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ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻤﻨﺖ أم اﻟﻘﺮى
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh (ÜÉààcE’G ó©H) iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“ ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ≥jôW øY Gk ójóL Ék jOÉY Ék ª¡°S 27^500^000 ìôW
`g1434/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,(Ω2013/07/04 ≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉàH (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG)
.(Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG)`g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG) `g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj øe ÜÉààcE’G IÎa

≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉJh (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc ,("ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T â°ù°SCÉJ
≈dEG º°ù≤e
q ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000) ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG) `g1434/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2013/07/04
ÉŸ Ék ≤ahh »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤©d É≤ÑWh .("º¡°SCG" hCG "º¡°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H Ék jOÉY Ék ª¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000)
≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ ™aQ ≈∏Y (Ω2014/2/25 ≥aGƒŸG) ` ` g1435/4/25 ‘ ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ó≤a ,á«fó©ŸG IhÌ``dGh ∫hÎÑdG IQGRh πÑb øe á°üNôdG íæe •hô°T ¬«∏Y â°üf
ÜÉààcE’G ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG íÑ°ü«d ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ìôW ∫ÓN øe (ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000)
¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ óbh .óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H Ék jOÉY Ék ª¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ¢ùªN (55^000^000) ≈dEG Ék ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª°ùªN( 550^000^000)
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ‘ º¡≤M Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ¢SQÉÁ ød å«M ÜÉààc’G ‘ ájƒdhC’G ≥M øY ¿ƒ°ù°SDƒŸG
πã“ ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcE’G º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààcE’G º¡°SCG") º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ìôW ΩÉ©dG ÜÉààcE’G á«∏ªY πª°ûJ
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 ÜÉààcE’G ô°üà≤jh .(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààcE’G º¡°SCG
øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcEG 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 øe ô°üb
q O’hCG
∫ÉªYCG πjƒ“ ‘ ("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ‘É°U") ("ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üeh Ωƒ°SQ" º°ùb ™LGQ Ó°†a) ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üe º°ùM ó©H ,ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg
.("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ Ó°†a) âæª°SE’G ™æ°üe AÉæH ¢Vô¨H ácô°ûdG
Ék ≤M’ Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ,("¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG" º°ùb ™LGQ Ók °†a ) Iô°ûædG √òg øe (48 ,47 ,46) äÉëØ°üdÉH º¡FÉª°SCG IQƒcòŸGh ºgÉ°ùe 55 ºgOóYh ácô°û∏d ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG ,ìô£dG Gòg πÑb
ó¡©àdG ” óbh ,πeÉµdÉH Gk ó≤f É¡àª«b OGó°S ”h ,(ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ¬Yƒª› Ée ‘ ,("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H
»°†eh …QÉéàdG êÉàfE’G á«∏ªY ájGóH ácô°ûdG ¿ÓYEG ≈àM º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶oJ øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ÜÉààcEÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH
.á≤HÉ°ùdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ácô°ûdG º¡°SCG êGQOEG ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG Gk ô¡°T ô°ûY »æKG 12 øY É¡æe πc π≤J ’ á∏eÉc á«dÉe äGƒæ°S çÓK
.("ÜÉààcE’G IÎa") (Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG) `g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG) `g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ÜÉààcE’G CGóÑj
– ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ÜÉààcE’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 ‘ ÜÉààcE’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M
.("ÜÉààcE’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c
k
ôªãà°ùe 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 Éª¡°S Ú°ùªN (50) øY π≤j ’ Ée ‘ ÜÉààcEÓd Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG Öààµe πc ≈∏Y
’h .É¡H ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa ôªãà°ùe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü«°üîJ ºàjh ,≈fOCG óëc Oôa
…hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG Ú°ùªNh áFÉª°ùªN (550^000) øjôªãà°ùŸG OóY RhÉŒ GPEG ¬fEG å«M ,Oôa ôªãà°ùe πµd ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ ácô°ûdG øª°†J
‘ ,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 ÚÑààµŸG ≈dEG ,óLh ¿EG ,ÜÉààcE’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .øjôªãà°ùŸG OóY ≈∏Y
.("ÜÉààcE’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ Ók °†a) (Ω2014/5/11 ≥aGƒŸG) `g1435/7/12 óM’G Ωƒj √É°übCG óYƒe
k
πbC’G ≈∏Y Éª¡°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
ÜÉààcE’G IÎa øe AÉ¡àfE’G ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcEÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤ëH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h .É¡«a âjƒ°üàdGh ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ Ók °†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh
êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd 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 ⁄
äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ Ók °†a) º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG
º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("∫hGóJ" hCG "¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .("É¡ÑLƒÃ º¡°SC’G ìô£à°Sl »àdG äÉ≤aGƒŸGh äGQGô≤dG" Iô≤a "ÜÉààc’G
øY ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh á«eÉ¶f áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh
.¥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
.ÜÉààcE’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH Gk QGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Ú∏ªàëŸG ÚÑààµŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

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 âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–"
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 Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y
¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGó``J) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉ``aEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒ`j ¿CG
."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf
.(Ω2014/4/8 ≥aGƒŸG) `g1435/6/8 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻤﻨﺖ أم اﻟﻘﺮى

إشعار هام

حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�شركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب،
�ستتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير
االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية وعنوانه (� )www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب (� )www.riyadcapital.comأو
موقع ال�شركة (.)www.uacc-ksa.com
عينت ال�شركة �شركة الريا�ض املالية ("الريا�ض املالية") كم�ست�شار مايل ("امل�ست�شار املايل") لها فيما يخت�ص باالكتتاب ،ومدير ًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب")،
ومتعهدا للتغطية ("متعهد التغطية").
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها وف ًقا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (د) جمتمعني ومنفردين كامل امل�سئولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم
بعد �إجراء الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول ب�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها
م�ضللة.
قامت ال�شركة بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،ومت احل�صول على جزء كبري من املعلومات الواردة
يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع من م�صادر خارجية ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم .ومع �أنه ال يوجد لدى الريا�ض املالية �أو ال�شركة �أو �أي من
م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من دقة هذه
املعلومات .وعليه ،ف�إنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي حتتوي عليها ن�شرة الإ�صدار هذه عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم والتي ميكن �أن تت�أثر
�سلب ًا بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن �سيطرة ال�شركة .وال يجوز
اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سريها �أو الإعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنه وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار
ب�ش�أن �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه على �أنها تو�صية من ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريها للم�شاركة يف عملية االكتتاب ،وتعترب املعلومات التي
حتتوي عليها ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عامة وقد مت �إعدادها دون اعتبار لأهداف ا�ستثمارية فردية� ،أو �أو�ضاع مالية� ،أو احتياجات ا�ستثمارية خا�صة .وقبل
اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار ،يكون كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�س�ؤو ًال عن احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة به.
يقتصر هذا االكتتاب على:

ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها
الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا �إكتتاب من �إكتتب ب�إ�سم مطلقته.
ويحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الإكتتاب يف �أية دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ست�شار املايل وامل�ساهمون احلاليون
من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بهذا الطرح ومراعاة التقيد بها.

ب

معلومات عن السوق والقطاع

بالن�سبة للمعلومات الواردة يف الق�سم "معلومات عن ال�سوق والقطاع" ،فقد مت اقتبا�سها من درا�سة ال�سوق والتي �أُعدت من قبل �شركة هولتك كون�سالتنت
برايفت مليتد "م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية" يف �شهر مايو من العام 2013م بالإ�ضافة �إلى الدرا�سة اجليولوجية املعدة يف �شهر يوليو 2013م بتكليف
من ال�شركة� .إن هولتك �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة ت�أ�س�ست يف عام 1967م وح�صلت على �شهادة اعتماد ا�ست�شاري ( )ISOلتوفري خدمات ا�ست�شارات لقطاع
الإ�سمنت على م�ستوى العامل .كما انها تقدم الدرا�سات ال�سوقية وال�صناعية وتعترب �شركة عاملية لال�ست�شارات يف خمتلف االخت�صا�صات الهند�سية ومقرها
مدينة جورجاون ،الهند .وتتمتع ال�شركة بخربة يف قطاع �صناعة الإ�سمنت بالتحديد ،حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�شارية ل�شركات الإ�سمنت .وكذلك
مت اقتبا�س معلومات من التقرير ال�سنوي التا�سع والأربعون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالإ�ضافة �إلى املوقع الإلكرتوين لوزارة االقت�صاد والتخطيط والبوابة
الوطنية للتعامالت الإلكرتونية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية ال ميلك هو وال م�ساهميه وال مدرائه وال �أي من �أقربائهم �أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع كانت يف
ال�شركة ،وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات وبحوث ال�سوق بال�صيغة وال�سياق الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل
ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
المعلومات المالية

لقد متت مراجعة قوائم ال�شركة املالية منذ ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ  3يوليو 2013م الى  31دي�سمرب 2013م والإي�ضاحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار
هذه من قبل املحا�سب القانوين (الهو�شان حما�سبون ومراجعون قانونيون) ،وقد مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية ( .)SOCPAوت�صدر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
التوقعات والبيانات المستقبلية

لقد مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة .وقد تختلف الظروف الت�شغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل
ف�إنه ال يوجد �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" وميكن اال�ستدالل عليها من خالل ما ي�ستخدم فيها من الكلمات الدالة على امل�ستقبل،
ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر" ،يخطط"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،ميكن"" ،قد"�" ،سوف"" ،يجب"" ،يتوقع"� ،أو "من املتوقع"� ،أو ب�صيغتها املنفية
�أو �أي ا�شتقاق منها �أو �أي م�صطلحات مماثلة لها .وتعك�س هذه الإفادات وجهات نظر ال�شركة احلالية بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية وهي لي�ست �ضمانا لأي �أداء
يف امل�ستقبل حيث �أن هناك الكثري من العوامل التي ت�ؤدي �إلى اختالف النتائج الفعلية لل�شركة �أو �أدائها و�إجنازاتها اختالفا جوهريا عما حتمله هذه الإفادات
امل�ستقبلية �صراحة �أو �ضمنا .وقد مت �شرح �أهم املخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا الأثر بالتف�صيل يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم "عوامل
املخاطرة") .وعليه ،ف�إنه �إذا ما حتقق واحد �أو �أكرث من املخاطر �أو االحتماالت ال�سلبية �أو ثبت عدم دقة �أو خط�أ �أي من االفرتا�ضات الأ�سا�سية ،ف�إن النتائج
الفعلية قد تختلف بدرجة كبرية عن تلك الواردة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ف�إن ال�شركة تلتزم بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة يف �أي وقت بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل ت�سجيل
الأ�سهم وقبول الإدراج يف ال�سوق وذلك يف احلاالت التالية )1( :حدوث �أي تغري ملحوظ يف الأمور اجلوهرية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه �أو يف �أي م�ستند
مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه .وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال
تنوي حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها ن�شرة الإ�صدار هذه� ،سواء كان ذلك ب�سبب معلومات جديدة �أو
�أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور الغري م�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال
حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث مطلقا .وعليه ،يجب على امل�ساهمني وامل�ستثمرين درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه التـف�سريات
وعدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

ج

دليل الشركة

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
جدول رقم (� )1أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

اال�سم

جهة التمثيل

املن�صب

ال�صفة

امللكية املبا�شرة
قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة
االمتالك
()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة
االمتالك
()%

1

عبدالعزيز
عمران
العمران

�شركة عبدالعزيز
عمران العمران
و�شركاه

رئي�س
جمل�س
االدارة

غري
تنفيذي/
غري
م�ستقل

�سعودي

49

-

-

1.886.027

%6.86

2

عبداهلل
عبدالعزيز
العبداللطيف

-

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

33

370.000

%1.35

-

-

3

�صالح ابراهيم
اخلليفي

-

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

56

-

-

-

-

4

�سعود حممد
ال�سبهان

-

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

41

-

-

-

-

5

فواز حمد
الفواز

-

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

57

-

-

-

-

6

�أحمد بن �سعيد
العي

-

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

58

254.469

%0.93

382.258

%1.39

امل�صدر  :ال�شركة
مالحظة :الن�سب املذكورة �أعاله مقربة

د

اجلن�سية العمر

امللكية الغري املبا�شرة
قبل الطرح

ا�سم وعنوان ال�شركة
�شركة �إ�سمنت �أم القرى
حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية
�ص.ب  10182الريا�ض 11433
هاتف+966 )11( 2884484:
فاك�س+966 )11( 2011337 :
املوقع االلكرتوينwww.uacc-ksa.com :
الربيد االلكرتوينinfo@uacc-ksa.com:

ممثلي ال�شركة املعتمدين لدى هيئة ال�سوق املالية
عبدالعزيز عمران العمران
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة �إ�سمنت �أم القرى
حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية
�ص.ب  10182الريا�ض 11433
هاتف+966 )11( 2884484 :
فاك�س+966 )11( 2011337 :
الربيد الإلكرتوينazomran@uacc-ksa.com :

فواز بن �صالح املطريي
املدير العام و�سكرتري جمل�س الإدارة
�شركة �إ�سمنت �أم القرى
حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية
�ص.ب  10182الريا�ض 11433
هاتف+966 )11( 2884484 :
فاك�س+966 )11( 2011337 :
الربيد االلكرتوينfawaz@uacc-ksa.com :

�سكرتري جمل�س الإدارة
فواز بن �صالح املطريي
�شركة �إ�سمنت �أم القرى
حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية
�ص.ب  10182الريا�ض 11433
هاتف+966 )11( 2884484 :
فاك�س+966 )11( 2011337 :
الربيد الإلكرتوينfawaz@uacc-ksa.com :

م�س�ؤول عالقات امل�ساهمني
عاطف حممد �شلبي اجلوهري
�شركة �إ�سمنت �أم القرى
حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية
�ص.ب  10182الريا�ض 11433
هاتف+966 )11( 2884484 :
فاك�س+966 )11( 2011337 :
الربيد الإلكرتوينatef@uacc-ksa.com :

ه

م�سجل الأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية
طريق امللك فهد
�ص .ب 60612 .الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون+966 )11( 2189999 :
فاك�س+966 )11( 2189090 :
املوقع االلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوين webinfo@tadawul.com.sa :

البنوك الرئي�سية لل�شركة
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 .الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4013030 :
فاك�س+966 )11( 4042618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
بنك البالد
طريق �صالح الدين
�ص.ب 140 :الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4798888 :
فاك�س+966 )11( 4798898 :
املوقع االلكرتوينwww.bankalbilad.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@bankalbilad.com.sa :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب 56006 :الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 289999 :
فاك�س+966 )11( 4042311 :
املوقع االلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوين communications@alfransa.com.sa :

و

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
�شركة الريا�ض املالية
�شارع التخ�ص�صي -مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص ب  ،21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4865649 :
فاك�س+966 )11( 4865908 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد االلكرتوينprojecthaden@riyadcapital.com :

امل�ست�شار القانوين
مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد
�شارع العليا العام
�ص.ب ،15870.الريا�ض 11454
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4648081 :
فاك�س+966 )11( 4624968 :
املوقع الإلكرتوينwww.fahadlaw.com :
الربيد الكرتوينahabardi@fahadlaw.com :

املحا�سب القانوين
الهو�شان حما�سبون ومراجعون قانونيون
�شارع العليا العام
�ص.ب  ،52654الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4649166 :
فاك�س+966 )11( 4632083 :
املوقع االلكرتوينwww.alhoshan.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@alhoshan.com :

م�ست�شار العناية املهنية املالية
�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
طريق امللك فهد ،برج الفي�صلية
�ص .ب .رقم  ،2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2734740 :
فاك�س+966 )11( 2734730 :
املوقع الإلكرتوين www.ey.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :

ز

م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية
هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد
�أبلوك� ،سو�شانت لوك
جورجاون ،الهند
هاتف910 )12( 42385093 :
فاك�س910 )12( 42385114 :
املوقع الإلكرتوينwww.holtecnet.com :
الربيد الإلكرتوينpas@holtecnet.com :

امل�ست�شار الإعالين والإعالمي
�شركة ال�شواف العاملية
مركز ال�صفوة التجاري ،ال�سليمانية
�ص ب  43307الريا�ض 11561
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2886632 :
فاك�س+966 )11( 2886631 :
املوقع االلكرتوينwww.advert1.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@advert1.com :

تنويه :قدم كل من امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سب القانوين ،وم�ست�شار العناية املهنية املايل ،وم�ست�شار ال�سوق
والدرا�سات اجليولوجية ،وامل�ست�شار الإعالين والإعالمي موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم و�شعاراتهم يف هذه الن�شرة .كما قدم ك ًال من املحا�سب
القانوين ،وم�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية موافقتهم على ت�ضمني �إفادتهم يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب �أي من هذه املوافقات حتى تاريخ �إعداد هذه
الن�شرة .هذا وال متلك �أي ًا من هذه اجلهات وال العاملني لديها �أو �أي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة.
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الجهات المستلمة
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4013030 :
فاك�س+966 )11( 4042618 :
املوقع االلكرتوينwww.riyadbank.com:
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6493333 :
فاك�س+966 )12( 6437426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص ب  28الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2116000 :
فاك�س+966 )11( 4600705 :
املوقع االلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب 56006 :الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 289999 :
فاك�س+966 )11( 4042311 :
املوقع االلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransa.com.sa :
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
�شارع املعذر
�ص.ب 3533 .الريا�ض11481-
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )11( 4786000 :
فاك�س+ 966 )11( 4776781 :
املوقع االلكرتوين www.saib.com.sa :
الربيد االلكرتوين ir@saib.com.sa :

ط

ملخص الطرح

يهدف ملخ�ص الطرح هذا الى اعطاء نبذة عامة 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 ينبغي على م�ستلم هذه الن�شرة �أن يقر�أ ق�سمي الإ�شعار الهام
وعوامل املخاطرة بالإ�ضافة �إلى 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

�شركة �إ�سمنت �أم القرى ،والتي ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب القرار الوزاري
رقم (/214ق) وتاريخ 1434/08/25هـ (املوافق2013/07/04م) وال�سجل التجاري رقم  1010382514وتاريخ 1434/08/28هـ
(املوافق 2013/07/07م).

ن�شاط ال�شركة

انتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه مبوجب الرتخي�ص رقم (ق )2/وتاريخ 1433/01/01هـ وانتاج الإ�سمنت الأبي�ض ب�أنواعه مبوجب
الرتخي�ص رقم (ق )1/وتاريخ 1433/01/01هـ ،بالإ�ضافة �إلى �إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي والإ�سمنت االبي�ض ومقاوالت
عامة للمباين و�أعمال الرتكيب و�إن�شاء االعمال امليكانيكية والكهربائية.

كبار امل�ساهمني

يبني اجلدول التايل امللكية املبا�شرة لكبار امل�ساهمني
ا�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة
االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة
االمتالك ()%

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

�شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

حمد بن �إبراهيم بن حمد العبد اللطيف

2.085.000

7.58

2.085.000

3.79

�شركة املدى الأول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :الن�سب املذكورة �أعاله مقربة

ر�أ�س مال ال�شركة
املدفوع قبل الطرح

( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي مدفوعة نقد ًا بالكامل.

ر�أ�س مال ال�شركة
املدفوع بعد اكتمال
الطرح

( )550.000.000خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي.

عدد الأ�سهم ال�صادرة
قبل الطرح

(� ) 27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم.

عدد الأ�سهم ال�صادرة
بعد الطرح

( )55.000.000خم�سة وخم�سون مليون �سهم.

الطرح
�سعر االكتتاب
عدد �أ�سهم االكتتاب

ي

طرح (� )27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد بقيمة ا�سمية
قدرها  10رياالت �سعودية ،متثل  %50من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب.
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.
(� )27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم.

القيمة اال�سمية
لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.

القيمة الإجمالية
لأ�سهم االكتتاب

( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.

امل�ستثمرين من االفراد

يقت�صر هذا الطرح على الأ�شخا�ص 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 على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد
االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته ،واذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

كيفية التقدم بطلب
االكتتاب

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا للتعليمات
املبينة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة .ب�إمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف الإ�صدارات الأولية ال�سابقة
االكتتاب عن طريق الإنرتنت� ،أو الهاتف امل�صريف� ،أو ال�صراف الآيل ،يف �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة
لعمالئها الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف �إحدى عمليات االكتتاب التي جرت م�ؤخر ًا.

احلد الأدنى لالكتتاب

( )50خم�سون �سهم.

احلد الأدنى ملبلغ
االكتتاب

( )500خم�سمائة ريال �سعودي .

احلد الأق�صى لالكتتاب

( )200.000مائتا �ألف �سهم.

احلد الأق�صى ملبلغ
االكتتاب

( )2.000.000مليوين ريال �سعودي .

عدد �أ�سهم االكتتاب
املتعهد بتغطيتها

(� ) 27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم.

املبلغ املتعهد بتغطيته

( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت
االكتتاب

�سوف تدفع �صايف متح�صالت الطرح البالغة ( )263مليون ريال �سعودي (بعد ح�سم جميع التكاليف املتعلقة بالطرح واملقدرة بـ ()12
مليون ريال �سعودي) (ف�ضال راجع ق�سم "ر�سوم وم�صاريف الإكتتاب") �إلى ال�شركة لتمويل بناء م�صنع الإ�سمنت واملرافق التابعة له.
ولن ي�ستلم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون �أي مبلغ من متح�صالت االكتتاب .ملزيد من املعلومات (ف�ض ًال راجع ق�سم " ا�ستخدام متح�صالت
الإكتتاب").

فرتة االكتتاب

�سيبد�أ الإكتتاب يف يوم الثالثاء 1435/6/29هـ (املوافق 2014/4/29م) وي�ستمر لفرتة (�سبعة �أيام) �شاملة �آخر يوم لإغالق الإكتتاب
يف يوم االثنني 1435/7/6هـ (املوافق 2014/5/5م).

تخ�صي�ص �أ�سهم
االكتتاب

يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب يف موعد �أق�صاه يوم االحد 1435 /7/12هـ (املوافق  2014/5/11م)� .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 بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر فرد الى �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 ( )550٫000خم�سمائة وخم�سني الف 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 فائ�ض �أموال
االكتتاب

�سوف تعاد �أموال فائ�ض الإكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني الأفراد دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم
الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه 1435/7/12هـ (املوافق 2014/5/11م) ف�ض ُال راجع ق�سم
"�شروط وتعليمات االكتتاب".

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم الإكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد تاريخ �إنتهاء فرتة الإكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها .ف�ضال راجع
"�سيا�سة توزيع الأرباح".

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،وال يتمتع �أي م�ساهم بحقوق ت�صويت تف�ضيلية ،بل مينح كل �سهم �صاحبه احلق يف �صوت واحد،
كما يحق لكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة والت�صويت فيها .ف�ضال راجع ق�سم
"و�صف الأ�سهم".

القيود على الأ�سهم

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تُظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم حتى �إعالن ال�شركة بداية عملية الإنتاج
التجاري وم�ضي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن  12اثني ع�شر �شهر ًا اعتبار ًا من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة وال يجوز لهم
الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

ك

�إدراج و تداول الأ�سهم

مل توجد �سوق لأ�سهم ال�شركة داخل اململكة �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب ،وقد تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية يف اململكة
العربية ال�سعودية لت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق املالية ،ومتت
املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه .كما �أنه قد مت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم (ف�ض ًال راجع ق�سم
"�شروط وتعليمات االكتتاب" فقرة "القرارات واملوافقات التي ٌ�ستطرح الأ�سهم مبوجبها") ،ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف
ال�سوق املالية ال�سعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص (ف�ض ًال راجع ق�سم "تواريخ مهمة للمكتتبني").

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق بالإ�ستثمار يف هذه ال�شركة وميكن ت�صنيفها كالتايل ( )1عوامل املخاطرة املتعلقة بال�شركة وعملياتها)2( .
املخاطر املرتبطة بال�سوق )3( .خماطر تتعلق بالأ�سهم .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة،
والتي يجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ القرار بالإ�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

م�صاريف االكتتاب

تقدر التكاليف املتعلقة بالطرح والتي تتحمل ال�شركة كافة تكاليفها بحوايل ( )12مليون ريال �سعودي (ف�ضال راجع ق�سم "ر�سوم
وم�صاريف الإكتتاب") ،و�سيتم خ�صمها من �إجمايل متح�صالت الطرح البالغة ( )275مليون ريال �سعودي ،وتت�ضمن م�صاريف االكتتاب
�أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب وم�ست�شار العناية املهنية املايل وم�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات
امل�ستلمة وم�صاريف امل�ست�شار الإعالين والإعالمي وامل�صاريف االخرى املتعلقة بالطرح.

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني لالكتتاب

التاريـ ــخ

انعقاد اجلمعية العامة الغري عادية

وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف 1435/4/25هـ (املوافق 2014/2/25م) على رفع
ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.

موافقة الهيئة على الطرح

يوم الأحد 1435/6/6هـ (املوافق 2014/4/6م)

فرتة الإكتتاب

من يوم الثالثاء 1435/6/29هـ (املوافق 2014 / 4 / 29م ) �إلى نهاية يوم االثنني 1435/7/6هـ
(املوافق 2014 / 5 / 5م).

�آخر يوم لتقدمي طلبات الإكتتاب و�سداد قيمة الإكتتاب

يوم الأثنني 1435 /7/6هـ (املوافق  2014/5/5م)

�إ�شعار التخ�صي�ص النهائي ورد �أموال فائ�ض الإكتتاب� ،إن وجدت

يوم االحد 1435 /7/12هـ (املوافق  2014/5/11م)

�إ�صدار ال�سجل التجاري اجلديد لل�شركة

بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي ورد �أموال فائ�ض الإكتتاب ،وقبل بدء تداول الأ�سهم يف
ال�سوق.

تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة ،و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف
ال�صحف املحلية وموقع تداول.

يحتوي اجلدول الزمني �أعاله على تواريخ تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية يف ال�صحف املحلية اليومية التي ت�صدر باللغة العربية وعرب املوقع
الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية ("تداول") .www.tadawul.com.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب على الأ�شخا�ص 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 على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب با�سم
مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
ميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت �أو
الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني ،ب�شرط �أن:
1.1يكون امل�ستثمر قد �سبق �أن ا�شرتك يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخرا.
2.2يكون للم�ستثمر ح�ساب م�صريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة ،و�سيتم خ�صم مبلغ االكتتاب من ح�سابه.
�3.3أن ال تكون معلومات �أو بيانات املكتتب قد تغريت منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.
يجب تعبئة مناذج طلب االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" .ويجب على كل مقدم طلب �أن يوافق على
جميع بنود منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط
و�أحكام االكتتاب �أو عدم �إتباع التعليمات بدقة .وال ي�سمح ب�إجراء �أي تعديالت على طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال
ملزما قانوني ًا بني مقدم الطلب وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب").
ت�سليمه اتفا ًقا ً
ل

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 اليت�ضمن جميع املعلومات التي
يجب �أن ت�ؤخذ بعني الإعتبار قبل �إتخاذ القرار بالإ�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة ،لذا يجب على م�ستلم هذه الن�شرة �أن يقر�أ ن�شرة الإ�صدار كاملة قبل �إتخاذ القرار
باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة وان ال يعتمد فقط على هذا امللخ�ص.
نبذة عن الشركة

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى يف اململكة العربية ال�سعودية ومقرها الرئي�سي مدينة الريا�ض حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية �ص.ب  10182الرمز الربيدي ،11433
ك�شركة م�ساهمه �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم (/214ق) وتاريخ 1434/08/25هـ املوافق(2013/07/04م) ،وال�سجل التجاري رقم  1010382514وتاريخ
1434/08/28هـ املوافق (2013/07/07م) .ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه مبوجب رخ�صة حمجر مواد خام رقم (ق )2/وتاريخ
1433/01/01هـ ال�ستغالل خام احلجر اجلريي ،و�إنتاج الإ�سمنت الأبي�ض مبوجب رخ�صة حمجر مواد خام رقم (ق )1/وتاريخ 1433/01/01هـ ال�ستغالل خام
احلجر اجلريي ،وال�صادرتان من وزارة البرتول والرثوة املعدنية .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي
مدفوعة نقد ًا بالكامل ،مق�سم �إلى (� )27.500.000سبعة وع�شرين مليون وخم�سمائة الف �سهم ًا عادي ًا مت�ساوية القيمة ،قيمة ال�سهم الإ�سمية ( )10ع�شرة رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد.
ال�شركة حديثة الت�أ�سي�س وتعمل حالي ًا على بناء م�صنع متكامل بهدف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي وبطاقة �إنتاجية ت�صل الى  1.98مليون طن �سنوي ًا من الكلنكر
(على �أ�سا�س  330يوم عمل) حيث �سينتج امل�صنع  6.000طن من الكلنكر يومي ًا .و�سينتج امل�صنع  2.22مليون طن �سنوي ًا من الإ�سمنت (على �أ�سا�س  330يوم
عمل) حيث �سينتج امل�صنع  6.735طن من الإ�سمنت يومي ًا� .سيقوم امل�صنع ب�إنتاج نوعني من الإ�سمنت البورتالندي هما :الإ�سمنت البورتالندي العادي ون�سبته
من الإنتاج  %75والإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من الإنتاج %.25
من املتوقع الإنتهاء من امل�صنع وبدء الإنتاج التجاري يف الربع االول من عام 2016م ،كما �ستقوم ال�شركة ب�إنهاء درا�سة اجلدوى االقت�صادية الالزمة يف الربع
الثالث من عام 2015م وذلك ال�ستغالل رخ�صة الإ�سمنت الأبي�ض .يقع م�صنع �إ�سمنت �أم القرى يف حرة ح�ضن ( )2بالقرب من قرية ر�ضوان مبحافظة الطائف
التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.
وطبقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي ووفق ًا ملا ن�صت عليه �شروط منح الرخ�صة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية (ف�ض ًال راجع ق�سم "املعلومات
القانونية" فقرة "الرتاخي�ص والت�صاريح") ،فقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف 1435/4/25هـ (املوافق2014/2/25م) على رفع را�س مال
ال�شركة مببلغ ( )275.000.000مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال والذي ميثل  %50من ر�أ�س املال (بعد االكتتاب) من خالل طرح �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال
لالكتتاب العام لي�صبح �إجمايل ر�أ�س املال بعد االكتتاب ( )550.000.000خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم ًا الى ( )55٫000٫000خم�سة
وخم�سون مليون �سهم ًا عادي ًا بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وقد تنازل جميع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون عن حق الأولوية يف االكتتاب.
أغراض الشركة

متثل الأغرا�ض التالية �أغرا�ض ال�شركة ح�سب ما ن�ص عليه ال�سجل التجاري:
 �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه
 �إنتاج الإ�سمنت االبي�ض
 �إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي والإ�سمنت الأبي�ض
 مقاوالت عامة للمباين و�أعمال الرتكيب وان�شاء الأعمال امليكانيكية والكهربائية
ومن هذه الأغرا�ض املذكورة �أعاله ،بد�أت ال�شركة يف بناء م�صنع الإ�سمنت البورتالندي.
رؤية الشركة

�أن تكون اخليار املف�ضل للعمالء ،وامل�ستثمرين ،واملوظفني.
رسالة الشركة

خلق قيمة م�ستدامة واملحافظة على منوها با�ستمرار للعمالء وامل�ساهمني واملوظفني.

م

استراتيجية الشركة

مت بناء ا�سرتاتيجية �شركة �إ�سمنت �أم القرى ا�ستناد ًا على اخل�صائ�ص املميزة لها ب�إيجاد ميزة تناف�سية يف جميع قطاعات ال�شركة الرئي�سية وذلك خللق قيمة
م�ستدامة من خالل تبني الإ�سرتاتيجيات التالية:
ال�سالمة والبيئة واملوارد الب�شرية وتقنية املعلومات:
الت�شغيل :

االلتزام ب�أعلى معايري ال�سالمة واملحافظة على البيئة.تطوير املوارد الب�شرية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.التطوير امل�ستمر لتقنية املعلومات واملعدات والأنظمة.-خلق بيئة عملية بثقافة �صناعية ذات احرتافية وانتاجية عالية.

 -نظام مراقبة وحتكم عايل امل�ستوى للمحافظة على جودة العمل واملنتج با�ستمرار وثباتية. -انتاجية عالية خلطوط االنتاج. -جاهزية عالية خلطوط االنتاج ب�أنظمة �صيانة متطورة.العمالء:
 -تلبية م�ستمرة وم�ستقرة الحتياج العمالء. -جودة منتج عالية وثابتة. �-سرعة عالية يف اخلدمة. �-أ�سعار تناف�سية.�ستقوم ال�شركة ببيع منتجاتها الى العمالء واملوزعني من حمطة التعبئة املتواجدة يف م�صنع ال�شركة .وتعتمد ن�سبة الإ�سمنت ال�سائب واملعب�أ على متطلبات وحاجة
ال�سوق .علما ب�أن ال�شركة �ستقوم بعمل درا�سة ت�سويقية مف�صلة يف املرحلة التي ت�سبق الت�شغيل والإنتاج التجاري.
العائد املايل:
 -تعظيم العائد من املبيعات. -تقليل تكاليف الإنتاج. -تعظيم اال�ستفادة من الأ�صول.�إن تبني هذه اال�سرتاتيجيات يخلق قيم م�ضافة تتمثل يف:
 -منظومة م�ستدمية وذات �صورة م�شرقة. -منظومة انتاجية ذات ربحية عالية. -منظومة را�سخة لديها القدرة على النمو والتطور ال�سريع.المزايا التنافسية

تتمتع ال�شركة باملزايا التناف�سية التالية:
الموقع الجغرافي

ميتاز م�صنع ال�شركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث تقع حرة ح�ضن ( )2على بعد  11كم جنوب �شرق قرية ر�ضوان مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة،
حيث تبعد ح�ضن ( )2تقريبا م�سافة 130كم �شمال �شرق عن مدينة الطائف .ويت�صل موقع امل�صنع ب�شكل جيد بالطريق ال�سريع ما بني الريا�ض والطائف ،كما
تتوفر مادة احلجر اجلريي والتي ت�شكل ما ن�سبته  %97.21من �صناعة الإ�سمنت.
توفر المواد الخام

بنا ًء على نتائج االختبارات اجليولوجية التي �أجرتها �شركة هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد يف جمال البحث عن اخلامات الطبيعية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض
ال�صناعية ،فقد مت حتديد �أهم مواقع توفر املواد اخلام الأ�سا�سية يف �صناعة الإ�سمنت وب�صفة خا�صة احلجر اجلريي .وقد افادت هذه البحوث وجود املواد اخلام
الالزم توافرها ل�صناعة الإ�سمنت كالآتي :
 مادة احلجر اجلريي والبالغ خمزونها  59.35مليون طن يف حرة ح�ضن ( )2القريبة من قرية ر�ضوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة
املكرمة .كما �أن حجم االحتياطي من مادة احلجر اجلريي يحدد العمر االقت�صادي للم�صنع و مدى ا�ستمراريته ،و ح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص
التعديني من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل مادة احلجر اجلريي فيها.
 مادة احلجر الطيني والبالغ خمزونها  63.21مليون طن والتي تقع �ضمن نطاق حرة ح�ضن ( )2القريبة من قرية ر�ضوان.
ن






مادة اجلب�س يف منطقة احلراء بالقرب من مدينة جدة على بعد  300كم من موقع امل�صنع.
خام احلديد يف منطقة وادي فاطمة بالقرب من مدينة جدة على بعد  150كم من موقع امل�صنع.
مادة البوك�سايت يف منطقة طويق يف منطقة الريا�ض على بعد  650كم من موقع امل�صنع.
مادة البوزالنا وهي عبارة عن الرماد الربكاين تتواجد بكميات جيدة يف منطقة مكة املكرمة ب�شكل عام وعلى بعد 150كم عن موقع امل�صنع.

تكلفة المنتج:

�إن توفر املواد اخلام الرئي�سية بالقرب من امل�صنع ي�ساعد ب�شكل مبا�شر يف تقليل تكلفة النقل.
كبار المساهمين

جدول رقم ( )2امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الذين ميلكون ن�سبة  %5واكرث من ا�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر
ا�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

ن�سبة االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

�شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

حمد بن �إبراهيم بن حمد العبد اللطيف

2.085.000

7.58

2.085.000

3.79

�شركة املدى الأول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :الن�سب املذكورة �أعاله مقربة

ملخص دراسة السوق والقطاع

ا�ستمر االقت�صاد ال�سعودي يف منوه املتوا�صل خالل عام 2012م مدعوم ًا باجلهود احلكومية ال�ساعية �إلى �إ�صالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�صادية
والتي �أ�سهمت يف خلق قاعدة اقت�صادية متنوعة ،وزيادة م�ساهمة القطاعات الغري النفطية ،وتهيئة مناخ ا�ستثماري مالئم وجاذب ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص
1
والأجنبي ،وزيادة فر�ص العمل للمواطنني وتخفي�ض البطالة ،وتخفي�ض معدالت الت�ضخم يف االقت�صاد.
ت�شهد اململكة مرحلة جوهرية يف التنمية االقت�صادية تتمثل يف �إعدادها خلطة التنمية التا�سعة الهادفة �إلى التنمية وتعزيز ا�ستدامتها وذلك من خالل تو�سيع
القاعدة االقت�صادية وتقلي�ص اعتمادها على مورد النفط  ،وحتقيق التنمية املتوازنة يف مناطق اململكة لتقلي�ص درجات التباين بني تلك املناطق وا�ستغالل املوارد
2
التي تزخر بها اململكة ب�شكل عام ،وتعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني القطاع العام واخلا�ص وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار الأجنبي.
وقد �أولت خطة التنمية التا�سعة �أهمية بارزة يف دعم االقت�صاد املعريف وذلك بتطوير التعليم بكافة مراحله وتو�سيع برامج التدريب والت�أهيل املهني والتقني لت�شمل
2
كافة مناطق اململكة ،وتخفي�ض معدالت البطالة بني القوى العاملة ،كما قامت بتح�سني الو�ضع املعي�شي للمواطن وتوفري امل�سكن املنا�سب له.
لمحة على قطاع اإلسمنت في المملكة

3

يحظى قطاع الإ�سمنت يف اململكة بدعم حكومي يربز يف الوقود املدعوم من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى توفر املواد اخلام كاحلجر اجلريي الذي
يعطي �شركات الإ�سمنت ميزة تناف�سية من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني الإقليميني.
جدول رقم ( )3ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة للفرتة ما بني 2002م �إلى 2012م
ال�سنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

اال�ستهالك (مليون طن)

21.0

22.6

24.1

25.4

24.8

27.1

30.3

36.7

41.2

47.9

53.4

%8

%7

%5

%2-

%9

%12

%21

%12

%16

%12

النمو يف اال�ستهالك

-

امل�صدر :هولتك

 1التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
 2خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط
 3تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)

�

�شهد قطاع الإ�سمنت يف اململكة منذ عام 2007م منو ًا مت�صاعد ًا؛ ب�سبب ازدياد وترية م�شاريع البنى التحتية والإ�سكان والتي �ساهمت ب�شكل ملحوظ يف الطلب
الكبري على الإ�سمنت .حيث حقق القطاع �أعلى معدل منو له بلغ ن�سبته  %21يف عام 2009م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م .كما بلغ معدل النمو ال�سنوي
املركب ال�ستهالك الإ�سمنت من عام 2007م �إلى عام 2012م .%15
ت�ستهدف �شركة �إ�سمنت �أم القرى ك ًال من مكة املكرمة واملدينة املنورة والباحة نظرا لزيادة معدالت الطلب على الإ�سمنت التي ت�شهدها تلك املناطق وقربها من
امل�صنع الذي يجعل ال�شركة حتظى مبيزة تناف�سية مقارنة ب�شركات الإ�سمنت الأخرى .حيث تخطط �شركة �إ�سمنت �أم القرى ببيع ما ن�سبته  %70من �إجمايل �إنتاج
ال�شركة من الإ�سمنت يف مكة املكرمة ،ون�سبة  %20و %10لكل من املدينة املنورة والباحة على التوايل.
كما يبلغ عدد �شركات الإ�سمنت املتواجدة حالي ًا � 14شركة عاملة تقوم ب�إنتاج فعلي ُيقدر بـ  53.96مليون طن وقدرة �إنتاجية تبلغ  58.73مليون طن كما يف عام
2012م ،وتبلغ متو�سط ن�سبة ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية ل�شركات القطاع  %92يف عام 2012م.
جدول رقم (� )4إنتاج �شركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م
ال�شركة

املنطقة

�إ�سمنت اليمامة

الو�سطى

6.35

�إ�سمنت ال�سعودية

ال�شرقية

8.71

8.67

�إ�سمنت ال�شرقية

ال�شرقية

3.37

3.16

107

�إ�سمنت الق�صيم

الو�سطى

4.18

4.21

99

�إ�سمنت ينبع

الغربية

5.95

8.33

71

�إ�سمنت العربية

الغربية

4.22

4.50

94

�إ�سمنت اجلنوبية

اجلنوبية

7.28

7.89

92

�إ�سمنت تبوك

الغربية

1.60

1.40

114

�إ�سمنت الريا�ض

الو�سطى

3.79

3.82

99

�إ�سمنت جنران

اجلنوبية

2.51

3.13

80

�إ�سمنت املدينة

الو�سطى

1.80

1.60

112

�إ�سمنت ال�شمالية

ال�شمالية

1.07

2.00

54

�إ�سمنت اجلوف

ال�شمالية

1.53

1.74

88

�إ�سمنت ال�صفوة

الغربية

1.62

1.96

83

53.96

58.73

%92

املجموع
امل�صدر :هولتك

ع

الإنتاج الفعلي (مليون طن)

القدرة الإنتاجية (مليون طن)

ا�ستخدام القدرة الإنتاجية ()%

6.32

100
100

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة القوائم املالية �أدناه مع القوائم املالية املراجعة للفرتة ما بني 3يوليو 2013م حتى  31دي�سمرب 2013م مبا يف ذلك الإي�ضاحات املتعلقة بها واملدرجة
يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة .وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�سنة املالية الأولى لل�شركة تنتهي يف  31دي�سمرب 2014م ،حيث مت �إعداد هذه القوائم بغر�ض �إطالع
اجلمهورعلى �أحدث النتائج املالية لل�شركة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للفرتة من  3يوليو 2013م الى  31دي�سمرب 2013م (ريال �سعودي)
الإيرادات

-

تكلفة الإيرادات

-

الربح الإجمايل

-

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

()3.059.769

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

()3.520.221

�أعباء متويلية

()282.663

�صايف اخل�سارة قبل الزكاة ال�شرعية

()6.862.653

خم�ص�ص الزكاة
�صايف خ�سارة الفرتة

()6.862.653

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة لل�شركة

ف

قائمة المركز المالي
قائمة املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2013م (ريال �سعودي)
املوجودات املتداولة
نقد لدى البنك

136.615.048

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

785.599

جمموع املوجودات املتداولة

137.400.647

املوجودات غري املتداولة
م�شروعات حتت التنفيذ

131.956.588

�أجهزة حا�سب ايل ومعدات مكتبية

142.463

جمموع املوجودات غري املتداولة

269.499.698

�إجمايل املوجودات

269.499.698

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة

1.013.854

م�صاريف م�ستحقة

287.726
-

خم�ص�ص الزكاة

1.301.580

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات الغري املتداولة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

60.771

جمموع املطلوبات الغري متداولة

60.771

�إجمايل املطلوبات

1.362.351

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

275.000.000

خ�سائر مرتاكمة

()6.862.653

جمموع حقوق امل�ساهمني

268.137.347

اجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

269.499.698

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة لل�شركة

قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للفرتة من  3يوليو 2013م الى  31دي�سمرب 2013م (ريال �سعودي)
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة الت�شغيلية

()6.267.108

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

()132.117.844

�صايف النقد املح�صل من �أن�شطة التمويل

275.000.000

�صايف التغري يف �أر�صدة النقد

136.615.048

�أر�صدة النقد -بداية الفرتة

-

�أر�صدة النقد -نهاية الفرتة

136.615.048

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة لل�شركة

�

ملخص عوامل المخاطرة
عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها:





























رخ�صة املحجر
الرتاخي�ص والت�صاريح الرئي�سية
معوقات �إنتاجية
خماطر ت�شغيل امل�صنع
 خماطر عدم توفر الأيدي العاملة
خماطر عدم التزام موظفي ال�شركة ب�أنظمة الأمن وال�سالمة
الإدارة واملوظفني امل�ؤهلني
خماطر عدم وجود عمليات وتاريخ ت�شغيلي �سابق
عدم وجود قاعدة عمالء لل�شركة
�إمداد الطاقة وتوفر املواد اخلام
تذبذب �أ�سعار املواد الأولية
تكاليف الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والأعمال الإن�شائية
خماطر متعلقة ب�أ�سعار املنتجات
خماطر متعلقة بجودة املنتجات
خماطر الإنتاج املفرط
�شبكات التوزيع
خماطر النقل
ال�سعودة وبرنامج نطاقات
خماطر ر�أ�س املال والتمويل
توفر التمويل الإ�ضايف م�ستقب ًال
الت�أمني �ضد املخاطر
ت�سجيل العالمة التجارية
خماطر تقنية
خماطر الأعطال الفنية وتوقف الإنتاج
احلوادث والإ�صابات
الدعاوى الق�ضائية
خماطر عدم �إبرام بع�ض العقود الرئي�سية

المخاطر المرتبطة بالسوق:












املناف�سة
الأو�ضاع االقت�صادية ون�شاط الإن�شاءات يف اململكة
�أنظمة البيئة
البيئة النظامية
خماطر �سيا�سية
احلظر املفرو�ض على ت�صدير الإ�سمنت
التعرفة اجلمركية
�أ�سعار الفائدة
خماطر تقلبات �سعر ال�صرف
ع�ضوية منظمة التجارة العاملية

مخاطر تتعلق باألسهم:






بيع الأ�سهم م�ستقب ًال
عدم وجود �سوق �سابق لتداول �أ�سهم ال�شركة والتذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم
�سيطرة امل�ساهمني احلاليني
توزيع الأرباح

ق

فهرسة المحتويات
 .1التعريفات واالخت�صارات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
 .2عوامل املخاطرة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
 1 - 2عوامل املخاطرة املتعلقة بال�شركة وعملياتها
1-1-2

رخ�صة املحجر

4

2-1-2

الرتاخي�ص والت�صاريح الرئي�سية

5

3-1-2

معوقات �إنتاجية

5

4-1-2

خماطر ت�شغيل امل�صنع

5

5-1-2

خماطر عدم توفر الأیدي العاملة

5

6-1-2

خماطر عدم التزام موظفي ال�شركة ب�أنظمة الأمن وال�سالمة

5

7-1-2

الإدارة واملوظفني امل�ؤهلني

5

8-1-2

عدم وجود عمليات وتاريخ ت�شغيلي �سابق

6

9-1-2

عدم وجود قاعدة عمالء لل�شركة

6

10 - 1 - 2

�إمداد الطاقة وتوفر املواد اخلام

6

11 - 1 - 2

تذبذب �أ�سعار املواد الأولیة

6

12 - 1 - 2

تكاليف الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والأعمال الإن�شائية

7

13 - 1 - 2

خماطر متعلقة ب�أ�سعار املنتجات

7

14 - 1 - 2

خماطر متعلقة بجودة املنتجات

7

15 - 1 - 2

خماطر الإنتاج املفرط

7

16 - 1 - 2

�شبكات التوزيع

7

17 - 1 - 2

خماطر النقل

8

18 - 1 - 2

ال�سعودة و برنامج نطاقات

8

19 - 1 - 2

خماطر ر�أ�س املال والتمويل

8

20 - 1 - 2

توفر التمويل الإ�ضايف م�ستقب ًال

9

21 - 1 - 2

الت�أمني �ضد املخاطر

9

22 - 1 - 2

ت�سجيل العالمة التجارية

9

23 - 1 - 2

خماطر تقنية

9

24 - 1 - 2

خماطر الأعطال الفنية وتوقف الإنتاج

9

25 - 1 - 2

احلوادث والإ�صابات

10

26 - 1 - 2

الدعاوي الق�ضائية

10

27 - 1 - 2

خماطر عدم �إبرام بع�ض العقود الرئي�سية

10

 2 - 2املخاطر املرتبطة بال�سوق

ر

4

10

1-2-2

املناف�سة

10

2-2-2

الأو�ضاع االقت�صادية ون�شاط الإن�شاءات يف اململكة

10

3-2-2

�أنظمة البيئة

11

4-2-2

البيئة النظامية

11

5-2-2

خماطر �سيا�سية

11

6-2-2

احلظر املفرو�ض على ت�صدير الإ�سمنت

11

7-2-2

التعرفة اجلمركية

11

8-2-2

�أ�سعار الفائدة

12

9-2-2

خماطر تقلبات �سعر ال�صرف

12

10 - 2 - 2

ع�ضویة منظمة التجارة العاملیة

 3 - 2خماطر تتعلق بالأ�سهم

12

12

1-3-2

بيع الأ�سهم م�ستقب ًال

12

2-3-2

عدم وجود �سوق �سابق لتداول �أ�سهم ال�شركة والتذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم

12

3-3-2

�سيطرة امل�ساهمني احلاليني

12

4-3-2

توزيع الأرباح

12

 .3معلومات عن ال�سوق والقطاع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
 1 - 3مقدمة

13

 2 - 3نبذة عامة عن االقت�صاد ال�سعودي

13

1-2-3

�أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية واملالية للمملكة للفرتة 2009م2012-م

 3 - 3خطة التنمية التا�سعة
 1 - 3 - 3قطاع البناء والت�شييد يف اململكة

13

14
15

2-3-3

امل�شاريع التنموية يف اململكة

15

3-3-3

قطاع الإ�سكان يف اململكة

16

 4 - 3ملحة على قطاع الإ�سمنت يف اململكة

17

1-4-3

ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة

17

2-4-3

توقعات الطلب امل�ستقبلية

17

3-4-3

�إنتاج الإ�سمنت يف اململكة

18

4-4-3

تكلفة انتاج الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية

18

5-4-3

احل�صة ال�سوقية ل�شركات الإ�سمنت يف اململكة

19

� 5 - 3أ�سعار الإ�سمنت التاريخية
 6 - 3خ�صائ�ص ال�صناعة



 1 - 6 - 3مزيج املنتج
2-6-3

التغليف

 3 - 6 - 3التوزيع والدعم اللوج�ستي

20
20
20
21
21

 7 - 3تق�سيم احتياجات الإ�سمنت

21

 8 - 3تكاليف �إنتاج الإ�سمنت

21

� 9 - 3أ�سعار الإ�سمنت وقيود الت�صدير

21

 10 - 3الأ�سواق امل�ستهدفة


22

 1 - 10 - 3ا�ستهالك الإ�سمنت يف الأ�سواق امل�ستهدفة

22

 2 - 10 - 3التناف�سية يف الأ�سواق امل�ستهدفة

22

 11 - 3اخلال�صة

22

 .4ال�شركة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

�

 1 - 4نبذة عن ال�شركة

23

� 2 - 4أبرز التطورات

23

� 3 - 4أغرا�ض ال�شركة

24

1-3-4

ر�ؤية ال�شركة

24

2-3-4

ر�سالة ال�شركة

24

3-3-4

ا�سرتاتيجية ال�شركة

24

 4 - 4كبار امل�ساهمني

25

 5 - 4م�صنع الإ�سمنت البورتالندي

25

1-5-4

و�صف امل�صنع

25

2-5-4

م�ساحة ال�شروع

25

3-5-4

التكاليف اال�ستثمارية للم�صنع

25

4-5-4

تقدير عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية للم�صنع

26

 6 - 4التكاليف املرحلية للم�صنع

26

1-6-4

العقد مع �شركة �سينوما العاملية

26

2-6-4

الدفعات املرحلية

28

3-6-4

حمطة توليد الطاقة

28

4-6-4

ال�سكن

28

5-6-4

اتفاقية توريد معدات التعدين املتحركة

28

6-6-4

اتفاقية ان�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع

28

7-6-4

االتفاقية مع �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة

29

8-6-4

اتفاقية تقدمي خدمات الرقابة والإ�شراف على موقع امل�صنع

29

 7 - 4منتجات ال�شركة والطاقة االنتاجية

29

1-7-4

املواد اخلام ون�سبة ك ًال منها

29

2-7-4

�إحتياطيات املواد اخلام

30

3-7-4

نقل مواد اخلام الغري متوفرة يف موقع م�صنع ال�شركة

30

4-7-4

العملية االنتاجية

31

 8 - 4م�صنع الإ�سمنت الإبي�ض

31

 9 - 4املزايا التناف�سية

31

1-9-4

املوقع اجلغرايف

31

2-9-4

توفر املواد اخلام

32

3-9-4

تكلفة املنتج

32

 10 - 4االبحاث والتطوير

32

 .5الهيكل التنظيمي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

ت

 1 - 5الأق�سام الرئي�سية لل�شركة

33

1-1-5

الإدارة املالية

33

2-1-5

�إدرة امل�شاريع وال�ش�ؤون الفنية

33

3-1-5

املوارد الب�شرية

33

 2 - 5جمل�س الإدارة

33

1-2-5

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

34

2-2-5

ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة:

34

 3 - 5كبار التنفيذيني

38

 4 - 5الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

40

 5 - 5مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

40

 6 - 5عقود العمل لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام واملدير املايل ومدير امل�شروع

40

 7 - 5حوكمة ال�شركات

40

1-7-5

جلنة املراجعة

41

2-7-5

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

43

 8 - 5تعهدات ال�شركة بعد الإدراج

44

 9 - 5التوظيف وال�سعودة

44

1-9-5

خطة التوظيف

44

2-9-5

ال�سعودة

44

 .6امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
 1 - 6امل�ساهمون احلاليون قبل وبعد الطرح

46

 2 - 6كبار امل�ساهمون

48

 3 - 6امل�ساهمون من امل�ؤ�س�سات

49

1-3-6

معلومات عن امل�ساهمني من امل�ؤ�س�سات

49

 .7مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
 1 - 7بيان م�سئولية الإدارة عن املعلومات املالية

