلد

ن�سبة امللكية

الكيان القانوين

2011

2012
�شركة �إ�سمنت ال�شمالية ( ) 1

اململكة الأردنية الها�شمية

�شركة م�ساهمة عامة

98.983

100

�شركة ديار جند فور كونرت اكتينج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة �سما اليمامة ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة �شمال اخلليج ( ) 2

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

�شركة عرب ال�شمال للأ�سنمت و مواد البناء

الإمارات العربية املتحدة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

100

-

(  ) 1تت�ضمن القوائم املالية املوحدة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية – اململكة الأردنية الها�شمية .القوائم املالية لل�شركة التابعة لها ( ال�شركة الفنية ال�ستثمارات
التعدين ) واململوكة بن�سبة  %51من قبل ال�شركة التابعة .ولأغرا�ض �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ،فقد مت ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات الهامة
بني ال�شركة و�شركتها التابعة .بالإ�ضافة �إلى الأرباح ( اخل�سائر ) الناجتة من هذه العمليات مع ال�شركة التابعة.
( � ) 2إن ال�شركات التابعة �أعاله هي �شركات ذات �أغرا�ض خا�صة مت ت�أ�سي�سها يف دولة الإمارات العربية املتحدة لغر�ض متلك ح�ص�ص يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية
وهي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو  .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة
الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية.

العرف المحاسبي
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق.
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أسس العرض
مل يتم توحيد �أرقام فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2011وذلك لإ�سبعاد ما ن�سبته  %82من حقوق ملكية ال�شركة التابعة وكذلك مت عر�ضها لأغرا�ض املقارنة
و مل ي�صدر تقرير مراجعة حولها .

تقديرات اإلدارة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
و�إي�ضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل تلك الفرتة .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات مبن ّية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

المبيعات
متثل املبيعات قيمة الب�ضاعة التي مت �إ�صدار فواتري بها ومت ت�سليمها �إلى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة �إلى العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم
التجاري �أو خ�صم الكميات.

المصاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع منتجات ال�شركة .ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .يتم
توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما في حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع لأجل واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء .

المدينون
تظهر الذمم املدينة التجارية باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وعند
عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ بالكامل يتم �شطب هذه الذمم.

المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد كلفة املواد اخلام على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح بينما حتدد تكلفة الب�ضاعة قيد الت�صنيع
وتامة ال�صنع على �أ�سا�س كلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�صاريف غري املبا�شرة.

253

شركة اسمنت المنطقة الشمالية
( شركة مساهمة سعودية مقفلة )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2012

الممتلكات والمنشآت والمعدات
تظهر املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن احلياة العملية
املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي على النحو التايل :
ال�سنوات
مباين

40 - 13

�آالت ومعدات

20 - 5

�سيارات

4

�أثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية

5

�آبار املياه

5

االنخفاض في قيمة الموجودات
تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض يف
قيمتها .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب�أقل من قيمتــه الدفرتية عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل
�أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل م�صروفات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة.
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إلى القيمة املعدلة القابلة
لال�سرتداد له ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف
قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �إيرادات فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة.

المصاريف المؤجلة
تتكون امل�صاريف امل�ؤجلة من �أتعاب قر�ض ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية ،ويتم �إطفاء هذه امل�صاريف على مدة فرتة القر�ض.

أصول غير ملموسة
متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذه ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء ( احليازة ) .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س
القيم العادلة يف تواريخ ال�شراء ،يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل �سنة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار االنخفا�ض
الدائم يف قيمتها� ،إن وجد.

الدائنون والمصاريف مستحقة الدفع
مت �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
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المخصصات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود التزام قانوين نتيجة حلدث يف املا�ضي ،وانه �سيكون هناك حاجة لت�سوية هذا االلتزام.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

الزكاة وضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق .يحمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل املوحدة.
تقيد الفروق الناجتة عن �إجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها �إ�صدار هذه الربوط .
بالن�سبة لل�شركة التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،يتم احت�ساب ال�ضريبة وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية املتبعة يف اململكة الأردنية الها�شمية.

تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
عند التوحيد يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة التابعة والتي تظهر بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة يف حني يتم حتويل الإيرادات وامل�صاريف على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار التحويل لل�سنة .حتول عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة
ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل بند .تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية املوحدة بالعمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،يف بند م�ستقل �ضمن
حقوق امل�ساهمني املوحدة.

 - 3النقد وما في حكمه
بالريال ال�سعودي
2011
( غري مراجعة )

2012
النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

142.404.107

12.319.133

�شيكات بر�سم التح�صيل

31.211.898

-

173.616.005

12.319.133
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 - 4المخزون
بالريال ال�سعودي
2011
( غري مراجعة )

2012
ب�ضاعة جاهزة

44.543.696

52.082.864

قطع غيار

72.042.192

47.931.750

مواد خام

40.598.988

38.270.311

ب�ضاعة يف الطريق

27.710.424

-

184.895.300

138.284.925

 - 5المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2012
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

2011
( غري مراجعة )

17.604.959

9.104.366

12.403.826

-

�إعتمادات م�ستندية

4.563.403

2.133.847

�أخرى

5.743.069

6.148.587

40.315.257

17.386.800

مطالبات ت�أمني

*

* متثل مطالبات الت�أمني مبالغ مت املوافقة عليها من قبل �شركة الت�أمني لتعوي�ض ال�شركة عن الأ�ضرار الناجمة عن توقف م�صنع ال�شركة يف منطقة طريف ( اململكة العربية ال�سعودية ) عن الإنتاج خالل عام
 2011والذي نتج عنه �إنخفا�ض املبيعات يف ال�شركة.
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 - 6الممتلكات والمنشآت والمعدات  ،بالصافي
�أرا�ضي

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

اثاث ومفرو�شات
ومعدات مكتبية

�آبار املياه

املجموع

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

الكلفة
 1يناير 2012

490.181.398

20.515.208

846.172.729
7.627.234

الإ�ضافات

237.757

125.379

ا�ستبعادات

-

-

املحول من م�شاريع حتت
التنفيذ

-

24.074.216

2.572.290

 30يونيو 2012

20.752.965

514.380.993

856.372.253

12.609.608

27.848.281

215.264

710.383

1.801.444

1.399.128.668

-

8.916.017

( ) 210.375

-

-

( ) 210.375

-

-

-

26.646.506

12.614.497

28.558.664

1.801.444

1.434.480.816

الإ�ستهالكات املرتاكمة
7.047.346

11.298.873

630.732

206.277.043

 1يناير 2012

-

41.210.391

146.089.701

920.010

3.051.760

179.161

33.787.465

املحمل للفرتة

-

7.128.411

22.508.123

-

-

( ) 91.175

ا�ستبعادات

ـ

-

-

( ) 91.175

14.350.633

809.893

239.973.333

 30يونيو 2012

-

48.338.802

168.597.824

7.876.181

القيمة الدفرتية ال�صافية
 30يونيو 2012
 30يونيو ( 2011غري
مراجعة)

20.752.965

466.042.191

687.774.429

4.738.316

14.208.031

991.551

13.772.814

379.623.125

542.474.492

1.481.807

11.677.999

1.352.337

1.194.507.483
950.382.574

 توجد ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات ب�صايف قيمة دفرتية تبلغ  965مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو  960 : 2011 ( 2012مليون ريال �سعودي ) مرهونة بالكاملك�ضمان مقابل قر�ض طويل الأجل ( �إي�ضاح .) 10
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 - 7المشاريع تحت التنفيذ
�أبرمت ال�شركة عقود ا�ستكمال الأعمال الإن�شائية اخلا�صة مب�صنع الأ�سمنت يف مدينة طريف ومبنى الإدارة العامة .يتمثل ر�صيد امل�شاريع قيد التنفيذ كما يف 30
يونيو مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2012
م�شروع اخلط الثاين
م�شروع مبنى الإدارة العامة

273.237.258

2011
( غري مراجعة )
42.371.897

-

23.711.601

-

4.838.550

م�شروع خزان الوقود

-

3.589.150

�أخرى

733.983

487.519

273.971.241

74.998.717

م�شروع

S.A.P

 - 8أصول غير ملموسة
قامت ال�شركة بالإ�ستثمار بن�سبة  %100من الأ�سهم يف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية� ،شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية بتاريخ  2مايو
 .2007ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة التابعة �صناعة الكلنكر وطحنه و�صناعة الإ�سمنت وتنفيذ م�شاريع �صناعية ومتلك الأموال املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة وت�أ�سي�س
ال�شركات واقرتا�ض الأموال الالزمة لها من البنوك وقد بد�أت ال�شركة التابعة فرتة الت�شغيل التجريبي يف �شهر �سبتمرب  2009وا�ستمرت حتى نهاية �شهر دي�سمرب
من �سنة  ، 2010حيث بد�أ الت�شغيل التجاري مع بداية �شهر يناير من �سنة  .2010وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع
�أرباح عينية والتي متثل ما ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت ال�شمالية  -الأردن والبالغة  240.000.000ريال �سعودي.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ  9يوليو  2011الإ�ستحواذ على ن�سبة  %75من �أ�سهم �شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف اململكة الأردنية
الها�شمية بقيمة �إجمالية بلغت  601مليون ريال �سعودي وذلك لأ�سباب �إ�سرتاتيجية من �أهمها �إق�صاء �أو منع املناف�سني ل�شراء �أ�سهم هذه ال�شركة و حتى يتم
الإ�ستمرار يف بيع مادة الكلنكر ،كما مت �شراء ما ن�سبته  %3.19من �أ�سهم ال�شركة املذكورة لي�صبح ما متتلكه ال�شركة وال�شركات التابعة  %98.983وقد نتج عن
عملية ال�شراء �شهرة مببلغ  395مليون ريال �سعودي و�شهرة مببلغ  45مليون ريال �سعودي تخ�ص حقوق امللكية غري امل�سيطرة .تقوم ال�شركة حالي ًا ب�إكمال الإجراءات
الالزمة لتقييم املوجودات واملطلوبات التي مت �إثباتها على �أ�سا�س التقييم الأويل ،لذا قد ينتج عنها بع�ض التعديالت على �صايف تلك املوجودات عند الإنتهاء من
�أعمال التقييم .علم ًا ب�أن معايري املحا�سبة الدولية للتقارير املالية تعطي ال�شركة فرتة ت�صل �إلى � 12شهر ًا للإنتهاء من �أعمال التقييم .وقد نتج عن �إعادة قيا�س
 66مليون ريال �سعودي مت دجمها مع الأ�صول
ح�صة حقوق امللكية التي كانت متلكها ال�شركة قبل تاريخ الإ�ستحواذ مبا�شرة �إلى القيمة العادلة مكا�سب مببلغ
غري امللمو�سة.

 - 9مرابحات قصيرة األجل
ميثل هذا البند مرابحات ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل وحتمل عمولة وفق ًا ملعدالت العمولة ال�سائدة.
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 - 10قرض طويل األجل
ح�صلت ال�شركة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  463.5مليون ريال �سعودي .وقد بلغ الر�صيد القائم كما يف  30يونيو 2012
مبلغ  405مليون ريال �سعودي ( 183.5 :2011مليون ريال �سعودي ) .هذا القر�ض م�ضمون برهن املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات اخلا�صة مب�صنع ا�سمنت املنطقة
ال�شمالية ( راجع �إي�ضاح رقم  .) 6ي�ستحق �سداد القر�ض على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي بد�أت يف � 15صفر 1432هـ املوافق  20يناير .2011

 - 11المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2011
( غري مراجعة )