54

 2 - 7مقدمة

54

 3 - 7حتليل الإيرادات وامل�صاريف

54

 4 - 7م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

55

1-4-7

الرواتب والبدالت

56

2-4-7

م�صاريف املحاجر

56

3-4-7

م�صاريف �سفر وم�أموريات

56

4-4-7

م�صاريف الدعاية والإعالن

56

5-4-7

م�صاريف �شحن وتخلي�ص جمركي

56

 5 - 7م�صاريف ما قبل الت�شغيل

57

1-5-7

الرواتب والبدالت

57

2-5-7

م�صاريف املحاجر

57

 6 - 7امل�صاريف التمويلية

57

 7 - 7حتليل بنود املركز املايل

58

1-7-7

مقدمة

58

ث

2-7-7

ر�أ�س املال العامل

59

3-7-7

النقدية لدى البنوك

59

4-7-7

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

59

5-7-7

م�شاريع حتت التنفيذ

59

6-7-7

الأ�صول الثابتة

61

7-7-7

الذمم الدائنة

61

8-7-7

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

62

9-7-7

خم�ص�ص الزكاة

62

10 - 7 - 7

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

62

11 - 7 - 7

�سيا�سة اال�ستهالك

63

 8 - 7بنود خارج القوائم املالية وااللتزامات املحتملة

63

 9 - 7العوامل املو�سمية والدورات االقت�صادية

63

� .8سيا�سة توزيع الأرباح ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
 .9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب وامل�شاريع امل�ستقبلية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
 1 - 9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
1-1-9

65

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

65

 2 - 9م�شروع بناء م�صنع الإ�سمنت البورتالندي

65

 3 - 9العقود الرئي�سية ذات العالقة مب�صنع الإ�سمنت البورتالندي

67

1-3-9

اتفاقية مع �شركة �سينوما العاملية

67

2-3-9

اتفاقية توريد معدات التعدين املتحركة

68

3-3-9

اتفاقية بناء حمطة توليد الكهرباء

68

4-3-9

اتفاقية بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية

69

5-3-9

اتفاقية �إن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع

69

6-3-9

االتفاقية مع �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة

69

7-3-9

اتفاقية تقدمي خدمات الرقابة والإ�شراف على موقع امل�صنع

70

8-3-9

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

70

9-3-9

�أعباء متويلية

70

10 - 3 - 9

بنود �أخرى

70

 .10افادات اخلرباء �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
� .11إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
 .12و�صف الأ�سهم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

خ

 1 - 12ر�أ�س املال

75

 2 - 12حقوق امل�ساهمني

75

 3 - 12اجلمعية العامة للم�ساهمني

75

 4 - 12حقوق الت�صويت

76

 5 - 12الأ�سهم

76

 6 - 12مدة ال�شركة

76

 7 - 12حل ال�شركة و ت�صفيتها

76

 8 - 12نقل امللكية

76

 9 - 12تغيري حقوق امل�ساهمني

76

 10 - 12الزكاة

76

 .13ملخ�ص النظام الأ�سا�سي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
 1 - 13ا�سم ال�شركة

77

 2 - 13املكتب الرئي�سي

77

� 3 - 13أغرا�ض ال�شركة

77

 4 - 13امل�شاركة

77

 5 - 13مدة ال�شركة

77

 6 - 13ر�أ�س املال

78

 7 - 13االكتتاب

78

 8 - 13التخلف عن دفع باقي قيمة ا�سهم االكتتاب

78

 9 - 13الأ�سهم

78

 10 - 13تداول الأ�سهم

78

 11 - 13زيادة ر�أ�س املال

78

 12 - 13تخفي�ض ر�أ�س املال

78

 13 - 13اال�سهم املمتازة

79

 14 - 13ال�صكوك

79

 15 - 13تكوين جمل�س الإدارة

79

� 16 - 13أ�سهم ال�ضمان

79

� 17 - 13شغور الع�ضوية

79

� 18 - 13صالحيات جمل�س الإدارة

79

 19 - 13مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

80

 20 - 13رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب وال�سكرتري

80

 21 - 13اجتماعات جمل�س الإدارة

80

 22 - 13حما�ضر االجتماعات

80

 23 - 13تعار�ض امل�صالح

81

 24 - 13جلان جمل�س االدارة

81

 25 - 13ح�ضور جمعيات امل�ساهمني

81

 26 - 13اجلمعية الت�أ�سي�سية

81

ذ

 27 - 13اجلمعية العامة العادية

81

 28 - 13اجلمعية العامة غري العادية

81

� 29 - 13إنعقاد اجلمعيات العامة للم�ساهمني

81

� 30 - 13إثبات احل�ضور

81

 31 - 13ن�صاب اجلمعية العامة العادية

81

 32 - 13ن�صاب اجلمعية العامة غري العادية

82

 33 - 13القوة الت�صويتية

82

 34 - 13القرارات

82

 35 - 13مناق�شة جدول الأعمال

82

� 36 - 13إجراءات اجلمعيات العامة

82

 37 - 13تعيني مراقب احل�سابات

82

 38 - 13ال�سنة املالية

82

 39 - 13ميزانية ال�شركة

82

 40 - 13توزيع الأرباح

82

� 41 - 13سداد الأرباح

83

 42 - 13خ�سائر ال�شركة

83

 43 - 13دعوى امل�سئولية

83

 44 - 13حل ال�شركة وت�صفيتها

83

 45 - 13اعتماد النظام الأ�سا�سي

83

 46 - 13نظام ال�شركات

83

 47 - 13الن�شر

83

 .14املعلومات القانونية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
 1 - 14تفا�صيل الت�أ�سي�س

84

 2 - 14الرتاخي�ص والت�صاريح

84

1 - 2 - 14

ال�سجل التجاري

84

2 - 2 - 14

الرتخي�ص ال�صناعي

84

 3 - 2 - 14رخ�صتي حمجر مواد خام

84

�  4 - 2 - 14إ�شرتاك الغرفة التجارية

86

5 - 2 - 14

�

�شهادة م�صلحة الزكاة والدخل

86

 3 - 14العالمة التجارية

86

 4 - 14املوافقات

87

 5 - 14عقود الأطراف ذات العالقة

87

 6 - 14العقارات اململوكة �أو امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة

88

 7 - 14الدعاوى واملطالبات الق�ضائية

88

 8 - 14ال�شركات التابعة

88

� 9 - 14إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة

88

1 - 9 - 14

ر�أ�س املال العامل

88

2 - 9 - 14

املديونية

88

3 - 9 - 14

الرهن

88

4 - 9 - 14

الإلتزامات وال�ضمانات املحتملة

89

 10 - 14ملخ�ص العقود اجلوهرية

89

1 - 10 - 14

عقد الهند�سة والتوريد مع �شركة تياجنني لت�صميم �صناعة الإ�سمنت و مركز الأبحاث املحدودة

89

2 - 10 - 14

عقد بناء وت�شييد مل�صنع جديد للإ�سمنت مع الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية

91

3 - 10 - 14

اتفاقية و�صل

92

4 - 10 - 14

عقد تقدمي خدمات الرقابة والإ�شراف على موقع امل�صنع "مهند�س امل�شروع"

93

5 - 10 - 14

عقد تقدير الت�أثري البيئي

93

6 - 10 - 14

عقد بناء �أ�سا�سات عميقة

94

7 - 10 - 14

�إتفاقية �إقرا�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

94

 .15التعهد بالتغطية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
 .16ر�سوم وم�صاريف الإكتتاب �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
 .17الإعفاءات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
� .18شروط وتعليمات االكتتاب�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99
 1 - 18االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة

99

 2 - 18القرارات واملوافقات التي �ستُطرح مبوجبها الأ�سهم

101

 3 - 18بنود متفرقة

101

 4 - 18االوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الإدراج �أو الغائه

101

 .19التعهدات اخلا�صة بالإكتتاب ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
 1 - 19تخ�صي�ص الأ�سهم ورد فائ�ض الإكتتاب

103

� 2 - 19إقرارات

103

� 3 - 19سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول)

103

 4 - 19تداول �أ�سهم ال�شركة

104

 .20امل�ستندات املتاحة للمعاينة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105
 .22تقرير مراجعي احل�سابات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106

غ

فهرسة الجداول
جدول رقم (� )1أع�ضاء جمل�س الإدارة

د

جدول رقم ( )2امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الذين ميلكون ن�سبة  %5واكرث من ا�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر

�س

جدول رقم ( )3ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة للفرتة ما بني 2002م �إلى 2012م

�س

جدول رقم (� )4إنتاج �شركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م ع

ظ

جدول رقم (� )6أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية واملالية لالقت�صاد ال�سعودي

14

جدول رقم ( )5امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية

14

جدول رقم ( )7توزيع الأهداف املحددة للوحدات ال�سكنية والأرا�ضي ح�سب املناطق الإدارية خطة التنمية التا�سعة (2010م2014-م)

16

جدول رقم ( )8ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة للفرتة ما بني 2002م �إلى 2012م

17

جدول رقم ( )9توقعات منو الطلب امل�ستقبلية للفرتة ما بني 2014م �إلى 2019م

17

جدول رقم(� )10إنتاج �شركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م 

18

جدول رقم ( )11تكلفة انتاج الإ�سمنت لكبار منتجني الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية

18

جدول رقم ( )12احل�صة ال�سوقية ل�شركات الإ�سمنت عام 2012م

19

جدول رقم (� )13أ�سعار الإ�سمنت التاريخية

20

جدول رقم ( )14توزيع ا�ستهالك �أنواع الإ�سمنت يف اململكة عام 2012م

21

جدول رقم ( )15احتياجات الإ�سمنت

21

جدول رقم ( )16ا�ستهالك الإ�سمنت يف الأ�سواق امل�ستهدفة

22

جدول رقم (� )17أبرز التطورات

23

جدول رقم ( )18امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر

25

جدول رقم ( )19عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية

26

جدول رقم ( )20م�صادر التمويل اال�ستثمارية الر�أ�سمالية

26

جدول رقم ( )21بنود العقد مع �سينوما

27

جدول رقم ( )22الدفعات املرحلية

28

جدول رقم ( )23حجم منتجات ال�شركة ح�سب الطاقة االنتاجية

29

جدول رقم ( )24ن�سبة املواد اخلام يف �صناعة الكلنكر

29

جدول رقم ( )25احتياطات املواد اخلام

30

جدول رقم ( )26تكلفة مواد اخلام

30

جدول رقم ( )27ن�سبة خلط مواد الإ�سمنت النهائي

31

جدول رقم (� )28أع�ضاء جمل�س الإدارة

34

جدول رقم ( )29كبار التنفيذيني يف ال�شركة

38

جدول رقم ( )30الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة

40

جدول رقم (� )31أع�ضاء جلنة املراجعة

41

جدول رقم (� )32أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

43

جدول رقم ( )33خطة ال�شركة يف التوظيف

44

جدول رقم ( )34برنامج نطاقات

44

جدول رقم ( )35امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

46

جدول رقم ( )36امل�ساهمون الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر ن�سبة  %5او �أكرث من �أ�سهم ال�شركة

48

جدول رقم ( )37امل�ساهمون الذين ميلكون ب�شكل غري مبا�شر ن�سبة  %5او �أكرث من �أ�سهم ال�شركة

48

جدول رقم ( )38امل�ساهمون من امل�ؤ�س�سات

49

جدول رقم ( )39امل�ساهمون يف �شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

49

جدول رقم ( )40امل�ساهمون يف �شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه

50

جدول رقم (� )41إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة

50

جدول رقم ( )42تفا�صيل عملية �سداد �إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة

51

جدول رقم ( )43امل�ساهمون يف �شركة املدى الأول القاب�ضة

51

جدول رقم ( )44امل�ساهمون يف �شركة �أبناء عبدالعزيز �صالح احلقباين للتطوير و اال�ستثمار العقاري

52

جدول رقم ( )45امل�ساهمون يف �شركة بيت نورة للتجارة واملقاوالت املحدودة

53

جدول رقم( )46امل�ساهمون يف �شركة عوامل ال�سعودية لل�صناعة

53

جدول رقم ( )47قائمة الدخل

54

جدول رقم ( )48م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

55

جدول رقم ( )49م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�أ�سي�س

56

جدول رقم ( )50م�صاريف ما قبل الت�شغيل

57

جدول رقم ( )51م�صاريف املحاجر

57

جدول رقم ( )52املركز املايل

58

جدول رقم ( )53تفا�صيل النقدية لدى البنوك

59

جدول رقم ( )54امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى

59

جدول رقم ( )55تفا�صيل امل�شاريع حتت التنفيذ

60

جدول رقم ( )56تفا�صيل الأ�صول الثابتة

61

جدول رقم ( )57الذمم الدائنة

61

جدول رقم ( )58تفا�صيل امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات

62

جدول رقم ( )59تفا�صيل احت�ساب الزكاة

62

جدول رقم ( )60تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

65

جدول رقم ( )61عنا�صر التكلفة الإ�ستثمارية الر�أ�سمالية للم�صنع

65

جدول رقم ( )62م�صادر التمويل اال�ستثمارية الر�أ�سمالية

66

جدول رقم( )63ا�ستخدامات م�صادر التمويل كما يف  31دي�سمرب 2013م

66

جدول رقم( )64م�صادر التمويل كما يف  31دي�سمرب 2013م

66
����

بب

جدول رقم ( )65التكاليف الر�أ�سمالية املتبقية كما يف  31دي�سمرب 2013م

67

جدول رقم ( )66م�صادر متويلها كما يف  31دي�سمرب 2013م

67

جدول رقم ( )67توزيع تكلفة االتفاقية مع �شركة �سينوما العاملية

68

جدول رقم ( )68توريد معدات التعدين املتحركة

68

جدول رقم ( )69حمطة توليد الطاقة

68

جدول رقم ( )70بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية

69

جدول رقم ( )71ان�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع

69

جدول رقم ( )72باور ال�سعودية ملقاوالت اال�سا�سات املحدودة

69

جدول رقم ( )73تقدمي خدمات الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

70

جدول رقم ( )74اجلدول الزمني وتكلفة م�صنع الإ�سمنت البورتالندي

70

جدول رقم ( )75اجلدول الزمني واملراحل الرئي�سية لتنفيذ امل�صنع ح�سب العقد املربم مع �شركة �سينوما العاملية

71

جدول رقم ( )76النفقات الربع �سنوية لإن�شاء م�شروع الإ�سمنت البورتالندي

72

جدول رقم ( )77عقد توريد اخلر�سانة

87

جدول رقم (� )78أق�ساط قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

94

جدول رقم ( )79تفا�صيل �إجمايل م�صاريف االكتتاب املتوقعة

97

1.1التعريفات واالختصارات
امل�صطلح

التعريف

الإدارة التنفيذية

�إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى.

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب املربمة بني �شركة �إ�سمنت �أم القرى و�شركة الريا�ض املالية لتغطية كامل
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام والبالغ عددها (� )27.500.000سبعة وع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف
�سهم.

حوكمة ال�شركات

نظام حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1427/10/21هـ
(املوافق 2006/11/12م) ،واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم  2010-10-1وتاريخ 1431/03/30هـ (املوافق
2010/3/16م).

�أ�سهم االكتتاب

طرح (� )27.500.000سبعة وع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف �سهما عاديا عن طريق رفع ر�أ�س مال ال�شركة
عرب طرح عام.

الطرح

الطرح الأويل العام لعدد (� )27.500.000سبعة وع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف �سهما عاديا لالكتتاب متثل
ن�سبة  %50من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب وفقا لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة.

الأ�سهم /ال�سهم

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

اجلهات امل�ستلمة

بنك الريا�ض ،البنك الأهلي التجاري ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،م�صرف الراجحي ،البنك ال�سعودي
لال�ستثمار.

تداول  /ال�سوق

�سوق الأ�سهم ال�سعودية.

اجلمعية الت�أ�سي�سية

اجلمعية الت�أ�سي�سية انعقدت بت�أ�سي�س ال�شركة.

اجلمعية العامة العادية

اجتماع يدعى له جميع م�ساهمي ال�شركة للبحث يف جدول �أعمالها ح�سب نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة.

اجلمعية العامة غري العادية

اجتماع يدعى له جميع م�ساهمي ال�شركة للبحث يف �أمور �أ�شمل من اجلمعية العامة العادية ح�سب نظام
ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

خطاب التخ�صي�ص

اخلطاب امل�ؤرخ يف 1433/01/01هـ واملوجه من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بخ�صو�ص رخ�صة املحجر رقم
(ق )1/و (ق )2/وحق االمتياز عليها.

دوالر �أمريكي

العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية.

رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س احلايل ملجل�س �إدارة ال�شركة.

الع�ضو/ع�ضو املجل�س

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة.

ريال �سعودي

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

الريا�ض املالية

�شركة الريا�ض املالية �شركة �سعودية م�صرح لها من قبل هيئة ال�سوق املالية ،وتقوم بتقدمي خدمات الو�ساطة
و�إدارة الأ�صول واال�ستثمار واال�ست�شارات املالية.

�سعر الطرح

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

القيمة اال�سمية

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

ال�شركة

�شركة �إ�سمنت �أم القرى.

ال�صحيفة الر�سمية

�صحيفة �أم القرى ،وهي ال�صحيفة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.
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امل�صطلح

التعريف

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من 1435/6/29هـ( ،املوافق 2014/4/29م) وحتى 1435/7/6هـ (املوافق 2014/5/5م).

فرتة احلظر

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تُظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم حتى �إعالن
ال�شركة بداية عملية الإنتاج التجاري وم�ضي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن  12اثني ع�شر �شهر ًا
اعتبار ًا من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004 -11-3وتاريخ
1425/08/20هـ (املوافق 2004/10/04م) واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2012-36-1و
تاريخ 1434/1/11هـ (املوافق 2012/11/25م).

متعهد التغطية

�شركة الريا�ض املالية.

مدير االكتتاب

�شركة الريا�ض املالية.

امل�ستثمرون الأفراد  /املكتتبون

�أي مكتتب تنطبق عليه ال�شروط ويتم قبول طلبه من مدير االكتتاب.

امل�ساهم  /امل�ساهمون

كل من يحمل �أو يحملون �أ�سهم ًا يف ال�شركة لأي فرتة حمددة من الزمن.

امل�ست�شار القانوين

مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد حمامون وم�ست�شارون قانونيون.

امل�ست�شار املايل

�شركة الريا�ض املالية.

م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية

هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد

م�ست�شار العناية املهنية املالية

�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون).

اململكة  /ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية.

تداول

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

الن�شرة

ن�شرة الإ�صدار وهي هذه الوثيقة.

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
�صوتا واحدا ولكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهما ف�أكرث احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

يوم عمل

�أي يوم (عدا اجلمعة وال�سبت والعطل الر�سمية) تفتح فيه اجلهات امل�ستلمة �أبوابها للعمل.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة و ال�صادر عن وزارة التجارة و ال�صناعة.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  6 /تاريخ  1385/3/22هـ ،وما طر�أ عليه من تعديالت.

املنتجات

املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة.

الأقارب

الزوج �أو الزوجة �أو الأوالد.

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجوز للمكتتبني الأفراد مبوجبه التقدم لالكتتاب العام.

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.

هيئة املحا�سبني

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

طن

وحدة قيا�س للأوزان متثل  1.000كيلوغرام.

الإ�سمنت البورتالندي العادي ()OPC

هو عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت الرمادي وي�ستخدم عادة لأغرا�ض البناء العامة مثل القواعد
والأ�سقف واجلدران.

Ordinary Portland Cement
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امل�صطلح

التعريف

الإ�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت/املقاوم
للكربيتات()SRC

هو عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت الرمادي وي�ستخدم يف الإن�شاءات اخلر�سانية املعر�ضة للت�أثريات
والتفاعالت ال�شديدة وخا�صة الكربيتات ،ويف الغالب حني تكون اخلر�سانة معر�ضة مبا�شرة للرتبة وللمياه
الأر�ضية.

الإ�سمنت البورتالندي البوزالين ()PPC

هو عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت الرمادي حيث ت�ضاف املادة البوزوالنية �إلى الكلنكر �إ�ضافة �إلى
اجلب�س .ويتميز مبقاومته للك�سر خالل الفرتات الزمنية الطويلة مقارنة بالإ�سمنت البورتالندي ،وي�ستخدم يف
جميع �أغرا�ض البناء وال�صبات اخلرا�سانية.

الكلنكر

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

(Compound Annual Growth Rate (CAGR

معدل النمو ال�سنوي املركب.

خامات الزيت الثقيل ()HFO

ي�ستخدم هذا النوع من الوقود لت�شغيل حمطات توليد الكهرباء احلرارية ،ويف ال�صناعات الثقيلة كالتعدين
و�صناعة الإ�سمنت و�صناعة الزجاج لت�أمني الطاقة احلرارية الالزمة لت�شغيلها.

البوزالنا

هي مواد طبيعية �أو �صناعية �سيليكية �أو �ألومينية ،فيها قليل من اخلوا�ص الإ�سمنتية ،كما لها قابلية االحتاد
مع هيدروك�سيد الكال�سيوم يف درجة احلرارة العادية ويف وجود املاء �إذا كانت ناعمة مكونة من مركبات لها
خوا�ص ًا �إ�سمنتية بحيث ال يتعدى املتبقي منها على منخل  45ميكرون  %20بالطريقة الرطبة .

احلجر الطيني ()Marlstone

هو حجر يتكون من خليط من اجلري والطني وال�سيليكا.

الإ�سمنت الأويل

هو الإ�سمنت الذي ُينتج خالل فرتة الت�شغيل التجريبي للم�صنع.

Sulfur Resistant Cement

Portland Pozzolana Cement

Heavy Fuel Oil
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف الإ�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة للإكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة
�أدناه قبل اتخاذ قرار �شراء الأ�سهم املطروحة للإكتتاب ،علما ب�أن املخاطر املبينة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها �شركة �إ�سمنت �أم القرى
"ال�شركة" ،بل �إنه من املمكن وجود عوامل �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل ومن �ش�أنها الت�أثري على عملياتها.
�إن ن�شاط ال�شركة ،والظروف املالية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلبي ًا ب�صورة جوهرية �إذا ما حدثت �أو حتققت �أي من املخاطر التالية التي
ترى �إدارة ال�شركة "الإدارة" حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل حتددها الإدارة �أو ت�صنفها حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية ،لكنها حدثت بالفعل و�أ�صبحت
جوهرية.
ويف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أي خماطر �أخرى مل يت�سن للإدارة �أن حتددها �أو
التي يعتربونها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل �أو جزء من ا�ستثماره
يف �أ�سهم ال�شركة.
 2 22 -2عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها:
 2 22 -22 -2رخصة المحجر:

مبوجب خطاب وزارة البرتول والرثوة املعدنية رقم و 33/129/101/وتاريخ 1433/01/23هـ املوجه ملدير عام �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه ،فقد
مت منح �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه رخ�صة حمجر مواد خام لإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �صناعة الإ�سمنت الأبي�ض من موقع حرة ح�ضن ()1
مبحافظة الطائف مبوجب القرار الوزاري رقم ق 1/وتاريخ 1433/01/01هـ وملدة ثالثني (� )30سنة هجرية �أي �أن الرخ�صة تنتهي بحلول عام 1463هـ ،وكذلك
رخ�صة حمجر مواد خام لإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �صناعة الإ�سمنت البورتالندي من موقع حرة ح�ضن ( )2مبحافظة الطائف مبوجب القرار الوزاري
رقم ق 2/وتاريخ 1433/01/01هـ وملدة ثالثني (� )30سنة هجرية �أي �أن الرخ�صة تنتهي بحلول عام 1463هـ .وقد مت منح الرخ�صتني بناء على قبول �شركة
عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه التفاقية �شروط و�أحكام رخ�صة حمجر مواد خام املرفقة مع كل رخ�صة من الرخ�صتني ،وح�سب ن�ص املادة التا�سعة من تلك
االتفاقية يلتزم املرخ�ص له بت�أ�سي�س �شركة �سعودية م�ساهمة متلك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع الإ�سمنت وي�ساهم املرخ�ص له بن�سبة ( )%50خم�سون يف
املائة من الأ�سهم ويطرح الباقي للإكتتاب العام  .حيث قام ال�شركاء بالتعهد بالتنازل عن حق الأولوية يف الإكتتاب ويتم عندئذ حتويل الرخ�صة لل�شركة امل�ساهمة.
وبنا ًء على هذا ال�شرط مت ت�أ�سي�س هذه ال�شركة و�سيتم نقل الرخ�صتني لها بعد �إكتمال طرح الأ�سهم للإكتتاب واحل�صول على موافقة وزارة البرتول والرثوة
املعدنية� ،إال �أنه يف حال عدم �إمتام نقل الرخ�صتني لل�شركة� ،أو ح�صول �أي ت�أخری يف نقلهما لأي �سبب خارج عن الإرادة� ،أو يف حال عدم موافقة وزارة البرتول
والرثوة املعدنية� ،أو �إذا ما كانت هناك �أیة �أعباء مالیة �أو رهون �أو �أية م�صالح �أخرى مرتبطة بهما ،ف�إن ذلك قد یحد من قدرة ال�شركة على �إ�ستخدام احلقوق
املرتبطة بهاتني الرخ�صتني ،مما �سیكون له ت�أثری �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل.
هذا وقد بد�أت ال�شركة يف الأعمال الإن�شائية لإ�ستغالل الرخ�صة رقم ق 2/وتاريخ 1433/01/01هـ واخلا�صة ب�صناعة الإ�سمنت البورتالندي يف موقع حرة ح�ضن
( )2وبح�سب �شروط الرخ�صة ف�إن على ال�شركة �أن تقدم ما يثبت بدء الإنتاج التجاري لوزارة البرتول والرثوة املعدنية يف غ�ضون �ستة وثالثون (� )36شهر ًا من
تاريخ الرخ�صة وعدم الوفاء مبثل هذا ال�شرط مينح وزارة البرتول والرثوة املعدنية احلق يف �إنهاء الرخ�صة ويف حال مت �إنهاء الرخ�صة ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا
على �أن�شطة ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
�أما فيما يتعلق ب�إ�ستغالل الرخ�صة رقم ق 1/وتاريخ 1433/01/01هـ واخلا�صة ب�صناعة الإ�سمنت الأبي�ض يف موقع حرة ح�ضن ( )1ف�إن ال�شركة �ستعمل على
�إكمال درا�سات اجلدوى الإقت�صادية الالزمة لإ�ستغالل هذه الرخ�صة ،ويف حال �إنتهت درا�سات اجلدوى �إلى عدم جدوى �إ�ستغالل �أو ت�شغيل رخ�صة الإ�سمنت
الأبي�ض ف�إن وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد تقوم ب�إنهاء هذه الرخ�صة .كما �أن من �شروط الرخ�صة �أن تقدم ال�شركة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية ن�سخة
موقعة من عقد �إدارة امل�شروع ( )PMCخالل �شهرين من تاريخ الرخ�صة ون�سخة موقعة من عقد درا�سة الأعمال الهند�سية الأولية والت�صميم ( )FEEDيف
غ�ضون �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الرخ�صة ون�سخ من وثائق تثبت توفر ر�أ�س املال �أو �إكمال و�إنهاء متويل امل�صنع (� )Financial Closureسواء كان ذلك عن
طريق م�ساهمات ر�أ�سمالية من املالك �أو قرو�ض من البنوك �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�صناديق املالية واال�ستثمارية يف غ�ضون �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الرخ�صة ون�سخ
موقعة من عقد الأعمال الهند�سية والإن�شاء ( )EPCيف غ�ضون ع�شرة (� )10أ�شهر من تاريخ الرخ�صة وتقدمي ما يثبت بدء الإنتاج التجاري يف غ�ضون �ستة
وثالثون (� )36شهر ًا من تاريخ الرخ�صة .وحيث �أن ال�شركة �ستعمل على �إكمال درا�سات اجلدوى الإقت�صادية الالزمة لإ�ستغالل هذه الرخ�صة ف�إنها مل ت�ستويف
هذه الإلتزامات وعدم الوفاء ب�أي من هذه ال�شروط مينح وزارة البرتول والرثوة املعدنية احلق يف �إنهاء الرخ�صة ويف حال مت �إنهاء الرخ�صة ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر
�سلب ًا على �أن�شطة ال�شركة �إذ لن تتمكن ال�شركة من �إنتاج الإ�سمنت الأبي�ض يف حال مت �إلغاء رخ�صتها.
مع العلم �أنه وح�سب �شروط الرخ�صتني املذكورتني ف�إن وزارة البرتول والرثوة املعدنية لها احلق يف �إنهاء �أي منهما يف حال الإخالل ب�أي من �شروطهما (ف�ض ًال
راجع ق�سم "املعلومات القانونية" فقرة "رخ�صتي حمجر مواد خام") .ورغم �أن الرخ�صة رقم ق 1/وتاريخ 1433/01/01هـ والرخ�صة رقم ق 2/وتاريخ
1433/01/01هـ قد �صدرتا مبوجب قرارين وزاريني منف�صلني و�شروط منف�صلة �إال �أنه ال يوجد �ضمان على �أن �إنهاء �أحد الرخ�صتني من قبل وزارة البرتول
والرثوة املعدنية لن ي�ؤدي �إلى �إنهاء الرخ�صة الأخرى.
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 2 22 -22 -2التراخيص والتصاريح الرئيسية:

تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح النظامية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�شرف عليها جهات عديدة ،وبالإ�ضافة �إلى حق الإمتياز على الأر�ض ورخ�ص املحجر
املذكورة �أعاله ال�صادرتني من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،ف�إن لدى ال�شركة ترخي�ص �صناعي مبدئي من وزارة التجارة وال�صناعة برقم  22839وتاريخ
1434/05/30هـ ،كما لديها �سجل جتاري من وزارة التجارة وال�صناعة برقم  1010382514وتاريخ 1434/08/28هـ .ويتعني على ال�شركة الإبقاء على هذه
الرتاخي�ص واملوافقات النظامية املالئمة لأن�شطتها واحل�صول على �أي تراخي�ص �أو ت�صاريح �إ�ضافية قد تتطلبها الأنظمة م�ستقب ًال .واملعلوم �أن كل هذه الرتاخي�ص
والت�صاريح حمددة املدة ويجب جتديدها ب�صفة دورية ،كما تن�ص بع�ضها على �شروط ومتطلبات يجب على ال�شركة التقيد بها ،ف�إذا عجزت ال�شركة لأي �سبب
عن جتديد هذه الرتاخي�ص والت�صاريح �أو �إذا مت وقف �أو تعليق �أي منها مما ي�ؤدي �إلى �أن تكون ال�شركة مطالبة بوقف �أو تعليق بع�ض عملياتها ،فقد يرتتب على
ذلك �إنقطاع يف عمليات الت�شغيل والإنتاج �أو تكبد غرامات وتكاليف مالية �إ�ضافية الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أن�شطة ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
 2 22 -22 -2معوقات إنتاجية:

تقوم ال�شركة حالي ًا ببناء م�صنع �إ�سمنت على �أر�ض مرخ�صة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية تبلغ م�ساحتها ( )24.537كم 2يف موقع حرة ح�ضن ( )2مبحافظة
الطائف ،لإنتاج وتوزیع الإ�سمنت البورتالندي ،و�ستتولى ال�شركة ت�شغيل هذا امل�صنع� .إن �إجناز م�صنع بهذا احلجم يف �أوقاته املحددة معر�ض لبع�ض العوامل
اخلارجیة اخلارجة عن �سیطرة ال�شركة ،وی�شمل ذلك جملة من املوافقات املطلوب احل�صول علیها من اجلهات التنظیمیة ،التغیری يف الأنظمة احلكومیة والتزام
مقاويل امل�صنع الرئي�سيني �أو مقاويل الباطن بتنفيذ �إلتزاماتهم املتفق عليها يف مواعيدها املحددة� .إن حدوث مثل هذه العوامل �سي�ؤدي �إلى ت�أخري بدء �إنتاج
ال�شركة مما قد ي�ؤدي �إلى تكبدها خ�سائر وتبعات مادية ،و�سي�ؤثر على ن�شاط ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلیة ونتائج عملیاتها و�أو�ضاعها املالیة �أو �سعر �سهمها .وال یوجد
ت�أكید �أو �ضمان على �أن �أعمال ال�شركة لن تتعر�ض للتعطیل �أو الإعاقة �أو تت�أثر مادی ًا عند حدوث �أي من تلك العوامل.
 2 22 -22 -2مخاطر تشغيل المصنع:

�إن ت�شغیل م�صنع بهذا احلجم معر�ض ملخاطر ت�شغیلیة كبریة تكون م�صاحبة عادة لل�شركات ال�صناعیة مبا يف ذلك احلوادث ال�صناعیة ،الأحوال املناخیة غری
الإعتیادیة �أو غری املتوقعة ،وخماطر �أخرى بیئیة .وقد تعاين ال�شركة وعملیاتها من �أي �أحداث قوة قاهرة �أخرى مثل الكوارث الطبیعیة �أو توقف خطوط الإنتاج �أو
ت�أخر ت�سلیم طلبیات �أو معدات �أو تعطل وعدم �إ�ستالم قطع غیار ملعدات الإنتاج وتولید الطاقة واملیاه و�أجهزة احلا�سب الآيل .وهذه املخاطر والأحداث لو متت كلها
�أو بع�ضها �ستلحق بال�شركة �أ�ضرار ًا كبریة� ،أو �ست�ؤدي �إلى ت�أخري بدء �إنتاجها �أو �إنقطاعه وتخل بقدرة ال�شركة على تورید منتجاتها .كما �أن خطوط �إنتاج الإ�سمنت
تعد من اخلطوط ال�صناعية التي تعمل بطريقة ت�سل�سلية بني وحدات الإنتاج للح�صول على املنتج النهائي و�إن �أي توقف لأي وحدة من وحدات الإنتاج قد ي�ؤدي �إلى
توقف خط الإنتاج بالكامل �إلى �أن يتم �إ�صالح الوحدة املتعطلة ،مما قد ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة خ�سائر وتبعات مادية.
 2 22 -22 -2مخاطر عدم توفر األیدي العاملة:

�إن بناء وتركيب امل�صنع بالإ�ضافة �إلى ت�شغيله يتطلب توفري عدد كبري من الأيدي العاملة ،ويف حال حدوث نق�ص �أو ت�أخر يف �إ�صدار ت�أ�شريات للأيدي العاملة لأي
�سبب كان �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �إمتام عملية بناء امل�صنع وعلى الإنتاج مما �سوف يكون له اثر �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة.
 2 22 -22 -2مخاطر عدم التزام موظفي الشركة بأنظمة األمن والسالمة:

�إن وقوع خط�أ �أو عدم التزام موظفي ال�شركة ب�أنظمة الأمن وال�سالمة قد ي�ؤدي �إلى كوارث �صناعية �أو ب�شرية ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة كما �أن حدوث مثل
هذه الكوارث قد يكبد ال�شركة مبالغ مالية كبرية والذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضعها املايل وعلى �سعر ال�سهم� .إن العمل يف القطاع ال�صناعي دائم ًا ما يكون حمفوف ًا
باملخاطر ومعر�ض ًا لوجود حوادث و�إ�صابات وحرائق يف �أي وقت والتي قد ت�ؤثر على امل�صنع �أو على العاملني فيه� .إن مثل هذه احلوادث والإ�صابات كفيل بتكبيد
ال�شركة خ�سائر مالية كبرية يف حال مل يكن ذلك مغطى بالت�أمني.
 2 22 -22 -2اإلدارة والموظفين المؤهلين:

تعتمد ال�شركة على �إدارة تنفيذية لديها خربات �إدارية طويلة يف جمال عمل ال�شركة ،والتي تلعب دورا كبريا يف تطبيق �سيا�سة ال�شركة اال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف
جناح �أعمال ال�شركة وحتقيق تطلعاتها امل�ستقبلية .نظرا حلداثة ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�إنها ب�صدد �إ�ستقطاب الكفاءات امل�ؤهلة لتويل �أعمال ال�شركة ،مع ذلك ال يوجد
�ضمان متعلق بقدرة ال�شركة على �إ�ستقطابهم �أو املحافظة عليهم .وعليه فقد تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي يف حالة فقدان
موظفیها الرئی�سینی على املدى القریب واملتو�سط� ،أو �إذا مل تتمكن من جذب موظفني ذوي كفاءات عالية وخربات جيدة وتدريب بدالء على نف�س الدرجة من
الت�أهيل .كما ال میكن لل�شركة �إعطاء �أي ت�أكید ب�أنها �سوف جتد بدالء م�ؤهلنی له�ؤالء املوظفنی يف الوقت املحدد �أو �أن جتتذب وحتتفظ مبوظفنی م�ؤهلنی عندما تن�ش�أ
احلاجة �إلیهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن املناف�سة عالیة يف ال�سوق على �إ�ستقطاب املوظفنی امل�ؤهلنی الذین یتمتعون باخلربة املطلوبة نظر ًا لندرة الأفراد امل�ؤهلنی،
ومن �أجل املحافظة على العنا�صر املتمر�سة وامل�ؤهلة فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى تقدمی رواتب �أعلى وممیزات �إ�ضافیة مما قد ي�ؤثر على الو�ضع املايل لل�شركة.

5

 2 22 -22 -2عدم وجود عمليات وتاريخ تشغيلي سابق:

ال متتلك ال�شركة عمليات �سابقة ولي�س لديها تاريخ ت�شغيلي �سابق ،ومل ي�سبق لها �أن حققت �أي �إيرادات مالية قبل هذا الطرح .لذلك ف�إن ال�شركة� ،ش�أنها �ش�أن
�أي �شركة �أخرى يف مراحل الت�أ�سی�س الأولى والتي يكون لها خماطر جتاریة ومالیة كربى ،وحتتاج �إلى �إن�شاء الإجراءات الت�شغیلیة الفعالة وغریها من الإجراءات
واخلطوات الداخلیة الالزمة ملزاولة �أن�شطتها بال�شكل ال�سلیم واملخطط له .وقد تتكبد خ�سائر كبرية ب�سبب عدم وجود تلك اخلربات الت�شغيلية واملمار�سة التجارية،
خا�صة يف ظل وجود مناف�سني �آخرين يف ال�سوق لديهم خربات �أف�ضل يف قطاع الإ�سمنت .كما �أن ت�شغيل م�صنع جديد بهذا احلجم يحتوي على خماطر عدة ومنها
عدم وجود خربة كافية لدى املوظفني لإدارة وت�شغيل خطوط الإنتاج �أو �إدارة املخزون �أو التعامل مع احلاالت الطارئة �أو توفري املواد الأولية ب�شكل منتظم وغري
منقطع� .إن حدوث مثل هذه العوائق �أو �أي عوائق �أخرى ت�صاحب ت�شغيل امل�صنع قد ت�ؤدي �إلى ت�أخر الإنتاج وتكلف ال�شركة خ�سائر مالية.
 2 22 -22 -2عدم وجود قاعدة عمالء للشركة:

مبا �أن ال�شركة مل تبد�أ الت�شغيل والإنتاج بعد ،ف�إنه لي�س لديها �أي قاعدة عمالء حالية .ولذلك ف�إنه لكي یت�سنى لل�شركة املناف�سة بنجاح يف �سوق اململكة ،ف�إنه یتعنی
علیها بعد �أن تبد�أ الإنتاج �أن تقوم ببناء قاعدة عمالء كبرية من خالل �إقامة عالقات جیدة مع العمالء املحتملني ،وتقدمي اخلدمات والت�سهيالت لهم� .إن �إخفاق
ال�شركة يف بناء هذه القاعدة املهمة �أثناء فرتة كفاءة الإنتاج العالیة ،قد ی�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملیاتها
 2 2 2 -22 -2إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام:

تعتمد �شركات الإ�سمنت ب�شكل �أ�سا�سي على مادة احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) يف �إنتاجها كما حتتاج �أي�ض ًا �إلى توفري �إمدادات كافية من مادة
اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام .يتوفر يف موقع امل�صنع يف حرة ح�ضن ( )2بقرية ر�ضوان يف حمافظة الطائف مادة احلجر
اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) ولكن يف حال ن�ضوب هذه الكميات �أو يف حال مواجهة ال�شركة لعوائق متنعها من ا�ستخراج هذه املواد من باطن الأر�ض قد
ت�ضطر ال�شركة للبحث عن م�صادر �أخرى لت�أمني هذه املواد وهو الأمر الذي �سوف يرفع تكلفة الإنتاج ب�شكل كبري مما �سوف ي�ؤدي �إلى تقلي�ص هام�ش الربح لل�شركة
�أو تكبيدها خ�سائر ت�شغيلة جتعلها عاجزة عن املناف�سة يف ال�سوق.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�شركة �سوف تقوم بتوريد مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام املطلوبة ل�صناعة الإ�سمنت من مناطق
خمتلفة وبعيده عن موقع امل�صنع وهو الأمر الذي �سوف يكبد ال�شركة تكلفة �أعلى لنقل هذه املواد بالإ�ضافة �إلى خماطره كبرية يف حال �إنقطاع �أي من هذه املواد
لأ�سباب تتعلق بالنقل �أو الإمداد �أو �أي ا�سباب �أخرى قد يعطل �إنتاج امل�صنع ويلحق خ�سائر مالية على ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "ال�شركة" فقرة " توفر املواد
اخلام").
كما تعتمد ال�شركة على الوقود بكافة �أنواعه كالديزل ،البنزين ،والغاز .كما ی�ستهلك ن�شاط ت�صنیع الإ�سمنت ،كمیات كبریة من الطاقة ،التي متثل جزء ًا كبری ًا
من تكالیف الإنتاج والتي يعترب ت�أمينها غري م�ضمون بالإ�ضافة �إلى �أن �أ�سعارها عر�ضة للتفاوت �إلى حد كبري ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة مل توقع �أي �إتفاقية
بخ�صو�ص �إن�شاء حمطة توليد كهرباء لتغذية امل�صنع بالطاقة الالزمة� .إن عدم �إمداد امل�صنع بالطاقة الكافية �أو الت�أخر يف �إمداد الطاقة للم�صنع كفيل بتعطيل
الإنتاج وتكبيد ال�شركة خ�سائر مالية كبرية.
�إن �أ�سعار املواد اخلام والطاقة املطلوبة لأعمال ال�شركة قابله للإرتفاع من وقت لآخر �سواء كان ذلك ب�سبب �إجراءات حكومیة تتعلق برفع الر�سوم املفرو�ضة �أو
بفر�ض ر�سوم جديدة على ا�ستخراج املواد اخلام �أو ب�سبب �إرتفاع �أ�سعار موردي املواد اخلام �أو الوقود .ورغم �أن �شركة الزيت العربية ال�سعودية "�أرامكو ال�سعودية"
كانت وما زالت املورد الوحيد للوقود جلميع م�صانع الإ�سمنت يف اململكة� ،إال �أنه ال يوجد �أي ت�أكيد من ال�شركة ب�أن �أرامكو ال�سعودية �سوف تقوم بتخ�صي�ص الكمية
الالزمة لت�شغيل امل�صنع من الوقود ،ومل يتم حتى الآن توقيع �أي اتفاقية مع �شركة �أرامكو ال�سعودية بخ�صو�ص تزويد امل�صنع بالوقود.
لذلك ف�إنه �إذا مل ت�ستطع ال�شركة لأي �سبب احل�صول على الإمدادات الكافية من املواد اخلام �أو الوقود �أو الطاقة الكهربائية يف الوقت املنا�سب �أو ب�شروط مقبولة
من الناحية التجارية� ،أو يف حالة حدوث انقطاعات �أو ت�أخریات يف تورید تلك املواد� ،أو �إذا كانت هناك زيادات كبرية يف تكلفة هذه الإمدادات� ،أو تعر�ض املوردین
الذین تعاقدت معهم ال�شركة �إلى نق�ص يف املواد �أو م�شاكل ت�شغیلیة ،ف�إنه لی�س هناك ت�أكید ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على �إیجاد موردین بدالء منا�سبنی قادرین
على تورید املواد اخلام �أو الوقود بالكمیات املطلوبة �أو ب�أ�سعار مقبولة لدى ال�شركة مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وبدرجة كبرية على �أن�شطتها ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2تذبذب أسعار المواد األولیة:

�إن تكلفة املواد اخلام متثل جزء ًا هام ًا من تكالیف الإنتاج لل�شركة ،و�سوف تقوم ال�شركة بدفع مقابل مايل لوزارة البرتول والرثوة املعدنية لإ�ستغالل املواد اخلام
امل�ستخرجة من املحاجر متثل حالي ًا ( )2.25ريال لكل طن ،كما �أن ال�شركة �سوف تقوم بتوريد مواد �أولية �أخرى مثل مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت
وغريها من املواد اخلام الالزمة لإنتاج الإ�سمنت .وال ت�ضمن ال�شركة زيادة املقابل املايل املفرو�ض من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف �أي وقت كما �أنها ال
ت�ضمن ا�ستقرار ا�سعار املواد الأولية الآخرى� .إن �أي زيادة يف �أ�سعار املواد الأولية �سوف ي�ؤدي �إلى زیادة يف التكلفة الإنتاجیة والذي �سوف يقلل من ربحية ال�شركة.
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 2 2 2 -22 -2تكاليف األعمال الهندسية والمشتريات واألعمال اإلنشائية:

قامت ال�شركة يف 2013/03/15م برت�سیة بناء م�صنع جديد للإ�سمنت ب�سعة  6.000طن من الكلنكر يومي ًا على كل من �شركة تياجنني لت�صميم �صناعة الإ�سمنت
ومركز الأبحاث املحدودة وعلى الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية وهما �شركتني دوليتني لهما خربات طويلة يف هذا املجال .كال العقدين مدتهما � 30شهر ًا
من تاريخ توقيع العقد يف �شهر مايو 2013م وبقيمة �إجمالية قدرها  214.150.000دوالر امريكي ( 803.062.500ريال �سعودي) .كما �أن ال�شركة تنوي توقيع
عقد مع �أحدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة لإن�شاء حمطة توليد كهرباء لتغذية امل�صنع بالطاقة الالزمة (كما مت ذكره يف فقرة "�إمداد الطاقة واملواد اخلام"
من هذا الق�سم) ،لكنها مل توقع بعد �أي �إتفاقية بهذا اخل�صو�ص .وجتدر الإ�شارة ب�أنه لي�س هناك ثمة ت�أكید ب�أن �أداء تلك ال�شركات �سیتوافق مع العقود املتعلقة
بها� ،أو �أن امل�شروع لن یخ�ضع مل�شاكل غری متوقعة وزیادات يف التكلفة وت�أخریات� ،سواء كانت تلك امل�شاكل والتكالیف والت�أخریات ناجمة عن مقاويل امل�شروعني،
�أو عن �أطراف خارجیة� ،أو ب�سبب التغیریات التي تطلبها ال�شركة .ويف حالة ظهور تلك امل�شاكل �أو التكالیف �أو الت�أخریات ،فقد یكون لها �أثر ًا �سلبی ًا هام ًا يف ن�شاط
ال�شركة ونتائج عملیاتها و�أو�ضاعها املالیة.
 2 2 2 -22 -2مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات:

يتوقف الأداء امل�ستقبلي لل�شركة على قدرتها على �إكت�ساب ح�صة �سوقية واحلفاظ على ح�صتها يف ال�سوق وزيادتها من خالل التو�سع يف توزيع منتجاتها� .إن
انخفا�ض الطلب على منتجات ال�شركة لأي �سبب من الأ�سباب من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عمليات ال�شركة.
كذلك يتوقف هذا الأداء على مقدرة ال�شركة على املحافظة على ربحيتها من خالل املحافظة على �أ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتويل �أي زيادة يف تكاليف
الإنتاج �إلى عمالئها من خالل رفع �أ�سعار املنتجات ،وهذا �أمر غري م�ضمون لأن ال�سعر النهائي الذي ميكن �أن حت�صل عليه ال�شركة ملنتجاتها يعتمد على العر�ض
والطلب يف ال�سوق املحلي وهو �أمر يخرج عن �سيطرة ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2مخاطر متعلقة بجودة المنتجات:

من املعروف �أن جودة منتجات �أي �شركة تعترب �أمر ًا بالغ الأهمية لنجاح �أعمالها .وتعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة الذي بدوره يعتمد على
عدد من العوامل ،منها ت�صميم النظام وبرنامج التدريب على �ضبط اجلودة و�ضمان التزام املوظفني ب�سيا�سات ومعايري �ضبط اجلودة.
�إن �أي ف�شل يف املحافظة على فعالية نظام مراقبة اجلودة ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إنتاج منتجات متدنية امل�ستوى �أو ال ت�صل �إلى م�ستوى اجلودة املطلوب ،وهذا بدوره قد
ي�ؤثر على �سمعة ال�شركة ب�شكل كبري ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها وو�ضعها املايل .كما �أنه قد حتدث بع�ض الأعطال �أو احلوادث التي ت�ؤدي �إلى
عیوب يف جودة املنتج .وهذه العيوب لو وجدت �سيكون لها نتائج �سلبية كبرية على �سمعة ال�شركة و�أن�شطتها وو�ضعها املايل ونتائج عملیاتها كذلك.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن �أخطاء املوظفني �أثناء العمل يف امل�صنع �أمر حمتمل ،ومثل هذه الأخطاء قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على جودة منتجات امل�صنع والذي قد ي�ؤدي
�إلى فر�ض عقوبات �أو التزامات مالية على ال�شركة �أو ي�سبب �ضرر ًا ل�سمعتها .وحيث �أن ال�شركة قد ال ت�ستطيع 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 -2مخاطر اإلنتاج المفرط:

قد تقوم ال�شركة بزيادة الإنتاج يف امل�صنع بعد ت�شغيله عن احلد الأق�صى لل�سعة املحددة ،مما ي�ساهم يف رفع تكاليف ال�صيانة وقطع غيار املعدات وعدم القدرة
على ت�صريف هذا الإنتاج الفائ�ض ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى �إ�ضطرار ال�شركة �إلى تخفي�ض ال�سعر ب�سبب زيادة العر�ض عن الطلب� ،أو توقف �أعمال ال�شركة حتى
يتم توزيع هذا الفائ�ض ،عالوة على حتمل ال�شركة لتكاليف �أعلى للتخزين بالإ�ضافة �إلى دفع املقابل املايل لوزارة البرتول والرثوة املعدنية لإ�ستغالل خام احلجر
اجلريي والبالغ حالي ًا  2.25ريال لكل طن .وجتدر الإ�شارة ب�أن �شروط رخ�صتي املحجر ن�صت على �أنه اليجوز �أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية مل�صنع الإ�سمنت
امل�ستفيد من الرخ�صة مليوين طن �سنوي ًا ،ويف حال خمالفة هذا ال�شرط من قبل ال�شركة قد تفر�ض الوزارة غرامات مالية على ال�شركة بالإ�ضافة �إلى املقابل املايل
املفرو�ض على �إ�ستغالل خام احلجر اجلريي والبالغ حالي ًا  2.25ريال لكل طن ،مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على انتاج امل�صنع وعلى و�ضع ال�شركة املايل.
 2 2 2 -22 -2شبكات التوزيع:

تنوي ال�شركة الإعتماد على �شبكة توزيع املعتمده منها لبيع منتجاتها ،وقد ال يلتزم موزعي ال�شركة باملعايري املحددة لبيع منتجات ال�شركة مما قد ي�ؤثر على مبيعات
ال�شركة .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن ال�شركات املناف�سة قد تقدم ملوزعي ال�شركة عرو�ض ًا �أف�ضل مما تقدمه لهم ال�شركة ،مما ي�ؤدي �إلى �إن�سحاب ه�ؤالء املوزعني من
توزيع منتجات ال�شركة وترويج منتجات ال�شركات املناف�سة الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى �إنخفا�ض مبيعات ال�شركة مما ي�ؤثر �سلب ًا على ربحيتها.
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 2 2 2 -22 -2مخاطر النقل:

�إن ال�شركة ال متتلك �أي �شاحنات نقل خا�صة بها وذلك لنقل الإ�سمنت الذي تنتجه ،ولذلك ف�إن ال�شركة قد تتفق مع �شركات خارجية لنقل وتو�صيل منتجاتها وذلك
على �أن يتم بعد البدء يف الإنتاج� ،أو قد تقوم ال�شركة بتقدمي خ�صومات ت�شجيعية يف الأ�سعار على عمالئها وذلك �شريطة على �أن يقوموا العمالء ب�أنف�سهم ب�إ�ستالم
الإ�سمنت من م�صانع ال�شركة مبا�شرة .علما ب�أنه يف حالة �إعتذار عمالء ال�شركة من ا�ستالم الإ�سمنت مبا�شرة من موقعها� ،أو يف حال حدوث خالف �أو عدم
اتفاق بني ال�شركة و�شركات النقل� ،أو �إ�ضطرار ال�شركة لتقدمي خ�صومات ت�شجيعية ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل و�أرباحها.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�شركة �سوف تقوم بتوريد مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام املطلوبة ل�صناعة الإ�سمنت من مناطق
خمتلفة وبعيده عن موقع امل�صنع وهو الأمر الذي �سوف يكبد ال�شركة تكلفة �أعلى لنقل هذه املواد بالإ�ضافة �إلى خماطره كبرية يف حال �إنقطاع �أي من هذه املواد
لأ�سباب تتعلق بالنقل �أو الإمداد �أو �أي ا�سباب �أخرى مما قد يعطل �إنتاج امل�صنع ويلحق خ�سائر مالية على ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2السعودة و برنامج نطاقات:

يعترب الإلتزام مبتطلبات ال�سعودة يف اململكة العربیة ال�سعودیة توجه ًا حكومي ًا یلزم جميع ال�شركات العاملة يف اململكة بتعيني عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني
�ضمن طاقم موظفيها .وتلزم وزارة العمل ال�سعودية جميع ال�شركات احل�صول على �شهادة بذلك من الوزارة وفق ًا لتعمیم الوزارة ال�صادر بتاریخ 1423/5/1هـ
املوافق 2002/07/10م .وال ي�ستبعد �أن تقرر وزارة العمل فر�ض �سیا�سات �سعودة �أكرث �شدة يف امل�ستقبل.
وللح�صول على �شهادة ال�سعودة يتعني �أن تكون ن�سبة ال�سعودة وفق ًا للن�سبة املطلوبة من قبل وزارة العمل .ويف مقابل احل�صول على هذه ال�شهادة ی�سمح لل�شركة
بنقل كفاالت العاملنی غری ال�سعودینی �إلیها ،وا�ستقدام املزید منهم� .أما يف حالة عدم احل�صول عليها ف�إن وزارة العمل تقوم حالي ًا بفر�ض �سیا�سات �أكرث �صرامة
فیما یخت�ص بن�سبة ال�سعودة املطلوبة وعقوبة عدم الإلتزام بها ،مثل �إیقاف �إ�صدار ت�أ�شریات للعمالة الالزمة لل�شركة �أو االمتناع عن �إ�صدار املوافقات الالزمة
لنقل كفاالت العاملنی لدى ال�شركة �أو منع ا�شرتاك ال�شركة يف املناق�صات احلكومية �أو احل�صول على قرو�ض حكومیة ،مما ی�ؤثر على �أعمال ال�شركة ونتائجها
املالیة ومركزها املايل ب�شكل �سلبي.
وقد �أطلقت م�ؤخر ًا وزارة العمل برنامج "نطاقات" لتحفيز املن�ش�آت على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة .مبا معناه ا�ستبدال العمالة الوافدة بعمالة �سعودية
وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد ،ونوعية من حيث املهن والقطاعات .تعتمد فكرة الربنامج الأ�سا�سية على ت�صنيف املن�ش�آت �إلى �أربع درجات
(�أحمر�/أ�صفر�/أخ�ضر/ممتازة) ح�سب تفاوتها يف مقدار توطينها للوظائف بحيث تكون املن�ش�آت الأقل توطين ًا يف الدرجتني احلمراء وال�صفراء بينما ت�صنف
املن�ش�آت الأعلى توطين ًا يف الدرجتني اخل�ضراء واملمتازة ،علما ب�أن تقييم املن�ش�أة يتم من خالل حتديد ن�سبة املوظفني ال�سعوديني مقابل املوظفني غري ال�سعوديني.
�إن توجه ال�شركة لتعيني املزيد من املوظفني والعمال قبل بداية الإنتاج ،و�صعوبة احل�صول على موظفني وعمال �سعوديني لديهم خربة يف جمال الأن�شطة التي
متار�سها ال�شركة قد ي�ؤديان �إلى خف�ض ن�سبة ال�سعودة لن�سبة �أقل من النطاق الأخ�ضر ،حيث ال يوجد �أي �ضمانات لتحقيق ال�شركة الن�سبة املطلوبة يف ال�سعودة،
الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة ونتائج �أعمالهما ويجعلها عر�ضة لإيقاف �إ�صدار ت�أ�شريات العمالة الالزمة وعدم جتديد رخ�ص العمل لل�شركة
واحلرمان من اخلدمات التي توفرها وزارة العمل ومكاتبها .وقد تت�أثر �أعمال ال�شركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم متكنها من ت�أمني العمالة الالزمة لل�شركة
�سواء من ال�سوق املحلية �أو عن طريق اال�ستقدام ومنع ا�شرتاكها يف املناق�صات احلكومية وعدم منحها قرو�ض ًا �أو حوافز حكومية �أخرى.
عالوة على ذلك ،تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�شركات التي حتمل ترخي�ص حمجر ب�أن ت�ستخدم يف عملياتها وم�صانعها موظفني �سعوديني وفق ًا للأنظمة
املعمول بها و�أن تقدم برناجم ًا لتدريب وت�أهيل ال�سعوديني توافق عليه الوزارة ،على �أن ال تقل ن�سبتهم عن  %40من عدد العمالة لديها يف نهاية ال�سنة الأولى من
بدء الإنتاج ومن ثم تزداد هذه الن�سبة بحيث ال تقل عن  %80بعد �أربع �سنوات من ت�شغيل امل�صنع واملحجر .ويعد حامل الرخ�صة برناجم ًا نظري ًا وعملي ًا لتدريب
ال�سعوديني توافق عليه الوزارة .ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على الإلتزام ب�شروط و�أحكام وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،ف�إنه يحق للوزارة �إلغاء ترخي�ص املحجر
املمنوح الأمر الذي قد ي�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف مزاولة ن�شاطها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر رأس المال والتمويل:

�إن اال�ستثمار يف �صناعة الإ�سمنت يتطلب مبالغ كبرية لبناء م�صنع الإ�سمنت و�شراء معدات الإنتاج احلديثة وا�ستقطاب اخلربات الفنية والإدارية وتطوير تكنولوجيا
جديدة لإ�ستخدامها يف عمليات الت�صنيع .وال�شركة تنوي �إ�ستخدام ر�أ�س مالها احلايل و�صايف متح�صالت الإكتتاب لتمويل نفقات ال�شركة املذكورة وخطط تنمية
�أعمالها ،كما �أن ال�شركة ت�سعى للح�صول على متويالت �إ�ضافية من خالل �إبرام عقود ت�سهيالت وقرو�ض مع بنوك حملية ومع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
كما ال يوجد �أي �ضمانات �أو ت�أكيدات ب�أن ال�شركة �سوف ت�ستطيع ت�أمني التمويل الكايف يف الوقت املنا�سب �أو ب�شروط مواتية �أو مقبولة لها ويف حال �إبرام ال�شركة
لعقود ت�سهيالت �أو قرو�ض ف�إنه ال يوجد �أي �ضمانات على �أن ال�شركة لن تتعرث يف �سداد هذه الديون �أو �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على الوفاء بكل التزاماتها
التعاقدية جتاه املقر�ضني� .إن �أي تعرث يف �سداد ديون ال�شركة او عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية لل�شركة قد ي�ؤثر على ملكية ال�شركة لكافة ا�صولها يف حال مت
االتفاق على رهن الأ�صول للمقر�ض� .إن �أي تعرث يف �سداد ديون ال�شركة �أو �أي ت�أثري على ملكية ال�شركة لأ�صولها �سوف يكون له خطر مبا�شر على �إنتاج ال�شركة وعلى
و�ضعها املايل .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة �ستعتمد على الإقرتا�ض ب�شكل رئي�سي لتمويل بناء امل�صنع حيث قدرت �إجمايل املبالغ التي تنوي ال�شركة �إقرتا�ضها
بـ  739.067.058ريال �سعودي ،وهو ما ميثل  %57.3من �إجمايل تكلفة امل�صنع.

8

 2 2 2 -22 -2توفر التمويل اإلضافي مستقب ً
ال:

قد حتتاج ال�شركة م�ستقب ًال �إلى مزيد من التمويالت بالإ�ضافة �إلى التمويل اخلا�ص ب�إن�شاء امل�صنع وذلك للإ�ستمرار يف �أعمالها �أو لتحقيق بع�ض التو�سع يف قاعدة
عملیاتها لكي تتطور ال�شركة تبع ًا لقرارات جمل�س �إدارتها وتبقى يف و�ضع مناف�س ،ولكن هذه التمويالت الإ�ضافية قد ال تتوفر �أو تتوفر ولكن ب�شروط غری مواتیة �أو
يف وقت غري منا�سب مما ي�ؤثر على الو�ضع املايل لل�شركة.
 2 2 2 -22 -2التأمين ضد المخاطر:

�ستقوم ال�شركة م�ستقب ًال بتوقيع عدد من بوال�ص الت�أمنی التي ترى �أنها كافیة لتغطیة املخاطر التي قد تتعر�ض لها ،وقد حتتوي تلك البوال�ص على بع�ض القيود
�أو اال�ستثناءات� ،أو قد ال ت�شتمل على ت�أمني �شامل عن كل املخاطر املحتملة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة نتيجة عملها .لذا ف�إنه �إذا تعر�ضت ال�شركة ملخاطر غري
م�ؤمن عليها �أو خماطر لي�س م�ؤمن عليها بالقدر الكايف فقد يزيد ذلك من التكاليف الت�شغيلية مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة و �أعمالها امل�ستقبلية ونتائج
عملياتها وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.
كذلك ف�إن هناك �أنواع معينة من املخاطر التي قد تكون غري قابلة للت�أمني� ،أو الأعمال التي قد ت�ؤدي �إلى وقوع خ�سائر قد ال تعو�ض متام ًا من تعوي�ضات الت�أمني
كحاالت احلرب والكوارث الطبيعية .ويف هذه الظروف ،ف�إن تعوي�ضات الت�أمني قد ال تكون كافية لإ�ستعادة الو�ضع املايل لل�شركة فيما يتعلق بخ�سارة ر�أ�س املال
امل�ستثمر وخ�سائر العائدات �أو التكاليف الإ�ضافية لإ�صالح املمتلكات املت�ضررة ،وال�شركة ال ميكنها �أن تقدم �أي �ضمانات ب�أن اخل�سائر املادية التي ت�ؤثر على ال�شركة
لن تتجاوز مبلغ تعوي�ضات الت�أمني .وقد ت�صبح ال�شركة عر�ضة للم�ساءلة عن خماطر التلوث �أو املخاطر الأخرى ،والتي ال يكون لدى ال�شركة ت�أمني �ضدها ب�شكل
كاف �أو على الإطالق �أو ال ميكنها توفري الت�أمني لها مما قد تكون معه ال�شركة م�ضطرة لدفع مبالغ مالية كبرية ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة املايل.
 2 2 2 -22 -2تسجيل العالمة التجارية:

قامت ال�شركة بت�صمیم �شعار یعك�س طموحها و�سیا�ستها امل�ستقبلیة ،وقد مت بتقدمي طلب ت�سجيل عالمتها التجارية �إلى وزارة التجارة وال�صناعة برقم 143413200
وبتاريخ  1434/10/21وقد مت املوافقة املبدئية على الطلب ومت ن�شره بتاريخ 1434/11/11هـ ولكن خالل فرتة الن�شر النظامية مت تقدمي اعرتا�ض على طلب
ت�سجيل عالمة ال�شركة وال يزال الإعرتا�ض منظور �أمام ديوان املظامل حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن مثل هذه الدعوى تكون يف مواجهة
وزارة التجارة وال�صناعة ولكن قد ترى ال�شركة التدخل يف الدعوى �إذا ر�أت �أن يف ذلك م�صلحة لها� .إن عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة
وال�صناعة النهائية على ت�سجيل العالمة التجارية� ،أو يف بع�ض احلاالت ،احلاجة لإتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة يف
امل�ستقبل مع العلم ب�أن ال�شركة مل تبد�أ االنتاج بعد مما يجعلها ال تعتمد حاليا على عالمتها التجارية.
 2 2 2 -22 -2مخاطر تقنية:

ت�شهد �صناعة الإ�سمنت تطور ًا م�ستمر ًا يف املجال التقني ،وبالتحديد التطور يف جمال العمليات وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر على م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق املحلي.
لقد �أدى التقدم التقني �إلى ظهور عدد من الأ�ساليب احلديثة يف العمليات الإنتاجية املت�سمة بالتكلفة املنخف�ضة ن�سبي ًا� ،إ�ضافة �إلى ذلك فانه من املمكن �أن يتم
تطوير �أو حت�سني تقنيات جديدة �أخرى يف امل�ستقبل ،ويف هذه احلالة ف�إنه من املحتمل �أن ت�صبح واحدة �أو �أكرث من تقنيات الإنتاج التي ت�ستخدمها ال�شركة حالي ًا
يف �أعمالها �أقل �أداء �أو قدمية يف وقت من الأوقات يف امل�ستقبل مقارنة بتلك التقنيات احلديثة مما قد ي�ؤثر �سلبا ً وب�صورة جوهرية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
عالوة على ذلك ،تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�شركات التي حتمل ترخي�ص حمجر ،على ا�ستخدام �أحدث التقنيات املطبقة عاملي ًا يف �صناعة الإ�سمنت
ذات الكفاءة العالية التي ت�ؤدي الى اال�ستخدام الأمثل للوقود بحيث ال تتجاوز كمية الطاقة امل�ستخدمة يف كل م�شروع  3ماليني وحدة حرارية بريطانية/طن من
الإ�سمنت وذلك با�ستخدام زيت اخلام �أو زيت الوقود الثقيل ح�سب نوع الوقود املتاح والطاقة الإنتاجية املرخ�صة للم�شروع ،مع مراعاة ا�ستخدام املراوح وامل�ضخات
(ال�ضواغط) ذات الكفاءة العالية .ويف حالة قيام امل�صنع ب�إنتاج الطاقة الكهربائية لال�ستخدام الذاتي ،فعليه الإلتزام ب�إ�ستخدام مولدات كهربائية عالية الكفاءة
ال تقل كفاءة توليد الطاقة فيها عن  %40ح�سب �أحدث التقنيات امل�ستخدمة يف اململكة والإ�ستفادة من الطاقة احلرارية املهدرة داخل امل�صنع .ويف حال عدم قدرة
ال�شركة على الإلتزام بال�شروط والأحكام التقنية لوزارة البرتول والرثوة املعدنية ،ف�إنه يحق للوزارة �إلغاء ترخي�ص املحجر املمنوح مما �سي�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على
قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار يف مزاولة ن�شاطها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر األعطال الفنية وتوقف اإلنتاج:

�إن م�صنع بهذا احلجم معر�ض لتوقف مفاجئ وغري جمدول خلطوط �إنتاجه ب�سبب �أي عطل فني قد يحدث خلطوط �إنتاجه والذي �إذا حدث لفرتة طويلة �سي�ؤدي
�إلى فقدان ن�سبة كبرية من الإنتاج وعدم ت�سليم الطلبات يف مواعيدها مما �سي�ؤثر على نتائج ال�شركة.
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 2 2 2 -22 -2الحوادث واإلصابات:

�إن العمل يف القطاع ال�صناعي دائم ًا ما يكون حمفوف ًا باملخاطر ومعر�ض ًا لوجود حوادث و�إ�صابات وحرائق يف �أي وقت والتي قد ت�ؤثر على امل�صنع �أو على العاملني
فيه� .إن مثل هذه احلوادث والإ�صابات كفيل بتكبيد ال�شركة خ�سائر مالية كبرية يف حال مل يكن ذلك مغطى بالت�أمني.
 2 2 2 -22 -2الدعاوي القضائية:

�إن طبيعة عمل ال�شركة ي�سلتزم الدخول يف عقود كثرية مع اطراف عدة داخل وخارج اململكة ،و�أي نزاع قد ين�ش�أ بخ�صو�ص تنفيذ هذه العقود قد يحال �إلى اجلهة
الق�ضائية املخت�صة للف�صل فيه الأمر الذي قد يعطل �أعمال ال�شركة ويكبدها م�صاريف �إ�ضافية ت�ؤثر �سلب ًا على نتائجها املالية.
 2 2 2 -22 -2مخاطر عدم إبرام بعض العقود الرئيسية:

�إن اعمال ال�شركة تتطلب وب�شكل رئي�سي وجود حمطة لتوليد الطاقة ومعدات تعدين و�سكن ملوظفي ال�شركة بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء الطرق الالزمة للو�صول �إلى موقع
امل�صنع وحيث �أن ال�شركة مل تقم حتى الآن بتوقيع �أي عقد للقيام بهذه بالأعمال وال يوجد ت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على �إيجاد املقاولني القادرين
على �أداء مثل هذه الأعمال كما �أن تكلفة هذه الأعمال قد تفوق تقديرات ال�شركة املالية البالغة  292.945.068ريال �سعودي والتي متثل ما ن�سبته  %22.7من
�إجمايل قيمة امل�صنع .ويف حال عدم توقيع �أي من هذه العقود �سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أعمال ال�شركة و�أو�ضاعها املالیة ونتائج عملیاتها.
 2 22 -2المخاطر المرتبطة بالسوق:
 2 22 -22 -2المنافسة:

تعمل ال�شركة يف قطاع یت�سم باملناف�سة ال�شدیدة بني �شركات الإ�سمنت والذي ُيقدر عددها بـ � 14شركة عاملة (ح�سب �إح�صائيات درا�سة ال�سوق والدرا�سات
اجليولوجية "هولتك" يف عام 2012م) وهو الأمر الذي يحتم على ال�شركة مراقبة �أو�ضاع ال�سوق ب�صورة مكثفة والعمل احلثیث على خلق عالقة وطیدة وممیزة
مع عمالئها� .إال �أن املناف�سة الكثیفة قد ت�ؤدي �إلى �أ�سعار تناف�سیة على درجة عالیة كي یت�سنى اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب يف ال�سوق ،مما قد ی�ؤثر يف الأداء املايل
لل�شركة� .إ�ضافة ملا تقدم ،ف�إن �شركات الإ�سمنت العاملة حالی ًا يف ال�سوق قد �أقامت عالقات قویة يف ال�سوق مع العمالء� ،أما ال�شركة ف�ستحتاج لبع�ض الوقت لتكوين
قاعدة عمالء كبرية متكنها من املناف�سة مع تلك ال�شركات .وال يوجد ت�أكيد وا�ضح على �أن ال�شركة �ستكون قادرة على املناف�سة بفاعلية يف مواجهة املناف�سني
احلاليني ومع فر�ض القيود على ت�صدير الإ�سمنت والإمدادات الإ�ضافية من الإ�سمنت الناجتة عن الرخ�ص اجلديدة املمنوحة ف�إن ال�سوق قد ي�صل �إلى مرحلة
الإ�شباع يف حال زيادة العر�ض عن الطلب من الإ�سمنت مما ي�ؤثر �سلب ًا على �إنتاجية و�سعر بيع الإ�سمنت.
كذلك ف�إنه يف حال وجود فائ�ض يف �سوق الإ�سمنت ،فقد ی�ؤدي ذلك �إلى �ضغوط تناف�سیة �أكرث مما هو موجود حالی ًا يف ال�سوق .وهذه ال�ضغوط التناف�سیة قد ت�ؤثر
�سواء مع بع�ضها �أو ب�شكل منف�صل ب�صورة �سلبیة جوهریة يف ن�شاطات ال�شركة ،و�آفاقها امل�ستقبلیة ،و�أو�ضاعها املالیة ،ونتائج عملیاتها و �أ�سعار �أ�سهمها.
 2 22 -22 -2األوضاع االقتصادية ونشاط اإلنشاءات في المملكة:

يعتمد ن�شاط ال�شركة يف امل�ستقبل على �أ�سا�س بع�ض التقديرات اخلا�صة بالأو�ضاع االقت�صادية لل�سوق ،حيث ال يزال قطاع الغاز والبرتول م�سيطر ًا على اقت�صاديات
الأ�سواق الأ�سا�سية التي تعمل بها ال�شركة ،ولهذا ف�إن �أي تغري يف �أ�سعار تلك القطاعات �سي�ؤثر على الأداء االقت�صادي مما �سي�ؤثر بدوره على �أداء ون�شاط ال�شركة
التي تعمل يف قطاع الإ�سمنت .ويف حالة ت�أثر الأداء االقت�صادي فذلك يعني انخفا�ض البناء والت�شييد مما ي�سبب انخفا�ض يف الطلب على منتجات ال�شركة.
وبالنظر �إلى �أن منتجات ال�شركة من الإ�سمنت تباع حالي ًا فقط يف ال�سعودية ،ف�إن الطلب على املنتجات يعتمد يف الغالب على م�ستوى الن�شاط والنمو يف �صناعة
البناء والت�شييد يف اململكة ،وهو ما يعتمد بدوره على عدة عوامل مثل الظروف االقت�صادية العامة وال�سيا�سة احلكومية ومنو الناجت املحلي الإجمايل وثقة امل�ستهلكني
ومعدل الت�ضخم واالجتاهات الدميوغرافية يف اململكة ،وغري ذلك .وعليه ،ف�إن الإعتماد على ال�سوق املحلي و عدم التنوع اجلغرايف يف املبيعات عن طريق الت�صدير
قد يعر�ض ال�شركة للمخاطر امل�صاحبة للتقلبات يف الأو�ضاع االقت�صادية املحلية.
وقد ا�ستفاد قطاع الإ�سمنت تاريخي ًا من �إرتفاع معدل النمو يف الإقت�صاد ال�سعودي الذي بدوره لعب دور ًا يف انتعا�ش قطاع الت�شييد والبناء ،ومع ذلك ،ال ميكن
�إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن ا�ستمرار الناجت املحلي الإجمايل �أو الطلب على الإ�سمنت يف ال�سعودية يف النمو باملعدالت التاريخية� ،أو حتى ب�ش�أن حتقيق �أي منو على
الإطالق� ،إذ �أن �أي تباط�ؤ يف منو االقت�صاد ال�سعودي �أو انكما�ش يف �صناعة البناء ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف م�شاريع البنية التحتية احلكومية ،ميكن �أن ي�ؤثر على
م�ستوى الطلب على منتجات ال�شركة ،الأمر الذي بدوره ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي كبري على ن�شاط ال�شركة والو�ضع املايل ونتائج العمليات.
وعالوة على ما تقدم ،ف�إن �أي تغیری �سلبي يف واحد �أو �أكرث من عوامل االقت�صاد الكلي مثل �أ�سعار البرتول ،و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،و�أ�سعار الفائدة ،والت�ضخم،
وم�ستوى الرواتب ،واال�ستثمار الأجنبي ،والتجارة الدولیة ،قد ي�ؤثر �سلبيا على ن�شاط ال�شركة و�أو�ضاعها املالیة ونتائج عملیاتها.
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 2 22 -22 -2أنظمة البيئة:

تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح البيئية يف اململكة العربية ال�سعودية حتت رئا�سة الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،و�إذا حدث �أي تغري �أو ت�شديد يف تلك
الأنظمة ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على قطاع الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا كانت ال�شركة غري مهي�أة للت�أقلم مع هذه املتغريات النظامية ف�إن ال�شركة
قد تواجه غرامات مالية �أو زيادة يف امل�صاريف رمبا ت�ؤثر على نتائجها املالية.
�إن عمل م�صنع بهذا احلجم قد يكون له ت�أثري ًا �سلبي ًا على البيئة مما قد ي�سبب ب�أ�ضرار اكرب يف حال كان يف حميط املناطق القريبة من امل�صنع .وقد يطالب �سكان
تلك املناطق بتعوي�ضات جراء هذا ال�ضرر بنقل امل�صنع �إلى مكان �آخر وهو الأمر الذي قد يكلف ال�شركة مبالغ مالية كبرية يف حال �صدور �أحكام ق�ضائية �ضدها
بهذا اخل�صو�ص مما �سوف ي�ؤثر على ن�شاط ال�شركة والو�ضع املايل ونتائج العمليات.
�إن من �شروط رخ�صة املحجر �أن تقدم ال�شركة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية درا�سة تقومي الت�أثريات البيئية على �أن تكون معدة من قبل متخ�ص�صني يف هذا
املجال وذلك من ثالثة ن�سخ �أ�صلية تلتزم مبوجبها ال�شركة باتخاذ جميع الو�سائل واالحتياطات الالزمة يف جميع الأوقات للحفاظ على م�صادر املياه والبيئة
واحلياة الفطرية وحمايتها من �أي خملفات خطرة �أو �أي �ضرر بيئي .هذا وقد وقعت ال�شركة اتفاقية بتاريخ 2013/11/4م مع الر�شيد للرتبة و املواد لتقدمي درا�سة
للت�أثري البيئي متوافقه مع متطلبات الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة بالإ�ضافة �إلى املتابعة مع الرئا�سة العامة للأر�صاد و حماية البيئة �إلى حني �إ�صدار
ال�شهادة اخلا�صة بذلك ،ومل ت�صدر ال�شهادة حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .حيث يتوقع �صدورها قبل بدء عمليات الإنتاج التجريبي لل�شركة.
يف حال ظهور �أي ت�أثري �سلبي على البيئة غري متوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العالقة ف�إن ال�شركة �سوف تكون م�ضطرة لت�صحيح الو�ضع وهو الأمر الذي قد يكلف
ال�شركة خ�سائر مادية غري متوقعة وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على نتائج ال�شركة املالية وعلى ربحية ا�سهمها.
 2 22 -22 -2البيئة النظامية:

�إن �أعمال ال�شركة خا�ضعة ب�شكل كامل للأنظمة املعمول بها يف اململكة .ويف حال حدوث �أي تعديالت يف البیئة النظامية يف اململكة ب�سبب �أي عوامل �سیا�سیة �أو
اقت�صادیة �أو فنیة �أو بیئیة ،قد ي�ؤدي �إلى �إحداث تغریات قانونیة جوهرية يكون لها ت�أثری جوهري 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 فر�ص املناف�سة �ضد ال�شركة �أو حتميل ال�شركة م�صاريف �إ�ضافية .وقد جتد ال�شركة من الواجب �أو
من الأف�ضل �أن تعدل من عملیاتها للعمل وفق ًا للتغریات يف تلك الأنظمة واللوائح ،مما قد یكون له �أثر �سلبي يف �أعمال ال�شركة ونتائج عملیاتها و�أو�ضاعها املالیة
و�إیراداتها وتدفقاتها النقدیة.
 2 22 -22 -2مخاطر سياسية:

ينبغي على امل�ستثمرین املحتملنی الأخذ يف الإعتبار املخاطر اجلغرافیة وال�سیا�سیة ال�سائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي قد ت�ؤثر �سلب ًا يف ا�ستثماراتهم يف
ال�شركة .وهذا يتطلب من امل�ستثمرین املحتملنی �أن یق ّیموا بعنایة عدم اال�ستقرار ال�سیا�سي يف الدول التي قد ت�سعى ال�شركة �إلى بيع الإ�سمنت فيها يف حال مت
ال�سماح لل�شركة بت�صدير �إنتاجها من الإ�سمنت م�ستقبال ،حیث �أنه من املعلوم �أن حدوث �أي من حاالت عدم اال�ستقرار ال�سیا�سي �أو االقت�صادي من �ش�أنها �أن ت�ضر
بخطط ال�شركة ،مما قد ی�ؤثر يف نتائج عملیات ال�شركة و�أرباحها وتدفقاتها النقدیة.
 2 22 -22 -2الحظر المفروض على تصدير اإلسمنت:

يف يوليو 2008م فر�ضت حكومة اململكة العربية ال�سعودية حظر ًا على ت�صدير الإ�سمنت �إلى خارج اململكة على جميع منتجي الإ�سمنت ال�سعوديني ،وقد مت تعديل
هذا احلظر بحيث ميكن ال�سماح بالت�صدير �شريطة التزام املنتج ال�سعودي ببيع كي�س الإ�سمنت لل�سوق ال�سعودي ب�سعر  10ريال �سعودي للكي�س زنة  50كلغ .وبتاريخ
2012/02/12م اتخذت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا ب�إيقاف ت�صدير مادة 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 .وقد �أثر احلظر والقيود املفرو�ضة على ت�صدير الإ�سمنت يف مبيعات منتجي
الإ�سمنت ال�سعوديني الذين ي�صدرون �إنتاجهم �إلى �أ�سواق الدول املجاورة ،ويف حال رفع احلظر يف امل�ستقبل ،مع �أنه لي�س هناك ت�أكيد ب�أن هذه القيود �سرتفع ،قد
ال تتمكن ال�شركة من ت�صدير منتجاتها للأ�سواق اخلارجية ،مما قد يكون له �أثر �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة.
 2 22 -22 -2التعرفة الجمركية:

قد يتم تغيري التعرفة اجلمركية املفرو�ضة على الإ�سمنت امل�ستورد يف �أي وقت وذلك لدعم �سوق الإ�سمنت املحلي والأن�شطة الإن�شائية يف اململكة ،وقد ي�ؤدي هذا
�إلى زيادة ال�ضغط على �أ�سعار الإ�سمنت ،نتيجة لوفرة الإ�سمنت امل�ستورد يف ال�سوق ال�سعودي .كما �أن قبول ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إلى منظمة التجارة
العاملية قد ي�ؤدي �إلى �إزالة التعرفة اجلمركية على الإ�سمنت امل�ستورد الأمر الذي �سوف ي�ؤدي �إلى تخفي�ض �أ�سعار الإ�سمنت والت�أثري �سلب ًا وب�شكل كبري على ربحية
ال�شركات العاملة يف هذا القطاع.
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 2 22 -22 -2أسعار الفائدة:

قد ت�صبح ال�شركة عر�ضة الحتمال ارتفاع تكالیف التمویل امل�ستقبلي �إذا ارتفعت �أ�سعار الفائدة بدرجة كبریة مما قد ی�ؤثر على هام�ش الربح والتدفقات النقدیة
امل�ستقبلیة ويف نتائج عملیات ال�شركة وتدفقاتها النقدیة وقدرتها على خدمة دیونها.
 2 22 -22 -2مخاطر تقلبات سعر الصرف:

من املمكن �أن ت�ؤثر تقلبات �سعر ال�صرف بنی الریال ال�سعودي والعمالت الأجنبیة �سلب ًا على التكالیف الإنتاجیة و�أرباح ال�شركة فیما لو متت عملیات بیع �أو �شراء
ب�ضائع �أو معدات بعمالت �أخرى غری الریال ،حيث قد ي�ؤدي ارتفاع �سعر ال�صرف �إلى ارتفاع التكاليف الت�شغيلية مما ي�ؤثر �سلب ًا على �أرباح ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2عضویة منظمة التجارة العالمیة:

�أ�صبحت اململكة العربیة ال�سعودیة الع�ضو رقم  149يف منظمة التجارة العاملیة يف 1426/11/9هـ املوافق  11دي�سمرب 2005م ،وقد یكون لهذه الع�ضویة ت�أثری على
�أحوال ال�سوق يف اململكة وانعكا�س �سلبي على النجاح امل�ستقبلي لل�شركة� .سیكون هذا الت�أثری على املنتجنی املحلینی بالنظر �إلى �أن ع�ضویة اململكة يف منظمة التجارة
العاملیة �ستزید من حریة حركة الب�ضائع واخلدمات بنی اململكة والدول الأخرى الأع�ضاء يف املنظمة و�ست�ضع حدا للحمایة احلالیة التي تتمتع بها املنتجات املحلیة.
 2 22 -2مخاطر تتعلق باألسهم:
 2 22 -22 -2بيع األسهم مستقب ً
ال:

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تُظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم حتى �إعالن ال�شركة بداية عملية الإنتاج التجاري وم�ضي ثالث �سنوات
مالية كاملة ال تقل كل منها عن  12اثني ع�شر �شهر ًا اعتبار ًا من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة كذلك ال تعتزم ال�شركة حالی ًا �إ�صدار �أ�سهم جدیدة بعد �إنتهاء الإكتتاب مبا�شرة .ولكن قد ی�ؤدي �إ�صدار ال�شركة لعدد كبری
من الأ�سهم �أو قیام امل�ساهمنی احلاليني ببیع كمیات كبریة من الأ�سهم بعد فرتة احلظر �إلى �إنخفا�ض �سعر ال�سهم �أو الت�أثري على ربحيته.
 2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق لتداول أسهم الشركة والتذبذب المحتمل في سعر السهم:

ال یوجد حالی ًا �سوق عامة لتداول �أ�سهم ال�شركة وال میكن �إعطاء �أي ت�أكید ب�ش�أن ن�شوء �سوق ن�شط وم�ستمر لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد الإكتتاب و�إذا مل ین�ش�أ �سوق
ن�شط لتداول �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن ذلك قد ی�ؤثر �سلب ًا على �سیولة التداول �أو �سعر �سهم ال�شركة .كما قد ال یتمكن املكتتبون يف الأ�سهم من بیع الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب ب�سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى منه ب�سبب عدد من العوامل .ورمبا یت�أثر �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد �إغالق عملیة االكتتاب بعدة عوامل تقع حتت
�أو خارج نطاق �سیطرة ال�شركة ت�شمل ،على �سبیل املثال ال احل�صر ،التباینات يف النتائج الت�شغیلیة لل�شركة وظروف ال�سوق �أو �أي تغیریات يف الأنظمة احلكومیة.
عالوة على ذلك ،ف�إن تقلبات ال�سوق وكذلك الظروف االقت�صادیة میكن �أن ت�ؤثر �أی�ضا ت�أثری ًا �سلبی ًا يف �أ�سعار �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
 2 22 -22 -2سيطرة المساهمين الحاليين:

عند اكتمال االكتتاب �سوف تبلغ ح�صة ملكية امل�ساهمني احلاليني  %50من �إجمايل عدد �أ�سهم ال�شركة امل�صدرة (على افرتا�ض جناح عملية االكتتاب وبيع جميع
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب) ،وبالتايل �سوف يتمكن امل�ساهمون احلاليون جمتمعني من التحكم بكافة الأمور مبا يف ذلك �سيا�سات ال�شركة وتوزيع الأرباح حيث
تتطلب هذه الأمور موافقتهم ،ونتيجة لذلك ميكن �أن ميار�س امل�ساهمون احلاليون �سيطرتهم بطريقة قد ال ت�صب يف �صالح امل�ساهمني الآخرين �أو بطريقة ت�ؤثر
�إلى حد كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2توزيع األرباح:

يعتمد توزيع الأرباح امل�ستقبلية من قبل ال�شركة على عدد من العوامل املو�ضحة الحق ًا يف الق�سم اخلا�ص بـ"�سيا�سة توزيع الأرباح" والتي ت�شمل على �سبيل املثال
ال احل�صر :الو�ضع املايل لل�شركة وحتليل الفر�ص اال�ستثمارية واحتياجات ال�شركة لإعادة اال�ستثمار واملتطلبات النقدية والر�أ�سمالية وفر�ص الأعمال وظروف
الأ�سواق ومراعات قيود اجلهات املقر�ضة واملناخ االقت�صادي العام وعوامل �أخرى .وبالتايل ال تقدم ال�شركة �أي �ضمان ب�أنه �سيتم توزيع �أرباح وال �أي �ضمان بالن�سبة
للمبلغ الذي �سيتم توزيعه يف �أي �سنة مالية معينة.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
 3 33 -3مقدمة

ت�شتمل ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات وبيانات ذات �صلة باقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية و�صناعة الإ�سمنت ،وهي مقتب�سة من "تقرير درا�سة ال�سوق" الذي
�أعدته �شركة "هولتك برايفت كون�سالتنت مليتيد" (امل�شار �إليها يف ما يلي با�سم "�شركة هولتك") يف مايو 2013م والتي تخ�ص الإ�سمنت البورتالندي خالل الفرتة
(2012م – 2019م) بالإ�ضافة �إلى الدرا�سة اجليولوجية املعدة يف �شهر يوليو 2013م بتكليف من ال�شركة ،كما ت�شتمل الن�شرة على بيانات �أخرى من م�صادر عامة
مثل املواقع الإلكرتونية لوزارة االقت�صاد والتخطيط ،م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،والبوابة الوطنية للتعامالت الإلكرتونية.
�إن هولتك �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة ت�أ�س�ست يف عام 1967م وح�صلت على �شهادة اعتماد ا�ست�شاري ( )ISOلتوفري خدمات ا�ست�شارات لقطاع الإ�سمنت على
م�ستوى العامل .كما انها تقدم الدرا�سات ال�سوقية وال�صناعية وتعترب �شركة عاملية لال�ست�شارات يف خمتلف االخت�صا�صات الهند�سية ومقرها مدينة جورجاون،
الهند .وتتمتع ال�شركة بخربة يف قطاع �صناعة الإ�سمنت بالتحديد ،حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�شارية ل�شركات الإ�سمنت.
ال متتلك هولتك وال �أي من م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صالح من �أي نوع كان يف ال�شركة .وقد �أعطت هولتك موافقة
خطية على ا�ستعمال بيانات تقريرها يف هذه الن�شرة ومل ت�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
 3 33 -3نبذة عامة عن االقتصاد السعودي

ا�ستمر االقت�صاد ال�سعودي يف منوه املتوا�صل خالل 2012م مدعوما باجلهود احلكومية ال�ساعية �إلى �إ�صالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�صادية والتي
�أ�سهمت يف خلق قاعدة اقت�صادية متنوعة ،وزيادة م�ساهمة القطاعات الغري النفطية ،وتهيئة مناخ ا�ستثماري مالئم وجاذب ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص والأجنبي،
4
وزيادة فر�ص العمل للمواطنني وتخفي�ض البطالة ،وتخفي�ض معدالت الت�ضخم يف االقت�صاد.
ولتحقيق تلك الأهداف تبنت احلكومة �سيا�سات اقت�صادية ف ًعالة �ساهمت ب�شكل كبري يف حت�سني البيئة االقت�صادية ودعم التوجهات الإ�سرتاتيجية وهي كالأتي:
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�سيا�سة مالية دعمت التوازن االقت�صادي من خالل الإنفاق احلكومي على م�شاريع التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتعزيز دور م�ؤ�س�سات الإقرا�ض
احلكومي مبا يتنا�سب مع حجم اال�ستثمار ك�صندوق التنمية ال�صناعي و�صندوق التنمية الزراعي بالإ�ضافة �إلى �صندوق التنمية العقاري لدعم قطاع
الإ�سكان لتوفري ال�سكن للمواطنني.
�سيا�سة نقدية متزنة وذلك بتويل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إدارة ال�سيولة داخل املنظومة االقت�صادية مبا يحقق معدالت ت�ضخم منخف�ضة،
بالإ�ضافة �إلى دورها يف ا�ستقرار �سعر �صرف الريال ال�سعودي باتخاذها �إجراءات نقدية واقية.
�سيا�سة ا�ستثمارية تهدف �إلى توفري بيئة ا�ستثمارية حمفزة �سواء لال�ستثمار اخلا�ص �أو الأجنبي ت�سهم يف حتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة.
�سيا�سة التجارة اخلارجية والتي ت�سهم يف رفع التكامل االقت�صادي وحت�سني القدرات الت�صديرية للمنتجات الوطنية واال�ستفادة من ع�ضوية منظمة
التجارة العاملية.
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ت�شهد اململكة مرحلة جوهرية يف التنمية االقت�صادية تتمثل يف �إعدادها خلطة التنمية التا�سعة للفرتة (2010م2014-م) الهادفة �إلى التنمية وتعزيز ا�ستدامتها
وذلك من خالل تو�سيع القاعدة االقت�صادية وتقلي�ص اعتمادها على مورد النفط ،وحتقيق التنمية املتوازنة يف مناطق اململكة لتقلي�ص درجات التباين بني تلك
5
املناطق وا�ستغالل املوارد التي تزخر بها اململكة ب�شكل عام ،وتعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني القطاع العام واخلا�ص وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار الأجنبي.
وقد �أولت خطة التنمية التا�سعة للفرتة (2010م2014-م) �أهمية بارزة يف دعم االقت�صاد املعريف وذلك بتطوير التعليم بكافة مراحله وتو�سيع برامج التدريب
والت�أهيل املهني والتقني لت�شمل كافة مناطق اململكة ،وتخفي�ض معدالت البطالة بني القوى العاملة ،كما قامت بتح�سني الو�ضع املعي�شي للمواطن وتوفري امل�سكن
5
املنا�سب له.
ارتفعت �إيرادات احلكومة ارتفاع ًا كبري ًا بلغ  %34.8من عام 2009م �إلى عام 2012م كمعدل منو �سنوي مركب ،كما ارتفع �إجمايل الناجت املحلي باال�سعار اجلارية
بن�سبة  %18.3كمعدل منو �سنوي مركب خالل الفرتة من 2009م الى 2012م .وقد تبنت احلكومة �سيا�سة تهدف �إلى تقلي�ص الدين العام بحيث �أ�صبحت ن�سبة
4
الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2012م بلغت  %3.7مقارن ًة بـ  %14.0عام 2009م.

 4التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
 5خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط
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جدول رقم (� )6أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية واملالية لالقت�صاد ال�سعودي
2009م

امل�ؤ�شر

2010م

2011م

2012م

تقديرات عدد ال�سكان (باملليون ن�سمة)

26.66

27.56

28.37

29.20

�إجمايل الناجت املحلي بالأ�سعار اجلارية (مليار ريال)

1609.10

1975.50

2510.70

2666.40

�إجمايل الناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة (مليار ريال)

993.30

1067.10

1158.50

1217.90

معدل الت�ضخم (�أ�سعار امل�ستهلك)

4.10

3.80

3.70

2.90

�إجمايل عر�ض النقود ن( 3مليار ريال)

1028.90

1080.40

1223.60

1393.80

الإيرادات العامة الفعلية (مليار ريال)

509.80

741.60

1117.80

1247.40

امل�صروفات العامة الفعلية (مليار ريال)

()596.40

()653.90

()826.70

()873.30

فائ�ض  /عجز امليزانية العامة (مليار ريال)

()86.60

87.70

291.10

374.10

ن�سبة الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل ()%

14.00

8.50

5.40

3.70

امل�صدر :التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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متثل خطة التنمية التا�سعة والتي ت�شمل الفرتة (2010م2014 -م) مرحلة جديدة يف م�سرية التخطيط التنموي والتي وازنت بني طموحات اململكة التنموية طويلة
الأجل ،وذلك من خالل تبني خطة التنمية التا�سعة جملة من الأهداف الرئي�سية على م�ستوى االقت�صاد الكلي وهي كالأتي:
 زيادة معدل النمو االقت�صادي.
 مكافحة الت�ضخم والعمل على ا�ستقرار الأ�سعار.
 املحافظة على ا�ستقرار �سعر �صرف الريال.
 حتقيق تنمية متوازنة بني جميع مناطق اململكة.
 تنويع هيكل االقت�صاد الوطني.
 زيادة �إ�سهام القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية.
 زيادة معدالت توظيف العمالة الوطنية.
 رفع كفاءة الأ�سواق وخا�صة �سوق الأ�سهم ال�سعودي.
 حت�سني �أو�ضاع ميزان املدفوعات.
 رعاية �أو�ضاع ميزان املدفوعات.
 تعزيز التكامل االقت�صادي مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�صفة خا�صة ،ومع باقي الدول العربية ب�صفة عامة ،والدول ال�صديقة.
يبني اجلدول مقارنة يف امل�ؤ�شرات االقت�صادية ما بني خطة التنمية الثامنة وخطة التنمية التا�سعة امل�ستهدف حتقيقها
جدول رقم ( )5امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية
امل�ؤ�شرات

خطة التنمية الثامنة (2005م2009 -م) ()%

امل�ستهدف من خطة التنمية التا�سعة (2010م2014 -م) ()%

معدالت النمو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

3.5

5.2

القطاع النفطي

0.2-

1.2

القطاع غرب النفطي

4.7

6.3

ال�صادرات ال�سلعية واخلدمية

3.5

4.5

الواردات ال�سلعية واخلدمية

17.5

7.7

معدالت الت�ضخم والبطالة
معدل الت�ضخم

3.9

2.4

معدل البطالة

9.6

5.5

امل�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيط
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خطة التنمية التاسعة لوزارة االقتصاد والتخطيط
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تهدف خطة التنمية التا�سعة للفرتة (2010م2014-م) �إلى تبني �سيا�سات ت�سهم ب�شكل ف ّعال يف ارتقاء قطاع البناء والت�شييد والتو�سع يف قدراته على جميع مناطق
اململكة ،وكان ابرز تلك ال�سيا�سات:
 حتفيز قدرات البناء والت�شييد يف جميع مناطق اململكة لتحقيق معدل منو �سنوي متو�سط مبقدار  %7.2خالل خطة التنمية التا�سعة للفرتة
(2010م2014-م).
 تعظيم م�ساهمة القطاع يف �إجمايل الناجت املحلي حيث ت�ستهدف اخلطة معدل منو �سنوي متو�سط يرتاوح بني � %8إلى  %9مقارن ًة بن�سبة  %4.9خالل
ال�سنوات الأربع الأولى من خطة التنمية الثامنة للفرتة (2005م2009-م).
 زيادة معدالت م�شاركة القوى العاملة الوطنية وتدربيها وت�أهيلها يف خمتلف مهن القطاع؛ حيث ترتكز اخلطة �إلى رفع م�ساهمة العمالة الوطنية يف
قطاع البناء والت�شييد من  %10خالل خطة التنمية الثامنة �إلى .%15
 ت�شجيع املقاولني املحليني امل�ؤهلني ،ودعم �شركات املقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة احلجم واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف �أن�شطة البناء والت�شييد.
�أدى حت�سن امل�ؤ�شرات االقت�صادية �إلى ازدهار قطاع البناء والت�شييد يف اململكة ،حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي املتو�سط من واردات اململكة ملواد البناء مبقدار
 %14.7خالل ال�سنوات الأربع من خطة التنمية الثامنة وباملقابل جتاوز النمو ال�سنوي املتو�سط ل�صادرات اململكة مبعدل  %16.9ويرجح ال�سبب �إلى �أن اململكة
متثل الوجهة الرئي�سية للدول املحيطة ودول ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ل�صادرات مواد البناء الأ�سا�سية وبالأخ�ص مادة الإ�سمنت .بلغت الزيادة يف القيمة
امل�ضافة التي حققها �إجمايل الناجت املحلي  58.8مليار ريال عام 2008م مقارن ًة بـ  48.5مليار ريال عام 2004م ،كما حققت قيمة الأ�صول الر�أ�سمالية لقطاع
البناء والت�شييد نحو  154.5مليار ريال مرتفعة من نحو  74.7مليار ريال .%19.9
�إن ارتفاع معدالت النمو يف قطاع البناء والت�شييد �سينعك�س على ازدياد الطلب على مواد البناء ومنها الإ�سمنت.
 3 33 -33 -3المشاريع التنموية في المملكة
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ر�صدت لها ميزانية
ت�شهد اململكة العريية ال�سعودية نه�ضة عمرانية وا�سعة وذلك انطالق ًا من ال�سيا�سة االقت�صادية املو�ضوعة يف خطة التنمية التا�سعة والتي ُ
�إجمالية بلغت  1.4تريليون ريال ،حيث يلعب قطاع الإ�سمنت دور ًا ايجابي ًا فيها نظر ًا لكرثة الطلب املتزايد على الإ�سمنت .ومن هذه امل�شاريع:
1.1مركز امللك عبداهلل املايل.
2.2جممع تقنية املعلومات واالت�صاالت.
3.3حدائق امللك عبداهلل العاملية.
4.4جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
5.5مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة.
6.6املدن االقت�صادية ومنها:
 مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية.
 مدينة جازان االقت�صادية.
 مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية.
 مدينة املعرفة االقت�صادية.
 مدينة امللك عبداهلل الريا�ضية.
7.7م�شروع مطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد.

 7خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط
 8البوابة الوطنية للتعامالت االلكرتونية
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جدول رقم ( )7توزيع الأهداف املحددة للوحدات ال�سكنية والأرا�ضي ح�سب املناطق الإدارية خطة التنمية التا�سعة (2010م2014-م)
املنطقة االدارية

�إجمايل الوحدات ال�سكنية
(�ألف وحدة)

الن�سبة ()%

الأرا�ضي ال�سكنية (مليون
مرت مربع)

الن�سبة ()%

الريا�ض

225

23.68

63

23.68

الق�صيم

45

4.74

12.6

4.74

ال�شرقية

120.5

12.68

33.7

12.67

ع�سري

63

6.63

17.6

6.62

تبوك

32.5

3.42

9.1

3.42

حائل

25

2.63

7

2.63

احلدود ال�شمالية

16.5

1.74

4.6

1.73

جازان

42.5

4.47

11.9

4.47

جنران

24.5

2.58

7

2.63

اجلوف

18.5

1.95

5.1

1.92

املناطق امل�ستهدفة
مكة املكرمة

253

26.63

71

26.69

املدينة املنورة

65.5

6.89

18.3

6.88

الباحة

18.5

1.95

5.1

1.92

�إجمايل املناطق امل�ستهدفة

337

35.47

94.4

35.49

الإجمايل الكلي

950

100.00

266

100.00

امل�صدر :وزارة الإقت�صاد والتخطيط
ي�ضاف �إلى الإجمايل (� )50ألف وحدة ت�شيدها اجلهات احلكومية ملن�سوبيها حتتاج �أرا�ضي �سكنية بنحو  14مليون مرت مربع.