2012
م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

10.676.949

18.333.197

�أخرى

377.547

47.363

11.054.496

18.380.560

 - 12الزكاة وضريبة الدخل
�إن حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة و�شركتها التابعة كما يف  30يونيو هي كما يلي :
بالريال ال�س ــعودي
زكاة

2012

�ضريبة دخل

2011
( غري مراجعة )

الر�صيد يف  1يناير

8.332.697

4.720.404

13.053.101

10.298.133

املخ�ص�ص للفرتة

4.000.000

1.803.299

5.803.299

6.000.0000

املدفوع خالل الفرتة

( ) 4.523.292

( ) 4.720.404

( ) 9.243.696

( ) 4.735.436

الر�صيد يف  30يونيو

7.809.405

1.803.299

9.612.704

11.562.697

ا�ستلمت ال�شركة الربط الزكوي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006والذي �أظهر فروقات زكوية مببلغ  8.956.136ريال �سعودي وقدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا بهذا
اخل�صو�ص .وترى �إدارة ال�شركة �أن خم�ص�ص الزكاة املكون كايف لتغطية �أية فروقات قد تنتج عن �إعادة ربط الزكاة.
قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية لل�سنوات من  2007ولغاية  2010والتي ما زالت قيد الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.

 - 13االحتياطي النظامي
متا�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام اال�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح
ال�صايف ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .ان االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .خالل �سنة  2011مت حتويل  60مليون ريال
�سعودي من الإحتياطي النظامي لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة (�إي�ضاح .)1
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 - 14االحتياطي الخاص
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  8مايو  2012على تكوين �إحتياطي خا�ص من خالل تنازل امل�ساهمني احلاليني عن ن�سبة  %7من
�إ�ستثماراتهم يف �أ�سهم �شركة �إ�سمنت ال�شمالية – الأردن والبالغ قيمتها  52.010.767ريال �سعودي و كذلك قبول مبلغ  1.278.423ريال �سعودي نقد ًا ل�صالح
ال�شركة من امل�ساهمني احلاليني.

 - 15مصاريف البيع والتسويق
بالريال ال�س ــعودي
2012

2011
( غري مراجعة )

رواتب ومزايا موظفني

798.489

21.681

ا�ستهالكات

14.726

398.936

�أخرى

1.685.536

780.419

2.498.751

1.201.036

 - 16المصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�س ــعودي
2012
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2011
( غري مراجعة )

رواتب ومزايا املوظفني

7.528.424

5.445.071

م�صاريف مكتبية

1.883.477

705.349

�أتعاب مهنية

1.128.026

1.039.713

ا�ستهالكات

759.087

664.982

ر�سوم حكومية

789.660

145.450

�إيجار

643.262

143.749

�أخرى

1.771.544

882.817

14.503.480

9.027.131
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 - 17اإليرادات األخرى
بالريال ال�س ــعودي
2012

2011
( غري مراجعة )

مطالبات ت�أمني – �إي�ضاح 5

4.945.203

فروقات عملة �أجنبية

225.580

758.791

�أخرى

733.711

537.887

5.904.494

1.296.678

-

 - 18االلتزامات والمطلوبات المحتملة
�أ ) يوجد على ال�شركة كما يف  30يونيو االلتزامات واملطلوبات املحتملة التالية :
بالريال ال�سعودي
2012

2011
( غري مراجعة )