ت�ست�أثر املناطق امل�ستهدفة  %35.47و  %35.49من �إجمايل الوحدات ال�سكنية والأرا�ضي ال�سكنية على التوايل� ،إذ ت�ستحوذ منطقة مكة املكرمة ما يعادل ربع
�إجمايل الوحدات ال�سكنية والأرا�ضي ال�سكنية.
3 33 -33 -3قطاع اإلسكان في المملكة
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احتل قطاع الإ�سكان اهتمام ًا بالغ ًا يف اململكة ،حيث قامت احلكومة بجهود حثيثة متثلت ب�إن�شاء وزارة الإ�سكان لتكون اجلهة املناط �إليها اعتماد اال�سرتاتيجيات
الإ�سكانية ال�شاملة وحتديثها وتطويرها لتتوائم مع متطلبات احلاجة الإ�سكانية للمواطنني كما ت�سعى �إلى زيادة املعرو�ض من الأرا�ضي ال�سكنية ،لتقلي�ص الفجوة
ما بني العر�ض والطلب .بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على رفع معدل ملكية املواطن للم�سكن وتنويع �أ�ساليب التمويل �سوا ًء من القطاع العام واخلا�ص.
ترتب على االرتفاع الكبري يف الطلب على امل�سكن تعزيز دور وزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقاري وذلك ب�صدور حزمة من الأوامر امللكية �أُ�صدرت يف تاريخ
يف 2011/03/18م كان من بينها:
 تويل وزارة الإ�سكان بناء � 500ألف وحدة �سكنية يف جميع مناطق اململكة وقد ُخ�ص�ص لها مبلغ  250مليار ريال �سعودي.
 رفع احلد الأق�صى من للقر�ض العقاري من � 300ألف ريال �سعودي �إلى � 500ألف ريال �سعودي.
9
كما ت�ستهدف خطة التنمية التا�سعة �إلى توفري مليون وحدة �سكنية ملواكبة  %80من حجم الطلب املتوقع بحيث يقوم ك ًال من:
 �صندوق التنمية العقاري بتمويل بناء � 109ألف وحدة �سكنية من خالل تقدمي نحو � 90ألف قر�ض يف خمتلف مناطق اململكة.
 تقوم عدد من اجلهات احلكومية ببناء ما يقارب � 50ألف وحدة �سكنية ملن�سوبيها.
 9خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط
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 يقوم القطاع اخلا�ص بتمويل وببناء � 775ألف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق اململكة وقد مت �إقرار �أنظمة الرهن والتمويل العقاري من جمل�س الوزراء
والتي �سوف ت�سهم يف توفري قنوات متويلية �إ�ضافية للمواطن لتمكينه من متلك �سكن وتعزيز دور القطاع امل�صريف وال�شركات يف تلبية احتياجات ال�سوق
العقاري وال�سكني.
ارتفاع معدالت النمو يف قطاع الإ�سكان والزخم الكبري يف امل�شاريع الإ�سكانية نتيجة الدعم احلكومي وتعزيز دور القطاع اخلا�ص من خالل �إقرار نظام الرهن
العقاري الذي �سوف ي�ساهم ب�شكل كبري يف دفع عجلة البناء والتعمري يف اململكة.
 3 33 -3لمحة على قطاع اإلسمنت في المملكة
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يحظى قطاع الإ�سمنت يف اململكة بدعم حكومي يربز يف الوقود املدعوم من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى توفر املواد اخلام كاحلجر اجلريي الذي
يعطي �شركات الإ�سمنت ميزة تناف�سية من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني الإقليميني .ويتواجد حاليا � 14شركة عاملة تُقدر القدرة الإنتاجية لها بحوايل 58.73
مليون طن �سنوي ًا خالل عام 2012م.
 3 33 -33 -3استهالك اإلسمنت في المملكة

جدول رقم ( )8ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة للفرتة ما بني 2002م �إلى 2012م
ال�سنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

اال�ستهالك (مليون طن)

21.0

22.6

24.1

25.4

24.8

27.1

30.3

36.7

41.2

47.9

53.4

%8

%7

%5

%2-

%9

%12

%21

%12

%16

%12

النمو يف اال�ستهالك

-

امل�صدر :هولتك

�شهد قطاع الإ�سمنت يف اململكة منذ عام 2007م منو ًا له مت�صاعد ًا ب�سبب ازدياد وترية م�شاريع البنى التحتية والإ�سكان والتي �ساهمت ب�شكل ملحوظ يف الطلب
الكبري على الإ�سمنت ،حيث حقق القطاع �أعلى معدل منو بلغ ن�سبته  %21يف عام 2009م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م .كما بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب
ال�ستهالك الإ�سمنت من عام 2007م �إلى عام 2012م .%15
تتمثل حمركات النمو التي تدعم قطاع الإ�سمنت بالأتي:
 البناء والت�شييد
يعترب البناء والت�شييد من �أكرب حمركات النمو على طلب الإ�سمنت� ،إذ ت�ست�أثر بـ  %90من �إجمايل ا�ستهالك الإ�سمنت .اجلدير بالذكر �أن  %60من �أ�صل  %90ترتكز
على �شريحة الإ�سكان املنزيل والن�سبة املتبقية التي تتمثل بن�سبة  %30ترتكز على �شريحة البناء التجاري.
 البنية التحتية
تعترب البنية التحتية الأ�صغر من حيث ا�ستهالك الإ�سمنت �إذ ت�ست�أثر بـ  %10من �إجمايل ا�ستهالك الإ�سمنت ،ولكنها تعمل على حتفيز النمو يف قطاع الإ�سمنت.
ويندرج حتت البنية التحتية :التطوير احل�ضري يف مناطق اململكة ،ور�صف الطرق ،وحمطات توليد الكهرباء ،وم�صانع معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي.
 3 33 -33 -3توقعات الطلب المستقبلية

بنا ًء على توقعات م�ستقبلية لقطاع الإ�سمنت يف اململكة �ستبلغ ن�سبة منو الطلب على الإ�سمنت  %4كمعدل منو �سنوي مركب وذلك خالل الفرتة من 2014م �إلى
2019م ،حيث يعترب قطاع الإ�سكان هو املحرك الداعم لنمو الطلب على الإ�سمنت ملا ي�شهده القطاع من دعم حكومي يربز يف الإعالن عن بناء  500.000وحدة
�سكنية يف مار�س 2011م.
جدول رقم ( )9توقعات منو الطلب امل�ستقبلية للفرتة ما بني 2014م �إلى 2019م
ال�سنة

2014

2015

2016

2017

2018

2019

توقع الطلب (مليون طن)

64.0

69.8

72.2

74.1

75.9

77.9

%9

%3

%3

%2

%3

النمو يف الطلب

-

امل�صدر :هولتك

 10تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
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 3 33 -33 -3إنتاج اإلسمنت في المملكة

11

يبلغ عدد �شركات الإ�سمنت املتواجدة حالي ًا � 14شركة عاملة تقوم ب�إنتاج فعلي للإ�سمنت ُيقدر بـ  53.96مليون طن �إ�سمنت وقدرة �إنتاجية للإ�سمنت تبلغ 58.73
مليون طن �إ�سمنت كما يف عام 2012م ،وتبلغ متو�سط ن�سبة ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية ل�شركات القطاع  %92يف عام 2012م.
جدول رقم(� )10إنتاج �شركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م
ال�شركة

املنطقة

الإنتاج الفعلي
(مليون طن)

القدرة الإنتاجية
(مليون طن)

ا�ستخدام القدرة
الإنتاجية ()%

�إ�سمنت اليمامة

الو�سطى

6.35

6.32

100

البورتالندي العادي واملقاوم لالمالح

�إ�سمنت ال�سعودية

ال�شرقية

8.71

8.67

100

البورتالندي العادي وعايل املقاومة لالمالح

�إ�سمنت ال�شرقية

ال�شرقية

3.37

3.16

107

البورتالندي العادي واملقاوم للأمالح

�إ�سمنت الق�صيم

الو�سطى

4.18

4.21

99

البورتالندي العادي ،البورتالندي املقاوم� ،إ�سمنت
الت�شطيب ،والبوزالين

�إ�سمنت ينبع

الغربية

5.95

8.33

71

البورتالندي العادي ،املقاوم ،البوزالين

�إ�سمنت العربية

الغربية

4.22

4.50

94

البورتالندي العادي ،البورتالندي املقاوم ،البوزالين

�إ�سمنت اجلنوبية

اجلنوبية

7.28

7.89

92

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم

�إ�سمنت تبوك

الغربية

1.60

1.40

114

البورتالندي العادي واملقاوم والبوزالين

�إ�سمنت الريا�ض

الو�سطى

3.79

3.82

99

الأبي�ض ،البورتالندي العادي ،واملقاوم

�إ�سمنت جنران

اجلنوبية

2.51

3.13

80

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم

�إ�سمنت املدينة

الو�سطى

1.80

1.60

112

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم

�إ�سمنت ال�شمالية

ال�شمالية

1.07

2.00

54

البورتالندي العادي واملقاوم للأمالح

�إ�سمنت اجلوف

ال�شمالية

1.53

1.74

88

البورتالندي العادي واملقاوم للكربيتات

�إ�سمنت ال�صفوة

الغربية

1.62

1.96

83

البورتالندي العادي والبورتالندي البوزالين

53.96

58.73

92

-

املجموع

نوع املنتجات

امل�صدر :هولتك

 3 33 -33 -3تكلفة انتاج اإلسمنت في المملكة العربية السعودية

11

يو�ضح اجلدول �إدناه تكلفة انتاج طن الإ�سمنت البورتالندي لكبار منتجني الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية.
جدول رقم ( )11تكلفة انتاج الإ�سمنت لكبار منتجني الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شركة

قيمة تكلفة االنتاج ( ريال �سعودي لكل طن )

�شركة �إ�سمنت اليمامة

117

�شركة �إ�سمنت ال�سعودية

118

�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شرقية

118

�شركة �إ�سمنت الق�صيم

108

�شركة �إ�سمنت ينبع

137

 11تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
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قيمة تكلفة االنتاج ( ريال �سعودي لكل طن )

ال�شركة
�شركة الإ�سمنت العربية

165

�شركة �إ�سمنت املنطقة اجلنوبية – جيزان

128

�شركة �إ�سمنت املنطقة اجلنوبية – بي�شة

128

�شركة �إ�سمنت املنطقة اجلنوبية – تهامة

134

�شركة �إ�سمنت تبوك

129

�شركة �إ�سمنت الريا�ض

117

�شركة �إ�سمنت جنران

128

�شركة �إ�سمنت املدينة

117

�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية

129

�شركة �إ�سمنت اجلوف

129

�شركة �إ�سمنت حائل

108

�شركة �إ�سمنت ال�صفوة

125

امل�صدر :هولتك

3 33 -33 -3الحصة السوقية لشركات اإلسمنت في المملكة

12

ت�ستحوذ �شركتا �إ�سمنت ال�سعودية و�إ�سمنت اجلنوبية على الن�صيب الأكرب بن�سبة  %16.1و %13.5عالتوايل من حجم �سوق الإ�سمنت مقارن ًة ببقية ال�شركات
العاملة يف نف�س القطاع كما يف عام 2012م.
جدول رقم ( )12احل�صة ال�سوقية ل�شركات الإ�سمنت عام 2012م
ال�شركة

املنطقة

الن�سبة ()%

�إ�سمنت ال�سعودية

ال�شرقية

16.1

�إ�سمنت اجلنوبية

اجلنوبية

13.5

�إ�سمنت اليمامة

الو�سطى

11.8

�إ�سمنت ينبع

الغربية

11.0

�إ�سمنت العربية

الغربية

7.8

�إ�سمنت الق�صيم

الو�سطى

7.7

�إ�سمنت الريا�ض

الو�سطى

7.0

�إ�سمنت ال�شرقية

ال�شرقية

6.2

�إ�سمنت جنران

اجلنوبية

4.6

�إ�سمنت املدينة

الو�سطى

3.3

�إ�سمنت تبوك

ال�شمالية

3.0

 12تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
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ال�شركة

املنطقة

الن�سبة ()%

�إ�سمنت ال�صفوة

الغربية

3.0

�إ�سمنت اجلوف

ال�شمالية

2.8

�إ�سمنت ال�شمالية

ال�شمالية

2.0
100

املجموع
امل�صدر :هولتك

 3 33 -3أسعار اإلسمنت التاريخية

13

�إن زيادة الطلب على الإ�سمنت �أثناء فرتة االزدهار االقت�صادي ال�سابقة ،والتي بد�أت يف نهاية عام 2005م� ،أدت �إلى عدم التوازن بني العر�ض والطلب والذي ت�سبب
بارتفاع ا�سعار الإ�سمنت يف ال�سنوات التالية.
جدول رقم (� )13أ�سعار الإ�سمنت التاريخية
ال�سنة

�سعر الطن الواحد (بالريال)

2001

210

2002

210

2003

210

2004

210

2005

220

2006

230

2007

240

2008

242

2009

225

2010

217

2011

231

2012

240

2013

240
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 3 33 -3خصائص الصناعة

13

3 33 -33 -3مزيج المنتج

يعترب الإ�سمنت البورتالندي العادي ( )OPCمن �أكرث �أنواع الإ�سمنت �شيوع ًا يف مناطق اململكة �إذ تبلغ ن�سبة ا�ستخدامه  %75مقارنة بن�سبة  %15للإ�سمنت املقاوم
للأمالح ( )SRCالذي ي�ستخدم يف املناطق ال�ساحلية؛ نظرا لأن الأ�سا�سات عميقة ونوعية الرتبة معر�ضة ملخاطر الكربيتات ،و %10للإ�سمنت البورتالندي
البوزالين ( )PPCوالذي يتواجد يف املنطقة الغربية.
تختلف هذه الن�سب يف املنطقة الغربية عن بقية مناطق اململكة �إذ �أن ن�سبة الإ�سمنت البورتالندي العادي تبلغ  %60والإ�سمنت البورتالندي البوزالين تبلغ  %25مع
بقاء ن�سبة الإ�سمنت املقاوم للأمالح ثابتة.
 13تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
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جدول رقم ( )14توزيع ا�ستهالك �أنواع الإ�سمنت يف اململكة عام 2012م
املنطقة الغربية ()%

بقية مناطق اململكة ()%

املنطقة
الإ�سمنت البورتالندي العادي

60

75

الإ�سمنت املقاوم للأمالح

15

15

الإ�سمنت البورتالندي البوزالين

25

10

امل�صدر :هولتك

3 33 -33 -3التغليف

تبلغ ن�سبة الإ�سمنت ال�سائب يف اململكة  %65مقابل  %35للإ�سمنت املعب�أ ،ولكن تتباين هذه الن�سب يف املنطقة الغربية �إذ ي�ست�أثر الإ�سمنت ال�سائب ما ن�سبته %75
مقابل  %25للإ�سمنت املعب�أ ويعزى ال�سبب للم�شاريع ال�ضخمة التي تُنفذ يف املنطقة الغربية ،مثل تو�سعة مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية.
3 33 -33 -3التوزيع والدعم اللوجستي

ُي�صنف املوزعون �إلى :موزعني كبار(كاملوزع را�شد الرا�شد) وموزعني �صغار(ك�أ�صحاب ال�شاحنات) ،حيث يتم نقل الإ�سمنت من امل�صنع �إلى امل�ستهلك النهائي �أو
العميل� .أما عمالء اخلر�سانة اجلاهزة فيتم نقل الإ�سمنت من امل�صنع بوا�سطة و�سائل النقل اخلا�صة بهم �إلى مواقعهم.
يتم توزيع الإ�سمنت عن طريق البيع املبا�شر �أو عن طريق املوزعني ،حيث تبلغ ن�سبة البيع املبا�شر يف املنطقة الغربية  %55مقابل  %45عن طريق املوزعني� ،أما على
م�ستوى بقية مناطق اململكة تبلغ ن�سبة البيع املبا�شر  %45مقابل  %55عن طريق املوزعني.
 3 33 -3تقسيم احتياجات اإلسمنت

14

يبني اجلدول التايل تق�سيم احتياجات الإ�سمنت يف اململكة ب�شكل عام واملنطقة الغربية امل�ستهدفة ب�شكل خا�ص.
جدول رقم ( )15احتياجات الإ�سمنت
املنطقة الغربية ()%

بقية مناطق اململكة ()%

ال�صنف
اخلر�سانة اجلاهزة

65

55

ال�صفائح الإ�سمنتية

5

5

الطابوق

5

5

الأكيا�س

25

35
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 3 33 -3تكاليف إنتاج اإلسمنت

ترتواح تكلفة الإنتاج لطن الإ�سمنت الواحد ما بني  108ريال �سعودي �إلى  165ريال �سعودي.
 3 33 -3أسعار اإلسمنت وقيود التصدير

لقد قامت وزارة التجارة وال�صناعة يف عام 2012م بتثبيت �أ�سعار الإ�سمنت ملنع التالعب يف الأ�سواق ال�سوداء ولتحفيز النمو يف قطاع الت�شييد والبناء� .إذ بلغ �سعر
الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت البورتالندي البوزالين  240ريال  /طن ،وبلغ �سعر الإ�سمنت املقاوم للأمالح  260ريال  /طن 14.وجتدر الإ�شارة ب�أن
�أ�سعار بيع الإ�سمنت موحدة �سواء ًا كان �سائب �أو معب�أ.
وجتدر الإ�شارة ب�صدور التوجيهات ال�سامية من خادم احلرمني ال�شريفني ملعاجلة الطلب املتزايد على الإ�سمنت وت�أمينه لل�سوق ملواكبة النه�ضة العمرانية التي
ت�شهدها اململكة وذلك عن طريق �إلزام م�صانع الإ�سمنت با�سترياد 10مليون طن �إ�ضافية لتغطية احتياجات ال�سوق بالإ�ضافة �إلى ما تنتجه حالي ًا من الإ�سمنت،
ً 15
و�إن�شاء ثالث �إلى �أربع م�صانع �إ�سمنت جديدة بطاقة �إنتاجية 12مليون طن �سنويا.
 14تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
 15جريدة الريا�ض عدد 16368
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 3 3 3 -3األسواق المستهدفة

16

ت�ستهدف �شركة �إ�سمنت �أم القرى ك ًال من مكة املكرمة واملدينة املنورة والباحة نظرا لزيادة معدالت الطلب على الإ�سمنت التي ت�شهدها تلك املناطق وقربها من
امل�صنع الذي يجعل ال�شركة حتظى مبيزة تناف�سية مقارنة ب�شركات الإ�سمنت الأخرى .حيث تخطط �شركة �إ�سمنت �أم القرى ببيع ما ن�سبته  %70من �إجمايل �إنتاج
ال�شركة من الإ�سمنت يف مكة املكرمة ،باال�ضافة �إلى  %20و %10لكل من املدينة املنورة والباحة على التوايل.
3 33 -3 3 -3استهالك اإلسمنت في األسواق المستهدفة

يرتكز ا�ستهالك الإ�سمنت يف املناطق امل�ستهدفة ل�شركة �إ�سمنت �أم القرى على منطقة مكة املكرمة ،حيث ت�ستحوذ على  %23من ن�سبة ا�ستهالك الإ�سمنت يف
اململكة يف عام 2012م ملا ت�شهده املنطقة من حركة عمرانية �ضخمة تتمثل يف تو�سعة احلرم املكي واملدين .وتقل ن�سبة ا�ستهالك الإ�سمنت يف كل من املدينة املنورة
والباحة بن�سبة  %8.8و %2.4عالتوايل.
جدول رقم ( )16ا�ستهالك الإ�سمنت يف الأ�سواق امل�ستهدفة
املنطقة

ا�ستهالك الإ�سمنت يف عام 2012م (�ألف طن)

ن�سبة ا�ستهالك الإ�سمنت يف عام 2012م ()%

مكة املكرمة

12.289

23

املدينة املنورة

4.712

8.8

الباحة

1.281

2.4

�إجمايل

18.282

34.2

امل�صدر :هولتك
مالحظة :ن�سب اال�ستهالك احت�سبت بنا ًء على �إجمايل ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة

3 33 -3 3 -3التنافسية في األسواق المستهدفة

ترتكز التناف�سية بني �شركات الإ�سمنت على عاملني �أ�سا�سني ،الأول :تكلفة الإنتاج والثاين :تكلفة النقل من امل�صنع �إلى الأ�سواق امل�ستهدفة ،حيث �أن �أبرز املناف�سني
يف املنطفة الغربية هما �شركة �إ�سمنت ال�صفوة و�إ�سمنت العربية ،عالوة على ذلك ف�إن ال�شركة �سوف تواجه مناف�سة من �شركة �إ�سمنت ينبع يف املدينة املنورة
و�شركة �إ�سمنت اجلنوبية يف الباحة.
 3 3 3 -3الخالصة

ظل �سوق الإ�سمنت ال�سعودي ي�شهد منو ًا مطرد ًا نظر ًا لتزايد م�شاريع البنى التحتية والإ�سكان وغريها من الأن�شطة االقت�صادية املحركة ال�ستهالك الإ�سمنت.
يخ�ضع �سوق الإ�سمنت ال�سعودي �إلى ارتفاع وترية الطلب ب�شكل يفوق وترية ارتفاع العر�ض ،وتعمل احلكومة على معاجلة الطلب املتزايد على الإ�سمنت وت�أمينه
لل�سوق ملواكبة النه�ضة العمرانية التي ت�شهدها اململكة وذلك عن طريق �إلزام م�صانع الإ�سمنت با�سترياد  10مليون طن �إ�ضافية لتغطية احتياجات ال�سوق بالإ�ضافة
�إلى ما تنتجه حاليا من الإ�سمنت ،و�إن�شاء ثالث �إلى �أربع م�صانع �إ�سمنت جديدة بطاقة �إنتاجية ت�صل الى  12مليون طن �سنويا.

 16تقرير درا�سة ال�سوق (هولتك)
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4.4الشركة
 4 44 -4نبذة عن الشركة

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى يف اململكة العربية ال�سعودية ومقرها الرئي�سي مدينة الريا�ض حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية �ص.ب  10182الرمز الربيدي ،11433
ك�شركة م�ساهمه �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم (/214ق) وتاريخ 1434/08/25هـ املوافق(2013/07/04م) ،وال�سجل التجاري رقم  1010382514وتاريخ
1434/08/28هـ املوافق (2013/07/07م) .ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه مبوجب رخ�صة حمجر مواد خام رقم (ق )2/وتاريخ
1433/01/01هـ ال�ستغالل خام احلجر اجلريي ،و�إنتاج الإ�سمنت الأبي�ض مبوجب رخ�صة حمجر مواد خام رقم (ق )1/وتاريخ 1433/01/01هـ ال�ستغالل خام
احلجر اجلريي ،وال�صادرتان من وزارة البرتول والرثوة املعدنية .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي
مدفوعة نقد ًا بالكامل ،مق�سم �إلى (� )27.500.000سبعة وع�شرين مليون وخم�سمائة الف �سهم ًا عادي ًا مت�ساوية القيمة ،قيمة ال�سهم الإ�سمية ( )10ع�شرة رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد.
ال�شركة حديثة الت�أ�سي�س وتعمل حالي ًا على بناء م�صنع متكامل بهدف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي وبطاقة �إنتاجية ت�صل الى  1.98مليون طن �سنوي ًا من الكلنكر
(على �أ�سا�س  330يوم عمل) حيث �سينتج امل�صنع  6.000طن من الكلنكر يومي ًا .و�سينتج امل�صنع  2.22مليون طن �سنوي ًا من الإ�سمنت (على �أ�سا�س  330يوم
عمل) حيث �سينتج امل�صنع  6.735طن من الإ�سمنت يومي ًا� .سيقوم امل�صنع ب�إنتاج نوعني من الإ�سمنت البورتالندي هما :الإ�سمنت البورتالندي العادي ون�سبته
من الإنتاج  %75والإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من الإنتاج .%25
من املتوقع الإنتهاء من امل�صنع وبدء الإنتاج التجاري يف الربع االول من عام 2016م ،كما �ستقوم ال�شركة ب�إنهاء درا�سة اجلدوى االقت�صادية الالزمة يف الربع
الثالث من عام 2015م وذلك ال�ستغالل رخ�صة الإ�سمنت الأبي�ض .يقع م�صنع �إ�سمنت �أم القرى يف حرة ح�ضن ( )2بالقرب من قرية ر�ضوان مبحافظة الطائف
التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.
وطبقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي ووفق ًا ملا ن�صت عليه �شروط منح الرخ�صة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،فقد وافقت اجلمعية العامة غري
العادية لل�شركة يف 1435/4/25هـ (املوافق2014/2/25م) على رفع ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )275.000.000مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال والذي ميثل
 %50من ر�أ�س املال (بعد االكتتاب) من خالل طرح �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال لالكتتاب العام لي�صبح �إجمايل ر�أ�س املال بعد االكتتاب ( )550.000.000خم�سمائة
وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم ًا الى ( )55٫000٫000خم�سة وخم�سون مليون �سهم ًا عادي ًا بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
وقد تنازل امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون عن حق الأولوية يف االكتتاب.
 4 44 -4أبرز التطورات

جدول رقم (� )17أبرز التطورات
التاريخ

احلدث

2011/11/27م

الفوز برخ�صة انتاج الإ�سمنت االبي�ض مبوجب ترخي�ص رقم (ق )1/ورخ�صة انتاج الإ�سمنت البورتالندي مبوجب ترخي�ص رقم
(ق )2/ل�صالح �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه

2012/04/02م

توقيع عقد �شركة هولتك بغر�ض عمل الدرا�سة اجليولوجيه للمحجر

2013/03/05م

توقيع عقد الإ�ست�شاري ( )AustroPlanللإ�شراف على امل�صنع

2013/03/15م

توقيع عقد املقاول � -شركة �سينوما

2013/05/13م

بدء �سريان العقد (تنفيذ امل�صنع) مع املقاول � -شركة �سينوما

2013/05/25م

توثيق عقد ت�أ�سي�س ال�شركة لدى كاتب العدل بوزراة التجارة وال�صناعة

2013/06/10م

انعقاد اجلمعيه الت�أ�سي�سية لل�شركة

2013/07/04م

ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة م�ساهمة مغلقة

2014/02/25م

انعقاد اجلمعية العامة الغري عادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة

امل�صدر :ال�شركة
مت منح الرخ�صتني ل�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه التي قامت بتقدمي املزايدة .مت ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت �أم القرى بعد منح الرخ�صتني ،وعلى ذلك �ستقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل ملكية
الرخ�صتني بنا ًء على �شروط واحكام رخ�صة املحجر ل�صالح �شركة �إ�سمنت �أم القرى بعد طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام ،مع العلم انه ال توجد هناك مدة حمددة لنقل الرخ�صة �إلى ال�شركة .
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 4 44 -4أغراض الشركة

متثل الأغرا�ض التالية �أغرا�ض ال�شركة ح�سب ما ن�ص ال�سجل التجاري:
 �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه.
 �إنتاج الإ�سمنت االبي�ض .
 �إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي والإ�سمنت الأبي�ض.
 مقاوالت عامة للمباين و�أعمال الرتكيب وان�شاء الأعمال امليكانيكية والكهربائية.
ومن هذه الأغرا�ض املذكورة �أعاله ،بد�أت ال�شركة يف بناء م�صنع الإ�سمنت البورتالندي.
4 44 -44 -4رؤية الشركة

�أن تكون اخليار املف�ضل للعمالء ،وامل�ستثمرين ،واملوظفني.
4 44 -44 -4رسالة الشركة

خلق قيمة م�ستدامة واملحافظة على منوها با�ستمرار للعمالء وامل�ساهمني واملوظفني.
4 44 -44 -4استراتيجية الشركة

مت بناء ا�سرتاتيجية �شركة �إ�سمنت �أم القرى ا�ستناد ًا على اخل�صائ�ص املميزة لها ب�إيجاد ميزة تناف�سية يف جميع قطاعات ال�شركة الرئي�سية وذلك خللق قيمة
م�ستدامة من خالل تبني الإ�سرتاتيجيات التالية:
ال�سالمة والبيئة واملوارد الب�شرية وتقنية املعلومات:
الت�شغيل :

االلتزام ب�أعلى معايري ال�سالمة واملحافظة على البيئة.تطوير املوارد الب�شرية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.التطوير امل�ستمر لتقنية املعلومات واملعدات والأنظمة.-خلق بيئة عملية بثقافة �صناعية ذات احرتافية وانتاجية عالية.

 -نظام مراقبة وحتكم عايل امل�ستوى للمحافظة على جودة العمل واملنتج با�ستمرار وثباتية. -انتاجية عالية خلطوط االنتاج. -جاهزية عالية خلطوط االنتاج ب�أنظمة �صيانة متطورة.العمالء:
 -تلبية م�ستمرة وم�ستقرة الحتياج العمالء. -جودة منتج عالية وثابتة. �-سرعة عالية يف اخلدمة. �-أ�سعار تناف�سية.�ستقوم ال�شركة ببيع منتجاتها الى العمالء واملوزعني من حمطة التعبئة املتواجدة يف م�صنع ال�شركة .وتعتمد ن�سبة الإ�سمنت ال�سائب واملعب�أ على متطلبات وحاجة
ال�سوق .علما ب�أن ال�شركة �ستقوم بعمل درا�سة ت�سويقية مف�صلة يف املرحلة التي ت�سبق الت�شغيل والإنتاج التجاري.
العائد املايل:
 -تعظيم العائد من املبيعات. -تقليل تكاليف الإنتاج. -تعظيم اال�ستفادة من الأ�صول.�إن تبني هذه اال�سرتاتيجيات يخلق قيم م�ضافة تتمثل يف:
 -منظومة م�ستدمية وذات �صورة م�شرقة. -منظومة انتاجية ذات ربحية عالية.- -منظومة را�سخة لديها القدرة على النمو والتطور ال�سريع.
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 4 44 -4كبار المساهمين

جدول رقم ( )18امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر
ا�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

�شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

حمد بن �إبراهيم بن حمد العبد اللطيف

2.085.000

7.58

2.085.000

3.79

�شركة املدى الأول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :الن�سب مقربة

 4 44 -4مصنع اإلسمنت البورتالندي
 4 44 -44 -4وصف المصنع

تعمل ال�شركة حالي ًا على بناء م�صنع متكامل بهدف �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي وبطاقة انتاجية ت�صل الى  1.98مليون طن �سنوي ًا من الكلنكر (على �أ�سا�س 330
يوم عمل) حيث �سينتج امل�صنع  6.000طن من الكلنكر يومي ًا .و�سينتج امل�صنع  2.22مليون طن �سنوي ًا من الإ�سمنت (على �أ�سا�س  330يوم عمل) حيث �سينتج
امل�صنع  6.735طن من الإ�سمنت يومي ًا� .سيقوم امل�صنع ب�إنتاج نوعني من الإ�سمنت البورتالندي هما :الإ�سمنت البورتالندي العادي و ن�سبته من الإنتاج %75
والإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من الإنتاج .%25
وقد انتهت �شركة �سينوما العاملية من الت�صاميم الهند�سية الأ�سا�سية للم�صنع ،وحوايل  %50من الت�صاميم الهند�سية التف�صيلية ،وحوايل  %30من �أعمال
الأ�سا�سات العميقة يف املوقع .كما مت البدء يف �أعمال بناء معدات امل�صنع يف ال�صني ومت توريد �شحنتني من املواد اخلا�صة مبن�شاءات امل�صنع ،حيث مت توريد
 2.500طن من ال�صفائح احلديدية والتي �سيتم ت�شكيلها يف املوقع.
ومن املتوقع الإنتهاء من امل�صنع وبدء الإنتاج التجاري يف الربع الأول من عام 2016م ،كما �ستقوم ال�شركة ب�إكمال درا�سة اجلدوى االقت�صادية الالزمة يف الربع
الثالث من عام 2015م من �أجل ا�ستغالل رخ�صة الإ�سمنت الأبي�ض و�إنتاجه التجاري .يقع م�صنع �إ�سمنت �أم القرى يف حرة ح�ضن ( )2بالقرب من قرية ر�ضوان
مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.
 4 44 -44 -4مساحة الشروع

�سيقام امل�صنع يف حرة ح�ضن ( )2والتي ُتقدر م�ساحتها بـ  24.5كم مربع حيث �سوف تُ�ستغل امل�ساحة لإنتاج الإ�سمنت البورتالندي (الإ�سمنت البورتالندي العادي
والإ�سمنت البورتالندي البوزالين).
 4 44 -44 -4التكاليف االستثمارية للمصنع

تتمثل عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية للم�صنع يف كافة بنود التكلفة منذ حلظة منح رخ�صتي �إ�ستغالل املواد اخلام وحتى بدء الت�شغيل التجاري .ومن ثم ف�إن التكلفة
اال�ستثمارية للم�صنع تت�ضمن تكلفة �أ�صوله الثابتة (�آالت ومعدات ومرافق– حمطة الكهرباء  ..الخ) .كما تت�ضمن م�صاريف الإكتتاب ،هذا �إ�ضافة �إلى احتياجات
امل�صنع من ر�أ�س املال العامل االبتدائي الالزم لدورة الت�شغيل الأولى بالإ�ضافة �إلى م�صاريف ماقبل الت�أ�سي�س.
وتعترب بنود الآالت واملعدات واملباين والإن�شاءات املدنية العن�صر الرئي�سي لعنا�صر التكلفة اال�ستثمارية يف �صناعة الإ�سمنت� ،إذ �أن الإ�سمنت يعترب من ال�صناعات
التي تتطلب م�صاريف ر�أ�سمالية عالية نظر ًا لتنوع وتخ�ص�ص الآالت واملعدات امل�ستخدمة يف هذه ال�صناعة وجميعها من الآالت واملعدات الثقيلة .كما �أن الإن�شاءات
والأعمال املدنية املرتبطة بهذه ال�صناعة ذات طبيعة خا�صة تتطلب قواعد خر�سانية ثقيلة تتنا�سب مع طبيعة الآالت واملعدات امل�ستخدمة يف هذه ال�صناعة.
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 4 44 -44 -4تقدير عناصر التكلفة االستثمارية للمصنع

تقدر تكلفة امل�صنع اال�ستثمارية مببلغ  1.289.067.058ريال �سعودي ت�ستخدم بال�شكل التايل:
جدول رقم ( )19عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية
عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية للم�صنع (ريال �سعودي)
عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية

803.062.500

معدات التعدين املتحركة

42.525.000

حمطة توليد الكهرباء

152.510.068

ال�سكن واملرافق االجتماعية

75.000.000

مقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع

23.486.000

الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

11.785.600

بناء �أ�سا�سات عميقة

25.205.660

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

78.002.245

م�صاريف االكتتاب

12.000.000

اعباء متويلية

56.400.000

�أخرى

9.089.985

املجموع

1.289.067.058

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي جدول يو�ضح م�صادر التمويل التكلفة اال�ستثمارية للم�صنع:
جدول رقم ( )20م�صادر التمويل اال�ستثمارية الر�أ�سمالية
م�صادر متويل اال�ستثمارية للم�صنع (ريال �سعودي)
ر�أ�س املال احلايل

275.000.000

متح�صالت االكتتاب

275.000.000

متويل مقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

678.000.000

متويل م�صريف

61.067.058

املجموع

1.289.067.058

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -4التكاليف المرحلية للمصنع
 4 44 -44 -4العقد مع شركة سينوما العالمية

وقعت ال�شركة بتاريخ 2013/03/15م عقد ًا مع �شركة �سينوما العاملية وذلك لإن�شاء م�صنع �إ�سمنت �أم القرى على �أ�سا�س ت�سليم مفتاح يف حرة ح�ضن رقم ( )2يف
قرية ر�ضوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة .وقد وقع االختيار على هذه ال�شركة بعد الأخذ يف االعتبار جملة من املعايري التجارية والفنية
من بني �أربعة �شركات متت دعوتها من قبل �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه للم�شاركة يف املناق�صة ،والتي متت على �أ�سا�س املناف�سة ال�سعرية .وي�شمل
العقد كذلك �إن�شاء املرافق امل�ساندة للم�صنع مبا فيها� :إن�شاء خزانات للمياه ،وحمطة معاجلة املياه ،وكذلك �إن�شاء اربعة خزانات للزيت اخلام �سعة كل واحد منها
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 5.000مرت مكعب ح�سب موا�صفات �شركة �أرامكو ال�سعودية ،و�سفلتة جميع ال�شوارع داخل امل�صنع .وتتوقع ال�شركة بداية الإنتاج التجاري خالل الربع الأول من
عام 2016م .وتبلغ قيمة العقد ( )803.1مليون ريال �سعودي ( )214.2مليون دوالر �أمريكي موزعة بال�شكل التايل:
جدول رقم ( )21بنود العقد مع �سينوما
القيمة (ريال �سعودي)

البند
ت�صاميم هند�سية وتوريد معدات امل�صنع

609.210.195

البناء والأعمال املدنية

193.852.305

جمموع قيمة عقد امل�صنع مع �سينوما

803.062.500

امل�صدر :ال�شركة

وجتدر الإ�شارة ب�أن �شركة �سينوما العاملية هي �شركة �صينية لها انت�شار وا�سع يف �أكرث من  60دولة حول العامل .ويف عام 2006م مت افتتاح الفرع ال�سعودي ل�سينوما
حيث قامت بت�شغيل خطوط الإنتاج لعدد من �شركات الإ�سمنت يف اململكة.
ويغطي العقد اجلوانب الرئي�سية التالية والتي مت تقديرها من قبل م�ست�شار �إعداد كرا�سة املناف�سة �آ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�ش ("�آ�سرتوبالن")
و�سيتم توريدها من قبل �شركة �سينوما العاملية:












و�سيلة ا�ستخراج وك�سر احلجر اجلريي� :سيتم توريد وتركيب ك�سارة احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) بطاقة  1.200طن بال�ساعة لتك�سري
احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) يف املحجر ،وبعد �أن يتم ا�ستخراج احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) من باطن املحجر بالطرق
التعدينية التقليدية (احلفر والتفجري �أو باال�ستخراج باملعدات امليكانيكية) يتم نقله �إلى الك�سارات بال�شحن والتفريغ من خالل ال�شاحنات واملعدات
املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
ك�سر ونقل املواد الت�صحيحية (احلديد اخلام والبوك�سايت)� :سوف يتم توريد وتركيب ك�سارة بطاقة  100طن يف ال�ساعة لتك�سري مادة احلديد اخلام
والبوك�سايت ،مع توريد وتركيب �سيور ناقلة من الك�سارة �إلى �ساحة التخزين املخ�ص�صة يف امل�صنع.
ك�سر املواد اال�ضافية "اجلب�س"� :سوف يتم توريد وتركيب ك�سارة خم�ص�صة لتك�سري مادة اجلب�س بطاقة قدرها  100طن بال�ساعة ،مع توريد وتركيب
�سيور ناقلة من الك�سارة �إلى �ساحة التخزين املخ�ص�ص بامل�صنع.
تخزين ونقل املواد اخلام الرئي�سية� :سيتم �إن�شاء م�ستودعني بطاقة � 55ألف طن و 22الف طن ،وذلك لتخزين وحفظ جميع املواد اخلام املك�سرة
واملخلوطة ح�سب الن�سب املطلوبة (احلجر اجلريي واحلديد اخلام والبوك�سايت).
جتهيز املواد اخلام االولية� :سيتم توريد وتركيب طاحونة خام بجميع حمتوياتها من مواطري و�سيور حيث ت�صل املواد اخلام املك�سرة من موقع
التخزين �إلى طاحونة املواد اخلام االولية لتجفيفها وطحنها بطاقة انتاجية قدرها  480طن يف ال�ساعة .و�سوف يتم توريد و�إن�شاء �صومعة واحدة
لتخزين املواد املطحونة بطاقة � 30ألف طن.
الفرن واملربد� :سيتم توريد جميع املعدات التابعة لإنتاج الكلنكر من مربد وفرن ومكل�سن (�أبراج حتمي�ص) ،ويعترب الفرن اجلزء الرئي�سي للم�صنع
وهو عبارة عن �أنبوب �أ�سطواين مائل بو�ضع �أفقي يدور ببطء وطوله  72مرت ًا وعر�ضه  5.2مرت ،ومزود مبواطري متعددة ال�سرعات مبطن بالطوب
احلراري للحفاظ على م�ستوى احلرارة بالداخل ومبواد مقاومة للإن�صهار ،و ي�ستخدم وقود الزيت اخلام كم�صدر للطاقة.
طحن الإ�سمنت� :سيتم توريد و�إن�شاء عدد  2طواحني �إ�سمنت �أنبوبية بجميع معداتها وبطاقة  150طن يف ال�ساعة لكل واحدة بحيث يتم �إ�ضافة مادة
اجلب�س �إلى الكلنكر ويتم طحنه بوا�سطة هذه الطواحني.
تخزين وت�سليم الإ�سمنت� :سيتم توريد وتركيب و�إن�شاء � 4صوامع خر�سانية طاقة كل منها  15الف طن لتخزين الإ�سمنت اجلاهز للت�سليم للعمالء
�إما معب�أ �أو �سائب ح�سب الطلب.
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 4 44 -44 -4الدفعات المرحلية

ح�سب العقد املربم مع �شركة �سينوما وح�سب توقعات �إدارة ال�شركة لن�سبة العمل املنجز يف كل ربع �سنة ،مت تقدير الدفعات املرحلية لبناء امل�صنع من قبل ال�شركة
وح�سب �شروط العقد املربم بني الطرفني خالل الفرتة الزمنية كالتايل:
جدول رقم ( )22الدفعات املرحلية
التكلفة
(مليون ريال �سعودي)

الفرتة الزمنية

�إجمايل التكلفة خالل ال�سنة
(مليون ريال �سعودي)

الفرتة الزمنية
دفعات امل�صنع حتى  31دي�سمرب 2013م

123.2

2013م

123.2

الربع الأول من عام 2014م

73.2

2014م

462.1

الربع الثاين من عام 2014م

138.0

الربع الثالث من عام 2014م

159.2

الربع الرابع من عام 2014م

91.7

الربع الأول من عام 2015م

52.7

الربع الثاين من عام 2015م

87.5

الربع الثالث من عام 2015م

-

الربع الرابع من عام 2015م (دفعة نهائية)

80.3

جمموع عقد �سينوما

803.1

2015م

220.5

803.1

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -44 -4محطة توليد الطاقة

تتفاو�ض ال�شركة حالي ًا مع عدة �شركات عاملية متخ�ص�صة لبناء حمطة توليد الكهرباء ل�صالح امل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ( )152.510.068ريال
�سعودي ،حيث �إ�ستلمت ال�شركة عدة عطاءات من هذه ال�شركات وهي حالي ًا يف مرحلة التفاو�ض معها .وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة مل تقم بتوقيع عقد مع �إحدى
هذه ال�شركات حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
 4 44 -44 -4السكن

تهتم ال�شركة بت�أمني اجلانب االجتماعي للموظفني وذلك بتوفري ال�سكن املنا�سب لهم والذي ُيقدر عددهم بـ  360موظف مب�ساحة �إجمالية � 40ألف م 2بتكلفة
تقديرية بلغت  75.000.000ريال �سعودي .وال�سكن �سيكون مملوك ًا لل�شركة وم�ؤهل لكل من املوظفني العزاب واملوظفني املتزوجني ،بالإ�ضافة الى توفر املرافق
اخلدمية لتمكني املوظفني على حياة اجتماعية متكاملة .ومل تقم ال�شركة ب�إ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق ب�إن�شاء املجمع ال�سكني ،وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة مل
تقم بتوقيع عقد مع �أحد املطورين حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
 4 44 -44 -4اتفاقية توريد معدات التعدين المتحركة

تنوي ال�شركة ابرام اتفاقية مع احدى ال�شركات املتخ�ص�صة لتوريد معدات التعدين املتحركة ل�صالح امل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ( )42.525.000ريال
�سعودي .حيث مل تقم ال�شركة ب�أ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق بتوريد معدات التعدين املتحركة .وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة مل تقم بتوقيع عقد مع �إحدى هذه
ال�شركات حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
 4 44 -44 -4اتفاقية انشاء الطرق المحيطة بالمصنع

قامت ال�شركة خالل العام 2013م ب�إن�شاء طريق م�ؤقت م�ؤدي الى موقع امل�صنع عن طريق احد املقاولني املحليني مببلغ ( )576.000ريال �سعودي ،كما تنوي
ال�شركة ابرام اتفاقية اخرى مع احدى ال�شركات املتخ�ص�صة لإن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ( )22.910.000ريال �سعودي .حيث
مل تقم ال�شركة ب�أ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق ب�إن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع  ،وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة مل تقم بتوقيع عقد مع احدى هذه ال�شركات حتى
تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
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 4 44 -44 -4االتفاقية مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة

�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2013/12/17م مع �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة عقد َا لبناء �أ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي �سين�ش�أ عليها امل�صنع
وذلك مقابل مبلغ وقدره ( )25.205.660ريال �سعودي ،وامل�صنع ي�سري ح�سب اخلطة املو�ضوعة له.
 4 44 -44 -4اتفاقية تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع �آ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�ش ("�آ�سرتوبالن ") لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية من �إ�شراف و
رقابة على م�شروع م�صنع الإ�سمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره ( )11.785.600ريال �سعودي.
 4 44 -4منتجات الشركة والطاقة االنتاجية

�سوف تنتج �شركة �إ�سمنت �أم القرى نوعني من �أنواع الإ�سمنت وهما:
 الإ�سمنت البورتالندي العادي :هو عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت وهو نوع �شائع اال�ستعمال يف �أغرا�ض البناء العامة مثل القواعد والأ�سقف
واجلدران ،حيث �سيتم انتاج ما ن�سبته  %75من الإ�سمنت البورتالندي العادي من �إجمايل �إنتاج ال�شركة من الإ�سمنت.
 الإ�سمنت البورتالندي البوزالين :هو عبارة عن منتج نهائي من �أنواع الإ�سمنت حيث ت�ضاف املادة البوزوالنية الى الكلنكر ا�ضافة الى اجلب�س .ويتميز
مبقاومته للك�سر خالل الفرتات الزمنية الطويلة مقارنة بالإ�سمنت البورتالندي العادي وي�ستخدم يف جميع اغرا�ض البناء وال�صبات اخلر�سانية ،حيث
�سيتم انتاج ما ن�سبته  %25من الإ�سمنت البورتالندي البوزالين من �إجمايل �إنتاج ال�شركة من الإ�سمنت.
وك�أي م�صنع �صناعي حتت الت�أ�سي�س ،يحتاج لبع�ض الوقت لكي يتمكن من انتاج الطاقة الق�صوى ،لذا ف�إن ال�شركة تتوقع بدء االنتاج يف الربع االول من عام 2016م
بطاقة �إنتاجية ت�صل الى %80يف ال�سنة االولى ،وحتقيق الطاقة االنتاجية الق�صوى فى ال�سنة الثانية من الإنتاج.
جدول رقم ( )23حجم منتجات ال�شركة ح�سب الطاقة االنتاجية
الطاقة االنتاجية ال�سنوية

�سنوات الت�شغيل
ن�سبة
الت�شغيل

الإ�سمنت
البورتالندي
العادي (مليون
طن)

الن�سبة

الإ�سمنت
البورتالندي
البوزالين (مليون
طن)

الن�سبة

املجموع الكلي
(مليون طن)

الن�سبة

2016م (  330يوم عمل)

%80

1.33

%75

0.45

%25

1.78

%100

2017م وما بعدها (  330يوم عمل)

%100

1.66

%75

0.56

%25

2.22

%100

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -44 -4المواد الخام ونسبة ك ً
ال منها

يتكون الكلنكر من عدة مواد خام وهي كالتايل:
 احلجر اجلريي عايل الرتكيز
 احلجر اجلريي منخف�ض الرتكيز ،والذي يحتوي على املواد الأولية التالية:
 -احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط -احلجر اجلريي متدين الرتكيز -احلجر الطيني البوك�سايت
 خام احلديد
جدول رقم ( )24ن�سبة املواد اخلام يف �صناعة الكلنكر
املواد الأولية

الن�سبة ()%

احلجر اجلريي عايل الرتكيز

30.0

احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط

11.5

29

الن�سبة ()%

املواد الأولية
احلجر اجلريي متدين الرتكيز

42.0

احلجر الطيني

13.71

البوك�سايت

1.465

خام احلديد

1.325

امل�صدر :هولتك

 4 44 -44 -4إحتياطيات المواد الخام

جدول رقم ( )25احتياطات املواد اخلام
االحتياجات ال�سنوية من
املواد اخلام (مليون طن)

عدد �سنوات احتياطيات
املواد اخلام املتوفرة

املادة

االحتياطيات (مليون طن)

ن�سبه املواد اخلام من
املنتج النهائي

احلجر اجلريي عايل الرتكيز

21.85

%30

0.966

23

احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط

6.71

%11.5

0.37

24

احلجر اجلريي متدين الرتكيز

30.79

%42.0

1.352

23

احلجر الطيني

63.21

%13.71

0.441

144

خام احلديد

غري متوفرة يف املوقع (تُورد)

%1.325

-

-

البوك�سايت

غري متوفرة يف املوقع (تُورد)

%1.465

-

-

امل�صدر :هولتك

 4 44 -44 -4نقل مواد الخام الغير متوفرة في موقع مصنع الشركة

�ستقوم ال�شركة ب�شراء مواد اخلام االخرى (خام احلديد ،البوك�سايت) بالإ�ضافة �إلى اجلب�س ،البوزالنا ،والزيت اخلام والتي ال تتوفر يف موقع م�صنع ال�شركة من
موردين حمليني .ويبني اجلدول التايل تكلفة هذه املواد وا�صلة �إلى م�صنع ال�شركة:
جدول رقم ( )26تكلفة مواد اخلام
املوقع

البعد من م�صنع ال�شركة (كم)

تكلفة �إي�صال الطن الواحد �إلى موقع
امل�صنع (بالريال)

املادة
خام احلديد

منطقة وادي فاطمة بالقرب من مدينة جدة

150

153

البوك�سايت

منطقة طويق بالقرب من مدينة الريا�ض

650

160

اجلب�س

منطقة احلرة بالقرب من مدينة جدة

300

66

البوزالنا

مدينة الطائف

150

30

الزيت اخلام

م�صفاة جدة الواقعة مبدينة جدة

250

187.5

امل�صدر :ال�شركة
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 4 44 -44 -4العملية االنتاجية

تتكون العملية االنتاجية من عدة مراحل ت�شغيلية متتابعة وهي على النحو التايل:
1.1مرحلة ا�ستخراج املواد اخلام من املحاجر :تتم هذه العملية من خالل ا�ستخراج احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) من باطن املحجر
بالطرق التعدينية التقليدية (احلفر والتفجري �أو باال�ستخراج باملعدات امليكانيكية) حيث يتم نقل احلجر اجلريي امل�ستخرج �إلى الك�سارات من خالل
ال�شاحنات واملعدات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
2.2مرحلة تك�سري املواد اخلام :يتم تك�سري احلجر اجلريي (عايل /منخف�ض الرتكيز) بوا�سطة الك�سارة ،حيث يتم تك�سري احلجر اجلريي بنعومة 75
ملم .كما يتم تك�سري املواد الأولية الأخرى (خام احلديد ،البوك�سايت) يف ك�سارة املواد الت�صحيحية.
3.3مرحلة نقل املواد اخلام :تنقل املواد اخلام واملواد الأولية الأخرى بعد تك�سريها الى �ساحات التخزين املغطاة بوا�سطة �سيور ناقلة حيث تتم عملية
اخللط والتجان�س.
4.4مرحلة الطحن والتجفيف :تنقل املواد اخلام واملواد الأولية الأخرى �إلى الطاحونة لطحنها وجتفيفها وذلك ال�ستكمال عملية التجان�س بني املواد ومن
ثم يتم تخزينها يف �صومعة املواد ذات طاقة تخزينية قدرها  30.000طن.
5.5مرحلة احلرق لإنتاج الكلينكر :يتم حرق املواد عرب امل�سخن الأويل والفرن وذلك لتكلي�س املواد بدرجات حرارة حوايل  850درجة مئوية يف امل�سخن
الأويل و 1350درجة مئوية يف الأفران الدوارة لينتج عن هذه املرحلة الكلنكر املحروق.
6.6مرحلة تربيد الكلينكر :مير الكلينكر الناجت عن عملية احلرق على مربدات تقوم بتخفي�ض درجة حرارته �إلى  70درجة مئوية تقريبا ويتم تخزين
مادة الكلنكر يف �صومعة كلنكر طاقاتها التخزينية قدرها  60.000طن.
لكل من الإ�سمنت البورتالندي العادي والإ�سمنت البورتالندي البوزالين
7.7طحن الإ�سمنت :بعد االنتهاء من �صنع مادة الكلنكر تُ�ضاف مادة اجلب�س ٍ
بن�سب مت�ساوية ،ومن ثم �إ�ضافة مادة البوزالنا للح�صول على الإ�سمنت البورتالندي البوزالندي ،ويو�ضح اجلدول التايل ن�سبة خلط املواد للإ�سمنت
النهائي.
جدول رقم ( )27ن�سبة خلط مواد الإ�سمنت النهائي
الإ�سمنت البورتالندي العادي ()%

الإ�سمنت البورتالندي البوزالين ()%

ن�سبة املواد اخلام
الكلنكر

95

75

اجلب�س

5

5

البوزالنا

-

20

امل�صدر :هولتك

8.8تخزين الإ�سمنت :بعد طحن الإ�سمنت يتم تخزينه يف �صوامع الإ�سمنت ذات احلجم ( 4×15.000طن).
9.9مرحلة التعبئة ونقل املنتج النهائي :تتم تعبئة الإ�سمنت �إما بوا�سطة �أكيا�س �سعة كل كي�س  50كغ �أو بوا�سطة تعبئته ب�شكله ال�سائب يف ناقالت الإ�سمنت
اخلا�صة بعمالء ال�شركة.
 4 44 -4مصنع اإلسمنت اإلبيض

ي�صب تركيز �شركة �إ�سمنت �أم القرى حالي ًا على الإنتهاء من عملية ت�شييد وبناء م�صنع الإ�سمنت البورتالندي الواقع يف حرة ح�ضن ( )2وذلك ل�ضخامة حجمه
مقارنة بالإ�سمنت الأبي�ض والذي تنوي ال�شركة �إنهاء درا�سة اجلدوى االقت�صادية الالزمة له خالل الربع الثالث من عام  2015وذلك ال�ستغالل رخ�صة الإ�سمنت
الأبي�ض .ويف حال �إنتهت درا�سات اجلدوى وتبني عدم جدواها لإ�ستغالل �أو لت�شغيل رخ�صة الإ�سمنت الأبي�ض ف�إن وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد تقوم ب�إنهاء
هذه الرخ�صة.
 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 تقع حرة ح�ضن ( )2على بعد  11كم جنوب �شرق قرية ر�ضوان مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة،
حيث تبعد ح�ضن ( )2تقريبا م�سافة 130كم �شمال �شرق عن مدينة الطائف ويت�صل موقع امل�صنع ب�شكل جيد بالطريق ال�سريع ما بني الريا�ض والطائف .كما تتوفر
مادتي احلجر اجلريي واحلجر الطيني ب�شكل مكثف يف تلك املنطقة وت�شكالن ما ن�سبته  %83.5و %13.71من منتج الإ�سمنت .
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 4 44 -44 -4توفر المواد الخام

بنا ًء على نتائج االختبارات اجليولوجية التي �أجرتها �شركة هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد يف جمال البحث عن اخلامات الطبيعية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض
ال�صناعية ،فقد مت حتديد �أهم مواقع توفر املواد اخلام الأ�سا�سية يف �صناعة الإ�سمنت وب�صفة خا�صة احلجر اجلريي .وقد افادت هذه البحوث وجود املواد اخلام
الالزم توافرها ل�صناعة الإ�سمنت كالآتي :








مادة احلجر اجلريي والبالغ خمزونها  59.35مليون طن يف حرة ح�ضن ( )2القريبة من قرية ر�ضوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة
مكة املكرمة .كما �أن حجم االحتياطي من مادة احلجر اجلريي يحدد العمر االقت�صادي للم�صنع ومدى ا�ستمراريته ،وح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص
التعديني من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل مادة احلجر اجلريي فيها.
مادة احلجر الطيني والبالغ خمزونها  63.21مليون طن والتي تقع �ضمن نطاق حرة ح�ضن ( )2القريبة من قرية ر�ضوان.
مادة اجلب�س يف منطقة احلراء بالقرب من مدينة جدة على بعد  300كم من موقع امل�صنع.
خام احلديد يف منطقة وادي فاطمة بالقرب من مدينة جدة على بعد  150كم من موقع امل�صنع.
مادة البوك�سايت يف منطقة طويق يف منطقة الريا�ض على بعد  650كم من موقع امل�صنع.
مادة البوزالنا وهي عبارة عن الرماد الربكاين تتواجد بكميات جيدة يف منطقة مكة املكرمة ب�شكل عام وعلى بعد 150كم عن موقع امل�صنع.

 4 44 -44 -4تكلفة المنتج

�إن توفر املواد اخلام الرئي�سية بالقرب من امل�صنع ي�ساعد ب�شكل مبا�شر يف تقليل تكلفة النقل.
 4 4 4 -4االبحاث والتطوير

ال�شركة حديثة الت�أ�سي�س و على ذلك ال يوجد حالي ًا ا�سرتاتيجية او ادارة معنية باالبحاث والتطوير.
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5.5الهيكل التنظيمي
ر�سم تو�ضيحي للهيكل التنظيمي ل�شركة �إ�سمنت �أم القرى
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 5 55 -5األقسام الرئيسية للشركة
 5 55 -55 -5اإلدارة المالية :

تقوم االدارة املالية على �إدارة و�إ�شراف عمليات ال�شركة املالية واملحا�سبية ،حيث تقوم بعمل التحاليل املالية وتقدمي التقارير الدورية و�إ�صدار البيانات والقوائم
املالية التى ترتجم املوقف املالى لل�شركة.
 5 55 -55 -5إدرة المشاريع والشؤون الفنية:

تقوم �إدارة امل�شاريع وال�ش�ؤون الفنية بالتخطيط والتن�سيق لعمل الت�صاميم الهند�سية لكافة امل�شاريع ال�صناعية والإ�شراف على تنفيذها ومتابعة اجلدول الزمني
للم�شاريع والت�أكد من جودة الأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية والت�شغيلية.
 5 55 -55 -5الموارد البشرية :

تقوم �إدارة املوارد الب�شرية بالتخطيط امل�ستمر ل�سد حاجة ال�شركة للمورد الب�شري والعمل على تنمية ذلك بالتدريب والتطوير مع الرتكيز امل�ستمر على توظيف
ال�شباب ال�سعودي وت�أهيله وتطويره .كما �أن �إدارة املوارد الب�شرية م�س�ؤولة عن �ش�ؤون املوظفني املتعلقة بالعمل ومتابعة جميع �إجراءات التوظيف والتدريب والتقييم
بالتن�سيق مع �إدارات ال�شركة الأخرى.
وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة �ستقوم ب�إ�ضافة عدة وحدات ت�شغيلة يف الفرتة التي ت�سبق بدء الإنتاج التجريبي للم�صنع كما هو مو�ضح يف الق�سم امل�ضلل يف الهيكل
�أعاله.
 5 55 -5مجلس اإلدارة

يعترب جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول الأول يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها والإ�شراف على جميع �أموالها وتوفري نظام للرقابة الداخلية حلماية م�صالح امل�ساهمني.
يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتطبيق �أف�ضل معايري احلوكمة على م�ستوى ال�شركة من خالل ت�شكيل اللجان و�إتباع �أف�ضل املمار�سات لتعزيز قيمة ا�ستثمار امل�ساهمني
يف ال�شركة.
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 5 55 -55 -5أعضاء مجلس اإلدارة

جدول رقم (� )28أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

اال�سم

املن�صب

1

عبدالعزيز
عمران العمران

رئي�س جمل�س
االدارة

جهة التمثيل

ال�صفة

امللكية املبا�شرة
قبل الطرح

اجلن�سية العمر

ن�سبة
عدد الأ�سهم
االمتالك ()%

امللكية الغري املبا�شرة
قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة
االمتالك ()%

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

�سعودي

49

-

-

1.886.027

%6.86

2

عبداهلل
عبدالعزيز
العبداللطيف

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

33

370.000

%1.35

-

-

3

�صالح ابراهيم
اخلليفي

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

56

-

-

-

-

4

�سعود حممد
ال�سبهان

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

41

-

-

-

-

5

فواز حمد
الفواز

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

57

-

-

-

-

6

�أحمد �سعيد
العي

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

�سعودي

58

254.469

%0.93

382.258

%1.39

�شركة
عبدالعزيز
عمران
العمران
و�شركاه

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة� :سوف يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني يف ال�شركة بتملك � 1.000سهم لكل منهم و�سيقومون بايداعها لدى �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف اململكة العربية ال�سعودية ك�أ�سهم �ضمان ل�ضمان
ع�ضويتهم يف جمل�س االدارة وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات ،وذلك بعد �إدارج ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

 5 55 -55 -5لمحة عن مؤهالت مجلس اإلدارة:
عبدالعزيز بن عمران العمران

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
العمر� 49 :سنة
اخلربات العملیة:
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املدير العام يف �شركة حتالف العمران وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى االن).
املدير العام يف �شركة هامة طويق وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى االن).
املدير العام يف �شركة حماجر ال�شرق الأو�سط وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2010م
وحتى االن).
املدير العام يف ال�شركة العاملية مل�ضافات اخلر�سانة وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2010م
وحتى االن).
املدير العام يف �شركة عبداهلل وعبدالعزيز العمران وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2006م
وحتى االن).
املدير العام يف �شركة عبدالعزيز عمران العمران للخر�سانة اجلاهزة وهي �شركة (تو�صية ب�سيطة) تعمل يف قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة
(من 2003م وحتى االن).

 مهند�س �صيانة يف الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض وهي هيئة (حكومية) تعمل يف قطاع التطوير وذلك يف الفرتة (من 1989م �إلى 1992م).
 املدير العام ل�شركة العمران للنقل وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع النقل وذلك يف الفرتة (من 1985م �إلى 2002م).
املنا�صب احلالیة:
 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى وذلك يف الفرتة (من 2013م وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمیة:
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الهند�سة ال�صناعية من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 1989م.
عبداهلل بن عبد العزيز العبداللطيف

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
العمر� 33 :سنة
اخلربات العملیة :
 مدير مركز ت�شغيل االنرتنت يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع االت�صاالت وذلك يف الفرتة (من
2006م وحتى الآن).
 م�ست�شار نظم معلومات يف جمموعة العبد اللطيف القاب�ضة وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعى وذلك يف الفرتة (من
2007م وحتى الآن).
املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2013م وحتى الآن).
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة كيان للبرتوكيماويات وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية وذلك يف الفرتة (من
2013م وحتى الآن).
امل�ؤهالت العلمیة:
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص نظم املعلومات من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 2006م.
صالح بن إبراهيم الخليفي

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
العمر56 :
اخلربات العملیة:







من�صب مدير عام يف م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �أل �سعود اخلريية (منذ عام 1997م وحتى الآن).
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل الربي (مربد) وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع النقل وذلك يف الفرتة (من عام 2001م
وحتى 2007م).
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع التنمية الزراعية وذلك يف الفرتة (من
2000م وحتى 2002م).
مدير الت�شغيل لدى ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع ال�سياحة والفندقة وذلك يف الفرتة (من
1992م حتى 1996م).
مراقب داخلي لدى ال�شركة العربية للإ�ستثمار وهي �شركة (عربية م�شرتكة مملوكة من قبل حكومات �سبعة ع�شر دولة عربية) تعمل يف قطاع اال�ستثمار
وذلك يف الفرتة (من 1990م وحتى 1992م).
تدرج يف عدة منا�صب كان اخرها م�ساعد مدير عام �إدارة ر�أ�س املال يف ال�صندوق ال�سعودي للتنمية وهو �صندوق (حكومي) يعمل يف قطاع متويل
م�شاريع التنمية يف الدول النامية وذلك يف الفرتة (من 1981م وحتى 1990م).
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املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2013م وحتى االن).
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف م�ؤ�س�سة باذل اخلري وتعمل يف القطاع التجاري والعقاري وذلك يف الفرتة (من 2011م وحتى الأن).
 ع�ضو يف جمل�س مديري �شركة الدار العربية وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع الطباعة والن�شر وذلك يف الفرتة (من 2010م وحتى
الآن).
 ع�ضو جمل�س مديري �شركة �سب�أ العقارية وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف القطاع العقاري وذلك يف الفرتة (من2010م وحتى الآن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة اكالهوما �سيتي يونيفر�ستي من الواليات املتحدة وذلك عام 1985م.
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية تخ�ص�ص حما�سبة من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 1980م.
سعود محمد السبهان

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
العمر41 :
اخلربات العملیة:
 الع�ضو املنتدب يف �شركة بحور الدولية للإ�ستثمار وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع اال�ستثمار وتطوير الأعمال وذلك يف الفرتة
(من 2005م وحتى االن).
 م�س�ؤول �إئتمان لدى ال�صندوق ال�سعودي للتنمية وهو �صندوق (حكومي) يعمل يف جمال متويل م�شاريع التنمية يف الدول النامية وذلك يف الفرتة (من
2000م �إلى2005م).
 موظف يف ق�سم الإئتمان لدى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وهو �صندوق (حكومي) يعمل يف جمال متويل امل�شاريع ال�صناعية يف اململكة وذلك
يف الفرتة (من 1996م وحتى 2000م).
املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2013م وحتى االن).
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أنفال كابيتال وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف القطاع املايل وذلك يف الفرتة (من 2013م وحتى االن).
 ع�ضو جمل�س مديرين يف �شركة حديد الراحجي وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف القطاع ال�صناعي وذلك يف الفرتة (من 2013م وحتى
االن).
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة امل�ستقبل لل�سرياميك وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف القطاع ال�صناعي وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى االن)
 ع�ضو جمل�س مديرين يف �شركة فالكون للمنتجات البال�ستيكية وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف القطاع ال�صناعي وذلك يف الفرتة (من
2011م وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 ح�صل على درجة ماج�ستري يف �إدارة �أعمال تخ�ص�ص الإدارة املالية الدولية وتخ�ص�ص املبادرة يف جمال الأعمال من اجلامعة الأمريكية من الواليات
املتحدة وذلك عام 2004م.
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص املالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة عام 1996م.
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فواز حمد الفواز

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
العمر57 :
اخلربات العملیة:
 مدير �إدارة املخاطر يف �شركة اخلبري وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف القطاع املايل وذلك يف الفرتة (من2009م وحتى 2011م).
 الرئي�س التنفيذي يف جمموعة االنواع وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمال يف قطاع الإ�ستثمارات املتعددة وذلك يف الفرتة (من 2005م وحتى
2006م).
 رئي�س ق�سم متويل القطاع العام يف البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف القطاع امل�صريف وذلك يف الفرتة (من 1996م
وحتى 2004م).
 رئي�س امل�صرفية اال�ستثمارية واخلا�صة يف البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف القطاع امل�صريف وذلك يف الفرتة (من
1992م وحتى 1996م).
 م�س�ؤول يف امل�صرفية اال�ستثمارية واخلا�صة يف البنك ال�سعودي االمريكي وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف القطاع امل�صريف وذلك يف الفرتة (من
1988م وحتى 1992م).
 موظف يف ادارة اال�ستثمارات الدولية يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي (م�ؤ�س�سة حكومية) تعمل يف اال�شراف على القطاع امل�صريف والت�أمني
وذلك يف الفرتة (من 1984م وحتى 1988م).
املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2013م وحتى االن).
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الريا�ض للتعمري وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع التطوير العقاري وذلك يف الفرتة (من 2013م وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص االقت�صاد من جامعة والية كاليفورنيا التكنولوجية من الواليات املتحدة وذلك عام 1983م.
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص االقت�صاد من جامعة والية كاليفورنيا التكنولوجية من الواليات املتحدة وذلك عام 1982م.
أحمد سعيد العي

اجلن�سیة� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
العمر58 :
اخلربات العملیة:
 املدير العام ل�شركة العي للتجارة واملقاوالت وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع املقاوالت (من عام 2000م وحتى عام 2003م).
 م�س�ؤول �أول يف �إدارة اخلزينة يف البنك ال�سعودي املتحد (جمموعة �سامبا املالية حالي ًا) وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع البنوك والأوراق
املالية وذلك يف الفرتة (من 1984م حتى 2000م).
املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2014م وحتى االن).
 مدير �إدارة عالقات امل�ستثمرين يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات وذلك يف
الفرتة من (2003م وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص العالقات العامة من جامعة امللك �سعود باململكة يف عام 1983م.
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سكرتير مجلس اإلدارة:
فواز بن صالح المطيري

للمعلومات عن م�ؤهالت �سكرتري جمل�س الإدارة راجع فقرة " كبار التنفيذيني".
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جدول رقم ( )29كبار التنفيذيني يف ال�شركة
امل�ؤهل العلمي

املن�صب

اجلن�سية

العمر

اال�سم
فواز �صالح املطريي

بكالوريو�س

املدير العام

�سعودي

39

حممد ف�ضل احلاوي

بكالوريو�س

مدير امل�شروع

فل�سطيني

48

عاطف اجلوهري

بكالوريو�س

املدير املايل

م�صري

40

حممد بن على �آل م�شول

ثانوية عامة

رئي�س �شئون املوظفني والعالقات احلكومية

�سعودى

43

امل�صدر :ال�شركة
فواز بن صالح المطيري

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :املدير العام و�سكرتري جمل�س الإدارة
العمر� 39 :سنة
اخلربات العملية:
 نائب الرئي�س التنفيذي يف �شركة �إ�سمنت الق�صيم وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الإ�سمنت وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى 2013م).
 مدير ًا مل�صنع �شركة �إ�سمنت الق�صيم وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الإ�سمنت وذلك يف الفرتة (من 2010م وحتى 2012م).
 تدرج يف �شركة �إ�سمنت الق�صيم يف العديد من املنا�صب الت�شغيلية والقيادية وذلك يف الفرتة (من 2001م وحتى 2010م) حيث عمل يف الت�شغيل ثم
مديراٌ للإنتاج ثم مدير ًا لل�صيانة وامل�شاريع.
املنا�صب احلالية:
مدير عام و�سكرتري ملجل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2013م وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمية:
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيمائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة يف عام 2000م.
محمد فضل كامل الحاوي

اجلن�سية :فل�سطيني
املن�صب :مدير امل�شروع
العمر48 :
اخلربات العملية:
 مدير م�شروع يف �شركة العبيكان ل�صناعة الورق يف الريا�ض وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع �صناعة الورق الدوبلك�س (من فرباير
2012م وحتى اكتوبر 2012م).
 مدير م�شروع يف �شركة �إ�سمنت اخلليجية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) مت ت�أ�سي�سها لتعمل يف قطاع الإ�سمنت اال انها مل تعمل فيها بعد وهي تعمل يف
قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من 2011م وحتى 2012م).
 مدير ال�صيانة يف �شركة �إ�سمنت الريا�ض وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع الإ�سمنت وذلك يف الفرتة (من 2009م وحتى 2011م).
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 مدير م�شروع يف �شركة �إ�سمنت اخلليجية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) مت ت�أ�سي�سها لتعمل يف قطاع الإ�سمنت اال انها مل تعمل فيها بعد وهي تعمل يف
قطاع البناء والت�شييد وذلك يف الفرتة (من مار�س 2009م وحتى يونيو 2009م).
 مدير ال�صيانة يف �شركة �إ�سمنت اجلنوبية وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الإ�سمنت وذلك يف الفرتة (من 1989م وحتى 2008م) .تدرج
وظيفي ًا خالل الفرتة من مهند�س ميكانيكا ميداين الى مدير ال�صيانة.
املنا�صب احلالية:
مدير امل�شروع يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2012م عن طريق �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمية:
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص علوم الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة وذلك عام 1989م.
عاطف محمد شلبى الجوهري

اجلن�سية :م�صري
املن�صب :مدير مايل
العمر� 40 :سنة
اخلربات العملية :
 مدير مايل مبجموعة م�صانع �شركات �سيكم لت�صنيع الأع�شاب الطبية والأدوية بجمهورية م�صر العربية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع
�صناعة الأدوية واالع�شاب الطبية وذلك فى الفرتة (من 2012م حتى 2013م).
 مدير مايل مب�شروع رويال املنيا للإ�سمنت مبحافظة املنيا بجمهورية م�صر العربية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع الإ�سمنت وذلك فى
الفرتة (من 2009م حتى 2012م).
 مدير ح�سابات مبجموعة �شركات �سيكم لت�صنيع الأع�شاب الطبية والأدوية بجمهورية م�صر العربية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع
�صناعة الأدوية واالع�شاب الطبية وذلك فى الفرتة (من 2006م حتى 2009م).
 رئي�س ح�سابات مبركز بريلتز للغات وتدريب املوارد الب�شرية بجمهورية م�صر العربية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع التدريب والتنمية
الب�شرية وذلك فى الفرتة (من 2005م حتى 2006م).
 التدرج فى الوظيفة من حما�سب حتى رئي�س ق�سم التكاليف ب�شركة امل�سابك احلديثة لت�صنيع م�سبوكات احلديد ال�صلب بجمهورية م�صر العربية وهي
�شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع �صناعة احلديد وذلك فى الفرتة من عام (من1997م حتى 2005م).
املنا�صب احلالية:
املدير املالى ل�شركة �إ�سمنت �أم القرى وذلك فى الفرتة (من 2013م حتى االن).
امل�ؤهالت العلمية :
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة حلوان بجمهورية م�صر العربية وذلك عام 1997م.
محمد آل مشول

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س �شئون املوظفني والعالقات احلكومية
العمر� 43 :سنة
اخلربات العملية:
 م�شرف �ش�ؤون �إدارية يف ال�شركة ال�سعودية الأملانية وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع �صناعة البال�ستيك وذلك يف الفرتة (من
2012م حتى 2013م).
 م�شرف موارد ب�شرية يف �شركة فناتري العاملية للرتفيه وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع اجلملة والتجزئة وذلك يف الفرتة (من
2010م حتى 2012م).
 مدير �إداري فرع يف �شركة ابناء عبداهلل العلي وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع املواد الغذائية وذلك يف الفرتة (من 2001م حتى
2010م).
39

املنا�صب احلالية:
 رئي�س �ش�ؤون املوظفني والعالقات احلكومية يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى (من 2014م حتى الآن).
امل�ؤهالت العلمية:
ح�صل على �شهادة الثانوية العامة ق�سم العلوم ال�شرعية والعربية وذلك عام 2009م.
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ال توجد �أي �أ�سهم مملوكة لكبار التنفيذيني يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى.
جدول رقم ( )30الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

جهة التمثيل

املن�صب� /صفة
العالقة

�شركة عبدالعزيز
عمران العمران
و�شركاه

امللكية املبا�شرة قبل الطرح

امللكية الغري املبا�شرة قبل الطرح

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

رئي�س جمل�س �إدارة

-

-

1.886.027

%6.86

عبداهلل عبدالعزيز
العبدالطيف

ع�ضو جمل�س �إدارة

370.000

%1.35

-

-

�صالح ابراهيم اخلليفي

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

-

-

-

�سعود حممد ال�سبهان

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

-

-

-

عبدالعزيز عمران العمران

�أحمد �سعيد العي

ع�ضو جمل�س �إدارة

254.469

%0.93

382.258

%1.39

فواز حمد الفواز

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

-

-

-

امل�صدر :ال�شركة
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مل يتقا�ضى رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أية مكاف�آت �أو �إمتيازات منذ ت�أ�سي�س ال�شركة .و�إن جمموع ما مت دفعه �إلى الإدارة التنفيذية ،من رواتب ومكاف�آت ومزايا
�أخرى مبا يف ذلك بدل ال�سكن واملوا�صالت ومكاف�آت �أخرى منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة هو ( )1.403.610ريال �سعودي ال غري.
كما جتدر اال�شارة هنا �إلى �أن الإدارة التنفيذية تتمثل يف كل من املدير العام ،مدير امل�شروع ،املدير املايل ،ورئي�س �شئون املوظفني والعالقات احلكومية.
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ال توجد �أي عقود خدمة بني ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إمنا ت�صرف مكاف�آتهم ح�سب نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والتعليمات الر�سمية التي
�صدرت بهذا ال�ش�أن .بينما يوجد عقد عمل بني ال�شركة ومديرها العام فواز املطريي يت�ضمن الإلتزامات واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ،مدة العقد،
ال�سكن والإجازات .ويبد�أ العقد مع املدير العام بتاريخ 2013/09/01م ملدة �سنة ميالدية ويجدد تلقائيا ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر خطي ًا بعدم الرغبة
بالتجديد قبل ت�سعني يوم ًا من نهاية مدة العقد الأ�صلية �أو املجددة .كما يوجد عقد عمل بني ال�شركة ومديرها املايل عاطف حممد اجلوهري يت�ضمن الإلتزامات
واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ،مدة العقد ،ال�سكن والإجازات .ويبد�أ العقد مع املدير املايل بتاريخ 2013/10/22م ملدة �سنة قابلة لتجديد ما مل يخطر
�أحد الطرفني الآخر خطي ًا بعدم الرغبة بالتجديد قبل �شهر من نهاية مدة العقد .كما يوجد عقد عمل بني ال�شركة ومدير امل�شروع حممد ف�ضل احلاوي يت�ضمن
الإلتزامات واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ،مدة العقد ،ال�سكن والإجازات .ويبد�أ العقد مع مدير امل�شروع بتاريخ 2013/1/1م ملدة �سنة واحدة قابلة
للتجديد ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر خطي ًا بعدم الرغبة بالتجديد قبل �شهر من نهاية مدة العقد.
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تن�ص املادة ( )69من نظام ال�شركات على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي تعامالت �أو عقود تقدم حل�ساب
ال�شركة �إال برتخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة ،وي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تتم باملناق�صة العامة يف حال كان عر�ض الع�ضو املعني هو
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الأقل .كذلك على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يف�صح للمجل�س عن كل م�صلحة �شخ�صية له يف التعامالت �أو العقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وتدون هذه املعلومات
يف حم�ضر اجتماع املجل�س .وال يجوز لع�ضو املجل�س املعني امل�شاركة يف الت�صويت على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س الإدارة �أو اجتماع اجلمعية العامة.
ويقوم رئي�س املجل�س ب�إبالغ اجلمعية العامة العادية (عند انعقادها) بالتعامالت والعقود التي يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س م�صلحة فيها .على �أن يكون هذا
التبليغ م�شفوعا بتقرير خا�ص يعده مراجع ح�سابات ال�شركة .وتن�ص املادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز
لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد �سنويا� ،أن ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف احد فروع الن�شاط
الذي تزاوله ال�شركة ويف حال ثبوت خمالفة الع�ضو لهذه ال�شروط يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�ضها �أو اعتبار ما قام به من �أعمال حل�سابه على �أنها متت حل�ساب
ال�شركة .كما تن�ص الفقرة (ج) من املادة الثامنة ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ضا نقديا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم للغري.
قامت ال�شركة باعتماد املادة ال�ساد�سة اخلا�صة بالت�صويت الرتاكمي �ضمن نظامها الأ�سا�سي .كما تلتزم ال�شركة باملادة الثانية ع�شرة اخلا�صة بتكوين جمل�س
الإدارة ،واملادة الرابعة ع�شرة اخلا�صة بلجنة املراجعة واخلام�سة ع�شرة اخلا�صة بلجنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية.
هذا وقد قامت ال�شركة ب�إعداد نظام احلوكمة اخلا�صة بها مبا يتوافق مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومبا ي�ضمن التزام ال�شركة
بكافة بنودها التي مل تلتزم بها حالي ًا ,و�سيتم �إعتمادها من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة خالل ال�سته �أ�شهر التي تلي �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.
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يوجد بال�شركة جلنة مراجعة تتكون من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني من بينهم خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية ،ومهمتها �ضمان �ضبط �أ�س�س ومعايري
�إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إلى كافة �أوجه املراجعة الداخلية والإ�شراف والتدقيق .وت�شمل مهام اللجنة وم�س�ؤولياتها:
1.1الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة ،من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
2.2درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
3.3درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4.4التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
5.5متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
6.6درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
7.7درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
8.8درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
9.9درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
بناء على مقرتحات جمل�س الإدارة تقوم اجلمعية العمومية لل�شركة ب�إعداد �أُ�س�س اختيار �أع�ضاء جلنة املراجعة ،وفرتة ع�ضويتهم عالو ًة على طريقة عمل اللجنة.
أعضاء لجنة المراجعة:

جدول رقم (� )31أع�ضاء جلنة املراجعة
املن�صب

اال�سم
فواز حمد الفواز

رئي�س اللجنة

عبدالعزيز النوي�صر

ع�ضو

فهد الزميع

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة:
فواز حمد الفواز

للمعلومات عن رئي�س جلنة املراجعة راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".
عبدالعزيز النوي�صر
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جلنة املراجعة
العمر� 41 :سنة
اخلربات العملية:
 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع ال�سياحة وذلك يف الفرتة (من 2009م
حتى 2011م).
 ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة ال�سعودية للأ�سماك وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية وذلك يف الفرتة (من
2008م حتى 2011م).
 حما�ضر يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض وذلك يف الفرتة (من 2002م حتى 2004م ،ثم من 2005م حتى 2007م).
 م�ست�شار مايل ل�شركة العلم لأمن املعلومات وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع �أمن املعلومات وذلك يف الفرتة (من فرباير 2005م حتى
يوليو 2005م).
 مدير م�شروع التخطيط اال�سرتتيجي ب�شركة العلم لأمن املعلومات وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع �أمن املعلومات وذلك يف الفرتة (من
2004م حتى 2005م).
 املدير املايل واالداري ل�شركة العلم لأمن املعلومات وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع �أمن املعلومات وذلك يف الفرتة (من 2003م حتى
2005م).
 معيد يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض وذلك يف الفرتة (من 1996م حتى 1998م).
 مدقق مايل لدى م�صرف الراجحي وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع امل�صارف واخلدمات املالية وذلك يف الفرتة (من �أبريل  1996حتى
نوفمرب 1996م).
املنا�صب احلالیة:
 ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع النقل وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى
االن).
 ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة التعاونية للت�أمني وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الت�أمني وذلك يف الفرتة (من 2011م وحتى االن).
 ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة العلم لأمن املعلومات وهي �شركة (م�ساهمة مغلفة) تعمل يف قطاع �أمن املعلومات وذلك يف الفرتة (من 2008م وحتى
االن).
 م�ؤ�س�س و�شريك تنفيذي يف �شركة بيت اال�ست�شارات الوطني وهي �شركة (ذات م�سئولية حمدودة) تعمل يف قطاع اخلدمات املالية وذلك يف الفرتة (من
2007م وحتى الآن) ثم �أ�صبح الرئي�س التنفيذي لها يف الفرتة (من 2010م وحتى الآن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة كي�س وي�سرتن ريزيرف ،الواليات املتحدة االمريكية يف عام 2002م.
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة امللك �سعود وذلك عام 1995م.
فهد بن عبدالرحمن الزميع

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جلنة املراجعة
العمر� 37 :سنة
اخلربات العملية:
 نائب املدير املايل يف �شركة العرب للمقاوالت وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) تعمل يف قطاع املقاوالت وذلك يف الفرتة (من 2012م وحتى 2013م).
 مدير �إداره نظم املعلومات يف م�صرف الراجحي وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع امل�صارف واخلدمات املالية وذلك يف الفرتة (من 2011م
وحتى 2012م).
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 املدير التجاري يف �شركة فواز احلكري و�شركاءه وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع التجزئة وذلك يف الفرتة (من 2010م وحتى 2012م)
 الرئي�س التنفيذي للعمليات يف ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الت�أمني وذلك يف الفرتة من
(2007م وحتى 2010م).
 رئي�س جلنة اال�ستثمار وع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع الت�أمني وذلك
يف الفرتة (من 2007م وحتى 2009م).
 مدير التخطيط والتحليل املايل يف �شركة احتاد االت�صاالت وهي �شركة (م�ساهمة عامة) تعمل يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات وذلك يف الفرتة
(من 2006م وحتى 2008م).
 م�شرف الت�أمني يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي (م�ؤ�س�سة حكومية) تعمل يف اال�شراف على القطاع امل�صريف والت�أمني وذلك يف الفرتة (من
2004م وحتى 2006م).
 مفت�ش بنكي يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي (م�ؤ�س�سة حكومية) تعمل يف اال�شراف على القطاع امل�صريف والت�أمني وذلك يف الفرتة (من
2000م وحتى 2006م).
املنا�صب احلالیة:
 املدير املايل بالنيابة يف �شركة تطوير التعليم القاب�ضة وهي �شركة (م�ساهمة مغلقة) وتعمل يف قطاع اال�ستثمار يف التعليم وذلك يف الفرتة (من 2013
وحتى االن).
امل�ؤهالت العلمیة:
 حا�صل على الزمالة الأمريكية للمحا�سبني القانونيون ( )CPAمن املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني (.)AICPA
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة ايلنوي ،الواليات املتحدة االمريكية يف عام 2004م.
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد و�إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة امللك �سعود وذلك عام 1999م.
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وت�شمل مهمات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وم�س�ؤولياتها ما يلي :
1.1التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة
بال�شرف والأمانة.
2.2املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س
الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س االدارة.
3.3مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
4.4حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5.5الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذ كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
6.6و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط
بالأداء.
�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
جدول رقم (� )32أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
املن�صب

اال�سم
عبد العزيز عمران العمران

رئي�س اللجنة

�صالح �إبراهيم اخلليفي

ع�ضو

�سعود حممد ال�سبهان

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات و المكافأت

للمعلومات عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت راجع فقرة "ملحة عن م�ؤهالت جمل�س الإدارة".
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تلتزم ال�شركة بعد الإدراج مبا يلي:
 االلتزام بجميع املواد الإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة خالل فرتة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ الإدراج.
 االلتزام مبا ورد يف املادة التا�سعة من الئحة حوكمة ال�شركات واملادة الثالثة والأربعني من الئحة الت�سجيل والإدراج عند �إعداد تقرير جمل�س الإدارة.
 االلتزام بالفقرة (ب) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات والتي تقت�ضي ب�أن ت�ضع ال�شركة �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف
العام عليها.
 تزويد الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة بعد الإدراج وذلك حتى يت�سنى الرتتيب حل�ضور ممثل عن الهيئة.
 الإعالن عن تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب وتطورات تنفيذ امل�صنع للجمهور ب�شكل ربع �سنوي.
ويلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة بالتايل:
 توثيق كل القرارات واملداوالت ال�صادرة من جمل�س الإدارة يف حما�ضر حمررة وموقعة من الأع�ضاء.
 �إدراج بند املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة لإعطاء امل�ساهمني الفر�صة للت�صويت على هذه املعامالت.
وتلتزم �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه بعد الإدراج بالتايل:
 نقل رخ�صتي حمجر املواد اخلام (ق )1/و(ق� )2/إلى �شركة �إ�سمنت �أم القرى ،بالتن�سيق مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
 5 55 -5التوظيف والسعودة
 5 55 -55 -5خطة التوظيف

يوجد لدى ال�شركة حالي ًا ( )113موظف وتعتزم ال�شركة توظيف ( )500موظف �إ�ضايف ب�شكل تدريجي حتى نهاية عام 2015م ،وهذا العدد هو �إجمايل ما حتتاجه
ال�شركة من موظفني و�إداريني يف حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية ،وذلك ح�سب تقديرات ال�شركة احلالية.
جدول رقم ( )33خطة ال�شركة يف التوظيف
الأق�سام والإدارات

املجموع

تاريخ التعيني
2013م

2014م

مكتب املدير العام

1

-

1

الإدارة املالية

1

-

1

�إدارة امل�شاريع وال�ش�ؤون الفنية

110

-

110

1

1

1

113

املوارد الب�شرية
112

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

 5 55 -55 -5السعودة

اخذت ال�شركة على عاتقها الإلتزام بتوظيف الكوادر ال�سعودية املدربة من �أ�صحاب اخلربة والكفاءة ،وتبلغ ن�سبة ال�سعودة احلالية لدى ال�شركة ( )%54ح�سب
�شهادة مكتب العمل ال�صاحلة لغاية تاريخ 1435/06/16هـ  ،حيث يبلغ عدد املوظفني ال�سعوديني ( )61موظف وعدد املوظفني الغري �سعوديني ( )52موظف.
جدول رقم ( )34برنامج نطاقات
�صناعة الإ�سمنت
املن�ش�أة

الأحمر

الأ�صفر

الأخ�ضر

املمتاز

�صغرية ()49-10

%4–0

% 14 – 5

% 29 – 15

=> % 30

متو�سطة ()499-50

%5–0

% 24 – 6

% 39 – 25

=> % 40

كبرية () 2999-500

%7–0

% 29 – 8

% 59 – 30

=> % 60

عمالقة ( 3000ف�أكرث)

%7–0

% 29 – 8

%59 – 30

=> % 60

امل�صدر :وزارة العمل
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هذا مع العلم �أن ال�شركة ال تواجه �أي م�شاكل يف هذا اجلانب لأنها يف النطاق املمتاز حالي ًا وقد حققت ن�سبة التوطني املطلوبة ،لكن توجه ال�شركة لتعيني املزيد من
املوظفني والعمال بعد بداية الإنتاج ،و�صعوبة احل�صول على موظفني وعمال �سعوديني لديهم خربة يف جمال الأن�شطة التي متار�سها ال�شركة قد ي�ؤديان �إلى �إنتقالها
لنطاقات �أقل من ذلك .كما تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�شركات التي حتمل ترخي�ص حمجر ب�أن ت�ستخدم يف عملياتها وم�صانعها موظفني �سعوديني
وفق ًا للأنظمة املتبعة و�أن تقدم برناجم ًا لتدريب وت�أهيل ال�سعوديني توافق عليه الوزارة ،على �أن ال تقل ن�سبتهم عن  %40من عدد العمالة لديها يف نهاية ال�سنة
الأولى من بدء الإنتاج ومن ثم تزداد هذه الن�سبة بحيث ال تقل عن  %80بعد �أربع �سنوات من ت�شغيل امل�صنع واملحجر .ويعد حامل الرخ�صة برناجم ًا نظري ًا وعملي ًا
لتدريب ال�سعوديني توافق عليه الوزارة.
وجتدر الأ�شارة ب�أن ال�شركة ح�صلت على �شهادة الت�أمينات االجتماعية ورقم ا�شرتاك  506926432وت�ؤكد ال�شركة �أنها ا�ستوفت جميع التزاماتها جتاه امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية وذلك وفق البيانات املقدمة �إليها وهذه ال�شهادة �سارية املفعول حتى تاريخ 1435/10/5هـ.
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6.6المساهمون المؤسسون
 6 66 -6المساهمون الحاليون قبل وبعد الطرح

جدول رقم ( )35امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
م

�إ�سم امل�ساهم

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

بعد الطرح

ن�سبة االمتالك
()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

1

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

2

�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

3

حمد بن ابراهيم بن حمد العبداللطيف

2.085.000

7.58

2.085.000

3.79

4

�شركة املدى االول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

5

االمريه جواهر بنت خالد بن تركي ال �سعود

1.333.334

4.85

1.333.334

2.42

6

االمري عبدالعزيز بن تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز ال �سعود

1.333.333

4.85

1.333.333

2.42

7

االمريه العنود بنت تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز
ال �سعود

1.333.333

4.85

1.333.333

2.42

8

عبداهلل بن �صالح �أباح�سني

1.250.000

4.55

1.250.000

2.27

9

�صالح بن حممد بن �صالح احلجاج

1.000.000

3.64

1.000.000

1.82

10

�صالح حمد العبداللطيف

1.000.000

3.64

1.000.000

1.82

11

عبدالعزيز بن حمد امل�شعل

1.000.000

3.64

1.000.000

1.82

12

�شركة ابناء عبدالعزيز بن �صالح احلقباين للتطوير واال�ستثمار العقاري

706.234

2.57

706.234

1.28

13

�سعد بن فهد بن عبدالعزيز بن وعالن

500.000

1.82

500.000

0.91

14

عبداللطيف بن حمد بن ابراهيم العبداللطيف

500.000

1.82

500.000

0.91

15

�شركة عوامل ال�سعودية لل�صناعة

477.823

1.74

477.823

0.87

16

احمد بن عبدالعزيز احلقباين

470.822

1.71

470.822

0.86

17

عبدالعزيز �سعد بن فهد بن عبدالعزيز بن وعالن

450.000

1.64

450.000

0.82

18

احمد بن حمد بن عبدالكرمي املعجل

420.000

1.53

420.000

0.76

19

�سعود عبداالله ال ال�شيخ

401.073

1.46

401.073

0.73

20

عبداهلل بن عبدالعزيز بن �سليمان العبداللطيف

370.000

1.35

370.000

0.67

21

فهد �سامل عمر بامع�س

324.036

1.18

324.036

0.59

22

�أحمد بن �سعيد العي

254.469

0.93

254.469

0.46

23

�أحمد بن �سليمان بن علي الباحوث

200.000

0.73

200.000

0.36

24

حممد بن �سليمان الر�شيد

200.000

0.73

200.000

0.36

46

م

�إ�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

25

منرية بنت حممد العمران

170.930

0.62

170.930

0.31

26

عبداهلل عمران العمران

169.649

0.62

169.649

0.31

27

عبداهلل بن حممد الياب�س

167.321

0.61

167.321

0.30

28

م�صعب �سعود الدغيرث

167.321

0.61

167.321

0.30

29

بندر بن ابراهيم اخلريف

160.000

0.58

160.000

0.29

30

حممد بن عبدالرحمن الب�سام

150.000

0.55

150.000

0.27

31

ندى بنت عمران العمران

130.762

0.48

130.762

0.24

32

من�صور عبداملح�سن بن �سعيد

127.235

0.46

127.235

0.23

33

�أحمد بن �سعد العجالن

125.000

0.45

125.000

0.23

34

في�صل بن عبداللطيف العبداللطيف

125.000

0.45

125.000

0.23

35

االمري في�صل عبدالعزيز الفرحان

120.968

0.44

120.968

0.22

36

احمد عمران العمران

113.542

0.41

113.542

0.21

37

ابراهيم نا�صر حمد الراجحي

100.000

0.36

100.000

0.18

38

�صالح بن ابراهيم بن حممد ال�شبنان

100.000

0.36

100.000

0.18

39

هند بنت �أحمد جمال

100.000

0.36

100.000

0.18

40

�سعد بن فهد العجالن

92.000

0.33

92.000

0.17

41

خالد بن عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف

85.000

0.31

85.000

0.15

42

�سارة بنت خالد ال�سيف

83.659

0.30

83.659

0.15

43

مرمي بنت عمران العمران

79.108

0.29

79.108

0.14

44

غادة بنت �سامي الدريعي

66.927

0.24

66.927

0.12

45

حممد بن علي الر�شيد

66.927

0.24

66.927

0.12

46

عبداملح�سن نا�صر الرباك

50.000

0.18

50.000

0.09

47

حممد ابراهيم نا�صر بن دهم�ش

42.000

0.15

42.000

0.08

48

عبداهلل بن حممد الدعيلج

40.000

0.15

40.000

0.07

49

خالد بن حمد بن ابراهيم العبداللطيف

30.000

0.11

30.000

0.05

50

�سامر بن حممد عدنان فرهود

20.000

0.07

20.000

0.04

51

خالد حممد العبدالكرمي

16.732

0.06

16.732

0.03

52

في�صل بن وليد ال�صهيل

16.000

0.06

16.000

0.03

47

م

�إ�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك
()%

53

عبداملح�سن نا�صر الثنيان

8.298

0.03

8.298

0.02

54

يو�سف عمران العمران

8.298

0.03

8.298

0.02

55

حممد عبداهلل فهد اجلرب

56

8.163

0.01

0.03

8.163

اجلمهور

-

-

27.500.000

50.00

املجموع

27.500.000

100.00

55.000.000

100.00

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة

 6 66 -6كبار المساهمون

جدول رقم ( )36امل�ساهمون الذين ميلكون ب�شكل مبا�شر ن�سبة  %5او �أكرث من �أ�سهم ال�شركة
ا�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

�شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

حمد بن �إبراهيم بن حمد العبد اللطيف

2.085.000

7.58

2.085.000

3.79

�شركة املدى الأول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة

جدول رقم ( )37امل�ساهمون الذين ميلكون ب�شكل غري مبا�شر ن�سبة  %5او �أكرث من �أ�سهم ال�شركة
ا�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سب االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

خالد عبداملح�سن عبدالرحمن اخليال

4.878.250

17.74

4.878.250

8.87

عبد العزيز عمران حممد العمران

1.886.027

6.86

1.886.027

3.43

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة
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 6 66 -6المساهمون من المؤسسات

جدول رقم ( )38امل�ساهمون من امل�ؤ�س�سات
�إ�سم امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك ()%

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

5.135.000

18.67

5.135.000

9.34

�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه

2.514.703

9.14

2.514.703

4.57

�شركة املدى االول القاب�ضة

1.500.000

5.45

1.500.000

2.73

�شركة ابناء عبدالعزيز بن �صالح احلقباين للتطوير
واال�ستثمار العقاري

706.234

2.57

706.234

1.28

�شركة عوامل ال�سعودية لل�صناعة

477.823

1.74

477.823

0.87

املجموع

10.333.760

37.58

10.333.760

18.79

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة

 6 66 -66 -6معلومات عن المساهمين من المؤسسات
�6 66 -66 -66 -6شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010363322ت�أ�س�ست يف عام 1434هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50الف ريال �سعودي وتعمل ال�شركة
يف ا�سترياد وت�صدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف الإ�سمنت واملقاوالت العامة للمباين و�شراء االرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او الإيجار ل�صالح
ال�شركة.
جدول رقم ( )39امل�ساهمون يف �شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة
�أ�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

امللكية الغري
مبا�شرة يف
ال�شركة ()%

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة
الواحدة

قيمة ح�صة ر�أ�س
املال

ن�سبة امللكية
()%

امللكية املبا�شرة
يف ال�شركة ()%

خالد عبداملح�سن عبدالرحمن اخليال

475

100

47.500

95.00

-

17.74

خالد عبداهلل �صالح بن فار�س

25

100

2.500

5.00

-

0.93

املجموع

500

-

50.000

100.00

-

18.67

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة
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�6 66 -66 -66 -6شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه

�شركة تو�صية ب�سيطة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010184991ت�أ�س�ست يف عام 1424هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  16مليون ريال �سعودي وتعمل ال�شركة يف جمال
مقاوالت عامة للمباين و�أعمال الطرق واجل�سور و�أعمال احلفر والك�سر والتحجري و�أعمال ال�صرف ال�صحي و�أعمال ال�شبكات واملقاوالت الكهربائية وامليكانيكية
و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
جدول رقم ( )40امل�ساهمون يف �شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة
الواحدة

قيمة ح�صة ر�أ�س
املال

ن�سبة امللكية ()%

امللكية املبا�شرة يف
ال�شركة ()%

امللكية الغري
مبا�شرة يف ال�شركة
()%

عبدالعزيز عمران حممد العمران

-

-

12.000.000

75.00

-

6.86

جنود ابراهيم عبداهلل اخلريف

-

-

800.000

5.00

-

0.46

نورة عبدالعزيز عمران العمران

-

-

800.000

5.00

-

0.46

�سارة عبدالعزيز عمران العمران

-

-

800.000

5.00

-

0.46

عمران عبدالعزيز عمران العمران

-

-

800.000

5.00

-

0.46

في�صل عبدالعزيز عمران العمران

-

-

800.000

5.00

-

0.46

املجموع

-

-

16.000.000

100.00

-

9.14

�أ�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة
طبق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة وهي �شركة ذات تو�صية ب�سيطة اليوجد عدد للح�ص�ص �أو قيمة للح�صة الواحدة

6 66 -66 -66 -66 -6عالقة �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه مع �شركة �إ�سمنت �أم القرى

يف يوم الأحد  2حمرم 1433هـ املوافق  27نوفمرب2011م فازت �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه برخ�صتني لإ�ستغالل املواد اخلام ل�صناعة الإ�سمنت
البورتالندي والإ�سمنت الإبي�ض يف منطة حرة ح�ضن التابعة لإمارة مكة املكرمة ،وذلك بعد تقدميها للعطاء الفائز من �ضمن ع�شرون م�ؤ�س�سة تقدمت للرخ�صتني.
حيث ا�شرتطت الرخ�صة على الفائز ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �سعودية متتلك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع الإ�سمنت ،حيث ي�ساهم املرخ�ص له بـ  %50من ر�أ�س
املال على ان يطرح الباقي للإكتتاب العام للجمهور بالتكلفة الفعلية.
بعد منح �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران رخ�صتي �إ�ستغالل حمجري املواد اخلام الواقعة يف حرة ح�ضن التابعة ملنطقة مكة املكرمة ،بد�أت ال�شركة على الفور
ب�إعداد الدرا�سات اجليولوجية واجلدوى االقت�صادية اخلا�صة بامل�صنع .حيث قامت ال�شركة بتعيني �شركة هولتيك كون�سالتنت برايفت مليتد بغر�ض �إعداد درا�سة
اجلدوى الإقت�صادية مل�صنع الإ�سمنت البورتالندي .بعد ذلك اتفقت ال�شركة مع  54من امل�ستثمرين املحليني على ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت �أم القرى بر�أ�س مال قدره
 275.000.000ريال �سعودي حيث وافقت اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة يف 1434/8/1هـ املوافق لـ 2013/6/10م على الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س
ال�شركة واملقدرة بـ  6.054.018ريال �سعودي والتي مت دفعها من قبل �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران ل�صالح �شركة �إ�سمنت �أم القرى.
وفيما يلي جدول يو�ضح �إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة:
جدول رقم (� )41إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة
البيان  /ال�سنة
رواتب

2011

2012

2013

املجموع

-

273.984

505.308

779.292

16.084

62.573

102.567

181.224

ر�سوم �إ�ستغالل حمجري املواد اخلام

-

801.075

-

801.075

دفعات مقدمة ملوردين

-

177.269

238.580

415.849

جتهيزات مكتبية

-

13.561

10.000

23.561

م�صاريف �سفر و�إقامة

50

2012

البيان  /ال�سنة

2011

دفعات �إن�شائية

-

580.615

املجموع

2013

580.615

-

اتعاب امل�س�شار القانوين

4.000

22.000

20.000

46.000

�أبحاث و�أختبارات و�إ�ست�شارات

5.000

1.942.747

765.847

2.713.594

-

-

155.000

155.000

م�صاريف متنوعة

25

163.693

194.091

357.809

املجموع

25.109

4.037.517

1.991.392

6.054.018

م�صاريف متويل

امل�صدر ال�شركة

وبعد الإنتهاء من اخذ موافقة اجلمعية الـت�أ�سي�سة وت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت �أم القرى ،قامت ال�شركة ب�سداد �إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة ل�شركة
عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه وال توجد هناك اية م�ستحقات قائمة ل�صالح �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه ،وفيما يلي جدول يو�ضح
تفا�صيل عملية �سداد هذه النفقات:
جدول رقم ( )42تفا�صيل عملية �سداد �إجمايل النفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة
2013

التاريخ

البيان /ال�سنة
�شيك رقم  354م�سحوب على بنك الريا�ض

5.722.583

2013/7/28م

�شيك رقم  355م�سحوب على بنك الريا�ض

331.435

2013/7/28م

املجموع

6.054.018

-

امل�صدر :ال�شركة

وجتدر الإ�شارة ب�أنه بعد ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت �أم القرى مل تقم �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه ب�سداد �أي مدفوعات ل�صالح ال�شركة ،كما تقر
بعدم احت�ساب مبلغ العر�ض املايل املدفوع يف املناف�سة على رخ�صتي املحجر �ضمن م�صاريف الت�أ�سي�س �أو �أي م�صاريف �أخرى لأغرا�ض االكتتاب ح�سب �شروط
الرخ�صتني.
�6 66 -66 -66 -6شركة املدى الأول القاب�ضة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري  1010327258ت�أ�س�ست يف عام 1433هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50الف ريال �سعوي وتعمل ال�شركة يف
جمال امل�شاركة يف ال�شركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها وا�سترياد وت�صدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف الهدايا والتحف واملالب�س اجلاهزة واالك�س�سورات
والكماليات والعطور ومقاوالت عامة للمباين (ان�شاء –هدم – ترميم) واعمال الطرق وال�سفلته و�شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها و ا�ستثمارها بالبيع بالنقد
والتق�سيط او الإيجار ل�صالح ال�شركة و�إدارة و�صيانة وتطوير العقار و�شراء العقار ل�صالح ال�شركة.
جدول رقم ( )43امل�ساهمون يف �شركة املدى الأول القاب�ضة
�أ�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة
الواحدة

قيمة ح�صة ر�أ�س
املال

ن�سبة امللكية
()%

امللكية املبا�شرة يف
ال�شركة ()%

امللكية الغري
مبا�شرة يف ال�شركة
()%

الأمري م�شعل بن �سلطان بن
عبدالعزيز ال �سعود

333

100

33.300

66.60

-

3.63

الأمرية م�شاعل بنت �سلطان بن
عبدالعزيز �آل �سعود

167

100

16.700

33.40

-

1.82

املجموع

500

-

50.000

100.00

-

5.45

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة
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�6 66 -66 -66 -6شركة �أبناء عبدالعزيز �صالح احلقباين للتطوير واال�ستثمار العقاري

�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010207597ت�أ�س�ست ال�شركة يف عام 1426هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  504الف ريال �سعودي وتعمل
ال�شركة يف �شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�صالح ال�شركة بالنقد او التق�سيط و�إدارة وتطوير و�صيانة العقار و�شراء ومتلك العقار
ل�صالح ال�شركة ومقاوالت عامة للمباين و�صيانة الفنادق وال�شقق املفرو�شة.
جدول رقم ( )44امل�ساهمون يف �شركة �أبناء عبدالعزيز �صالح احلقباين للتطوير و اال�ستثمار العقاري
ا�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

قيمة ح�صة ر�أ�س املال

ن�سبة امللكية ()%

امللكية املبا�شرة يف
ال�شركة ()%

امللكية الغري مبا�شرة
يف ال�شركة ()%

عدد
احل�ص�ص

قيمة احل�صة
الواحدة

8.75

-

0.22

عبدالرحمن عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

-

0.22

عبداهلل عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

0.22

حممد عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

-

احمد عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

1.71

0.22

عبداملح�سن عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

-

0.22

ه�شام عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

-

0.22

من�صور عبدالعزيز احلقباين

42

1.050

44.100

8.75

-

0.22

ح�صة �سليمان عبدالعزيز ال�شعيبي

30

1.050

31.500

6.25

-

0.16

قما�شة بنت ابراهيم اجلرب

30

1.050

31.500

6.25

0.16

�شركة بيت نورة للتجارة واملقاوالت

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

م�شاعل عبدالعزيز احلقباين

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

هيفاء عبدالعزيز احلقباين

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

�أ�سماء عبدالعزيز احلقباين

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

منرية عبدالعزيز احلقباين

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

جواهر عبدالعزيز احلقباين

21

1.050

22.050

4.38

-

0.11

املجموع

480

-

504.000

100

1.71

2.57

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة
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� 6 66 -66 -66 -66 -6شركة بيت نورة للتجارة و املقاوالت املحدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010267780ت�أ�س�ست ال�شركة عام 1430هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  100الف ريال �سعودي وتعمل
ال�شركة يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية ومواد و�أجهزة التهوية والتكييف واملعدات والعدد والأدوات ال�صناعة ومواد ال�سباكة والبناء واملولدات
والآليات واملحركات الكهربائية وقطع غيارها و�صيانتها والأدوات والأجهزة الكهربائية وامليكانيكية وااللكرتونية والطبية وجتارة اجلملة و التجزئة يف اجهزة
احلا�سب االيل والأدوات املكتبية والقرطا�سية والو�سائل التعليمية.
جدول رقم ( )45امل�ساهمون يف �شركة بيت نورة للتجارة واملقاوالت املحدودة
قيمة احل�صة
الواحدة

قيمة ح�صة ر�أ�س املال

ا�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

عدد
احل�ص�ص

عبداهلل حممد �شوي�ش ال�شوي�ش

40

1.000

�سلطان حممد �شوي�ش ال�شوي�ش

40

1.000

40.000

جنالء حممد �شوي�ش ال�شوي�ش

20

1.000

20.000

20.00

املجموع

100

-

100.000

100.00

امللكية الغري مبا�شرة
يف ال�شركة ()%

ن�سبة امللكية ()%

امللكية املبا�شرة يف
ال�شركة ()%

40.000

40.00

-

0.04

40.00

-

0.04

-

0.02

-

0.11

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة

�6 66 -66 -66 -6شركة عوامل ال�سعودية لل�صناعة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010342126ت�أ�س�ست يف عام 1433هـ ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  20الف ريال �سعودي وتعمل ال�شركة
يف جمال مقاوالت عامة للمباين (ان�شاء– هدم -ترميم� -إ�صالح) و�شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع وبالنقد والتق�سيط اوالإيجار ل�صالح
ال�شركة و�أعمال متديدات �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي و�صيانة م�صانع اخلر�سانة والبلوك والك�سارات.
جدول رقم( )46امل�ساهمون يف �شركة عوامل ال�سعودية لل�صناعة
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة
الواحدة

قيمة ح�صة ر�أ�س
املال

ن�سبة امللكية ()%

امللكية املبا�شرة يف
ال�شركة ()%

امللكية الغري
مبا�شرة يف ال�شركة
()%

ا�سماء ال�شركاء امل�ساهمني

احمد بن �سعيد بن احمد العي

160

100

16.000

80

0.93

1.39

عبداالله احمد �سعيد العي

40

100

4.000

20

-

0.35

املجموع

200

-

20.000

100

0.93

1.74

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة :االرقام مقربة

53

7.7مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
 7 77 -7بيان مسئولية اإلدارة عن المعلومات المالية

مت �إعداد مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل ونتائج العمليات بوا�سطة �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى بنا ًء على القوائم املالية املراجعة للفرتة من  3يوليو 2013م
�إلى  31دي�سمرب 2013م .مت تقريب الأرقام املو�ضحة بهذا الق�سم ،وتعتقد الإدارة �أنه ال يوجد �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة منذ
ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
كما تقر �إدارة ال�شركة ب�أن املعلومات املالية الواردة يف الن�شرة م�ستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة ،وتتحمل امل�سئولية الكاملة فيما
يتعلق ب�صحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية ،وت�ؤكد بعد عمل اال�ستق�صاءات الالزمة �أن الإف�صاح قد مت بالكامل وبو�ضوح تام و�أنه ال توجد �أية معلومات �أو
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 (ف�ض ًال راجع فقرتي " فقرة الأ�صول الثابتة" و"بنود خارج القوائم املالية والإلتزامات املحتملة") ،ت�ؤكد
الإدارة �أنه ال توجد �أي رهونات ،حقوق �أو ر�سوم على عقارات وممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة .كما تقر �إدارة ال�شركة بعدم وجود ر�أ�س مال للم�صدر
م�شمو ًال بحق خيار.
 7 77 -7مقدمة

ح�صلت �شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه (�شركة العمران) على تراخي�ص امتياز حمجرين من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستخراج احلجر
اجلريي الذي ميثل املادة اخلام الرئي�سية يف �صناعة الإ�سمنت.
بنا ًء على عقد الت�أ�سي�س الذي مت توقيعه ،ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى ك�شركة م�ساهمة مغلقة وفقا للقرار الوزاري رقم (/214ق) ال�صادر يف � 25شعبان
1434هـ (املوافق  4يوليو 2013م) بر�أ�س مال  275مليون ريال �سعودي .وقد �صدر ال�سجل التجاري لل�شركة رقم  1010382514بتاريخ � 28شعبان 1434هـ (املوافق
 7يوليو 2013م).
وعليه ف�إن ال�سنة املالية الأولى لل�شركة تبد�أ من تاريخ  3يوليو 2013م (تاريخ م�صادقة وزارة التجارة وال�صناعة على نظامها الأ�سا�سي) وتنتهي بتاريخ  31دي�سمرب
2014م .وقد قامت ال�شركة ب�إعداد قوائم مالية من تاريخ الت�أ�سي�س  3يوليو �إلى تاريخ  31دي�سمرب 2013م بغر�ض �إطالع اجلمهورعلى �أحدث النتائج املالية
لل�شركة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة مل تقم ب�أية �أعمال جتارية خالل الفرتة من  3يوليو وحتى  31دي�سمرب 2013م -فرتة ما قبل الت�شغيل.
وقد تعاقدت ال�شركة مع �شركة �سينوما العاملية لبناء م�صنع لإنتاج الإ�سمنت الذي من املتوقع �أن ت�صل قدرته االنتاجية �إلى  6.000طن من الكلنكر يوميا .وقد
قدرت ال�شركة التكلفة الر�أ�سمالية لهذا العقد بـ  214.150.000مليون دوالر �أمريكي ( 803.062.500مليون ريال �سعودي) ومن املتوقع البدء يف الت�شغيل
التجاري للم�صنع يف الربع الأول من عام 2016م.
قد تتعر�ض �شركة �إ�سمنت �أم القرى جلملة من املخاطر والأمور املحتملة الغري م�ؤكدة والتي قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري على نتائج ال�شركة الفعلية نتيجة لعدة عوامل
خارجة عن ال�سيطرة والتي �سبق ذكرها يف ق�سم "عوامل املخاطرة"
 7 77 -7تحليل اإليرادات والمصاريف

يبني اجلدول التايل قائمة الدخل للفرتة املالية من  3يوليو 2013م حتى  31دي�سمرب 2013م لل�شركة:
جدول رقم ( )47قائمة الدخل
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

الإيرادات

-

تكلفة الإيرادات

-

الربح الإجمايل

-

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

()3.060

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

()3.520

امل�صاريف التمويلية

()283

54

�ألف ريال �سعودي
�صايف اخل�سارة قبل الزكاة
الزكاة
�صايف اخل�سارة

دي�سمرب 2013م
()6.863
()6.863

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

مل حتقق ال�شركة �أية �إيرادات خالل الفرتة من  3يوليو 2013م حتى  31دي�سمرب 2013م حيث �أن ال�شركة يف بداية مرحلة بناء م�صنع لإنتاج الإ�سمنت يف منطقة
حرة ح�ضن ( )2الواقعة مبحافظة الطائف مبنطقة مكة املكرمة .وقد تكبدت ال�شركة خ�سارة قدرها  6.9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها نتيجة مل�صاريف
ما قبل الت�أ�سي�س التي حتملتها �شركة العمران خالل الفرتة من نوفمرب 2011م حتى  2يوليو 2013م ومن ثم مت حتميلها لل�شركة بالإ�ضافة �إلى م�صاريف ما قبل
الت�شغيل خالل الفرتة من  3يوليو 2013م حتى  31دي�سمرب 2013م والتي بلغت  3.5مليون وامل�صاريف التمويلية .وجتدر الإ�شارة �إلى قيام املحا�سب القانوين
لل�شركة بر�سملة م�صاريف تخ�ص م�ست�شار العناية املهنية املايل وامل�ست�شار القانوين للطرح مببلغ  300الف ريال �سعودي �ضمن م�صاريف ما قبل الت�شغيل ،بنا ًء
على املعيار رقم  5من معايري الأ�صول الثابتة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملتعلق بتحميل امل�صاريف غري املبا�شرة غري االنتاجية على
اال�صل الثابت.
 7 77 -7مصاريف ما قبل التأسيس

يبني اجلدول التايل م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س املتعلقة ب�إن�شاء ال�شركة من ر�سوم حماجر ورواتب وم�صاريف حكومية وغريها .وكانت �شركة العمران قد تكبدت
هذه امل�صاريف خالل الفرتة من تاريخ احل�صول على تراخي�ص املحاجر يف نوفمرب 2011م وحتى  2يوليو 2013م .وقد مت حتميل هذه امل�صاريف على ال�شركة
بتاريخ ت�أ�سي�سها يف  3يوليو 2013م ،حيث مل يتم احت�ساب مبلغ العر�ض املايل املدفوع يف املناف�سة على رخ�صتي املحجر �ضمن م�صاريف الت�أ�سي�س �أو �أي م�صاريف
�أخرى لأغرا�ض االكتتاب ح�سب �شروط الرخ�صتني.
جدول رقم ( )48م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

�إيجار املحاجر

1.297

رواتب وما يعادلها

837

م�صاريف �سفر وم�أموريات

416

دعاية و�إعالن

85

�إيجار �سيارات

83

م�صاريف ا�ست�شارة وحماماة

83

م�صاريف �شحن وتخلي�ص جمركي

68

ر�سوم حكومية وت�صديقات

40

�إيجار مبنى الإدارة

33

م�ستلزمات مكتبية

29

�ضيافة وبوفيه

17

م�صاريف �أخرى

72

املجموع

3.060

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة
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 7 77 -77 -7الرواتب والبدالت

ت�شمل الرواتب والبدالت �ضمن م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س الراتب الأ�سا�سي ،بدل ال�سكن وبدل االنتقال التي قامت �شركة العمران بدفعها للموظفني الذين مت
البدء بتعيينهم منذ مايو 2012م �ضمن �إطار التح�ضري لت�أ�سي�س ال�شركة .وقد مت حتميل هذه امل�صاريف على قائمة دخل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها الفعلي بتاريخ 3
يوليو 2013م.
 7 77 -77 -7مصاريف المحاجر

متثل م�صاريف املحاجر الإيجار ال�سطحي ور�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي امل�ستخرج من املحجرين الواقعني يف منطقة حرة ح�ضن .يبلغ الإيجار ال�سطحي
ال�سنوي (لكل عام هجري) � 590ألف ريال �سعودي بواقع � 10آالف ريال �سعودي لكل كيلو مرت مربع .وتبلغ ر�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي  2.25ريال �سعودي
عن كل طن حجر جريي ت�ستخرجه ال�شركة من املحجرين ،بحد �أدنى يبلغ � 90ألف ريال �سعودي لكل حمجر عن كل عام هجري .يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل
م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�أ�سي�س التي قامت �شركة العمران بدفعها ومن ثم حتميلها على قائمة دخل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها.
جدول رقم ( )49م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�أ�سي�س
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل

رخ�صة رقم ق1/

رخ�صة رقم ق2/

الإيجار ال�سطحي عن عام 1433هـ ( 26نوفمرب 2011م �إلى  14نوفمرب 2012م) ( 354يوم)

340

250

590

احلد الأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1433هـ ( 354يوم)

90

90

180

النفقات الأخرى ذات ال�صلة عن عام 1433هـ ( 354يوم)

13

13

26

املجموع الفرعي عن عام 1433هـ

443

353

796

الإيجار ال�سطحي عن عام 1434هـ ( 15نوفمرب 2012م حتى  2يوليو 2013م) ( 230يوم)

221

162

383

احلد الأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1434هـ ( 15نوفمرب  2012حتى  2يوليو )2013
( 230يوم)

58

58

116

املجموع الفرعي عن عام 1434هـ

279

221

500

م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�أ�سي�س

723

574

1.297

امل�صدر:اال�شركة

 7 77 -77 -7مصاريف سفر ومأموريات

تتمثل م�صاريف ال�سفر وامل�أموريات يف م�صاريف نقل امل�ست�شارين بني �أوروبا واململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى بدالت املبيت وت�أجري ال�سيارات وتكاليف
خدمات ال�ضيافة .كما تت�ضمن م�صاريف نقل امل�ست�شارين �إلى موقع املحاجر وكذلك نفقات �سفر �إدارة ال�شركة �إلى ال�صني خالل مراحل التفاو�ض مع �شركة
�سينوما العاملية على عقد �إن�شاء م�صنع الإ�سمنت.
 7 77 -77 -7مصاريف الدعاية واإلعالن

تتمثل م�صاريف الدعاية والإعالن يف تكلفة ن�شر خرب ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت �أم القرى يف ال�صحف الر�سمية ال�سعودية كما هو مطلوب مبوجب نظام ال�شركات
ال�سعودي.
 7 77 -77 -7مصاريف شحن وتخليص جمركي

تعاقدت ال�شركة من خالل �شركة العمران التي قامت بتوقيع جميع العقود اخلا�صة بال�شركة قبل تاريخ ت�أ�سي�سها مع �شركة �آ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام
بي ات�ش ("�آ�سرتوبالن") يف النم�سا وذلك للقيام بدرا�سة م�سح جيولوجي للمحاجر .وقد تطلب عمل �آ�سرتوبالن �شحن بع�ض عينات احلجر اجلريي امل�ستخرج من
املحاجر الى النم�سا للتحليل مما نتج عنه تكبد ال�شركة مل�صاريف �شحن وتخلي�ص جمركي عند �شحن عينات احلجر اجلريي امل�ستخرجه من املحاجر �إلى معامل
�شركة �آ�سرتوبالن يف النم�سا للتحليل.
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 7 77 -7مصاريف ما قبل التشغيل

يبني اجلدول التايل م�صاريف ما قبل الت�شغيل خالل الفرتة من  3يوليو 2013م حتى  31دي�سمرب 2013م.
جدول رقم ( )50م�صاريف ما قبل الت�شغيل
دي�سمرب 2013م

�ألف ريال �سعودي
رواتب وبدالت

2.490

م�صاريف املحاجر

373

�إيجار مبنى الإدارة

71

م�صاريف ا�ست�شارة وحماماة

139

م�ستلزمات مكتبية

26

م�صاريف ا�ستهالك

19

م�صاريف �سفر

150

ر�سوم حكومية

37

م�صاريف اخرى

215

املجموع

3.520

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة
ي�شمل بند �إيجار مبنى الإدارة على مبلغ  7االف ريال �سعودي يتمثل يف �إيجارات دُفعت للم�ست�أجر ال�سابق ملبنى �إدارة ال�شركة مقابل املدة املتبقية من �إيجار املبنى.
ي�شمل بند م�صاريف �أخرى عدد من امل�صروفات� ،أهمها �إيجار �سيارات ،م�صاريف �أبحاث و�إ�ست�شارات ،وم�صاريف �ضيافة وعالقات عامة.