اعتمادات م�ستندية

3.946.184

2.079.846

خطابات �ضمان

11.295.000

17.995.000

�إلتزامات ر�أ�سمالية عن م�شاريع حتت التنفيذ

170.000.000

30.000.000

 - 19توزيعات االرباح
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ � 10إبريل  2012على �إقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع عن ال�سنة املالية 2011
بواقع  30هللة لل�سهم الواحد.
قرر جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد بتاريخ بتاريخ � 15أبريل  2012توزيع �أرباح الربع الأول بواقع  30هللة لل�سهم الواحد بنا ًء على تفوي�ض اجلمعية العامة
املنعقدة بتاريخ � 10أبريل .2012
وافق جمل�س الإدارة يف �إجتماعه املنعقد بتاريخ � 9أكتوبر  2011على توزيع �أرباح نقدية مرحلية مببلغ  66مليون ريال �سعودي بواقع  0.55ريال لل�سهم الواحد.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  21مايو  2011على توزيع �أرباح عينية والتي تتمثل يف �أ�سهم مبا ن�سبته  %82من ر�أ�س مال �شركة �إ�سمنت
ال�شمالية  -الأردن والبالغة  240.000.000ريال �سعودي.

 - 20ربحية األسهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأعمال وربحية ال�سهم من الربح ال�صايف للفرتة بتق�سيم الربح من الأعمال والربح ال�صايف للفرتة على عدد الأ�سهم القائمة يف
نهاية الفرتة� .إن عدد الأ�سهم القائمة كما يف  30يونيو  2012بلغ  126مليون �سهم 66 :2011 ( .مليون �سهم ).
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 - 21أحداث الحقة
بنا ًء على قرار ال�شركة ال�سابق بطرح �أ�سهمهما للإكتتاب العام تقوم ال�شركة خالل الفرتة الالحقة بتقدمي طلب �إلى هيئة �سوق املال (  ) CMAلطرح  %50من
�أ�سهمها للإكتتاب العام وحتويل ال�شركة من �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة �إلى �شركة م�ساهمة عامة ومن املتوقع الأنتهاء من الإجراءات النظامية خالل �سنة
 .2012على �أن يتم �إ�ستكمال ر�أ�س املال امل�صرح به لي�صبح  1.800مليون ريال �سعودي عن طريق طرح  54مليون �سهم جديد للإكتتاب العام بقيمة  540مليون
ريال �سعودي.

 - 22معلومات قطاعية
تدار ال�شركة و�شركتها التابعة كقطاع ت�شغيلي واحد يف �صناعة و�إنتاج الإ�سمنت بجميع �أنواعه ومتار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ن�شاطاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية على النحو التايل :
بالريال ال�سعودي
اململكة العربية ال�سعودية

اململكة
الأردنية الها�شمية

املجمــوع

للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012
جمموع املوجودات

2.397.374.473

31.271.559

2.428.646.032

جمموع املطلوبات

976.064.643

22.067.464

998.132.107

املبيعات

146.065.523

161.499.222

307.564.745

الربح الإجمايل

59.423.629

30.483.296

89.906.925

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

965.128.309

229.379.174

1.194.507.483

 - 23األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي من النقد وما يف حكمه ،املدينون التجاريون واملوجودات الأخرى والدائنون واملطلوبات
املتداولة الأخرى ومرابحات ق�صرية الأجل وقر�ض طويل الأجل.

مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر خل�سارة مالية .الأ�صول املالية اخلا�ضعة لرتكيز خماطر االئتمان ،تت�ألف
بالأ�سا�س من النقد وما يف حكمه ،واملدينون التجاريون .حتتفظ ال�شركة بالأموال النقدية واملرابحات لدى البنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد وبالتايل حتدد
املخاطر.

مخاطر أسعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية .تراقب ال�شركة تقلبات �أ�سعار
العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر �أ�سعار العموالت لي�س جوهري ًا.
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مخاطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدينار
الأردين والدوالر الأمريكي ،تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت غري جوهرية.

مخاطر السيولة
تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفري الت�سهيالت االئتمانية .يتطلب �شروط البيع اخلا�صة بال�شركة ب�أن يتم �سداد املبالغ مقدم ًا �أو تقدمي
خطابات �ضمان بنكية ل�ضمان ال�سداد عند ا�ستالم الب�ضاعة .ي�سدَّد الدائنون ،يف العادة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.

القيمة العادلة
هي املبلغ الذي يتم تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد الأدوات
املالية لل�شركة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.
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تركت هذه الصفحة فارغة عمداً
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