 7 77 -77 -7الرواتب والبدالت

ت�شمل الرواتب والبدالت �ضمن م�صاريف ما قبل الت�شغيل الراتب الأ�سا�سي ،بدل ال�سكن وبدل االنتقال الذي قامت ال�شركة بدفعها للموظفني والذين بلغ عددهم
(.)113
 7 77 -77 -7مصاريف المحاجر

متثل م�صاريف املحاجر �ضمن م�صاريف ما قبل الت�شغيل الإيجار ال�سطحي ور�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي امل�ستخرج من املحجرين والتي قامت ال�شركة بدفعها
من تاريخ ت�أ�سي�سها وحتى نهاية �شهر دي�سمرب 2013م .ويو�ضح اجلدول التايل م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�شغيل.
جدول رقم ( )51م�صاريف املحاجر
رخ�صة رقم ق1/

رخ�صة رقم ق2/

�إجمايل

�ألف ريال �سعودي
الإيجار ال�سطحي عن عام 1434هـ وحتى 1435-2-27هـ( 3يوليو حتى  31دي�سمرب 2013م) ( 174يوم)

164

121

285

احلد الأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1434هـ وحتى 1435-2-27هـ ( 3يوليو 2013
حتى  31دي�سمرب 2013م) ( 174يوم)

44

44

88

جمموع م�صاريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�شغيل

208

165

373

امل�صدر :ال�شركة

 7 77 -7المصاريف التمويلية

تتمثل م�صاريف التمويل يف تكلفة قر�ض مت احل�صول عليه من بنك الريا�ض عن طريق �شركة العمران لت�سوية الدفعة الأولى امل�ستحقة ل�شركة �سينوما العاملية.
وقد بلغ القر�ض  8مليون ريال �سعودي وبلغت التكاليف التمويلية والإدارية للقر�ض  282.663ريال �سعودي .هذا وقد �سددت ال�شركة القر�ض يف  21مايو 2013م.
57

 7 77 -7تحليل بنود المركز المالي

يبني اجلدول التايل املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )52املركز املايل
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

املوجودات
املوجودات املتداولة
النقدية يف البنوك

136.615

م�صاريف مدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

786

جمموع املوجودات املتداولة

137.401

م�شاريع حتت التنفيذ

131.957

ممتلكات ومعدات

142

جمموع املوجودات غري املتداولة

132.099

جمموع املوجودات

269.500

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة

1.014

م�صاريف م�ستحقة

288
-

خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة

1.302

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

61

جمموع املطلوبات

1.362

ر�أ�س املال

275.000

اخل�سائر املرتاكمة

()6.863

جمموع حقوق امل�ساهمني

268.137

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

269.500

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة

 7 77 -77 -7مقدمة

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى بر�أ�س مال مدفوع بلغ  275مليون ريال �سعودي .وقد مثل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر الرئي�سي للتمويل خالل الفرتة من  3يوليو
وحتى  31دي�سمرب 2013م حيث مت ا�ستخدام هذه الأموال يف �سداد النفقات املت�صلة ببناء م�صنع لإنتاج الإ�سمنت يف الطائف بالإ�ضافة �إلى م�صاريف ما قبل
الت�أ�سي�س وم�صاريف ما قبل الت�شغيل.
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 7 77 -77 -7رأس المال العامل

ت�ؤكد �شركة �إ�سمنت �أم القرى بوجود ر�أ�س مال عامل يكفي لفرتة (� )12شهر ًا بعد تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
 7 77 -77 -7النقدية لدى البنوك

يبني اجلدول التايل ار�صدة النقدية لدى البنوك كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )53تفا�صيل النقدية لدى البنوك
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

بنك البالد

72.787

بنك الريا�ض

23.828

البنك ال�سعودي الفرن�سي

40.000

املجموع

136.615

امل�صدر:ال�شركة

�شكل ر�صيد النقدية لدى البنوك  %99.4من �إجمايل املوجودات املتداولة لل�شركة و %50.7من �إجمايل موجوداتها كما يف  31دي�سمرب 2013م .وت�ستخدم ال�شركة
ح�ساب بنك الريا�ض لت�سوية كل نفقاتها النقدية كتكاليف �إن�شاء امل�صنع وم�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س وم�صاريف ما قبل الت�شغيل والتي �شملت �إيجار املحاجر
وكذلك النفقات املتعلقة بامل�ست�شارين.
وميثل ر�صيد النقدية لدى البنوك الر�صيد املتبقي من ر�أ�س املال املدفوع البالغ  275مليون ريال �سعودي بعد �سداد النفقات املت�صلة ببناء م�صنع لإنتاج الإ�سمنت
يف حمافظة الطائف واملوزعة بني م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س وم�صاريف ما قبل الت�شغيل.
 7 77 -77 -7مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

يبني اجلدول التايل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )54امل�صاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات الأخرى
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

م�صاريف مدفوعة مقدما

758

عهد املوظفني

28

املجموع

786

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة

متثل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  %0.6من املوجودات املتداولة و %0.3من �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2013م وتتكون ب�شكل
�أ�سا�سي من م�صاريف ت�أ�شريات العمالة املدفوعة م�سبق ًا حيث بلغت � 728ألف ريال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى �إيجار املكتب الرئي�سي الذي يقع يف مدينة الريا�ض
الذي ت�ستخدمه �إدارة ال�شركة يف مزاولة ن�شاطها .ميتد عقد الإيجار احلايل ملدة ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من  1يناير 2013م ب�إيجار �سنوي يبلغ  64.000ريال
�سعودي تدفعها ال�شركة على ق�سطني .ويبلغ الإيجار املدفوع مقدم ًا  30.000ريال �سعودي تخ�ص الفرتة من � 1أغ�سط�س 2013م حتى نهاية عام 2013م.
�أما عهد املوظفني فتتكون من املبالغ التي تعتمدها �إدارة ال�شركة لتلبية احتياجات املكتب الرئي�سي و�شراء �أجهزة الكمبيوتر والطابعات والتي يتم �صرفها للموظفني
عند احلاجة.
 7 77 -77 -7مشاريع تحت التنفيذ

ميثل هذا البند التكاليف املتكبدة لإن�شاء م�صنع الإ�سمنت مبدينة الطائف ومن املتوقع البدء يف الت�شغيل التجاري للم�صنع يف الربع الأول من عام 2016م .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن الأر�ض التي �سيتم �إن�شاء امل�صنع عليها م�ست�أجرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ملدة  30عام هجري مبوجب الرتخي�ص املمنوح لل�شركة
ال�ستغالل احلجر اجلريي يف املحاجر .وقد قدرت التكلفة الكلية لإن�شاء امل�صنع بحوايل  1.3مليار ريال ت�شمل عقد الإن�شاء والأ�صول الثابتة واملرافق اخلا�صة
59

به .وجتدر الإ�شارة ب�أن املحا�سب القانوين قد �ض ّمن دفعة مقدمة ل�صالح �شركة �سينوما العاملية مببغ  123.2مليون ريال �ضمن بند م�شاريع حتت التنفيذ وذلك
لإرتباطها بالتكلفة الإجمالية مل�صنع الإ�سمنت البورتالندي.
يبني اجلدول التايل تف�صيل م�شاريع حتت التنفيذ كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )55تفا�صيل امل�شاريع حتت التنفيذ
تاريخ العقد

و�ضع العقد

طبيعة العمل

القيمة الإجمالية

القيمة املفوترة

�ألف ريال �سعودي
�شركة �سينوما العاملية

 15مار�س 2013م

جاري

بناء م�شروع الإ�سمنت

803.063

123.166

منري بن �سعود البقمي

� 1سبتمرب 2013

جاري

�إن�شاء الطريق باملوقع

576

576

�شركة عبدالعزيز العمران و�شركاه

 25يناير 2012

مكتمل

م�سح ميداين

569

569

وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية

 26نوفمرب 2011

جاري

�إيجار املحاجر

30

30

�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم
(حما�سبون قانونيون)

 1اغ�سط�س 2013

جاري

العناية املهنية املالية

230

115

الر�شيد للرتبة واملواد

 4نوفمرب 2013

جاري

درا�سات بيئية

110

44

ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية

 12يناير 2012

جاري

الإ�شراف على مقاول
امل�صنع

11.786

4.491

ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية
(م�صاريف بدالت)

 12يناير 2012

جاري

الإ�شراف على مقاول
امل�صنع

1.270

236

هولتك لال�ست�شارات

 21يناير 2013

مكتمل

م�سح جيولوجي

638

638

مكتب عبدالعزيز حمد الفهد
لال�ست�شارات القانونية

 18يوليو 2013

جاري

ا�ست�شارات قانونية

350

200

�شركة اجلزار

 19يونيو 2013

مكتمل

م�سح جيولوجي

-

220

�أ�سكوم للتعدين

 20يناير 2012

مكتمل

م�سح جيولوجي
وا�ست�شارات

275

275

ال�شركة العربية للتعدين

 16ابريل 2012

مكتمل

م�سح جيولوجي
وا�ست�شارات

917

917

عبدالإله الزين

 26دي�سمرب 2011

مكتمل

م�سح جيولوجي
وا�ست�شارات

430

430

-

مكتمل

ر�أي طرف ثالث

كيبوز
املجموع

820.243

50
131.957

امل�صدر:ال�شركة
مالحظة :جزء من عقد ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية �أن يتم منح املهند�سني الزائرين من قبل ا�سرتوبالن بدالت مقابل امل�صروفات اليومية ح�سب التكلفة الفعلية.

ميثل ر�صيد م�شاريع حتت التنفيذ غالبية املوجودات غري املتداولة و %48.9من �إجمايل موجودات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2013م .حيث يتعلق الر�صيد ببناء
م�صنع لإنتاج الإ�سمنت يف منطقة حرة ح�ضن يف حمافظة الطائف.
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 7 77 -77 -7األصول الثابتة

يبني اجلدول التايل �صايف القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة الثابتة كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )56تفا�صيل الأ�صول الثابتة
دي�سمرب 2013م

�ألف ريال �سعودي
حا�سبات �آلية

25

�أثاث

51

طابعات

67

املجموع

143

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة

متثل تكلفة الطابعات غالبية الأ�صول الثابتة كما يف  31دي�سمرب 2013م وهي عبارة عن ثالث طابعات ليزر بالإ�ضافة �إلى �ستة �أجهزة كمبيوتر مكتبية وجهاز
كمبيوتر حممول بينما يتكون ر�صيد الأثاث من مكاتب وكرا�سي املكتب الرئي�سي لل�شركة.
 7 77 -77 -7الذمم الدائنة

متثل الأر�صدة الدائنة  %77.9من �إجمايل املطلوبات املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2013م ويعر�ض اجلدول �أدناه تفا�صيل الذمم الدائنة يف نهاية الفرتة نف�سها.
جدول رقم ( )57الذمم الدائنة
الف ريال �سعودي
دي�سمرب2013م

الغر�ض

تاريخ العقد

حالة العقد

قيمة العقد

القيمة املتبقية

فهد �سلمان با مع�س

ت�سوية �إيجار املكتب الرئي�سي
لل�شركة

 13دي�سمرب2013

مكتمل

291

291

ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية

الإ�شراف على مقاول امل�صنع

 12يناير 2012م

جاري

11.786

236

ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية
(م�صاريف بدالت)

الإ�شراف على مقاول امل�صنع

 12يناير 2012م

جاري

1.270

-

هولتك لال�ست�شارات

م�سح جيولوجي و�إ�ست�شارات

 21يناير2013

مكتمل

638

127

وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية

�إيجار حماجر

 26نوفمرب 2011

جاري

770

120

مكتب عبدالعزيز حمد الفهد
لال�ست�شارات القانونية

ا�ست�شارات قانونية

 18يوليو 2013

جاري

350

100

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

ت�أمينات اجتماعية

-

جاري

48

48

الهو�شان حما�سبون ومراجعون
قاتونيون

خدمات التدقيق

 9مايو 2013

جاري

67

45

منري بن �سعود البقمي

�إن�شاء الطريق باملوقع

� 1سبتمرب 2013

جاري

576

43

ال�شركة العربية للتعدين

م�سح جيولوجي

 16ابريل 2012

مكتمل

917

3

16.713

1.014

املجموع
امل�صدر:ال�شركة

مالحظة :جزء من عقد ا�سرتوبالن لال�ست�شارات الهند�سية �أن يتم منح املهند�سني الزائرين من قبل ا�سرتوبالن بدالت مقابل امل�صروفات اليومية ح�سب التكلفة الفعلية.
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 7 77 -77 -7مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يبني اجلدول التايل �أر�صدة امل�صاريف امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )58تفا�صيل امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

رواتب م�ستحقة

173

بدل اجازات م�ستحقة للموظفني

98

بدل تذاكر �سفر م�ستحقة للموظفني

17

املجموع

288

امل�صدر:ال�شركة

متثل امل�صاريف امل�ستحقة  %22من املطلوبات املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2013م .ومتثل الرواتب امل�ستحقة  %60من �إجمايل هذه امل�صروفات وتتعلق باملرتبات
واملزايا امل�ستحقة لثالثة موظفني عن �شهر يوليو 2013م والتي مت دفعها يف ال�شهر الالحق� .أما امل�صاريف امل�ستحقة الأخرى فتمثل بدل اجازات وبدل تذاكر �سفر
م�ستحقة للموظفني حتى 2013-12-31م.
 7 77 -77 -7مخصص الزكاة

يبني اجلدول التايل تفا�صيل احت�ساب خم�ص�ص الزكاة كما يف  31دي�سمرب 2013م:
جدول رقم ( )59تفا�صيل احت�ساب الزكاة
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2013م

�صايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�شرعية

()6.863

تعديالت زكوية

61

�صايف اخل�سارة املعدلة

()6.802

ر�أ�س املال

275.000

�صايف اخل�سارة املعدلة

()6.802

الأ�صول الثابتة

()142

امل�شاريع حتت التنفيذ

()131.957

وعاء الزكاة

136.099

الزكاة (ال يوجد زكاة لعدم حوالن احلول)

-

امل�صدر:القوائم املالية املراجعة

وفق ًا للقوانني ال�سعودية ف�إن ال�شركة يجب �أن تقدم �أول �إقرار زكوي مل�صلحة الزكاة والدخل فور انتهاء الفرتة املالية الأولى والتي متتد من تاريخ الت�أ�سي�س يف 3
يوليو وحتى  31دي�سمرب عام 2014م .مل ت�سجل ال�شركة �أي زكاة م�ستحقة للم�صلحة حيث �أنها تكبدت خ�سارة �صافية قدرها  6.9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة
من  3يوليو حتى  31دي�سمرب 2013م كما انها مل تقدم الإقرار الزكوي لعدم حوالن احلول.
كما تقر ال�شركة بانه ال توجد �أي مطالبات �ضد ال�شركة تخ�ص الزكاة ل�صالح م�صلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
 7 7 7 -77 -7مخصص تعويض نهاية الخدمة

مت احت�ساب مبلغ  60.771ريال �سعودي كمخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وذلك حتى تاريخ 2013-12-31م.
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 7 7 7 -77 -7سياسة االستهالك

جتري �سيا�سة احت�ساب اال�ستهالك مبوجب طريقة الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة للعمر الإنتاجي للأ�صول الثابتة (حا�سبات �آلية� ،أثاث ،وطابعات) ،حيث ال
تتوقع ال�شركة ان يكون هناك تغري يف �سيا�سة احت�ساب اال�ستهالك املتبعة.
 7 77 -7بنود خارج القوائم المالية وااللتزامات المحتملة

ت�ؤكد �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى على �أنه ال توجد �أية موجودات �أو التزامات خارج القوائم املالية كما يف  31دي�سمرب2013م .كما مل حتتوي م�صادقات البنوك
على �أية التزامات حمتملة يف �شكل خطابات �ضمان �أو خطابات اعتماد م�ستندي.
اجلدير بالذكر �أن �شركة �إ�سمنت �أم القرى لديها �إلتزامات تتمثل يف عقود �إن�شاء م�شروع الإ�سمنت مع عدة �أطراف والبالغة جمم ًال حوايل  1.3مليار ريال،
و�ستقوم باحل�صول على ت�سهيالت من جهات مقر�ضة لتمويل امل�صنع.
 7 77 -7العوامل الموسمية والدورات االقتصادية

يتحدد حجم الطلب على منتجات ال�شركة على عدة عوامل بع�ضها خارج عن �سيطرة الإدارة ،وت�شمل هذه العوامل الأداء االقت�صادي للمملكة من خالل �إقامة
امل�شاريع التنموية ،وم�شاريع البنى التحتية ،وم�شاريع الإ�سكان �إذ يرتفع الطلب على الإ�سمنت لتغطية احتياجات امل�شاريع .قد تتعر�ض منتجات ال�شركة �إلى
انخفا�ض يف الطلب نتيجة دخول مو�سم الإجازة ال�صيفية و�شهر رم�ضان املبارك� .إ�ضافة �إلى القرارت التنظيمية للقطاع واملناف�سة بني �شركات الإ�سمنت والتي
من �ش�أنها الت�أثري على �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل
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8.8سياسة توزيع األرباح
�سوف يعتمد �إعالن توزيع �أية �أرباح حلملة الأ�سهم على �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.
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
ك�إحتياطي نظامي .ويحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع.
�إن �شركة �إ�سمنت �أم القرى تنوي توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها� ،إال �أنه من غري املحتمل �أن تكون ال�شركة يف و�ضع ي�سمح لها توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها
خالل ال�سنوات الأولى التي تلي الإكتتاب ،حيث ان هذه ال�سنوات الأولى هي مرحلة ت�أ�سي�س وبناء م�شروع ومرافق ال�شركة وال ت�ستطيع ال�شركة �إعطاء �أية ت�أكيدات
ب�أنها �سوف تقوم بتوزيع �أية �أرباح بعد ذلك وال بقدر املبالغ التي �سيتم توزيعها يف �أي �سنة من ال�سنوات.
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
1.1يجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف
ر�أ�س املال.
2.2يوزع على حامل الأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من الأرباح املقررة لهذه الأ�سهم.
3.3يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة.
4.4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع على الأقل.
5.5يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�شرة ( )%10باملائة من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة.
6.6يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
7.7يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع �أرباح ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
كما ينبغي الإي�ضاح انه وبح�سب �أحد �شروط القر�ض الذي �سيتم منحه من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والذي يتعهد املقرت�ض يف كافة الأوقات خالل
مدة القر�ض مامل يح�صل على موافقة خطية م�سبقة من ال�صندوق بخالف ذلك على �أن ال تزيد الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع /امل�سحوبات على ن�سبة ( )%25من
ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة خالل �سنة التوزيع� ،أيهما �أقل.
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب والمشاريع المستقبلية
 9 99 -9استخدام متحصالت االكتتاب
 9 99 -99 -9استخدام متحصالت االكتتاب

تبلغ القيمة الإجمالية ملتح�صالت االكتتاب ( )275.000.000مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي .ومن املتوقع �أن تبلغ م�صاريف ال�شركة املتعلقة
باالكتتاب (� )12.000.000إثنى ع�شر مليون ريال �سعودي .وت�شمل هذه التكلفة �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين وم�ست�شار
العناية املهنية املايل ،واجلهات امل�ستلمة وم�صاريف امل�ست�شار الإعالين والإعالمي وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب ،وغري ذلك .و�سوف تتحمل ال�شركة هذه
امل�صاريف ،و�ستقوم ب�سدادها مبا�شرة.
وتلتزم ال�شركة بالإعالن عن تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب وتطورات تنفيذ امل�صنع للجمهور ب�شكل ربع �سنوي.
جدول رقم ( )60تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
الربع الثاين 2014

الربع الثالث 2014

املجموع

البند
م�صاريف االكتتاب

12.000.000

-

12.000.000

عقد الت�شييد والبناء مع �شركة
�سينوما العاملية

103.785.676

159.214.324

263.000.000

املجموع

115.785.676

159.214.324

275.000.000

امل�صدر :ال�شركة
�ستقوم ال�شركة بت�سديد جزء من عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية عن طريق دفعات �شهرية من كامل �صايف متح�صالت الإكتتاب ،حيث يعد املبلغ جزء من قيمة العقد.

 9 99 -9مشروع بناء مصنع اإلسمنت البورتالندي:

جدول رقم ( )61عنا�صر التكلفة الإ�ستثمارية الر�أ�سمالية للم�صنع
عنا�صر التكلفة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية للم�صنع (ريال �سعودي)
عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية

803.062.500

معدات التعدين املتحركة

42.525.000

حمطة توليد الكهرباء

152.510.068

ال�سكن واملرافق االجتماعية

75.000.000

مقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع

23.486.000

الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

11.785.600

بناء �أ�سا�سات عميقة

25.205.660

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

78.002.245

م�صاريف االكتتاب

12.000.000

اعباء متويلية (�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي)

56.400.000

�أخرى

9.089.985

املجموع

1.289.067.058

امل�صدر :ال�شركة

65

جدول رقم ( )62م�صادر التمويل اال�ستثمارية الر�أ�سمالية
م�صادر التمويل اال�ستثمارية للم�صنع (ريال �سعودي)
ر�أ�س املال احلايل

275.000.000

متح�صالت االكتتاب

275.000.000

متويل مقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

678.000.000

متويل م�صريف

61.067.058

املجموع

1.289.067.058

امل�صدر :ال�شركة

بلغت املدفوعات مل�شروع بناء م�صنع الإ�سمنت البورتالندي كما يف  31دي�سمرب 2013م ( )138.657.557ريال �سعودي ت�شمل مبلغ ( )123.165.566ريال
�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية ومبلغ ( )4.491.494ريال ل�شركة �آ�سرتوبالن ومبلغ ( )576.000ملقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع ومبلغ ( )6.539.712ريال
الحتياجات امل�صنع ر�أ�س املال العامل ومبلغ ( )3.884.785ريال كم�صاريف اخرى.
جدول رقم( )63ا�ستخدامات م�صادر التمويل كما يف  31دي�سمرب 2013م
ا�ستخدامات التمويل كما يف  31دي�سمرب 2013م (ريال �سعودي)
عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية

123.165.566

مقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع

576.000

الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

4.491.494

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

6.539.712

اخرى

3.884.785

املجموع

138.657.557

امل�صدر :ال�شركة

جدول رقم( )64م�صادر التمويل كما يف  31دي�سمرب 2013م
م�صادر التمويل اال�ستثمارية للم�صنع (ريال �سعودي)
متويل من ال�شركة

138.657.557

متح�صالت االكتتاب

-

متويل مقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

-

متويل م�صريف

-

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

66

138.657.557

كما �سيتم متويل امل�صروفات الر�أ�سمالية املتبقية والبالغة ( )1.150.409.501ريال �سعودي عن طريق قر�ض مقدم من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
مببلغ ( )678.000.000ريال �سعودي ومبلغ ( )61.067.058ريال �سعودي عن طريق قر�ض ق�صري االجل من قبل �أحد امل�صارف ومبلغ ()263.000.000
ريال �سعودي من �صايف متح�صالت االكتتاب و التي �سيتم ا�ستخدامها كما يلي:
جدول رقم ( )65التكاليف الر�أ�سمالية املتبقية كما يف  31دي�سمرب 2013م
التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)
عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية

679.896.934

معدات التعدين املتحركة

42.525.000

حمطة توليد الكهرباء

152.510.068

ال�سكن واملرافق االجتماعية

75.000.000

مقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع

22.910.000

الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

7.294.106

بناء �أ�سا�سات عميقة

25.205.660

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

71.462.533

م�صاريف االكتتاب

12.000.000

اعباء متويلية

56.400.000

اخرى

5.205.200

املجموع

1.150.409.501

امل�صدر :ال�شركة

جدول رقم ( )66م�صادر متويلها كما يف  31دي�سمرب 2013م
م�صادر التمويل (ريال �سعودي)
متويل من ال�شركة

136.342.443

متح�صالت االكتتاب

275.000.000

متويل مقدم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

678.000.000

متويل م�صريف

61.067.058

املجموع

1.150.409.501

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة قد ح�صلت على موافقة جمل�س �إدارة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على متويل مبلغ  678.000.000ريال �سعودي ،ومل توقع
على �إتفاقية التمويل حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،مع العلم �أن �أحد ال�شروط امل�سبقة ملنح القر�ض هو طرح �أ�سهم ال�شركة للإكتتاب العام� .أما بخ�صو�ص التمويل
امل�صريف فال�شركة تنوي التقدمي بطلب متويل من عدة م�صارف حملية من �أجل احل�صول على متويل مببلغ  61.067.058ريال �سعودي يف العام 2015م.
 9 99 -9العقود الرئيسية ذات العالقة بمصنع اإلسمنت البورتالندي
 9 99 -99 -9اتفاقية مع شركة سينوما العالمية

�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2013/03/15م مع �شركة �سينوما العاملية عقد َا لإن�شاء خط �إنتاج الإ�سمنت البورتالندي بطاقة  6000طن كلنكر يومي ًا على �أ�سا�س ت�سليم
مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدره ( )214.150.000دوالر �أمريكي �أي ما يعادل مبلغ (  )803.062.500ريال �سعودي ،ومدة التنفيذ � 30شهر من بدء �سريان
العقد .وقد مت البدء يف تنفيذ امل�صنع وذلك خالل �شهر مايو من العام 2013م وامل�صنع ي�سري ح�سب اخلطة املو�ضوعة لبدء االنتاج التجريبي يف الربع الرابع من
العام 2015م.
67

وقد ا�شتمل العقد على ت�صاميم هند�سية وتوريد معدات امل�صنع والبناء والأعمال املدنية والت�سليم �إلى امل�صنع واالختبارات التجريبية واختبارات االداء و�ضمان
مثل هذه االعمال و�ضمان �إ�صالح �أو ا�ستبدال �أي عيوب تتعلق بامل�صنع وكذلك القيام باعمال الت�شغيل و ال�صيانة ملدة �سنه من تاريخ الت�سليم.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مت دفع ( )123.165.566ريال �سعودي ل�شركة �سينوما العاملية لبناء م�صنع الإ�سمنت وتنوي ال�شركة �سداد باقي املبلغ والبالغ
( )679.896.934ريال عن طريق دفعات �شهرية متتد �إلى �شهر نوفمرب 2015م.
جدول رقم ( )67توزيع تكلفة االتفاقية مع �شركة �سينوما العاملية
نوع اخلدمة

�سعر العقد
(ريال �سعودي)

�سعر العقد
(دوالر)

التكاليف املتحققة
(ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال
�سعودي)

الو�صف
عقد تقدمي اخلدمات
الهند�سية وتوريدها

خارج اململكة (اوف�شور)

609.210.195

162.456.052

-

-

عقد بناء م�صنع
الإ�سمنت البورتالندي
اجلديد

داخل اململكة (اون�شور)

193.852.305

51.693.948

-

-

803.062.500

214.150.000

123.165.566

679.896.934

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

 9 99 -99 -9اتفاقية توريد معدات التعدين المتحركة

تنوي ال�شركة ابرام �إتفاقية مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة لتوريد معدات التعدين املتحركة ل�صالح امل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ( )42.525.000ريال
�سعودي ،ومل تقم ال�شركة ب�إ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق بتوريد معدات التعدين املتحركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اية مبالغ مقابل توريد هذه املعدات وتنوي ال�شركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر دي�سمرب 2015م.
جدول رقم ( )68توريد معدات التعدين املتحركة
�سعر العقد (ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة (ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)

الو�صف
اتفاقية توريد معدات التعدين املتحركة

42.525.000

-

42.525.000

املجموع

42.525.000

-

42.525.000

امل�صدر :ال�شركة

 9 99 -99 -9اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء

تتفاو�ض ال�شركة حالي ًا مع عدة �شركات عاملية متخ�ص�صة لبناء حمطة توليد الكهرباء ل�صالح امل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ( )152.510.068ريال
�سعودي ،حيث �إ�ستلمت ال�شركة عدة عطاءات من هذه ال�شركات وهي حالي ًا يف مرحلة التفاو�ض معها .وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة مل تقم بتوقيع عقد مع �إحدى
هذه ال�شركات حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اية مبالغ مقابل بناء حمطة توليد الكهرباء وتنوي ال�شركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر دي�سمرب 2015م.
جدول رقم ( )69حمطة توليد الطاقة
�سعر العقد (ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة (ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)

الو�صف
اتفاقية بناء حمطة توليد الكهرباء

152.510.068

-

152.510.068

املجموع

152.510.068

-

152.510.068

امل�صدر :ال�شركة
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 9 99 -99 -9اتفاقية بناء المجمع السكني والمرافق االجتماعية

تنوي ال�شركة ابرام اتفاقية مع احدى ال�شركات املتخ�ص�صة لبناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية ل�صالح امل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية ()75.000.000
ريال �سعودي ،ومل تقم ال�شركة ب�إ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق ب�إن�شاء املجمع ال�سكني حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اي مبالغ مقابل بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية وتنوي ال�شركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر
دي�سمرب 2015م.
جدول رقم ( )70بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية
الو�صف

�سعر العقد (ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة (ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)

اتفاقية بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية

75.000.000

-

75.000.000

املجموع

75.000.000

-

75.000.000

امل�صدر :ال�شركة

 9 99 -99 -9اتفاقية إنشاء الطرق المحيطة بالمصنع

قامت ال�شركة خالل العام 2013م ب�إن�شاء طريق م�ؤقت م�ؤدي الى موقع امل�صنع عن طريق احد املقاولني املحليني مببلغ ( )576.000ريال �سعودي ،كما تنوي
ال�شركة ابرام اتفاقية اخرى مع احدى ال�شركات املتخ�ص�صة لإن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية تبلغ ( )22.910.000ريال �سعودي،
ومل تقم ال�شركة ب�إ�ستالم �أي عطاءات فيما يتعلق ب�إن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مت دفع ( )576.000ريال �سعودي لإن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع وتنوي ال�شركة ت�سديد باقي املبلغ عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر
دي�سمرب 2015م.
جدول رقم ( )71ان�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع
الو�صف

�سعر العقد (ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة (ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)

اتفاقية �إن�شاء الطرق املحيطة بامل�صنع

23.486.000

576.000

22.910.000

املجموع

23.486.000

576.000

22.910.000

امل�صدر :ال�شركة

 9 99 -99 -9االتفاقية مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة

�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2013/12/17م مع �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة عقد َا لبناء �أ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي �سين�ش�أ عليها امل�صنع
وذلك مقابل مبلغ وقدره ( )25.205.660ريال �سعودي ،والبناء ي�سري ح�سب اخلطة املو�ضوعة له .وقد ا�شتمل العقد على حفر وبناء �أ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة
التي �سين�ش�أ عليها م�صنع ال�شركة.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اي مبالغ ل�شركة باور ال�سعودية وتنوي ال�شركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر �أبريل 2015م.
جدول رقم ( )72باور ال�سعودية ملقاوالت اال�سا�سات املحدودة
الو�صف

�سعر العقد (ريال �سعودي)

التكاليف املتحققة (ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال �سعودي)

عقد بناء �أ�سا�سات عميقة

25.205.660

-

25.205.660

املجموع

25.205.660

-

25.205.660

امل�صدر :ال�شركة
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 9 99 -99 -9اتفاقية تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع �آ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�ش ("�آ�سرتوبالن ") لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية من �إ�شراف و
رقابة على م�شروع م�صنع الإ�سمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره ( )11.785.600ريال �سعودي.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م مت دفع ( )4.491.494ريال �سعودي ل�شركة �آ�سرتوبالن مقابل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية من �إ�شراف ورقابة على امل�صنع وتنوي
ال�شركة ت�سديد باقي املبلغ والبالغ ( )7.294.106ريال عن طريق دفعات متتد �إلى �شهر دي�سمرب 2015م
جدول رقم ( )73تقدمي خدمات الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع
�سعر العقد (يورو)

التكاليف املتحققة
(ريال �سعودي)

التكاليف املتبقية (ريال
�سعودي)

الو�صف

�سعر العقد (ريال �سعودي)

عقد تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية من
�إ�شراف ورقابة على م�شروع م�صنع
الإ�سمنت

11.785.600

2.320.000

4.491.494

7.294.106

املجموع

11.785.600

2.320.000

4.491.494

7.294.106

امل�صدر :ال�شركة
ال�سعر قابل للتغيري ح�سب �سعر �صرف اليورو مقابل الريال ال�سعودي

 9 99 -99 -9احتياجات المصنع من رأس المال العامل

تُقدر احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل  78.002.245ريال �سعودي ،والتي تتمثل يف رواتب العاملني ،تكاليف �إنتاج الإ�سمنت الأويل ،التكاليف اجلمركية،
�إيجارات حماجر املواد اخلام ،م�صاريف �سفر وتنقالت ،وم�صاريف ر�أ�س مالية �أخرى �ستحتاجها ال�شركة خالل فرتة ما قبل الت�شغيل.
 9 99 -99 -9أعباء تمويلية

�ستتكبد ال�شركة �أعباء متويلية مببلغ  56.400.000ريال �سعودي نظري ح�صولها على قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
 9 9 9 -99 -9بنود أخرى

تُقدر احتياجات امل�صنع من التكاليف الأخرى مببلغ  9.089.985ريال �سعودي ،والتي تتمثل يف جمموعة من امل�صاريف الغري ر�أ�س مالية مثل �إعداد درا�سات
اجلدوى اخلا�صة مب�شروع الإ�سمنت الأبي�ض و�إعداد درا�سات الت�أثريات البيئية والتي �ستتكبدها ال�شركة خالل فرتة ما قبل الت�شغيل.
جدول رقم ( )74اجلدول الزمني وتكلفة م�صنع الإ�سمنت البورتالندي
الو�صف

2013م

2014م

2015م

االجمايل

ا�ستخدامات م�صادر التمويل (ريال �سعودي)
123.165.566

459.473.153

220.423.781

803.062.500

عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما
العاملية
معدات التعدين املتحركة

-

-

42.525.000

42.525.000

حمطة توليد الكهرباء

-

76.255.034

76.255.034

152.510.068

ال�سكن واملرافق االجتماعية

-

-

75.000.000

75.000.000

مقاوالت الطرق املحيطة بامل�صنع

576.000

500.000

22.410.000

23.486.000

الرقابة واال�شراف على موقع امل�صنع

4.491.494

3.647.053

3.647.053

11.785.600

-

23.945.377

1.260.283

25.205.660

احتياجات امل�صنع من ر�أ�س املال العامل

6.324.712

17.922.113

53.755.420

78.002.245

م�صاريف االكتتاب

215.000

11.785.000

-

12.000.000

بناء �أ�سا�سات عميقة
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الو�صف
�أعباء متويلية

2013م

2014م

2015م

-

56.400.000

-

االجمايل
56.400.000

اخرى

3.884.785

4.547.000

658.200

9.089.985

املجموع

138.657.557

654.474.730

495.934.771

1.289.067.058

م�صادر التمويل
138.657.557

136.342.443

-

275.000.000

النقد
متح�صالت االكتتاب

-

137.500.000

137.500.000

275.000.000

متويل مقدم من �صندوق التنمية ال�صناعي

-

380.632.287

297.947.713

678.000.000

متويل م�صريف

-

-

61.067.058

61.067.058

138.657.557

654.474.730

495.934.771

1.289.067.058

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

جدول رقم ( )75اجلدول الزمني واملراحل الرئي�سية لتنفيذ امل�صنع ح�سب العقد املربم مع �شركة �سينوما العاملية
املرحلة

الفرتة الزمنية
العام 2013م










الربع الأول من عام 2014م

 الإنتهاء من �أعمال الت�صاميم التف�صيلية
 البدء يف توريد معدات امل�صنع
 البدء يف تركيب معدات امل�صنع

الربع الثاين من عام 2014م

 موافقة ال�شركة على الت�صاميم التف�صيلية

الربع الرابع من عام 2014م

 الإنتهاء من ت�صنيع معدات امل�صنع
 الإنتهاء من توريد معدات امل�صنع

الربع االول من عام 2015م

 الإنتهاء من ت�شييد وبناء امل�صنع
 الإنتهاء من تركيب معدات امل�صنع
 البدء يف �إنتاج الإ�سمنت الأويل

الربع الثاين من عام 2015م

 الإنتهاء من �إنتاج الإ�سمنت الأويل

الربع الثالث من عام 2015م

 البدء يف اختبارات الآداء للم�صنع

الربع الرابع من عام 2015م

 الإنتهاء من اختبارات الآداء للم�صنع  
 البدء يف الإنتاج التجريبي

الربع الأول من عام 2016م

 البدء يف الإنتاج التجاري

البدء ب�أعمال الت�صاميم الأ�سا�سية للم�صنع
موافقة ال�شركة على الت�صاميم الأ�سا�سية للم�صنع
الإنتهاء من �أعمال الت�صاميم الأ�سا�سية للم�صنع
البدء يف �أعمال فح�ص الرتبة التف�صيلي
الإنتهاء من �أعمال فح�ص الرتبة التف�صيلي
البدء ب�أعمال الت�صاميم التف�صيلية
البدء يف ت�صنيع معدات امل�صنع
البدء يف ت�شييد وبناء امل�صنع

امل�صدر :ال�شركة
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803.062.500

80.306.255

-

87.450.338

52.667.194

91.657.826

159.214.324

138.004.328

70.596.675

123.165.560

42.525.000

12.757.500

12.757.500

12.757.500

4.252.500

-

-

-

-

-

152.510.068

19.063.762

19.063.758

19.063.758

19.063.758

19.063.758

19.063.758

19.063.758

19.063.758

-

75.000.000

37.500.000

37.500.000

-

-

-

-

-

-

-

23.486.000

5.602.500

5.602.500

5.602.500

5.602.500

125.000

125.000

125.000

125.000

576.000

11.785.600

911.763.3

911.763.3

911.763.3

911.763.3

911.763.3

911.763.3

911.763.3

911.763.3

4.491.494

25.205.660

-

-

1.260.283

-

-

-

5.041.132

18.904.245

-

بناء �أ�سا�سات
عميقة

�ستقوم ال�شركة بت�سديد جزء من عقد الت�شييد والبناء مع �شركة �سينوما العاملية عن طريق دفعات �شهرية من كامل �صايف متح�صالت الإكتتاب ،حيث يعد املبلغ جزء من قيمة العقد

امل�صدر :ال�شركة

�إجمايل
التكاليف
املتوقعة

الربع الرابع من
عام 2015م

الربع الثالث من
عام 2015م

الربع الثاين من
عام 2015م

الربع االول من
عام 2015م

الربع الرابع من
عام 2014م

الربع الثالث من
عام 2014م

الربع الثاين من
عام 2014م

الربع االول من
عام 2014م

العام 2013م

الفرتة الزمنية

عقد الت�شييد
والبناء مع معدات التعدين حمطة توليد
الكهرباء
املتحركة
�شركة �سينوما
العاملية

الرقابة
ال�سكن واملرافق مقاوالت الطرق
واال�شراف على
االجتماعية املحيطة بامل�صنع
موقع امل�صنع

جدول رقم ( )76النفقات الربع �سنوية لإن�شاء م�شروع الإ�سمنت البورتالندي

78.002.245

19.455.688

15.078.688

11.461.688

7.759.355

4.571.518

4.001.018

4.281.078

4.853.500

6.539.712

12.000.000

-

-

-

-

-

11.785.000

-

-

215.000

-

-

-

-

-

56.400.000

0

9.089.985

-

1.289.067.058

91.086.409

138.826.830

90.424.070

117.122.864

175.597.468

172.200

319.000

167.000

792.999

786.001

196.815.392 1.188.333

144.434.608 1.779.667

195.886.864

28.200.000

28.200.000

-

�أخرى

املجموع

138.872.551 3.884.785

احتياجات
امل�صنع من ر�أ�س م�صاريف اكتتاب �أعباء متويلية
املال العامل
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1010افادات الخبراء
مل يقدم اي من امل�ست�شارين الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحات (ز ،ح) من هذه الن�شرة �أي �إفادات وجب ت�ضمينها غري ما ذكر يف ق�سم معلومات عن ال�سوق والقطاع
كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب وم�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية
وق�سم تقرير مراجعي احل�سابات ،وقد مت احل�صول على موافقة ٍ
وم�ست�شار العناية املهنية املايل واملحا�سب القانوين وامل�ست�شار الإعالين والإعالمي على ا�ستخدام �أ�سمائهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه
املوافقة من قبل �أي منهم ،علم ًا ب�أنه ال ميتلك �أي منهم �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهما �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة ،كما �أن م�س�شار ال�سوق
والدرا�سات اجليولوجية و املحا�سب القانوين �أعطوا املوفقة لن�شر �إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة من قبل �أي منهم حتى
تاريخ �إعداد هذة الن�شرة.
وفيما يلي ملخ�ص م�ؤهالت كل من م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية واملحا�سب القانوين:
مستشار السوق والدراسات الجيولوجية هولتك برايفت كونسالتنت لميتيد:

هولتك �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة ت�أ�س�ست يف عام 1967م وح�صلت على �شهادة اعتماد ا�ست�شاري ( )ISOلتوفري خدمات ا�ست�شارات لقطاع الإ�سمنت على م�ستوى
العامل .كما �أنها تقدم الدرا�سات ال�سوقية وال�صناعية وتعترب �شركة عاملية لال�ست�شارات يف خمتلف االخت�صا�صات الهند�سية ومقرها مدينة جورجاون ،الهند.
وتتمتع ال�شركة بخربة يف قطاع �صناعة الإ�سمنت بالتحديد ،حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�شارية ل�شركات الإ�سمنت.
المحاسب القانوني مكتب الهوشان محاسبون ومراجعون قانونيون:

مكتب الهو�شان حما�سبون ومراجعون قانونيون حا�صل على ترخي�ص �صادر من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني رقم  423بتاريخ 1412/8/14هـ ملزاولة
مهنة املحا�سبة واملراجعة باململكة ،حيث ي�ضم املكتب العديد من اخلربات والكفاءات املتخ�ص�صة يف جمال املحا�سبة واملراجعة وخدمات الزكاة وال�ضريبة
والإ�ست�شارات الإدارية والإقت�صادية ،كما يوجد لدى املكتب �شراكة مع �شركة ( )RUSSELL BEDFORD INTERNATIONALلندن -اململكة املتحدة.
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1111إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
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ب�أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
ً
ب�أنه اليوجد �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر �أو �أحد كبار التنفيذيني معينا من قبل ال�شركة
املع�سرة يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف فيها.
ب�أن ال�شركة لديها جميع الرتاخي�ص الالزمة للبدء ب�أن�شطة ال�شركة.
ب�أن امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون تنازلوا عن حقهم يف هذا االكتتاب بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  275.000.000ريال �سعودي �إلى  550.000.000ريال
�سعودي.
ً
ً
ب�أن جميع البنود املهمة التي تخ�ص قر�ض ال�شركة املمنوح من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي قد مت �سردها كاملة (ف�ضال راجع ق�سم "املعلومات
القانونية" فقرة" �إتفاقية �إقرا�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي").
ال توجد نية لزيادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حالي ًا وحتى �إدراج ال�شركة يف ال�سوق.
ب�إ�ستثناء رخ�صتي املحجر جميع العقود والتعامالت �سارية املفعول التي مت �إبرامها من قبل �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه ،قد مت نقلها
�إلى �شركة �إ�سمنت �أم القرى.
مت ت�ضمني جميع العقود والتعامالت اجلوهرية املربمة من قبل ال�شركة �ضمن ق�سم العقود اجلوهرية يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
ال توجد �أي مطالبات قائمة ل�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه ل�صالح ال�شركة.
ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح تكون له فيه م�صلحة جوهرية �أو �أن
متنحه احلق يف اال�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 كبار التنفيذيني حق الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
ال توجد �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من ال�شركة.
ال توجد �أي م�صالح مبا�شرة او غري مبا�شرة لهم �أو لأقربائهم يف �شركات مناف�سة.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل امل�صدر منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي ورقة مالية.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري للم�صدر منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج،
�إ�ضاف ًة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
لي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.
بخالف ما ورد يف ال�صفحة ( )40من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي
نوع يف امل�صدر.
بخالف ما ورد يف ال�صفحة ( )87من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة يف �أعمال
امل�صدر من خالل �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار ،وال توجد نية لذلك حالي ًا وحتى �إدراج ال�شركة يف ال�سوق.
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يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي مدفوعة نقد ًا بالكامل ،مق�سمة �إلى (� )27.500.000سبعة
وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم مت�ساوية القيمة ،وتبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم ( )10ع�شرة رياالت �سعودية وجميعها �أ�سهم عادية.
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 نقد ًا ،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 الإكتتاب يف الأ�سهم
النقدية اجلديدة ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إخطارهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط الإكتتاب ،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 الإكتتاب 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 للإكتتاب العام.
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،وبنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة ،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 و�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا
للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
 1 112 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�سئولية على �أع�ضاء املجل�س .وال تعطي هذه الأ�سهم للم�ساهمني حق ًا باال�سرتداد.
 1 112 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 .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 بـ ( )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 ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )32من 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 ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،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 نائب رئي�س 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
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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 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 ،كما يحق لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهما على الأقل ح�ضور اجتماع
اجلمعية العامة لل�شركة والت�صويت فيها .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 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 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 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.
 1 112 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 12حل الشركة و تصفيتها

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 �سلطة 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،
وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
 1 112 12نقل الملكية

يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن تداول .ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغي ًا .كما يحظر على الأ�شخا�ص الذين تُظهر
ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم حتى �إعالن ال�شركة بداية عملية الإنتاج التجاري وم�ضي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 12
اثني ع�شر �شهر ًا اعتبار ًا من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
 1 112 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 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.
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1313ملخص النظام األساسي
�شركة �إ�سمنت �أم القرى �شركة م�ساهمة �سعودية مت �إعتماد نظامها الأ�سا�سي من قبل وزارة التجارة وال�صناعة بعد موافقة اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة عليه،
ومت توثيق عقد ت�أ�سي�سها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة وال�صناعة يف الريا�ض برقم  34197394وتاريخ 1434/07/29هـ ،وقد �صدر قرار معايل وزير التجارة
وال�صناعة رقم /214ق وتاريخ 1434/08/25هـ باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،ومت �إ�صدار ال�سجل التجاري لل�شركة برقم  1010382514وتاريخ
1434/08/28هـ .وبالإ�ضافة للحقوق الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إن للم�ساهمني حقوق ًا وعليهم التزامات مبوجب نظام ال�شركات ال�سعودي.
يف ما يلي ملخ�ص للنظام الأ�سا�سي لل�شركة:
 1 113 13اسم الشركة

�شركة �إ�سمنت �أم القرى (�شركة م�ساهمة �سعودية)
 1 113 13المكتب الرئيسي

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لل�شركة فروع ًا ومكاتب �أو وكاالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.
 1 113 13أغراض الشركة

�1.1إنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�أنواعه مبوجب الرتخي�ص رقم ق2/وتاريخ 1433/1/1هـ.
�2.2إنتاج الإ�سمنت االبي�ض ب�أنواعه مبوجب الرتخي�ص رقم ق 1/وتاريخ 1433/1/1هـ.
�3.3إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي والإ�سمنت الأبي�ض بجميع �أنواعه.
4.4جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء واملواد البوزالنية وكيماويات البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.
�5.5إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�أت ال�صناعية املكملة لغر�ض ال�شركة.
6.6اخلر�سانة اجلاهزة واملباين م�سبقة ال�صنع.
�7.7شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
8.8الوكاالت التجارية.
9.9ا�سترياد وت�شغيل الأجهزه امل�شعة اخلا�صة مب�صانع ال�شركة.
1010مقاوالت عامة للمباين (ان�شاء و�إ�صالح وهدم وترميم) والطرق.
1111مقاوالت فرعية تخ�ص�صية.
1212مقاوالت تركيب.
1313مقاوالت و�أعمال �إن�شائية �أخرى.
�1414صيانة وت�شغيل املباين ال�سكنية والتجارية واملن�ش�أت ال�صناعية.
1515الأعمال امليكانيكة والكهربائية.
1616نقل وتخزين الب�ضائع داخل وخارج اململكة.
ومتار�س ال�شركة ن�شاطها بعد احل�صول على الرتاخي�ص النظامية الالزمة.
 1 113 13المشاركة

يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعمال �شبيهه 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 مباال يتجاوز  %30من احتياطياتها احلرة واليزيد عن  %20من را�س مال ال�شركة
التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية بذلك يف �أول اجتماع لها.
 1 113 13مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة املعلن بت�أ�سي�سها ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة الغري عادية قبل انتهاء مدة ال�شركة ب�سنة واحدة على الأقل.
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 1 113 13رأس المال
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�أ) حدد ر�أ�س مال ال�شركة بـ ( )550.000.000ريال �سعودي ( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال ) مق�سم �إلى ( )55.000.000خم�سة وخم�سون مليون �سهم
مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة الإ�سمية لكل منها ع�شرة رياالت.
ب) تلتزم ال�شركة بطرح ( )%50من �أ�سهم ال�شركة مبا يف ذلك م�صنع الإ�سمنت لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وقد تنازل امل�ؤ�س�سون عن حق االولوية يف االكتتاب
يف ا�سهم زيادة را�س املال.
 1 113 13االكتتاب

اكتتب امل�ؤ�س�سون بـ (� )27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم قيمتها مبلغ وقدره ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال والتي
ت�شكل  %50من اجمايل ر�أ�س املال ،ودفعوا قيمتها كاملة ،و�سوف تقوم ال�شركة بعد احل�صول على املوافقات الالزمة بطرح (� )27.500.000سبعة وع�شرون مليون
وخم�سمائة �ألف �سهم قيمتها مبلغ وقدره ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال والتي ت�شكل  %50من �إجمايل ر�أ�س املال للإكتتاب العام وفق ًا
للمادة /7ب من هذا النظام.
 1 113 13التخلف عن دفع باقي قيمة اسهم 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�ضافا عليها امل�صروفات التي �أنفقتها
ال�شركة ،وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم .ف�إذا مل تف ح�صيلة البيع هذه املبالغ ،جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي
من جميع �أموال امل�ساهمة ،وتلغي ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطى امل�شرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغي وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
 1 113 13األسهم

تكون الأ�سهم 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 النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عدة وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
 1 1313 13تداول 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 منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وت�سري هذه الأحكام على
ما يكتتب به 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 �أخر �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 1313 13زيادة رأس المال

للجمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى االقت�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 بالقيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�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 الإكتتاب
ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�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 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.
 1 1313 13تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على �أ�سباب مقبولة ،وبعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد على حاجتها� ،أو
�إذا منيت بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب 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 التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال على حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة
 17مالحظة :جتدر الإ�شارة �إلى �أن ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع حالي ًا ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي ،حيث �سيتم دفع بقية ر�أ�س مال ال�شركة والبالغ ( )275.000.000مائتني
وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي من خالل طرح ( )%50خم�سون باملئة من ر�أ�س مال ال�شركة (بعد االكتتاب) للإكتتاب العام ،لي�صبح �إجمايل ر�أ�س املال بعد الإكتتاب ( ) 550.000.000خم�سمائة وخم�سني
مليون ريال �سعودي.
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الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�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 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 و�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا
كان �آج ًال.
 1 1313 13االسهم الممتازة

يجوز لل�شركة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية وطبقا للأ�س�س التي حتددها ان ت�صدر �أ�سهما ممتازة ،ال تعطي حق الت�صويت وذلك مبا
ال يتجاوز ن�سبة  %50من ر�أ�س مالها ،وترتب تلك اال�سهم لأ�صحابها باال�ضافة حلق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على اال�سهم العادية ما يلي:
 احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية التقل عن  %5من القيمة الأ�سمية لل�سهم ،بعد جتنيب الإحتياطي النظامي ،وقبل �أجراء �أي
توزيع الرباح ال�شركة.
 �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.
 ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبقا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم يف انعقاد اجلمعية
العامة لل�شركة املن�صو�ص عليها يف املواد (34و )35من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
 1 1313 13الصكوك

يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �صكوك مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة وفقا لأحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الأ�سالمية.
 1 1313 13تكوين مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �ستة (� )6أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ثالث �سنوات مالية وتكون مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�صالحياتها ح�سب ما هو من�صو�ص يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وا�ستثنا ًء من ذلك عني امل�ؤ�س�سون �أول جمل�س �إدارة ملدة خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ
القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وهم :
�1.1شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه –ع�ضو -وميثلها :عبدالعزيز بن عمران العمران  -رئي�س ًا للمجل�س
2.2عبداهلل عبدالعزيز العبداللطيف ع�ضو
ع�ضو
		
3.3فواز حمد فواز الفواز
ع�ضو
�4.4صالح �إبراهيم عبداهلل اخلليفي
ع�ضو
		
�5.5سعود حممد ال�سبهان
ع�ضو
		
�6.6أحمد �سعيد �أحمد العي
 1 1313 13أسهم الضمان

يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ريال وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني ( )30يوم ًا من
تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�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 واذا
مل يقدم ع�ضو جمل�س االدارة ا�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
 1 1313 13شغور العضوية

تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �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 �آخر يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه .و�إذا هبط
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
 1 1313 13صالحيات مجلس اإلدارة

 )1مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة 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�أمورها 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 وطلب وقبول اليمني وردها ،وقبول الأحكام
ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ وللمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق
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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 الإتفاقيات وال�صكوك ال�شرعية نيابة عن ال�شركة والبيع وال�شراء والإفراغ وقبولة 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 قرارته للت�صرف يف �أ�صول وممتلكات
وعقارات ال�شركة مراعاة ال�شروط التالية:
�1.1أن يحدد جمل�س االدارة يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
�2.2أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل.
�3.3أن يكون البيع حا�ضرا �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
�4.4أن اليرتتب 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 مبا يف ذلك �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مهما بلغ مدتها والقرو�ض
التجارية من البنوك و�صناديق الإقرا�ض التي التتجاوز �آجلها نهاية مدة ال�شركة ،مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز اجلها ثالث �سنوات:
�1.1أن يحدد جمل�س االدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
�2.2أن 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 والألتزام والإرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س االدارة القيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي من
�شانها حتقيق اغرا�ض ال�شركة.
وملجل�س الإدارة �أن يوكل نيابة عنه يف حددود 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�صه و�صالحياته.
 )2يكون ملجل�س ادارة ال�شركة ويف احلاالت التي يقدرها حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبقا ملا يحقق م�صلحتها على �أن يت�ضمن حم�ضر
جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
�1.1أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين كحد ادنى
�2.2أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد
3.3الإبراء حق للمجل�س اليجوز التفوي�ض فيه
 1 1313 13مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تتكون مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الن�سبة املن�صو�ص عليها يف املادة اربعة واربعون ( )44ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات� ،أو �أية �أنظمة وقرارات �أو
تعليمات �أخرى مكملة له .وي�شتمل تقرير جمل�س االدارة الى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه اع�ضاء جمل�س االدارة خالل ال�سنة املالية
من رواتب ون�صيب يف االرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا .كما ي�شتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�ضه اع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني او
اداريني او ما قب�ضوه نظري اعمال فنية او ادارية او ا�ست�شارية لل�شركة �سبق ان وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.
 1 1313 13رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ،ويجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س وع�ضو ًا منتدب ًا ،و يجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز نائب الرئي�س
ومركز الع�ضو املنتدب.
 1 1313 13اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو نائبه يف حال غياب الرئي�س ،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 اجتماع 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 ان ال يقل العدد ب�أي حال من الأحوال عن ثالثة �أع�ضاء .وت�صدر قرارات
جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين يف االجتماع .وعند ت�ساوي اال�صوات يرجح الراي الذي منه رئي�س املجل�س او من يرا�س املجل�س
يف حال غيابه .ملجل�س االدارة ان ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة االع�ضاء املتفرقني مامل يطلب احد االع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة
فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على جمل�س االدارة يف اول اجتماع تال له.
 1 1313 13محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س جمل�س االدارة وال�سكرتري وتدون يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
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 1 1313 13تعارض المصالح

على ع�ضو جمل�س الأدارة �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 �إجتماع املجل�س وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة الإ�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
 1 1313 13لجان مجلس االدارة

ملجل�س االدارة �أن ي�شكل عدد من اللجان ح�سب حاجة ال�شركة �أو ح�سب ما تقرره وزارة التجارة وال�صناعة �أو اجلهات الر�سمية ذات عالقة للقيام بالأعمال التي
يحددها جمل�س االدارة �أو اجلهات الر�سمية ذات عالقة.
 1 1313 13حضور جمعيات المساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل مكتتب �أيا 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 على الأقل 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 1313 13الجمعية التأسيسية

تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سيه بالأمور التالية:
 التحقق من الإكتتاب بكامل ر�أ�سمال ال�شركة ومن الوفاء طبقا لأحكام نظام ال�شركات باحلد الأدنى من ر�أ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة ال�سهم.
 املوافقة على ن�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.
 املوافقة على نفقات ما قبل الت�أ�سي�س.
 تعيني اول 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 اجتماعتها �صوت عن كل �سهم اكتتب به �أو ميثله.
 1 1313 13الجمعية 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 النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
 1 1313 13الجمعية العامة غير العادية

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.
 1 1313 13إنعقاد 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 النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية يف املدينة التي بها
املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وت�شتمل الدعوى على جدول الأعمال.
 1 1313 13إثبات الحضور

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �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 االطالع على هذا الك�شف.
 1 1313 13نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة 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 االجتماع الأول وجبت
الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )32من النظام ويعترب
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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 1 1313 13نصاب 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 االجتماع الأول
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
 1 1313 13القوة التصويتية

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سة ،وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد
لكل �سهم ،ومع ذلك اليكون لأي م�ساهم بالأ�صالة �أو النيابة �أو بال�صفتني معا عدد من الأ�صوات يتجاوز ( )%20من جمموع �أ�سهم ال�شركة وذلك بالن�سبة لقرارات
اجلمعية العامة لل�شركة املتعلقة بتعيني وعزل جمل�س الأدارة ومراقبي احل�سابات وتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة .ويتم تطبيق الت�صويت الرتاكمي الختيار
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 1 1313 13القرارات

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�ستبعاد 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 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 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 الأجتماع.
 1 1313 13مناقشة جدول األعمال

لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها الى �أع�ضاء جمل�س الأدارة ومراقب احل�سابات ,ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي اليعار�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 نافذا.
 1 1313 13إجراءات الجمعيات العامة

ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو من يفو�ضه 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 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 1313 13تعيين 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�آته ويجوز لها �إعادة تعيينه.
 1 1313 13السنة المالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية 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.
 1 1313 13ميزانية الشركة

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية 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 يوما على االقل.
وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل.
 1 1313 13توزيع األرباح

توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
1.1يجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف
ر�أ�س املال.
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2.2يوزع على حامل الأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من الأرباح املقررة لهذه الأ�سهم.
3.3يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة.
4.4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع على الأقل.
5.5يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�شرة ( )%10باملائة من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة .
6.6يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
7.7يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع �أرباح ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
 1 1313 13سداد 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 1313 13خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�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 1313 13دعوى المسئولية

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سئولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
 1 1313 13حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو
�أكرث وحتدد �صالحيتهم 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 1313 13اعتماد النظام األساسي

وافق جميع ال�شركاء على هذا النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعهدوا مبا فيهم ال�شركاء اجلدد الإلتزام ب�أحكامه.
 1 1313 13نظام الشركات

يطبق نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.
 1 1313 13النشر

يودع هذا النظام وين�شر طبق ًا لنظام ال�شركات.
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1414المعلومات القانونية
 1 114 14تفاصيل التأسيس:

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى (�شركة م�ساهمة �سعودية) مبدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ومت توثيق عقد ت�أ�سي�سها برقم  34197394لدى كاتب
العدل بوزارة التجارة وال�صناعة يف الريا�ض وتاريخ 1434/07/29هـ املوافق 2013/6/8م وقد �صدر قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة رقم /214ق وتاريخ
1434/08/25هـ 2013/7/4م باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،ومت �إ�صدار ال�سجل التجاري لل�شركة برقم  1010382514وتاريخ 1434/08/28هـ املوافق
2013/07/07م والرتخي�ص ال�صناعي رقم  22839بتاريخ 1434/05/30هـ املوافق 2013/4/11م .يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ("ر�أ�س املال احلايل")
( )275.000.000ريال �سعودي (مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال) مق�سم �إلى (� )27.500.000سبعة وع�شرون مليون وخم�سمائة الف �سهم مت�ساوية القيمة
تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية .وللإطالع على تفا�صيل نفقات ما قبل الت�أ�سي�س ف�ض ًال راجع ق�سم " امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون" فقرة "
عالقة �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه مع �شركة �إ�سمنت �أم القرى " من هذه الن�شرة.
 1 114 14التراخيص والتصاريح
 1 114 114 14السجل التجاري:

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت �أم القرى ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010382514وتاريخ 1434/08/28هـ املوافق 2013/7/7م ال�صادرة
من مدينة الريا�ض وتنتهي �صالحية ال�سجل يف 1439/08/26هـ املوافق 2018/5/11م.
 1 114 114 14الترخيص الصناعي:

ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي مبدئي ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد من وزارة التجارة وال�صناعة برقم  22839وتاريخ 1434/05/30هـ املوافق
2013/4/11م ،لإنتاج الإ�سمنت الأبي�ض والإ�سمنت البورتالندي .تنتهي �صالحية الرتخي�ص يف 1435/05/29هـ املوافق 2014/3/30م و�سوف تقوم ال�شركة
بالتقدمي على الرتخي�ص ال�صناعي النهائي عند بدء الإنتاج التجاري ح�سب �أنظمة وزارة التجارة وال�صناعة.
1 114 114 14رخصتي محجر مواد خام:

لدى ال�شركة رخ�صة حمجر مواد خام لإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �صناعة الإ�سمنت الأبي�ض من موقع حرة ح�ضن ( )1مبحافظة الطائف �صادرة من وزارة
البرتول والرثوة املعدنية بالقرار الوزاري برقم ق 1/وتاريخ 1433/01/01هـ املوافق 2011/11/27م ،ورخ�صة حمجر مواد خام لإ�ستغالل خام احلجر اجلريي
يف �صناعة الإ�سمنت البورتالندي من موقع حرة ح�ضن ( )2مبحافظة الطائف �صادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بالقرار الوزاري برقم ق 2/وتاريخ
1433/01/01هـ املوافق 2011/11/27م وكال الرخ�صتني �سارية املفعول حتى تاريخ هذه الن�شرة ،ولعدم ت�أ�سي�س ال�شركة يف ذلك الوقت ف�إن كال الرخ�صتني
�صادرتني ب�إ�سم �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة �شريكة وم�ؤ�س�سة ب�شركة �إ�سمنت �أم القرى و�سيتم نقلهما ل�شركة
�إ�سمنت �أم القرى ولكن ح�سب تعليمات وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف (املادة التا�سعة من �شروط و �أحكام رخ�صة املحجر) �أنه ال ميكن نقل ملكية الرخ�صة
�إال بعد �إنتهاء عملية طرح  %50من �أ�سهم ال�شركة للإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية ح�سب النظام .هذا وقد قدمت �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه
خطاب تنازل عن الرخ�صتني امل�شار �إليهما �أعاله ل�صالح �شركة �إ�سمنت �أم القرى .وللإطالع على املخاطر املتعلقة بالرخ�ص ،الرجاء الإطالع على ق�سم (عوامل
املخاطرة) فقرة (رخ�صة املحجر) من هذه الن�شرة.
�إن �شروط و�أحكام وزارة البرتول والرثوة املعدنية لإ�ستغالل رخ�صتي املحجر هي على النحو التايل:
 تخول الرخ�صة حاملها احلق االنفرادي ال�ستغالل خام احلجر اجلريي املوجود يف منطقة الرخ�صة والالزم ل�صناعة الإ�سمنت .و�إذا اكت�شف حامل
الرخ�صة روا�سب معادن �أخرى جاز له �أن يتقدم للوزارة خالل ت�سعني يوم ًا من الإكت�شاف بطلب منحة رخ�صة ا�ستغالل عليها.
 يجب على حامل الرخ�صة:
�1.1أن يقدم للوزارة درا�سة تقومي التاثريات البيئة معدة من قبل متخ�ص�صني يف هذا املجال وذلك من ثالث ن�سخ ا�صلية ،يلتزم مبوجبها ب�إتخاذ
جميع الو�سائل واالحتياطات الالزمة يف جميع الأوقات للحفاظ على م�صادر املياه والبيئة واحلياة الفطرية وحمايتها من �أي خملفات خطرة �أو
�أي �ضرر بيئي.
2.2التقيد وااللتزام ب�أنظمة البيئة املعمول بها يف اململكة ،واتخاذ جميع احتياطات الأمن وال�سالمة يف بناء و�صيانة من�ش�آتها ،وااللتزام باملحافظة
على �سالمة و�صحة موظفيه وجميع الأ�شخا�ص الآخرين املخولني نظام ًا بدخول منطقة الرخ�صة.
�3.3أن يقدم للوزارة خطة �إعادة ت�أهيل منطقة الرخ�صة ،واملحافظة عليها وتركها �سليمة وبحالة جيدة.
 يتعني على حامل الرخ�صة �إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع وتقدمي ثالث ن�سخ �أ�صلية للوزارة قبل ال�شروع يف �أعمال التحجري ،و�أن تت�ضمن
تقديرات التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع والعائد من اال�ستثمار وتكاليف الت�شغيل ال�سنوية ،وطرق التحجري واملعطيات الفنية واملالية والإح�صائية
للم�شروع ،و�أن تكون الدرا�سة متنا�سقة مع حجم امل�صنع.
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يجب على حامل الرخ�صة �إبالغ الوزارة يف حالة العثور على �آثار ثابتة �أو منقولة ،وعدم التعر�ض لأي �أثار �أو نقلها من مكانها ويجب املحافظة عليها.
يجب على حامل الرخ�صة تنفيذ عملياته م�ستخدم ًا الطرق الفنية احلديثة املتعارف عليها يف �صناعة التعدين بال�شكل الذي يحفظ امل�صادر الطبيعية
من ال�ضرر ويحول دون تبذيرها و�ضياعها ،وعليه �أن يدير جميع عمليات التحجري مبثابرة وكفاية وا�ستمرار.
ً
يدفع حامل الرخ�صة للوزارة �إيجار ًا �سطحي ًا مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار التعديني والذي يبلغ حاليا ( )10.000ع�شرة �آالف ريال
�سعودي لكل كيلو مرت مربع �أو جزء من الكيلو مرت املربع لل�سنة �أو جزء من ال�سنة عن منطقة الرخ�صة ،ويتم دفع الأجور ال�سطحية مقدم ًا بوا�سطة
�شيك م�ستحق الدفع لأمر وكالة الوزارة للرثوة املعدنية.
يجب على حامل الرخ�صة �أن يدفع املقابل املايل لال�ستغالل وفق ًا للجدول املرفق بالالئحة التنفيذية ملحق ( )3البالغ حالي ًا ( )2.25ريال لكل طن
من خام احلجر اجلريي لل�صناعة ،و�إذا زادت الطاقة الإنتاجية عن احلد الأدنى فيلتزم حامل الرخ�صة بدفع مبالغ املقابل املايل لال�ستغالل عن تلك
الزيادة كما هو حمدد يف اجلدول املرفق باالئحة التنفيذية ملحق ( )3عند �صدور الرخ�صة وبعد ذلك �سنوي ًا وهو مبلغ غري م�سرتد .ويتعني على حامل
الرخ�صة تزويد وكالة الوزارة للرثوة املعدنية �سنوي ًا بالإنتاج الفعلي للمواد ،ويخ�ضع ذلك للتفتي�ش الدوري من قبل الوزارة.
ال يجوز تف�سري �أي ن�ص يف هذه الرخ�صة مبا يفيد متليك حامل الرخ�صة �أي جزء من الأر�ض الواقعة �ضمن منطقة الرخ�صة �أو منحه �أي حقوق �أخرى
خالف ما ن�ص عليه �صراحة يف هذه الرخ�صة ونظام اال�ستثمار التعديني.
يلتزم املرخ�ص له بت�أ�سي�س �شركة �سعودية م�ساهمة متلك كامل امل�شروع مبا يف ذلك م�صنع الإ�سمنت ،وي�ساهم املرخ�ص له بن�سبة ( )%50خم�سون
يف املائة من الأ�سهم ويطرح الباقي لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية ،ويتعهد ال�شركاء يف ال�شركة املرخ�ص لها بالتنازل عن حق الأولوية يف االكتتاب
ويتم عندئذ حتويل الرخ�صة لل�شركة امل�ساهمة ،ويجب ت�ضمني عقد ال�شركة ونظامها اال�سا�سي موافقة ال�شركاء والتزامهم بالتنازل عن حق الأولوية
باالكتتاب .كما يتعني على م�ؤ�س�سي ال�شركة عدم الت�صرف با�سهمهم يف ال�شركة ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات اعتبار ًا من تاريخ طرح الأ�سهم لالكتتاب
العام.
يجوز حلامل الرخ�صة� ،إذا تطلب عملياته ا�ستخدام املتفجرات احل�صول على الإذن الالزم من اجلهات املخت�صة وعليه التقييد بال�ضوابط وال�شروط
التي حتددها تلك اجلهات.
يجب على حامل الرخ�صة �إعطاء الأولوية للمقاولني وغريهم من مقدمي اخلدمات املحلية ما دامت م�ستويات الأداء واجلودة ووقت الت�سليم لديهم
مماثلة مل�ستويات الآخرين .و�إعطاء الأف�ضلية لل�سلع واملواد واملعدات والآلآت واملواد اال�ستهالكية واملواد اال�ستهالكية امل�صنوعة حملي ًا ما دامت جودتها
ووقت ت�سليمها مماثلني جلودة ووقت ت�سليم تلك ال�سلع واملواد واملعدات والآالت واملواد اال�ستهالكية املتوافرة عاملي ًا.
على حامل الرخ�صة �أن ي�ستخدم يف عملياته وم�صنعه موظفني �سعوديني وفق ًا للأنظمة املرعية و�أن يقدم برنامج لتدريب وت�أهيل ال�سعوديني توافق عليه
الوزارة .على �أن ال تقل ن�سبتهم عن (� )%40أربعني يف املائة من عدد العمالة لديه يف نهاية ال�سنة الأولى من بدء الإنتاج ومن ثم تزداد هذه الن�سبة
بحيث ال تقل عن ( )%80ثمانني يف املائة بعد �أربع �سنوات من ت�شغيل امل�صنع واملحجر ويعد حامل الرخ�صة برناجم ًا نظري ًا وعملي ًا لتدريب ال�سعوديني
توافق عليه الوزارة.
يقدم حامل الرخ�صة تقرير ًا �سنوي ًا على النموذج املعد من قبل الوزارة وذلك خالل مدة ال تتجاوز �شهر ًا واحد ًا من انتهاء املدة املحددة لهذا التقرير،
ويجب �أن ي�شتمل التقرير على ملخ�ص عن تقدم الأعمال ،وكميات اخلامات امل�ستغلة والنفقات املالية والقوى العاملة والأرباح املتحققة والنتائج
الفنية واملالية والإح�صائية لفرتة التقرير .وعلى حامل الرخ�صة �إر�سال تقرير �سنوي للوزارة عن مدى تقيدها بربنامج املحافظة على البيئة والنتائج
املتحققة من جراء ذلك كما يتعيني على حامل الرخ�صة تزويد الوزارة ب�أي تقارير تت�ضمن معلومات �إ�ضافية قد تطلبها الوزارة.
على حامل الرخ�صة �أن مي�سك يف مقره الرئي�س الدفاتر وال�سجالت الت�شغيلية واملالية وفق ًا للممار�سات والإجراءات التي توافق عليها الوزارة مبا يف
ذلك �سجالت خا�صة بالإنتاج من منطقة الرخ�صة .ويجب �أن تقوم �إحدى م�ؤ�س�سات التدقيق املرخ�صة العاملة يف اململكة بتدقيق البيانات املالية حلامل
الرخ�صة و�أن تقدم هذه البيانات �إلى الوزارة حال توفرها .على �أال يتجاوز ذلك ب�أي حال ( )90ت�سعني يوم ًا بعد انتهاء كل �سنة.
يكون للوزارة ،وممثليها احلق يف مراجعة ومعاينة وت�صوير وتدقيق جميع �سجالت حامل الرخ�صة مبا فيها ال�سجالت الفنية والت�شغيلية واملالية .وعلى
حامل الرخ�صة �أن يتيح ملمثلي الوزارة املفو�ضني الإطالع ب�صورة مبا�شرة ،يف جميع الأوقات على جميع تلك ال�سجالت ومراجعتها وتقدميها.
للدولة االف�ضلية يف �أن ت�شرتي من حامل الرخ�صة ما حتتاج من �إنتاجه من الإ�سمنت بال�شروط والأ�سعار الذي تتوافر فيه ،مامل تكن ال�شركة قد
التزمت قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.
يجوز للوزارة �إنهاء هذه الرخ�صة يف احلاالت الآتية:
1.1يف حالة �إخالل حامل الرخ�صة ب�أي من تعليمات و�شروط و�أحكام هذه الرخ�صة.
2.2ت�أخر حامل الرخ�صة ملدة مائة وخم�سني يوم ًا عن دفع املبالغ امل�ستحقة للدولة.
3.3تقدمي حامل الرخ�صة معلومات غري �صحيحة للوزارة.
4.4عدم قيام حامل الرخ�صة خالل مدة �ستني يوم ًا بعد ت�سلم �إ�شعار كتابي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات التي يفر�ضها نظام اال�ستثمار التعديني
�أو الئحته التنفيذية �أو هذه الرخ�صة.
ً
5.5ت�أخر حامل الرخ�صة �أكرث من �ستني يوما بعد ت�سلم �إ�شعار كتابي من الوزارة عن ت�صحيح �أي �إجراء يعر�ض �صحة و�سالمة موظفيه �أو الآخرين
للخطر �أو يهدد باحداث �ضرر للتكوينات املعدنية.
6.6ت�أخر حامل الرخ�صة مدة �ستني يوم ًا من تاريخ ت�سلمه �إ�شعار الوزارة الكتابي يف اتخاذ الو�سائل ال�ضرورية للمحافظة على البيئة �أو احلياة
الفطرية �أو املواقع االثرية �أو املناطق ال�سياحية.
عند انتهاء مدة الرخ�صة �أو �إنهائها يتم تبليغ اجلهات املخت�صة بذلك وفق النموذج املعد من قبل الوزارة ،وملوظفي الوزارة احلق يف الدخول �إلى املوقع
لتحديد املوجودات التي الينبغي على حامل الرخ�صة �أخذها �أو �إزالتها باعتبارها مملوكة للوزارة .ويجب على حامل الرخ�صة خالل مائة وثمانني يوم ًا
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من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء مدة الرخ�صة لأي �سبب كان �أن يزيل املخلفات وبقايا املعدات واملن�ش�أت واملعدات غري الثابتة والأ�سوار والعقوم والعالمات
الثابتة وت�أهيل املوقع وت�سويته وتهذيبه واتخاذ االحتياطات الالزمة لدرء املخاطر.
 يتعهد حامل الرخ�صة وي�ضمن �أنه وموظفيه وم�سئوليه و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وممثليه مل ولن يعدوا �أو يعر�ضوا �أو يدفعوا �أموال �أو ر�سوم �أو عموالت
�أو دفع يف احل�ساب �أو هدايا �أو هبات �أو �أ�شياء ذات قيمة �أو تعوي�ض من �أي نوع ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إلى �أي �شخ�ص بغر�ض احل�صول على
معاملة تف�صيلية �أو مكاف�أته عليها ب�صورة غري �صحيحة فيما يتعلق بهذه الرخ�صة.
 يلتزم حامل الرخ�صة بال�شروط والأحكام التالية:
1.1ا�ستخدام �أحدث التقينات املطبقة عاملي ًا يف �صناعة الإ�سمنت ذات الكفاءة العالية التي ت�ؤدي �إلى اال�ستخدام الأمثل للوقود على �أال تتجاوز كمية
الطاقة امل�ستخدمة يف كل م�صنع ( )3ثالثة ماليني وحدة حراراية بريطانية /طن من الإ�سمنت وذلك ب�إ�ستخدام الزيت اخلام �أو زيت الوقود
الثقيل ح�سب نوع الوقود املتاح والطاقة الإنتاجية املرخ�صة للم�صنع مع مراعاة ا�ستخدام املراوح وامل�ضخات (ال�ضواغط) ذات الكفاءة العالية.
ويف حالة قيام امل�صنع ب�إنتاج الطاقة الكهربائية لال�ستخدام الذاتي ،فعليه االلتزام با�ستخدام مولدات كهربائية عالية الكفاءة تقل كفاءة توليد
الطاقة فيها عن (� )%40أربعني يف املائة ح�سب �أحدث التقنيات امل�ستخدمة يف اململكة واال�ستفادة من الطاقة احلرارية املهدرة داخل امل�صنع.
2.2اليجوز �أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية مل�صنع الإ�سمنت امل�ستفيد من الرخ�صة مليوين طن �سنوي ًا.
3.3عدم احت�ساب مبلغ العر�ض املايل املدفوع يف املناف�سة �ضمن م�صاريف الت�أ�سي�س �أو �أي م�صاريف �أخرى لأغرا�ض االكتتاب.
4.4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي ما يثبت �إمتام وتوقيع امل�ستندات والوثائق التالية �إلى الوزارة يف املواعيد املحددة �أدناه:
�أ -ن�سخة موقعة من عقد �إدارة امل�شروع ( )PMCخالل �شهرين من تاريخ الرخ�صة.
ب  -ن�سخة موقعة من عقد درا�سة الأعمال الهند�سية الأولية والت�صميم ( )FEEDيف غ�ضون �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الرخ�صة.
ج -ن�سخ من وثائق تثبت توفر ر�أ�س املال �أو �إكمال و�إنهاء متويل امل�شروع (� )Financial Closureسواء كان ذلك عن طريق م�ساهمات ر�أ�سمالية
من املالك �أو قرو�ض من البنوك �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�صناديق املالية واال�ستثمارية يف غ�ضون �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الرخ�صة.
د -ن�سخ موقعة من عقد الأعمال الهند�سية والإن�شاء ( )EPCيف غ�ضون ع�شرة (� )10أ�شهر من تاريخ الرخ�صة.
ه -تقدمي ما يثبت بدء الإنتاج التجاري يف غ�ضون �ستة وثالثون (� )36شهر ًا من تاريخ الرخ�صة.
و -تقدمي وثيقة من امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني �أو وزارة العمل تثبت تدريب وتوظيف �سعوديني بن�سبة ال تقل عن ()%40
�أربعني يف املائة من كامل املوظفني يف املحجر وامل�صنع خالل �سنة من بدء الإنتاج.
1 114 114 14إشتراك الغرفة التجارية:

�إنت�سبت ال�شركة �إلى الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض وبحوزتها �شهادة ع�ضوية من الدرجة الأولى بتاريخ 2014/01/16م برقم ع�ضوية  38831مدة �صالحية
هذه ال�شهادة �سنة واحدة تنتهي يف 2014/12/31م.
 1 114 114 14شهادة مصلحة الزكاة والدخل

ح�صلت ال�شركة على �شهادة ت�سجيل (غري �صاحلة ل�صرف الأق�ساط النهائية) من م�صلحة الزكاة والدخل برقم  6975وتاريخ 1435/04/19هـ وتنتهي �صالحية
هذه ال�شهادة بتاريخ 1436/07/11هـ.
1 114 14العالمة التجارية

قامت ال�شركة بت�صمیم �شعار یعك�س طموحها و�سیا�ستها امل�ستقبلیة ،وقد مت بتقدمي طلب ت�سجيل عالمتها التجارية �إلى وزارة التجارة وال�صناعة برقم 143413200
وبتاريخ  1434/10/21وقد مت املوافقة املبدئية على الطلب ومت ن�شره بتاريخ 1434/11/11هـ ولكن خالل فرتة الن�شر النظامية مت تقدمي اعرتا�ض على طلب
ت�سجيل عالمة ال�شركة وال يزال الإعرتا�ض منظور �أمام ديوان املظامل حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن مثل هذه الدعوى تكون يف مواجهة
وزارة التجارة وال�صناعة ولكن قد ترى ال�شركة التدخل يف الدعوى �إذا ر�أت �أن يف ذلك م�صلحة لها� .إن عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة
وال�صناعة النهائية على ت�سجيل العالمة التجارية� ،أو يف بع�ض احلاالت ،احلاجة لإتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة يف
امل�ستقبل مع العلم ب�أن ال�شركة مل تبد�أ االنتاج بعد مما يجعلها ال تعتمد حاليا على عالمتها التجارية.
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العالمة

الإ�سم التجاري
�شركة �إ�سمنت �أم القرى

 1 114 14الموافقات

وافق كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب وم�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية وم�ست�شار العناية املهنية املايل واملحا�سب القانوين وامل�ست�شار
الإعالين والإعالمي على ا�ستخدام �أ�سمائهم و�شعاراتهم كما �أن م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية واملحا�سب القانوين �أعطوا املوفقة لن�شر �إفاداتهم
بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة من قبل �أي منهم ،علم ًا ب�أنه ال ميتلك �أي منهم �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهما �أو م�صلحة
مهما كان نوعها يف ال�شركة.
 1 114 14عقود األطراف ذات العالقة:
عقد مقاولة من الباطن:

مت �إبرام هذا العقد بني �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه -وهي �شركة م�ؤ�س�سة يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى وميثلها الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن عمران
العمران رئي�س جمل�س �إدارة �إ�سمنت �أم القرى -وبني �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات وهي ال�شركة التي تقوم ببناء �أ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي
�سوف ين�ش�أ م�صنع �إ�سمنت �أم القرى عليها.
مت توقيع هذا العقد بتاريخ 2014/1/16م بني �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة ("الطرف الأول") و�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه
("الطرف الثاين") والذي مبوجبه يقوم الطرف الثاين بت�صميم وتوريد اخلر�سانة اجلاهزة املنا�سبة لعمل الأ�سا�سات العميقة التي يقوم بها الطرف الأول.
قيمة العقد هي  4.440.000ريال �سعودي .التغري يف قيمة العقد مبا يزيد �أو ينق�ص عن ن�سبة  %25يعد خا�ضعا لت�صميم الأعمال النهائية.
الدفعات:

1.1دفعة مقدمة بقيمة  444.000ريال �سعودي (تعادل  %10من قيمة العقد املقدرة) تدفع للطرف الثاين.
2.2ت�سدد الدفعات املرحلية الأ�سبوعية للطرف الثاين خالل �سبعة �أيام من تاريخ موافقة مدير م�شروع الطرف الأول على طلب الدفع الذي قدمه الطرف
الثاين.
3.3يحتفظ الطرف الأول بن�سبة  %5من الدفعات املرحلية الأ�سبوعية �إلى حني �إمتام امل�صنع واملوافقة على نتائج جتربة الأعمال املقام بها من قبل الطرف
الثاين.
ويخ�ضع هذا العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقد قام رئي�س جمل�س الإدارة بالإف�صاح ملجل�س �إدارة ال�شركة عن تفا�صيل هذا العقد يف االجتماع املنعقد بتاريخ 2013/11/11م.
عقد توريد خرسانة:

مت �إبرام هذا العقد بني �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه -وهي �شركة م�ؤ�س�سة يف �شركة �إ�سمنت �أم القرى وميثلها الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن عمران
العمران رئي�س جمل�س �إدارة �إ�سمنت �أم القرى -وبني و�شركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة وهي ال�شركة التي تقوم ببناء م�صنع �إ�سمنت �أم القرى.
مت توقيع هذا العقد بتاريخ 1435/4/6هـ املوافق 2014/2/6م بني عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه (املورد) و�شركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة
(املقاول العام) والذي مبوجبه يقوم املورد بتوريد اخلر�سانة و تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بذلك بالإ�ضافة �إلى النقل وال�ضخ �إلى موقع امل�صنع .وي�ستغرق مدة
�إمتام هذا العقد � 24شهر ًا من تاريخ التوقيع وقد �أتفق الطرفان على �أن تكون قيمة العقد مبنية على مبلغ مقطوع وذلك بح�سب اجلدول �أدناه:
جدول رقم ( )77عقد توريد اخلر�سانة
3

قوة ال�ضغط

OPC-T-I

ORC-T-V

(مكعب )15×15×15

�سعر الوحدة :بريال �سعودي/م

N/mm2

حمتويات الإ�سمنت
()KG/m3

الرقم الت�سل�سلي

درجة اخلر�سانة

252

257

10

250

C-10

1

257

267

15

300

C-15

2
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OPC-T-I

ORC-T-V

قوة ال�ضغط
N/mm2
(مكعب )15×15×15

حمتويات الإ�سمنت
()KG/m3

�سعر الوحدة :بريال �سعودي/م

درجة اخلر�سانة

الرقم الت�سل�سلي

262

272

20

300

C-20

3

272

282

25

350

C-25

4

287

297

30

400

C-30

5

293

302

35

420

C-35

6

297

307

40

450

C-40

7

312

322

45

500

C-45

8

امل�صدر :ال�شركة

و�إتفق الطرفان على �أن يدفع املقاول العام للمورد  %5من القيمة االجمالية للخر�سانة خالل �شهر من نهاية العقد وذلك مقابل �ضمان اجلودة.
يخ�ضع هذا العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ويحال �أي نزاع بني الأطراف �إلى التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد قام
رئي�س جمل�س الإدارة بالإف�صاح عن تفا�صيل هذا العقد ملجل�س �إدارة ال�شركة يف االجتماع املنعقد بتاريخ 2014/03/12م.
 1 114 14العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة:

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عدم وجود �صكوك لعقارات متتلكها ال�شركة �أو تقع حتت ت�صرفها .وقد �أبرمت ال�شركة عقد �إيجار ملكاتبها يف مدينة
الريا�ض ب�أجرة مقدارها �أربعة و�ستون �ألف  64.000ريال �سعودي �سنوي ًا والعقد ملدة ثالت �سنوات بد�أت من 2013/01/01م �إلى 2016 /01/01م.
 1 114 14الدعاوى والمطالبات القضائية:

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة العليا لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أية دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية
�أو ت�سويات ،جمتمعة �أو منفردة ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة املايل �أو نتائج �أعمالها .وانه ح�سب علم �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ،اليوجد
�أي تهديد قائم �أو حمتمل بح�صول مثل هذه الدعاوى واملطالبات.
 1 114 14الشركات التابعة:

ال يوجد لدى ال�شركة �أي �شركات تابعة داخل اململكة العربية �أو خارجها.
 1 114 14إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة:
 1 114 114 14رأس المال العامل:

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه يتوفر لدى ال�شركة ال�سيولة الكافية للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل لفرتة الإثني ع�شر �شهر ًا التي تلي فرتة الإكتتاب.
 1 114 114 14المديونية:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ب�أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أي �أدوات دين ،كما ال يوجد لدى ال�شركة �أي مديونية �أخرى قائمة كما بتاريخ
هذه الن�شرة .وقد ا�ستلمت ال�شركة خطاب موافقة جمل�س �إدارة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على متويل مبلغ  678.000.000ريال �سعودي ،ومل توقع على
�إتفاقية التمويل حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،مع العلم �أن �أحد ال�شروط امل�سبقة ملنح القر�ض هو طرح �أ�سهم ال�شركة للإكتتاب العام.
 1 114 114 14الرهن:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية لل�شركة ب�أنه ال يوجد على ال�شركة �أي رهونات �أو حقوق على املمتلكات.
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 1 114 114 14اإللتزامات والضمانات المحتملة:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة �أنه حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ال يوجد على ال�شركة �أي التزامات حمتملة �أو �ضمانات طارئة با�ستثناء ما
ذكر يف ق�سم مناق�شة االدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات (ف�ض ًال راجع فقرة "بنود خارج القوائم املالية وااللتزامات املحتملة) .وجتدر اال�شارة ب�أنه
قد مت حتميل ال�شركة جميع م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س ،وللإطالع على تفا�صيل نفقات ما قبل الت�أ�سي�س (ف�ض ًال راجع ق�سم "امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون فقرة " عالقة
�شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه مع �شركة �إ�سمنت �أم القرى ").
 1 1414 14ملخص العقود الجوهرية
 1 114 1414 14عقد الهندسة والتوريد مع شركة تيانجين لتصميم صناعة اإلسمنت و مركز األبحاث المحدودة:

هذا العقد يعد جزءا ال يتجز�أ من عقد البناء والت�شييد واتفاقية الو�صل وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �شركة �إ�سمنت �أم القرى و�شركة �سينوما الهند�سية
العاملية املحدودة.
وقعت ال�شركة ("�صاحب العمل") بتاريخ 2013/03/15م مع �شركة تياجنني لت�صميم �صناعة الإ�سمنت ومركز الأبحاث املحدودة ("تياجنني") (وهي �شركة
تابعة ل�شركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة) على تقدمي اخلدمات الهند�سية والتوريد لبناء م�صنع للإ�سمنت مبحافظة الطائف لإنتاج الإ�سمنت البورتالندي
ب�سعة  6.000طن من الكلنكر يوميا.
�إن �إجمايل قيمة العقد هو  162.456.052 :دوالر امريكي ( 609.210.195ريال �سعودي) تدفع وفق ًا لل�شروط والأحكام املو�ضحة يف العقد ومن ابرزها ما يلي:
 الدفعة الأولى :
يتم دفع اثنني ( )2مليون دوالر �أمريكي كدفعة �أولى يف غ�ضون �أربعة ع�شر ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد.
 الدفعة املقدمة :
خم�سة ع�شر باملائة من قيمة العقد يتم دفعها عن طريق التحويل امل�صريف كدفعة مقدمة خالل ت�سعون ( )90يوم ًا من توقيع العقد.
 دفعة الإجناز :
�سيقوم �صاحب العمل ب�إن�شاء خطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء خالل ت�سعون ( )90يوم ًا من توقيع العقد لدفع املبالغ امل�ستحقة ل�صالح تياجنني من خالل بنك
�سعودي بح�سب الإجناز وبالن�سبة و التنا�سب.
تعيين المهندس ومهامه:

يجب على �صاحب العمل تعيني املهند�س الذي �سيقوم بتنفيذ املهام املحددة يف العقد .على �أن يقوم املهند�س بالت�صرف نيابة عن �صاحب العمل و�أن تكون جميع
تعليماته وقرارته نهائيه.
ت�شمل مهام املهند�س ونطاق �أعماله ولكنها ال تقت�صر على الآتي:
�أ�	.إبالغ �صاحب العمل و تياجنني عن �أي �إنحراف عن �شروط العقد ال�صادرة من تياجنني.
ب .مراقبة �أداء الأعمال ,وتقييم الوثائق ال�صادرة من تياجنني واملوافقة عليها قبل تنفيذ الأعمال.
ج .التقيد وااللتزام باملمار�سات الهند�سية اجليدة ومراقبة اجلودة.
د	.ينبغي على املهند�س مراجعة دفعات الإجناز و الأداء املرحلية اخلا�صة بتياجنني وختمها على �أنها معتمدة و موافق عليها �أو على �أن يوافق عليها �صاحب
العمل ,وذلك خالل �إ�سبوعني من تاريخ ا�ستالم الفواتري وقبل الدفع من قبل �صاحب العمل .يجوز للمهند�س بوا�سطة �أي فاتورة �إجراء �أي ت�صحيح �أو تعديل
يف �أي فواتري �سابقة متت املوافقة عليها من قبله.
يتطلب من املهند�س احل�صول على موافقة �صاحب العمل قبل ممار�سة جمموعة من الأعمال ومن �أهمها:
�1.1إجراء اي تعديل �أو �إ�ضافة �أو حذف من العقد.
�2.2إعداد طلبات بغر�ض عمل تغريات يف العقد و طلبات احل�صول على توقيع �صاحب العمل وتياجنني.
3.3طلب �أي زيادة �أو نق�صان يف متطلبات �صاحب العمل �أو يف الأعمال.
4.4طلب وقف التقدم يف واحد �أو �أكرث من �أجزاء الأعمال قبل الت�سليم وذلك �إذا كانت غري متوافقة مع العقد.
5.5توجيه تياجنني لتح�سني �أي جزء من العمل �إذا كان غري متوافق مع العقد �أو غري مقبول بح�سب ما هو متعارف عليه يف املمار�سات الهند�سية العامة
وذلك قبل الت�سليم.
6.6طلب الإزالة لأي مادة من املوقع غري متوافقة �أو غري مطابقة مع العقد.
7.7طلب �إ�ستبدال او �إعادة تنفيذ �أي عمل ب�صورة جيدة يف حال عدم املطابقة مع العقد ,وذلك دون �أي تكلفة �إ�ضافية ل�صاحب العمل.
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التعويضات:

يجب على تياجنني تعوي�ض و�إعفاء املهند�س و�أ�صحاب العمل وموظفيهم ووكالئهم من جميع املطالبات والغرامات واخل�سائر والنفقات (مبا يف ذلك الر�سوم
والنفقات القانونية) فيما يتعلق:
�أ	.بالإ�صابة اجل�سدية واملر�ض والوباء �أو وفاة �أي �شخ�ص �سواء كان ذلك ناجت عن �أو �أثناء �أو ب�سبب عائد الى ت�صميم وتنفيذ و�إمتام الأعمال ومعاجلة �أي عيوب,
�إال �إذا كان ب�سب �إهمال وفعل متعمد �أو خمالفة للعقد من قبل املهند�س او �صاحب العمل وموظفيه �أو �أي من وكالئهم.
ب .بت�ضرر �أو خ�سارة �أي من املمتلكات� ،سواءا كانت عينية �أو �شخ�صية.
يجب على �صاحب العمل تعوي�ض و�إعفاء تياجنني وموظفيها ووكالئها من جميع املطالبات والأ�ضرار والغرمات والنفقات (مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات القانونية)
فيما يتعلق بالإ�صابة اجل�سدية واملر�ض والوباء �أو وفاة �أي �شخ�ص �إذا كان ذلك ب�سبب �إهمال �أو فعل متعمد �أو خمالفة للعقد من قبل املهند�س �أو �صاحب العمل �أو
موظفيهم �أو �أي من وكالئهم.
هذا ويحق لل�شركة �إنهاء العقد �إذا ف�شلت تياجنني بتلبية �إلتزاماتها التعاقدية ب�شكل م�ستمر كما يحق لتياجنني �إنهاء العقد مبوجب �إخطار قبل ثمانية وع�شرين
( )28يوم ًا الى ال�شركة واملهند�س وذلك يف حال قام �صاحب العمل ب�أي من الأتي:
�أ .عدم الدفع لتياجنني �أي مبلغ م�ستحق مبوجب �شهادة مهند�س امل�شروع.
ب .التدخل الغري معقول يف �أو عرقلة �إ�صدار �شهادة املهند�س.
ج	.عند الإفال�س �أو الت�صفية �أو عند �إ�ستالم طلب مرفوع �ضده من قبل جمموعة من الدائنني �أو مزاولة الأعمال يف ظل وجود �أمني �سر �أو مدير يعمل مل�صلحة
دائنيه �أو انه يف دور الت�صفيه.
هذا ويجب على تياجنني �إ�ستكمال جميع الأعمال مبدة ال تتجاوز ثالثني (� )30شهر ًا من تاريخ البدء يف العمل ويبد�أ العمل يف التاريخ الذي يلي تاريخ التوقيع وهو
2013/5/13م.
غرامات التأخير:

وفق ًا ل�شروط العقد يجب �أن ال يتعدى املبلغ الإجمايل لغرامات الت�أخري ن�سبة  %5من قيمة العقد .ويف حال جتاوزت غرامات الت�أخري ن�سبة  %5من قيمة العقد,
يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد.
التدريب:

يجب على تياجنني �أن تقوم بتدريب موظفي �صاحب العمل على ت�شغيل و�صيانة الأعمال �إلى احلد املن�صو�ص عليه يف متطلبات �صاحب العمل� .إذ حدد العقد تدريب ًا
يح�صل قبل الت�سليم النهائي للم�شروع وال تعد الأعمال مكتملة من �أجل الت�سليم النهائي حتى يكتمل هذا التدريب.
شهادة أداء:

ال يعترب �أداء املقاول ملهامه مكتمال �إال بعد �إ�صدار املهند�س ل�شهادة �أداء لتياجنني يو�ضح فيها تاريخ ا�ستكمال تياجنني ملهامه وواجباته حتت هذا العقد .ي�صدر
املهند�س �شهادة الأداء خالل  28يوما من تاريخ �إنتهاء مدة م�سئولية العيوب �أو مبا�شرة بعد ت�سليم تياجنني جلميع م�ستنداتها وا�ستكمالها كافة الأعمال واختبارها
مبا يف ذلك �إ�صالح �أي عيوب �إن وجدت� .إن �شهادة الأداء هي امل�ستند الوحيد الذي ميثل قبوال للأعمال املنفذة.
سند األداء:

يجب على تياجنني تقدمي �سند �أداء على نفقتها اخلا�صة ل�ضمان الأداء ال�صحيح للم�صنع وذلك بقيمة ع�شرة باملئة ( )%10من القيمة الإجمالية للعقد .كما يجب
على تياجنني الت�أكد ب�أن �سند الأداء �سوف يكون �ساري املفعول وقابل للتنفيذ �إلى حني ا�ستكمالها لتنفيذ كافة الأعمال بالإ�ضافة �إلى معاجلتها �أي عيوب قد تظهر.
و يف حال كان تاريخ انتهاء �صالحية �سند الأداء حمدد ًا يف ال�سند نف�سه و مل ت�ستكمل تياجنني متطلبات احل�صول على �شهادة الأداء التي تثبت عدم وجود اي
عيوب يف امل�صنع ،ف�إن �صالحية �سند الأداء �ستمدد تلقائيا �إلى حني �إمتام جميع الأعمال ومعاجلة �أي عيوب قد تظهر.
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التشغيل التجريبي:

تقوم تياجنني بعد �إكمال الأعمال ب�إختبار الأجهزة واملعدات والآالت بالإ�ضافة �إلى كامل امل�صنع وذلك بالتوافق مع ما مت االتفاق عليه يف بنود هذا العقد من
تقدمي جميع خمططات امل�صنع املنفذة بكامل تفا�صيلها و�صورتها النهائية املنفذة يف امل�صنع وتقدمي جميع امل�ساعدات من م�ستندات وخربات الزمة لأداء هذا
االختبار على الوجه ال�صحيح.
القانون المطبق:

يخ�ضع هذا العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى القوانني املطبقة يف العقد و�أي نزاعات نا�شئة عن هذا العقد و�إن مل
يتم ت�سويتها ب�شكل ودي بني الطرفني ف�إنها حتال �إلى التحكيم.
 1 114 1414 14عقد بناء وتشييد لمصنع جديد لإلسمنت مع الفرع السعودي لشركة سينوما العالمية:

هذا العقد يعد جزءا ال يتجز�أ من عقد الهند�سة والتوريد واتفاقية الو�صل وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �شركة �إ�سمنت �أم القرى و�شركة �سينوما الهند�سية
العاملية املحدودة.
وقعت ال�شركة ("�صاحب العمل") بتاريخ 2013/03/15م مع الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية ("�سينوما") لبناء م�صنع جديد للإ�سمنت مبحافظة
الطائف لإنتاج الإ�سمنت البورتالندي ب�سعة  6.000طن من الكلنكر يوميا.
تاريخ اإلنتهاء:

يجب على �سينوما ا�ستكمال جميع الأعمال مبدة ال تتجاوز ثالثني (� )30شهرا من تاريخ البدء يف العمل ويبد�أ العمل يف التاريخ الذي يلي تاريخ التوقيع وهو
2013/3/16م.
�إن �إجمايل قيمة العقد هو  51.693.948 :دوالر امريكي ( 193.852.305ريال �سعودي) تدفع وفق ًا لل�شروط والأحكام املو�ضحة يف هذا العقد ومن �أهمها ما
يلي:
شروط الدفع مقابل األعمال المدنيه واالنشائية:

الدفعة املقدمة
يجب دفع خم�سة ع�شر باملائة ( )%15من القيمة التعاقدية "للأعمال املدنيه والإن�شائية" كدفعة مقدمة عن طريق التحويل امل�صريف وذلك خالل ت�سعني يوم من
تاريخ توقيع العقد مقابل الفاتورة التجارية ال�صادرة من �سينوما.
دفعات �إجناز الأداء:
 يقوم �صاحب العمل ب�إن�شاء خطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء وذلك يف غ�ضون ت�سعني ( )90يوما من توقيع العقد.
 يتم دفع خم�سة و�ستني باملائة ( )%65من القيمة التعاقدية "للأعمال املدنيه والإن�شائية" وفقا لتقدم العمل وتدفع �شهريا عن طريق خطابات الإعتماد.
الدفعة اخلا�صة لأول �إنتاج من الإ�سمنت:
يتم دفع ع�شرة باملائة ( )%10من القيمة التعاقدية "للأعمال املدنيه الإن�شائية" عن طريق خطابات الإعتماد.
الدفعة النهائية:
يتم دفع ع�شرة باملائة ( )%10من القيمة التعاقدية "للأعمال املدنيه والإن�شائية" عن طريق التحويل.
التعوي�ضات:
يجب على �سينوما تعوي�ض و�إعفاء املهند�س و�أ�صحاب العمل وموظفيهم ووكالئهم من جميع املطالبات والغرامات واخل�سائر والنفقات (مبا يف ذلك الر�سوم
والنفقات القانونية) فيما يتعلق:
�أ .بالإ�صابة اجل�سدية واملر�ض و الوباء �أو وفاة �أي �شخ�ص �سواء كان ذلك ناجت عن �أو �أثناء �أو ب�سبب عائد الى ت�صميم وتنفيذ و�إمتام الأعمال ومعاجلة �أي عيوب,
�إال �إذا كان ب�سب �إهمال و فعل متعمد �أو خمالفة للعقد من قبل املهند�س او �صاحب العمل وموظفيه �أو �أي من وكالئهم.
ب .بت�ضرر �أو خ�سارة �أي من املمتلكات� ،سواءا كانت عينية �أو �شخ�صية.
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يجب على �صاحب العمل تعوي�ض و�إعفاء �سينوما وموظفيها ووكالئها من جميع املطالبات والأ�ضرار والغرمات والنفقات (مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات القانونية)
فيما يتعلق بالإ�صابة اجل�سدية واملر�ض والوباء �أو وفاة �أي �شخ�ص �إذا كان ذلك ب�سبب �إهمال �أو فعل متعمد �أو خمالفة للعقد من قبل املهند�س �أو �صاحب العمل �أو
موظفيهم �أو �أي من وكالئهم.
إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:

يحق لل�شركة �إنهاء العقد �إذا ف�شلت �سينوما بتلبية �إلتزماتها التعاقدية ب�شكل م�ستمر �أو تخلفت بدون عذر مقبول عن ا�ستكمال الأعمال املن�صو�ص عليها بالعقد.
كما يحق ل�سينوما �إنهاء العقد مبوجب �إخطار قبل ثمانية وع�شرين ( )28يوما الى �صاحب العمل واملهند�س وذلك يف اي من احلاالت التالية:
�أ .عدم الدفع ل�سينوما �أي مبلغ م�ستحق مبوجب �شهادة مهند�س امل�شروع.
ب .التدخل الغري معقول يف �أو عرقلة �إ�صدار �شهادة املهند�س.
ج	.عند الإفال�س �أو الت�صفية �أو عند �إ�ستالم طلب مرفوع �ضده من قبل جمموعة من الدائنني �أو مزاولة الأعمال يف ظل وجود �أمني �سر �أو مدير يعمل مل�صلحة
دائنيه �أو انه يف دور الت�صفيه.
د .الإخفاق ب�شكل م�ستمر يف تلبية �إلتزماته التعاقدية.
غرامات التأخير:

وفق ًا ل�شروط العقد يجب �أن ال يتعدى املبلغ الإجمايل لغرامات الت�أخري ن�سبة  %5من قيمة العقد .ويف حال بلغت غرامات الت�أخري �أكرث من ن�سبة  %5من قيمة العقد,
يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد.
شهادة أداء:

ال يعترب �أداء �سينوما ملهامها مكتمال �إال بعد �إ�صدار املهند�س ل�شهادة �أداء ل�سينوما يو�ضح فيها تاريخ ا�ستكمال �سينوما ملهامها و واجباتها حتت هذا العقد .ي�صدر
املهند�س �شهادة الأداء خالل  28يوما من تاريخ انتهاء مدة م�سئولية العيوب �أو مبا�شرة بعد ت�سليم �سينوما جلميع م�ستنداتها و ا�ستكمالها كافة الأعمال و اختبارها
مبا يف ذلك �إ�صالح �أي عيوب �إن وجدت� .إن �شهادة الأداء هي امل�ستند الوحيد الذي ميثل قبوال للأعمال املنفذة.
سند األداء:

يجب على الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية تقدمي �سند �أداء على نفقتها اخلا�صة ل�ضمان الأداء ال�صحيح للم�صنع وذلك بقيمة ع�شرة باملئة ( )%10من
القيمة الإجمالية للعقد .كما يجب على الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية الت�أكد ب�أن �سند الأداء �سوف يكون �ساري املفعول وقابل للتنفيذ �إلى حني ا�ستكمالها
لتنفيذ كافة الأعمال بالإ�ضافة �إلى معاجلتها �أي عيوب قد تظهر .و يف حال كان تاريخ انتهاء �صالحية �سند الأداء حمدد ًا يف ال�سند نف�سه و مل ي�ستكمل الفرع
ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية متطلبات احل�صول على �شهادة الأداء التي تثبت عدم وجود اي عيوب يف امل�صنع ,ف�إن �صالحية �سند الأداء �ستمدد تلقائيا �إلى
حني �إمتام جميع الأعمال ومعاجلة �أي عيوب قد تظهر.
التشغيل التجريبي:

تقوم �سينوما بعد �إكمال الأعمال ب�إختبار كامل امل�صنع وذلك بالتوافق مع ما مت االتفاق عليه يف بنود هذا العقد من تقدمي جميع خمططات امل�شروع املنفذ بكامل
تفا�صيلها و�صورتها النهائية املنفذة يف امل�صنع وتقدمي جميع امل�ساعدات من م�ستندات وخربات تكون الزمة لأداء هذا االختبار على الوجه ال�صحيح .تقوم �سينوما
بتقدمي �إ�شعار للمهند�س قبل ما ال يقل عن  14يوما من تاريخ جاهزيته لأداء االختبار.
ويخ�ضع هذا العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى القوانني املطبقة يف العقد و�أي نزاعات نا�شئة عن هذا العقد و�إن مل
يتم ت�سويتها ب�شكل ودي بني الطرفني ف�إنها حتال �إلى التحكيم.
 1 114 1414 14اتفاقية وصل:

هذه االتفاقية تعد جزءا ال يتجز�أ من عقد الهند�سة والتوريد وعقد البناء والرتكيب للم�صنع وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �شركة �إ�سمنت �أم القرى و�شركة
�سينوما الهند�سية العاملية املحدودة.
مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/3/15م مع �شركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة و�شركة �إ�سمنت �أم القرى.
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مدة العقد:

ب�إعتبار �أن �إ�سمنت �أم القرى قد قامت بكامل التزاماتها املن�صو�ص عليها يف العقود الهند�سية وعقود التوريد ،وعقود البناء والرتكيب وهذه االتفاقية يف الزمن
املحدد وبدون �أي تغري طارئ على زمن االنتهاء �أو احلاجة الى متديد املدة مبوجب �أحكام عقد الهند�سية والتوريد وعقد البناء والت�شييد ،ف�إن �سينوما تلتزم ب�إكمال
جميع الأعمال وعليها �أن تربهن ب�أن الأعمال قد جتاوزت االختبارات النهائية خالل مدة ثالثني �شهر ًا من تاريخ بداية العمل.
مسئولية سينوما:

تكون �سينوما م�س�ؤولة م�سئولية كاملة �أمام ال�شركة لتنفيذ كامل امل�صنع بالت�صميم الكامل ،ومبوجبه ف�إن �سينوما قد قامت بدرا�سة حمتويات عقد الهند�سية
والتوريد و عقد البناء والت�شييد و�أنها على �إحاطة كاملة بااللتزمات املرتتبة على �سينوما ،كما تبدي التزامها ب�أنها هي املقاول الوحيد لتنفيذ كامل امل�صنع وذلك
بالت�صميم املتكامل وبناء قواعد جاهزه وذلك بح�سب ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف كل العقود امل�شار �إليها ويف هذه االتفاقية.
هذا ويخ�ضع العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى القوانني املطبقة يف العقد ويف حال وجود �أي نزاعات نا�شئة عن هذا
العقد و�إن مل يتم ت�سويتها ب�شكل ودي بني الطرفني ف�إنها حتال �إلى التحكيم.
 1 114 1414 14عقد تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع "مهندس المشروع":

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع �آ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�ش ("�آ�سرتوبالن ") و�شركة عبدالعزيز العمران و �شركاه لتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية من �إ�شراف ورقابة على م�شروع م�صنع الإ�سمنت .وقد مت نقل العقد لإ�سم �شركة �إ�سمنت �أم القرى مبوجب قبول �آ�سرتوبالن لهذا النقل
بخطابها املر�سل ل�شركة �إ�سمنت �أم القرى برقم  57.1.115 / 57.1.125وتاريخ  2014/2/12م.
�إن �إجمايل قيمة العقد مقابل اخلدمات املتفق عليها هو  2.320.000يورو والذي يعادل  11.785.600ريال �سعودي (القيمة بالريال ال�سعودي قابلة للتغري
بح�سب اختالف ا�سعار حتويل العمالت).
مدة خدمات الرقابة اال�ست�شارية التي تقدمها �آ�سرتوبالن حم�صورة بـ :
 � 26-شهرا لن�شاطات ما قبل البناء و للإ�شراف على بناء امل�صنع ولبدء ت�شغيل امل�صنع� .أو �-إ�صدار �شهادة الت�سليم �إلى املقاول.هذا ويحق لل�شركة �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعار خطي �إلى �آ�سرتوبالن خالل فرتة  30يوم ًا من تاريخ حدوث �أي من الأمور التالية:
�1.1إذا ف�شل �آ�سرتوبالن يف �إ�صالح خط�أ يف تنفيذ التزاماته املن�صو�ص عليها يف العقد من غري �سبب جيد.
�2.2إذا �أفل�س �آ�سرتوبالن �أو دخل يف اتفاقية مع دائنيه للتخل�ص من ديونه �أو �أ�ساء ا�ستخدام الأنظمة مل�صلحة دائنيه �أو �إن تعر�ض للت�صفية الطوعية �أو
الإجبارية.
�3.3إذا مل يلتزم �آ�سرتوبالن ب�أي قرار نهائي مت التو�صل �إليه كنتيجة للخ�ضوع لإجراءات التحكيم.
�4.4إذا مت توقيف جميع اخلدمات حتت املادة ( 26املتعلقة بالقوة القاهرة) ملدة متوا�صلة تزيد على  90يوما.
كما يحق لآ�سرتوبالن �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعار خطي �إلى امل�ست�شار خالل فرتة  30يوم ًا من تاريخ حدوث �أي من الأمور التالية:
�1.1إذا �أخلت ال�شركة بالتزاماتها التعاقدية ومل تعاجلها خالل  30يوما من ا�ستالم �إ�شعارا من �آ�سرتوبالن بهذا الإخالل.
�2.2إذا مت توقيف جميع اخلدمات حتت املادة ( 26املتعلقة بالقوة القاهرة) ملدة متوا�صلة تزيد على  90يوما.
�3.3إذا مل تلتزم ال�شركة ب�أي قرار نهائي مت التو�صل �إليه كنتيجة للخ�ضوع لإجراءات التحكيم.
�4.4إذا كان العميل مينع امل�ست�شار ب�شكل م�ستمر من �أداء اخلدمات.
هذا ويخ�ضع العقد للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى القوانني املطبقة يف العقد ويف حال وجود �أي نزاعات نا�شئة عن هذا
العقد و�إن مل يتم ت�سويتها ب�شكل ودي بني الطرفني ف�إنها حتال �إلى التحكيم.
 1 114 1414 14عقد تقدير التأثير البيئي:

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/11/4م مع الر�شيد للرتبة واملواد ("الر�شيد") لتقدمي درا�سة للت�أثري البيئي متوافقه مع متطلبات الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة بالإ�ضافة �إلى املتابعة مع الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة �إلى حني �إ�صدار ال�شهادة اخلا�صة بذلك.
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تاريخ اإلنتهاء:

ينتهى هذا العقد مبوافقة الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة على تقرير درا�سة الت�أثري البيئي و�إ�صدار ال�شهادة بهذا اخل�صو�ص.
�إن �إجمايل قيمة العقد هو مبلغ 110.000 :ريال �سعودي تدفع على النحو التايل:
  %40-دفعة �أولية عند توقيع العقد.  %30-عند ت�سليم م�سودة التقرير للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة.  %30-عند موافقة الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة على تقرير درا�سة الت�أثري البيئي و�إ�صدار ال�شهادة بهذا اخل�صو�ص. 1 114 1414 14عقد بناء أساسات عميقة:

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ  2013/12/17م بني �شركة باور ال�سعودية ملقاوالت الأ�سا�سات املحدودة و�شركة �إ�سمنت �أم القرى من �أجل بناء �أ�سا�سات عميقة
لتقوية الرتبة التي �سوف ين�ش�أ امل�صنع عليها.
�إن �إجمايل قيمة العقد مقابل اخلدمات املتفق عليها هو  25.205.660ريال �سعودي تدفع وفق ًا ملا يلي:
  %25-يدفع مقدم ًا خالل ا�سبوع من تاريخ توقيع العقد.  -فواتري �أ�سبوعية تدفع خالل �أ�سبوع من تاريخ الت�سليم بالإ�ضافة �إلى �سجالت الكميات املوافق عليها وفق ًا لن�صو�ص العقد. -يتم �إ�صدار  %10من قيمة العقد التقديرية على �شكل �سند �أداء على النحو التايل:  %5-ت�ستحق عند تركيب كامل الأ�سا�سات با�ستثناء جتربتها �أو اختبارها (الت�سليم الأويل).  %5-ت�ستحق عند �إنتهاء �سنة كاملة من تاريخ �إكمال �أعمال الأ�سا�س با�ستثناء جتربتها �أو اختبارها (الت�سليم النهائي).ويخ�ضع هذا العقد للأنظمة و القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى القوانني املطبقة يف العقد .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا العقد خا�ضع
للكميات الفعلية التي يتم تنفيذها يف امل�صنع.
 1 114 1414 14إتفاقية إقراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي:

ح�صلت ال�شركة بتاريخ 1435/02/27هـ املوافق 2013/12/30م على موافقة جمل�س �إدارة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على قر�ض مببلغ
(� )678.000.000ستمائة وثمانية و�سبعني مليون ريال �سعودي لغر�ض �إقامة م�صنع لإنتاج الإ�سمنت البورتالندي بطاقة �إنتاجية تُقدر بـ  6000طن كلنكر يومي ًا،
حيث يتم �صرف القر�ض على دفعات ح�سبما تق�ضي به اتفاقية القر�ض وباال�ستناد �إلى لوائح ال�صرف االعتيادية املعتمدة لدى ال�صندوق حتى 1437/10/29هـ
دون �أن يكون ال�صندوق ملزم ًا ب�صرف �أية دفعة من مبلغ القر�ض بعد هذا التاريخ .ي�سدد القر�ض على  16ق�سط ن�صف �سنوية متتالية وفق ًا جلدول ال�سداد التايل:
جدول رقم (� )78أق�ساط قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ق�سط القر�ض القائم

الق�سط املوحد

1439/2/15هـ

15.000.000

1439/8/15هـ

15.000.000

1440/2/15هـ

25.000.000

1440/8/15هـ

25.000.000

1441/2/15هـ

30.000.000

1441/8/15هـ

30.000.000

1442/2/15هـ

35.000.000

1442/8/15هـ

35.000.000

1443/2/15هـ

45.000.000

1443/8/15هـ

45.000.000

1444/2/15هـ

55.000.000
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ق�سط القر�ض القائم

الق�سط املوحد

1444/8/15هـ

55.000.000

1445/2/15هـ

60.000.000

1445/8/15هـ

60.000.000

1446/2/15هـ

74.000.000

1446/8/15هـ

74.000.000

املجموع

678.000.000

بلغت الأعباء التمويلية ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبلغ  56.400.000ريال �سيتم ا�ستقطاعها على �أ�سا�س تنا�سبي من الن�صف الأول ( )%50من
مبلغ القر�ض بالإ�ضافة �إلى النفقات املت�صلة مبتابعة امل�شروع .يتعهد املقرت�ض يف كافة الأوقات خالل مدة القر�ض ،ما مل يح�صل على موافقة خطية م�سبقة من
ال�صندوق بخالف ذلك ،مبا يلي :
 �أال تزيد الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع /امل�سحوبات على ن�سبة ( )%25من ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة خالل �سنة
التوزيع� ،أيهما �أقل.
 �أال تزيد امل�صروفات الر�أ�س مالية ال�سنوية على مبلغ  38.000.000ريال .
 �أال تزيد الإيجارات ال�سنوية على مبلغ  19.000.000ريال.
 عدم اال�ستثمار يف قرو�ض �أو �ضمان التزامات الأخرين .
ويتعهد املقرت�ض يف كافة الأوقات مبا يلي:
 �أال تقل ن�سبة الأ�صول املتداولة الى املطلوبات املتداولة عن  1:1طوال �أجل القر�ض.
 �أال تزيد ن�سبة اجمايل املطلوبات الى �صايف القيمة امللمو�سة على  1:3طوال �أجل القر�ض.
 موافاة ال�صندوق بالبيانات املالية املدققة خالل فرتة ال تزيد عن  90يوم ًا من نهاية ال�سنة املالية وبالبيانات املالية امل�ؤقتة الربع �سنوية خالل مدة ال
تزيد عن  30يوما من نهاية كل ربع �سنة عالوة على اية معلومات �أو بيانات �أخرى يطلبها ال�صندوق من وقت الخر.
 الت�أمني على النحو الالزم لدى احدى ال�شركات املتخ�ص�صة املقبولة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �أ�صول امل�شروع �ضد الأخطار التي
يحددها ال�صندوق من وقت الخر على �أن تن�ص وثيقة الت�أمني على �أن ال�صندوق هو امل�ستفيد من كافة التعوي�ضات عن اخل�سائر امل�ؤمن عليها ا�ضافة
الى �إخطار ال�صندوق ب�أية تعديالت �أوالغاءات جوهرية قبل وقوعها مبدة ( )30يوما وي�شرتط �أال يقل املبلغ االجمايل امل�ؤمن عليه مبوجب وثيقة الت�أمني
عن مبلغ قر�ض ال�صندوق.
 �أن يبا�شر امل�شروع عملياته التجارية يف موعد �أق�صاه الربع الأول من عام 1437هـ (الربع الرابع من عام 2015م).
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة مل توقع على �إتفاقية التمويل حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،مع العلم �أن �أحد ال�شروط امل�سبقة ملنح القر�ض هو طرح �أ�سهم ال�شركة
للإكتتاب العام.
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1515التعهد بالتغطية
لقد �أبرمت ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب الريا�ض املالية اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب وذلك قبل بداية فرتة االكتتاب .وفيما يلي عر�ض لأبرز ال�شروط
الأ�سا�سية التفاقية التعهد بالتغطية:
�شركة الريا�ض املالية
�شارع التخ�ص�صي -مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص ب  ،21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4865649 :
فاك�س+966 )11( 4865908 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينprojecthaden@riyadcapital.com:

طبقاً ل�شروط و�أحكام اتفاقية تغطية االكتتاب ،ف�إنه:
1.1تتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب يف �أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�صي�ص الأ�سهم عقب نهاية فرتة االكتتاب ب�أن:
 ت�صدر الأ�سهم وتخ�ص�صها جلميع املكتتبني الذين قبلت طلبات اكتتابهم بوا�سطة �أي من اجلهات امل�ستلمة ،و� /أو
 تبيع الأ�سهم التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني خالل الإكتتاب وتخ�ص�صها ملتعهد تغطية الإكتتاب.
2.2يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شرتي �أ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني ب�سعر االكتتاب .وقد تعهدت ال�شركة
مل�صلحة متعهد تغطية االكتتاب ب�أنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
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1616رسوم ومصاريف اإلكتتاب
تقدر التكاليف املتعلقة بالطرح والتي تتحمل ال�شركة كافة تكاليفها بحوايل ( )12مليون ريال �سعودي ،و�سيتم خ�صمها من �إجمايل متح�صالت الطرح البالغة
( )275مليون ريال �سعودي ،وتت�ضمن م�صاريف االكتتاب �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب وم�ست�شار العناية املهنية املايل وم�صاريف التعهد
بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف امل�ست�شار الإعالين والإعالمي وامل�صاريف االخرى املتعلقة بالطرح و فيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل �إجمايل
م�صاريف االكتتاب املتوقعة.
جدول رقم ( )79تفا�صيل �إجمايل م�صاريف االكتتاب املتوقعة
البند

القيمة (ريال �سعودي)

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

5.750.000

�أتعاب امل�ست�شارين الآخرين

580.000

م�صاريف الت�سويق والتوزيع

1.000.000

اجلهات امل�ستلمة

1.500.000

م�صاريف �أخرى

3.170.000

املجموع

12.000.000

امل�صدر :ال�شركة
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1717اإلعفاءات
قدمت ال�شركة �إلى هيئة ال�سوق املالية طلب �إعفاءات من بع�ض متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج وذلك نظر ًا لكون ال�شركة حديثة الت�أ�سي�س بالإ�ضافة ل�شروط
وزارة البرتول والرثوة املعدنية بطرح خم�سني باملئة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام .فيما يلي مواد من قواعد الت�سجيل والإدراج التي تطلبت تقدمي
طلب الإعفاءات:
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الفقرة (ب) من املادة احلادية ع�شرة من قواعد الت�سجيل و الإدراج التي ن�صت على �أنه "عند تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج ،يجب �أن يكون
امل�صدر مار�س بنف�سه مبا�شرة �أو من خالل واحدة �أو �أكرث من �شركاته التابعة ن�شاط ًا رئي�س ًا خالل ثالث �سنوات مالية على الأقل حتت �إ�شراف �إدارة
مل تتغري يف جمملها تغري ًا جوهري ًا".
الفقرة (ج) من املادة احلادية ع�شرة من قواعد الت�سجيل و الإدراج التي ن�صت على �أنه "عند تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج ،يجب �أن يكون
امل�صدر قد ن�شر قوائمه املالية املراجعة عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة على الأقل ،و�أن يكون �إعدادها مت وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني".
الفقرة(ب )13/من املادة التا�سعة ع�شرة من قواعد الت�سجيل و الإدراج التي ن�صت على "تقدمي التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املراجعة للم�صدر
ولل�شركات التابعة له (�إن وجدت) لكل �سنة من ال�سنوات املالية الثالث التي ت�سبق تقدمي الطلب مبا�شرة".
الفقرة ( )6من املادة ( )26من امللحق  4من قواعد الت�سجيل و الإدراج التي ن�صت على "تقدمي القوائم املالية املراجعة للم�صدر و�شركاته التابعة (�إن
وجدت) والقوائم املالية املوحدة للم�صدر لكل من ال�سنوات الثالث املالية ال�سابقة مبا�شرة لن�شر ن�شرة الإ�صدارـ �إ�ضافة �إلى �أحدث قوائم مالية �أولية".
املادة ( )27من امللحق  4من قواعد الت�سجيل و الإدراج التي ن�صت على �أنه "يجب �إرفاق القوائم املالية املراجعة املوحدة للم�صدر لكل من ال�سنوات
املالية الثالث التي ت�سبق مبا�شرة ن�شرة الإ�صدار� ،إ�ضافة �إلى �أحدث قوائم مالية �أولية".

1818شروط وتعليمات االكتتاب
تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق .ومتت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات وقد
مت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية الطرح.
يتوجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلا�ص بطلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على طلب االكتتاب يعد
موافقة و�إقرار ًا من املكتتب بقبول �شروط وتعليمات االكتتاب هذه.
 1 118 18االكتتاب في األسهم المطروحة

قبل هذا الطرح ،كان امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ميلكون كامل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع نقد ًا .وهذا الطرح الأويل موجه �إلى املكتتبون الأفراد و ي�شمل ذلك
الأ�شخا�ص 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 .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�سيكون االكتتاب لعدد (� )27.500.000سبعة و ع�شرون مليون و خم�سمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة ريال �سعودي وب�سعر ( )10ع�شرة ريال
�سعودي لل�سهم الواحد ،حيث تقدر القيمة الإجمالية للطرح بـ ( )275.000.000مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �أي ما ميثل  %50من �أ�سهم ر�أ�س املال ال�صادر
لل�شركة بعد االكتتاب.
ميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت �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 ،ب�شرط �أن:
1.1قد �سبق �أن ا�شرتك يف �أحد الإكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا.
2.2يكون لديه ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
�3.3أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على معلومات او بيانات امل�ستثمر اخلا�صة منذ �آخر �إكتتاب ا�شرتك فيه.
ويجب على املكتتبني التقدم للجهات امل�ستلمة التالية ال�ستالم طلبات االكتتاب:

البنك الأهلي التجاري

بنك الريا�ض

م�صرف الراجحي

طريق امللك عبدالعزيز

طريق امللك عبدالعزيز

�شارع العليا العام

�ص ب  22622الريا�ض 11416

�ص ب  3555جدة 21481

�ص ب  28الريا�ض 11411

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )11( 4013030 :

هاتف+966 )12( 6493333 :

هاتف+966 )11( 2116000 :

فاك�س+966 )11( 4042618 :

فاك�س+966 )12( 6437426 :

فاك�س+966 )11( 4600705 :

املوقع االلكرتوينwww.riyadbank.com:

املوقع االلكرتوين:

الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

املوقع االلكرتوين:

www.alahli.com

البنك ال�سعودي الفرن�سي

www.alrajhibank.com.sa

الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com :

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

�شارع املعذر

�شارع املعذر

�ص.ب 56006 :الريا�ض 11554

�ص.ب 3533 .الريا�ض11481-

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )11( 289999 :

هاتف+ 966 )11( 4786000 :

فاك�س+966 )11( 4042311 :

فاك�س+ 966 )11( 4776781 :

املوقع االلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

املوقع االلكرتوين www.saib.com.sa :

الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransa.com.sa :

الربيد االلكرتوين :

ir@saib.com.sa
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ملزما بني ال�شركة واملكتتب .حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على
متثل �أي ا�ستمارة طلب اكتتاب موقعة و مقدمة �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة اتفا ًقا قانون ًيا ً
تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�شركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،ستتم معاملة امل�ستثمرين على
�أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات
امل�ستلمة �أو املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية وعنوانه (� )www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب ( )www.riyadcapital.comوموقع ال�شركة
(.)www.uacc-ksa.com
�سوف تبد�أ اجلهات امل�ستلمة با�ستالم ا�ستمارات طلب االكتتاب يف فروعهم يف جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية اعتبا ًرا من يوم الثالثاء 1435/6/29هـ
(املوافق 2014/4/29م) �إلى يوم الإثنني 1435/7/6هـ (املوافق 2014/5/5م) .وحاملا يتم التوقيع على ا�ستمارة طلب االكتتاب وتقدميها ،تقوم اجلهات امل�ستلمة
بختمها وتزويد املكتتب ب�صورة خمتومة من ا�ستمارة طلب االكتتاب املعب�أة .ويف حالة عدم اكتمال �أو عدم دقة املعلومات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن
ا�ستمارة طلب االكتتاب تعترب الغية.
يجب على كل مكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يتقدم بطلب االكتتاب بها يف ا�ستمارة طلب االكتتاب وتكون القيمة الإجمالية التي يتوجب على كل مكتتب �سدادها
م�ساوية لعدد �أ�سهم االكتتاب مو�ضوع طلب االكتتاب م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب البالغ ( )10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ويجب على كل مكتتب يف �أ�سهم االكتتاب
التقدم بطلب ( )50خم�سني �سهم كحد �أدنى �أو م�ضاعفاتها �شرط �أن ال يتجاوز العدد الإجمايل مو�ضوع طلب االكتتاب ( )200.000مائتا �ألف �سهم من �أ�سهم
االكتتاب عن طريق خ�صم مبلغ قيمة الأ�سهم املكتتب بها من ح�ساب املكتتب.
يجب على كل مكتتب تقدمي ا�ستمارة طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب م�صحوب ًة بامل�ستندات والوثائق التالية ،ح�سب احلالة:
 �أ�صل بطاقة الهوية الوطنية و�صورة منها (للمكتتبني الأفراد)؛
 �أ�صل دفرت العائلة و�صورة منه (لأفراد العائلة)؛
 �أ�صل و�صورة من �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية؛
 �أ�صل و�صورة من �صك الوالية (للأيتام)؛
 �أ�صل و�صورة �صك الطالق (للمعالني من �أفراد �أ�سرة املطلقة ال�سعودية من طليقها غري ال�سعودي)؛
 �أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (للمعالني من �أفراد �أ�سرة الأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي)؛
 �أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (للمعالني من �أفراد �أ�سرة املطلقة ال�سعودية �أو الأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي).
يتم قبول التوكيل من �أفراد العائلة الأ�صول �أو الفروع (الأبوين والأطفال فقط) .ويف حالة تقدمي طلب نياب ًة عن مكتتب ،يجب �أن يكون ا�سم ال�شخ�ص املوقع نياب ًة
عن املكتتب مذكو ًرا يف ا�ستمارة طلب االكتتاب واملرفق بها ن�سخة من �أ�صل و�صورة التوكيل �ساري املفعول .ويجب �أن يكون التوكيل �صاد ًرا من كاتب عدل للمكتتبني
املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية ويجب �أن يكون م�صد ًقا من �سفارة �أو قن�صلية �سعودية يف حال كان التوكيل �صادر من خارج اململكة العربية ال�سعودية .وتقوم
اجلهات امل�ستلمة بالتحقق من جميع ن�سخ امل�ستندات والوثائق الأ�صلية املقدمة و�إعادة الأ�صول للمكتتب.
يجب �أن تتم تعبئة ا�ستمارة طلب اكتتاب واحدة لكل رب �أ�سرة (املكتتب الرئي�سي) الذي يكتتب بنف�سه ولأفراد �أ�سرته الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف دفرت عائلته يف
حالة تقدم مكتتبني ق�صر معالني لنف�س عدد �أ�سهم االكتتاب التي يكتتب بها املكتتب الرئي�سي ،وبالتايل:
 يكون املكتتب الرئي�سي هو ال�شخ�ص الذي يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب له؛
 يح�صل املكتتب الرئي�سي على �أي مبالغ تتم �إعادتها عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة (�إن وجدت)؛ و
 يح�صل املكتتب الرئي�سي على جميع الأرباح املوزعة عن �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة له وللمكتتبني التابعني.
يجب �أن يتم ا�ستخدام مناذج طلبات اكتتاب منف�صلة يف احلاالت التالية:
 �إذا كان �سيتم ت�سجيل الأ�سهم املخ�ص�صة با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي؛
 �إذا كان املكتتبون التابعون يرغبون يف التقدم بطلب لالكتتاب يف عدد من �أ�سهم االكتتاب يختلف عن العدد الذي يكتتب به املكتتب الرئي�سي؛ �أو
 �إذا كانت زوجة املكتتب الرئي�سي ترغب يف االكتتاب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها .ولهذا الغر�ض ،يجب عليها �أن تقوم بتعبئة
ا�ستمارة طلب اكتتاب منف�صلة ب�صفتها مكتتبة رئي�سية .ويف تلك احلالة ،يتم �إلغاء الطلب املقدم من الزوج نياب ًة عن زوجته وتقوم اجلهة امل�ستلمة
بتنفيذ �إجراءات طلب االكتتاب املنف�صل للزوجة.
ت�ستطيع املطلقة ال�سعودية �أو الأرملة ال�سعودية و�أم لأطفال من زواجها بغري �سعودي االكتتاب ب�أ�سماء �أطفالها حل�سابها يف �أ�سهم االكتتاب ال�صادرة عن �شركات
يف طرح لالكتتاب العام �شرط �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة و�أنها �أم لأطفال ق�صر.
خالل فرتة االكتتاب ،يتم قبول رخ�صة �إقامة �سارية املفعول فقط ك�إثبات لهوية املعالني غري ال�سعوديني .وال يتم قبول جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد .وال ميكن
�إدراج املعالني غري ال�سعوديني �سوى كمعالني مع �أمهاتهم وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .ويكون �أق�صى عمر للمعالني غري ال�سعوديني امل�شمولني مع الأم
هو � 18سنة .ويجب �أن تكون �أي وثائق �صادرة عن حكومة �أجنبية م�صدقة (موثقة) من قن�صلية �أو �سفارة �سعودية.
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يقر كل مكتتب على االكتتاب و�شراء العدد من �أ�سهم االكتتاب املحدد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدم من املكتتب وبقيمة ت�ساوي عدد الأ�سهم مو�ضوع الطلب
م�ضرو ًبا ب�سعر االكتتاب البالغ ( )10ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم االكتتاب .ويعترب كل مكتتب قد ا�شرتى عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�ص له عند ا�ستيفائه
لل�شروط التالية:
 ت�سليم املكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب للجهة امل�ستلمة؛
 �سداد املكتتب للجهة امل�ستلمة القيمة الإجمالية بالكامل لأ�سهم االكتتاب املكتتب بها؛
 ت�سليم املكتتب للجهة امل�ستلمة خطاب التخ�صي�ص الذي يحدد عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة للمكتتب.
�إذا كانت ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدمة غري م�ستوفية ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض ذلك الطلب بالكامل �أو جزئ ًيا .ويلتزم املكتتب
بقبول �أي عدد من الأ�سهم يخ�ص�ص له.
 1 118 18القرارات والموافقات التي س ُتطرح بموجبها األسهم

هناك جملة من القرارات واملوافقات التي من خاللها �ستطرح ال�شركة �أ�سهمها للإكتتاب وهي كاالتي:
 تن�ص املادة التا�سعة من �شروط و�أحكام رخ�صة حمجر مواد اخلام بالتزام املرخ�ص له ت�أ�سي�س �شركة �سعودية م�ساهمة تطرح خم�سون يف املائة
( )%50من �أ�سهمها لالكتتاب العام.
 موافقة اجلمعية العامة غري العادية الأولى بتاريخ 1435/4/25هـ املوافق 2014/2/25م على زيادة ر�أ�س املال.
 موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم.
 1 118 18بنود متفرقة

يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وت�ؤول مل�صلحة �أطراف العالقة وخلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم
ومديري تركاتهم وورثتهم� ،شريطة عدم التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق واملزايا �أو االلتزامات املرتتبة عليه �أو حتويلها من قبل �أي طرف من �أطراف
العالقة للغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
 1 118 18االوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو الغائه
تعليق االدراج أو إلغائه

1.1يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سب ما تراه منا�سب ًا يف �أي من احلاالت التالية:
 �إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم
 �إذا �أخفق امل�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة
يف مواعيدها
 �إذا مل ت�ستوفى متتطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج
 �إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات امل�صدر �أو �أ�صوله ال ت�ستدعي التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق
 �إذا ر�أت �أن امل�صدر �أو �أعماله مل تعد منا�سبة ال�ستمرار �إدراج �أوراقه املالية يف ال�سوق
�2.2إذا ا�ستمر التعليق ملدة (� )6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر االجراءات املنا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج
3.3عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر على زيادة را�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي �إدراج �أ�سهم امل�صدر ،وعليه تقدمي
طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج �إذا رغب يف ذلك
اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

1.1ال يجوز مل�صدر �أدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات االتية:
 اال�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.
 ن�سخة من الإعالن عن �سبب االلغاء.
 ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة للم�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء اخر
يتخذه امل�صدر.
2.2يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك
3.3عندما يتم التعليق �أو الغاء الإدراج بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق �أو االلغاء واملدة املتوقعة
للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر
4.4يجوز للهيئة ان تقبل �أو ترف�ض التعليق �أو الإلغاء ح�سب تقديرها
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التعليق المؤقت

1.1يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخري ،وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني �سريته حتى
نهاية فرتة التداول
2.2لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة �إلى التعليق امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب باالتي:
 الأ�سباب املحددة لطلب التعليق امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
 ن�سخة من الإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق.
3.3عندما يتم التعليق امل�ؤقت بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق واملدة املتوقعة وطبيعة احلدث �سبب
التعليق الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر
4.4يجوز للهيئة ان تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها
5.5يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت من دون طلب من امل�صدرعندما 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 نظام ال�سوق
املالية ولوائحه التنفيذية
6.6يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االعالن امل�شار �إليه يف الفقرة ( )3اعاله ما مل ترى الهيئة خالف ذلك.
رفع التعليق

1.1عندما يعلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر االتي:
 �أن تعالج الأو�ضاع التي �أدت الى التعليق ،و�أن يكون التعليق �ضروري ًا حلماية امل�ستثمرين.
 التزام امل�صدر لأي �شروط اخرى تراها الهيئة.
2.2للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�سجبل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.
وبا�ستثناء فرتة حظر البيع على امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ف�إنه ال يوجد �أي ترتيبات قائمة ملنع الت�صرف يف �أ�سهم معينة.
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1919التعهدات الخاصة باإلكتتاب
 1 119 19تخصيص األسهم ورد فائض اإلكتتاب

تقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح و�إدارة ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته "�شركة �إ�سمنت �أم القرى – ح�ساب االكتتاب الأويل العام" .وتقوم كل جهة م�ستلمة ب�إيداع جميع
املبالغ التي يتم ا�ستالمها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة �أعاله.
ي�سمح لكل مكتتب باالكتتاب بعدد ( )50خم�سني �سهم كحد �أدنى ،وبعدد ( )200.000مائتا �ألف �سهم كحد �أق�صى على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية على
�أ�سا�س تنا�سبي .ويف حال جتاوز عدد املتقدمني بالطلبات ( )550.000خم�سمائة و خم�سون �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص من
الأ�سهم املطروحة لكل مكتتب ،و�سوف تخ�ص�ص الأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بني جميع املكتتبني.
و�سوف تتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو من اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن
عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1435 / 7/ 12هـ املوافق (2014 / 5 / 11م ).
�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة �إ�شعارات �إلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم ،و�سرتد املبالغ بالكامل بدون
�أي ر�سوم �أو اقتطاع لأي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة .ويجب على املكتتبني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب
االكتتاب فيه للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.
 1 119 19إقرارات

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه لدى �أحد البنوك امل�ستلمة ،ف�إن املكتتب:








يوافق على االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة بعدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب،
يقر ب�أنه قر�أ ن�شرة االكتتاب وفهم جميع حمتوياتها،
يقبل بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة الإ�صدار،
يحتفظ بحقه يف مقا�ضاة ال�شركة للح�صول على تعوي�ضات نتيجة عدم �صحة �أو عدم ا�ستكمال املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار �أو نتيجة جتاهل
معلومات رئي�سية كان يجب �أن تكون جزء ًا من ن�شرة االكتتاب وقد ت�ؤثر على قرار املكتتب يف �شراء الأ�سهم،
يقر ب�أنه مل ي�سبق �أن اكتتب هو �أو �أي من �أفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة و�أن لل�شركة احلق يف رف�ض جميع طلبات
االكتتاب،
يقبل بعدد الأ�سهم التي �ستخ�ص�ص له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار ويف منوذج طلب االكتتاب،
يتعهد بعدم �إلغاء منوذج طلب االكتتاب �أو تعديله بعد تقدميه.

 1 119 19سوق األسهم السعودية (تداول)

يف عام 1990م مت تطبيق نظام �آيل كامل لتداول الأ�سهم ال�سعودية .ويف عام 2001م ت�أ�س�س نظام تداول كنظام بديل للنظام الإلكرتوين ملعلومات الأ�سهم يف
اململكة .تتم عمليات التداول من خالل نظام متكامل يغطي العملية كاملة ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول يف كل يوم من ال�ساعة 11:00
�صباحا وحتى  3:30ع�صرا .وبعد انتهاء التداول ،ميكن تقدمي الأوامر �أو تعديلها �أو �إلغائها �أو �شطبها خالل الفرتة املمتدة من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى
ال�ساعة  6:30م�ساء ،علما ب�أن النظام يكون مغلقا بني ال�ساعة  6:30م�ساء و � 10:00صباحا .وميكن �إدخال الأوامر واال�ستف�سارات اجلديدة اعتبار ًا من ال�ساعة
� 10:00صباح ًا .ويف مرحلة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة  )11:00يبد�أ النظام �إجراءات االفتتاح ويحدد �أ�سعار االفتتاح والأوامر التي �سيتم تنفيذها ح�سب قواعد
املقارنة بني الأوامر.
ويتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية الأوامر ،ويتم ا�ستقبال الأوامر وحتديد �أولوية تنفيذها ح�سب م�ستوى ال�سعر .وب�شكل عام يتم تنفيذ �أوامر ال�سوق
�أو ًال (�أوامر �أف�ضل �سعر) وتليها الأوامر املحددة ال�سعر (الأوامر بحد �سعر معني) .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت وتوفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملقدمي املعلومات
املعروفني مثل رويرتز.
تتم ت�سوية ال�صفقات فور ًا يف نف�س اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركات امل�صدرة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتتولى �إدارة تداول م�سئولية مراقبة ال�سوق
بهدف �ضمان عدالة التداول وانتظام عمليات ال�سوق.
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 1 119 19تداول أسهم الشركة

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد انتهاء عملية التخ�صي�ص ،و�سوف تعلن ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" هذا التاريخ حال حتديده .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�شرة هي تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يجوز التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول و�إدراج �سهمها يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية (تداول) .ويحظر التداول يف �أ�سهم ال�شركة قبل ذلك حظر ًا تام ًا ويتحمل املكتتب الذي يخالف ذلك امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أدنى
م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
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2020المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة يف حي ال�سلمانية� ،شارع التحلية مبدينة الريا�ض وذلك خالل فرتة االكتتاب من ال�ساعة 8:30
�صباحا وحتى ال�ساعة  5:00م�ساء ما عدا يومي اجلمعة وال�سبت (على �أال تقل تلك الفرتة عن  20يوم ًا قبل نهاية فرتة الطرح):



















النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعقد الت�أ�سي�س
ال�سجل التجاري لل�شركة
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س املال
رخ�صة رقم (ق )1/وتاريخ 1433/01/01هـ ال�صادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل خام احلجر اجلريي ل�صناعة الإ�سمنت الأبي�ض
رخ�صة رقم (ق )2/وتاريخ 1433/01/01هـ ال�صادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل خام احلجر اجلريي ل�صناعة الإ�سمنت
البورتالندي
ترخي�ص �صناعي مبدئي ملدة �سنة قابلة للتجديد من وزارة التجارة وال�صناعة برقم  22839وتاريخ 1434/05/30هـ لإنتاج الإ�سمنت الأبي�ض
والإ�سمنت البورتالندي
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم
القوائم املالية املراجعة املنتهية يف  31دي�سمرب2013م
املوافقة اخلطية من مراجع ح�سابات ال�شركة الهو�شان حما�سبون ومراجعون قانونيون على ن�شر القوائم املالية املراجعة يف هذه الن�شرة
املوافقة اخلطية من م�ست�شار العناية املهنية املايل (�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم حما�سبون قانونيون) على الإ�شارة �إليهم يف هذه الن�شرة
املوافقة اخلطية من امل�ست�شار القانوين (مكتب املحامي عبدالعزيز بن حمد الفهد) على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من امل�ست�شار املايل (الريا�ض املالية) على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من م�ست�شار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية (هولتك كون�سالتنت برايفت ليمتد) على الإ�شارة �إليهم وت�ضمني �إفادتهم يف ن�شرة
الإ�صدار
التعهد ال�صادر من �شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه بخ�صو�ص بنقل رخ�صة الإ�سمنت االبي�ض والبورتالندي ل�صالح �شركة �إ�سمنت �أم
القرى.
درا�سة ال�سوق كاملة مبا فيها اجلزء اخلا�ص بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية والدرا�سات اجليولوجية (هولتك كون�سالتنت برايفت ليمتد)
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
اتفاقية اجلهات امل�ستلمة
جميع العقود اجلوهرية املف�صح عنها يف ن�شرة الإ�صدار وهي كالتايل:
 -عقد الهند�سة والتوريد مع �شركة تياجنني لت�صميم �صناعة الإ�سمنت و مركز الأبحاث املحدودة. -عقد بناء وت�شييد مل�صنع جديد للإ�سمنت مع الفرع ال�سعودي ل�شركة �سينوما العاملية -اتفاقية و�صل. -عقد تقدمي خدمات الرقابة و الإ�شراف على موقع امل�صنع "مهند�س امل�شروع". -عقد تقدير الت�أثري البيئي. -عقد بناء �أ�سا�سات عميقة.�- -إتفاقية �إقرا�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
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2222تقرير مراجعي الحسابات
لقد متت مراجعة قوائم ال�شركة املالية منذ ت�أ�سي�س ال�شركة الى  31دي�سمرب 2013م والإي�ضاحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار هذه من قبل الهو�شان
حما�سبون قانونيون ،وقد مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية
( .)SOCPAوت�صدر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.

106

107

شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
قائمة المركز المالي  31ديسمبر ( 2013ريال سعودي)
املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد لدي البنك

136.615.048

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى (�إي�ضاح )3

785.599

جمموع املوجودات املتداولة

137.400.647

م�شروعات حتت التنفيذ (�إي�ضاح )4

131.956.588

ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح 5و)2

142.463
269.499.698

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة:
ذمم دائنة (�إي�ضاح )2

1.013.854

م�صاريف م�ستحقة

287.726

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية (�إي�ضاحي 2و)6

-

جمموع املطلوبات املتداولة

1.301.580

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )2

60.771

جمموع املطلوبات

1.362.351

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال (�إي�ضاح )7

275.000.000

خ�سائر مرتاكمة

()6.862.653

جمموع حقوق امل�ساهمني

268.137.347
269.499.698

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )14تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
قائمة الدخل للفترة من  3يوليو  2013وحتى 31ديسمبر ( 2013ريال سعودي)
املبيعات

-

تكلفة املبيعات

-

الإجمايل

-

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س ( �إي�ضاح )9

()3.059.769

م�صاريف ما قبل الت�شغيل ( �إي�ضاح )10

()3.520.221

�أعباء متويلية (�إي�ضاح )11

()282.663

�صايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�شرعية

()6.862.653

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية (�إي�ضاح )6

-

�صايف خ�سارة الفرتة

()6.862.653

خ�سارة ال�سهم

()0.25

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )14تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من  3يوليو  2013وحتى 31ديسمبر ( 2013ريال سعودي)
ر�أ�س املال (�إي�ضاح )7
275.000.000
خ�سائر مرتاكمة:
-

الر�صيد يف بداية الفرتة
�صايف خ�سارة الفرتة

()6.862.653

الر�صيد يف نهاية الفرتة

()6.862.653

جمموع حقوق امل�ساهمني

268.137.347

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )14تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
قائمة التدفق النقدي للفترة من  3يوليو  2013وحتى 31ديسمبر ( 2013ريال سعودي)
التدفق النقدي من �أن�شطة الت�شغيل:
()6.862.653

�صايف خ�سارة الفرتة
تعديالت لت�سوية �صايف اخل�سارة �إلى �صايف النقد
امل�ستخدم يف �أن�شطة الت�شغيل:
ا�ستهالك

18.793

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

60.771

التغريات يف املطلوبات:
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

()785.599

ذمم دائنة

1.013.854

م�صاريف م�ستحقة

287.726

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

()6.267.108

التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية:
م�شروعات حتت التنفيذ

()131.956.588

ممتلكات ومعدات

()161.256

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()132.117.844

التدفق النقدي من �أن�شطة التمويل:
ر�أ�س املال

275.000.000

�صايف النقد املح�صل من �أن�شطة التمويل

275.000.000

�صايف التغري يف �أر�صدة النقد

136.615.048

�أر�صدة النقد – بداية الفرتة

-

�أر�صدة النقد – نهاية الفرتة

136.615.048

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )14تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
-1عـــام

�سجلت �شركة ا�سمنت �أم القرى يف اململكة العربية ال�سعودية ك�شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010382514يف تاريخ  24رجب
1434هـ املوافق  03يوليو 2013م يف مدينة الريا�ض.
ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أنتاج الأ�سمنت الرمادي ب�أنواعه مبوجب ترخي�ص رقم (ق )2 /وتاريخ 1433/1/1هـ و�إنتاج اال�سمنت الأبي�ض ب�أنواعه مبوجب ترخي�ص
رقم (ق  )1 /وتاريخ 1433/1/1هـ و�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي والأ�سمنت الأبي�ض ومقاوالت عامة للمباين و�أعمال الرتكيب و�أعمال �إن�شاء
الأعمال امليكانيكية والكهربائية.
وطبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجب �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأويل لل�شركة اعتبارا من تاريخ م�صادقة وزارة التجارة وال�صناعة على نظامها الأ�سا�سي وتنتهي يف
 31دي�سمرب من العام التايل وقد �صادقت وزارة التجارة وال�صناعة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة بتاريخ  24رجب 1434هـ املوافق  3يوليو  2013م عليه يجب �أن
تغطي الفرتة املالية الأويل لل�شركة الفرتة من  3يوليو  2013حتى  31دي�سمرب 2014م �إال �أن ال�شركة قامت ب�إعداد هذه القوائم املالية للفرتة من  3يوليو 2013
حتى  31دي�سمرب  2013لإغرا�ض الإدارة.
* مل متار�س ال�شركة �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ �إعداد القوائم املالية.
-2السياسات المحاسبية
ممتلكات ومعدات - -

تظهر املمتلكات واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها مبوجب طريقة الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة
للعمر الإنتاجي لها .
حت�سينات على مباين م�ست�أجرة

%33

�أثاث وجتهيزات

%10

�أجهزة كومبيوتر وبرامج

%20

الذمم الدائنة - -

تدرج الإلتزامات عن املبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل اخلدمات �أو الب�ضاعة التي يتم احل�صول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من املورد �أو مل يتم
ذلك .
الزكاة الشرعية - -

�إن الزكاة التزام على ال�شركاء ويتم احت�سابها وعر�ضها بالقوائم املالية وفقا ملتطلبات معيار الزكاة ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
مخصص تعويض نهاية الخدمة - -

يتم اال�ستدراك لتعوي�ض نهاية اخلدمة واملرتتب على ال�شركة مبوجب �أنظمة العمل باململكة العربية ال�سعودية.
ترجمة العمالت األجنبية - -

تظهر القوائم املالية املرفقة بالريال ال�سعودي ,ويتم ا�ستخدام �سعر التحويل املنا�سب لرتجمة العمليات �أو الأر�صدة بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي .ومل
ينتج عن هذه الرتجمة �أية �أرباح �أو خ�سائر ذات �صبغة جوهرية.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
 – 3مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

تتكون امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى كما يف  31دي�سمرب  2013مما يلي-:
م�صاريف مدفوعة مقدما

758.000

ذمم وعهد موظفني

27.599
785.599

 – 4مشروعات تحت التنفيذ

ميثل هذا البند التكاليف املتكبدة لإن�شاء م�صنع �أ�سمنت �أم القرى مبدينة الطائف  ,ويتوقع �إمتام �إن�شاء امل�صنع خالل الربع الثالث لعام  2015م.
الأر�ض التى يتم �إن�شاء امل�صنع عليها م�ست�أجرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ملدة � 30سنة هجرية مبوجب ترخي�ص تعديني يعطي احلق �أحل�صري لل�شركة
ال�ستغالل معادن حمددة مبنطقة الرخ�صة والتي تبلغ م�ساحتها  58كيلو مرت مربع لغر�ض ت�صنيع و�إنتاج اال�سمنت البورتالندي الرمادي والأبي�ض .
الإيجار ال�سطحي مل�ساحة اال�ستغالل املذكورة �أعاله ح�سب �شروط و�أحكام الرخ�صة املمنوحة هو 10.000ريال �سعودي لكل كيلو مرت مربع لل�سنة وي�ستحق ال�سداد
اعتبارا من تاريخ �إ�صدار الرخ�صة .
قدرت التكلفة الكلية لإن�شاء امل�صنع مببلغ ( 1.275.000.000ريال) تقريب ًا وت�شمل عقد الإن�شاء والأ�صول الثابتة واملرافق اخلا�صة به.
�أبرمت ال�شركة عقد مع �شركة �سينوما العاملية للقيام بالأعمال الهند�سية والتوريد لإن�شاء م�صنع الأ�سمنت على �أ�سا�س ت�سليم مفتاح وبطاقة �إنتاجية قدرها 6.000
طن يومي ًا من الكلنكر وقد دفعت ال�شركة مبلغ  123.324.566ريال �سعودي كدفعات حتت احل�ساب ملقاويل التنفيذ وبيانه كما يلي -:
دفعه مقدمة حتت ح�ساب الأعمال الهند�سية والإن�شاء

123.165.566

ل�شركة �سينوما العاملية (ما يعادل  %15.34من قيمة العقد تقريبا).
دفعات مقدمة ملقاولني �آخرين

159.000

�أبحاث وا�ست�شارات واختبارات

7.486.808

�أعمال رفع م�ساحي

569.214

طرق

576.000
131.956.588

جاري ا�ستكمال باقي عقود توريد �أ�صول ومرافق امل�صنع ح�سب اجلدول الزمني الحتياجات امل�صنع.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
 -5الممتلكات واألالت والمعدات  ،صافي
حت�سينات على مباين
م�ست�أجرة

�أثاث وجتهيزات

اجهزة كمبيوتر وبرامج

الإجمايل

التكلفة
الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

-

-

-

�إ�ضافات خالل ال�سنة

80٫000

53٫319

27٫937

161٫256

�إ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

-

-

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

80٫000

53٫319

27٫937

161٫256

يطرح :الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

الإ�ستهالك خالل ال�سنة

13٫333

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13٫333

2٫666

2٫794

-

-

2٫666

2٫794

18٫793
18٫793

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب :2013
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66٫667

50٫653

25٫143

142٫463

شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
 -6مخصص الزكاة الشرعية

مت احت�ساب خم�ص�ص الزكاة للفرتة من  3يوليو  2013وحتى  31دي�سمرب  2013كما يلي :
�صايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�شرعية

()6.862.653

تعديالت زكوية

60.771

�صايف اخل�سارة املعدلة

()6.801.882

ر�أ�س املال

275.000.000

�صايف اخل�سارة املعدلة

()6.801.882

الأ�صول الثابتة

()142.463

امل�شاريع حتت التنفيذ

()131.956.588

وعاء الزكاة

136.099.067

ال يوجد زكاة لعدم حوالن احلول

-

-7رأس المال

يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به ,وامل�صدر ,واملدفوع من � 27.500.000سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي مببلغ  275.000.000ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
.2013
-8االحتياطي النظامي

�إن نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة يتطلبان �أن يحول ما ن�سبته %10من �صايف الربح ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي �إلى �أن
ي�صل ر�صيد هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س املال .مل يتم حتويل �أية مبالغ �إلى االحتياطي النظامي خالل الفرتة من  3يوليو 2013وحتى  31دي�سمرب  2013لأن
ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط ومل حتقق �أي �أرباح �.إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
 - 9مصاريف ما قبل التأسيس

تتكون م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س منذ البدء بال�صرف على امل�شروع وحتى ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ  3يوليو2013م مما يلي:
رواتب وما يعادلها

837.219

�إيجار املحاجر

1.296.768

�إيجار مبنى الإدارة

32.516

م�صاريف �سفر وم�أموريات

415.687

�إيجار �سيارات

83.049

م�ستلزمات مكتبية

29.056

�ضيافة وبوفيه

17.366

م�صاريف ا�ست�شارات وحماماة

83.491

ر�سوم حكومية وت�صديقات

39.824

دعاية و�إعالن

85.290

م�صاريف �شحن وتخلي�ص جمركي

67.548

م�صاريف �أخرى

71.955
3.059.769
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شركة اسمنت أم القرى
شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
- 10مصاريف ما قبل التشغيل

تتكون م�صاريف ما قبل الت�شغيل للفرتة من  3يوليو 2013وحتى  31دي�سمرب 2013مما يلي:
رواتب وما يعادلها

2.489.592

�إيجار املحاجر

373.010

�إيجار مبنى الإدارة

71.484

م�صاريف ا�ستهالك

18.793

م�صاريف �سفر

149.559

ر�سوم حكومية

37.435

م�صاريف ا�ست�شارات وحماماة

139.100

م�ستلزمات مكتبية

26.490

م�صاريف �أخرى

214.758
3.520.221

 -11أعباء تمويلية

تتمثل الأعباء التمويلية يف م�صاريف متويل مببلغ  282.663ريال �سعودي مقابل قر�ض من �أحد البنوك املحلية مببلغ  8.000.000ريال �سعودي بتاريخ  19مايو
 2013با�سم �شركة عبد العزيز عمران العمران و�شركاه ل�صالح �شركة �أ�سمنت �أم القرى ل�سداد دفعة مقدمة ملقاول الإن�شاء الرئي�سي وقد مت �سداد القر�ض بتاريخ
21مايو 2013م .
 -12القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما� ,أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل.تتكون املوجودات املالية
اخلا�صة بال�شركة من القيمة النقدية و�شبه النقدية واال�ستثمارات ,وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى ,بينما تتكون املطلوبات من الدائنني
وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع�.إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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مرحلة ما قبل التشغيل
إيضاحات حول القوائم المالية  31ديسمبر 2013
 -13إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن موجوداتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك اال�ستثمارات ق�صرية الأجل (املرابحة) ال تعتقد �إدارة ال�شركة �أن هناك
خماطر جوهرية تتعلق ب�أ�سعار العموالت.
مخاطر االئتمان

مل تبد�أ ال�شركة عملياتها التجارية بعد  ,وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان الأخرى الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى اخلا�صة بال�شركة مبا يف ذلك النقدية و�شبه
النقدية  ,تن�ش�أ خماطر االئتمان التى تتعر�ض لها ال�شركة عن �إخفاق الطرف الأخر وبحد �أق�صى يعادل القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
مخاطر السيولة

نظر ًا لعدم بدء العمليات التجارية ,ف�إن ال�شركة ال تتعر�ض ملخاطر �سيولة هامة� ,إن كافة املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل م�ستحقة ال�سداد تعاقدي ًا عند
الطلب.
مخاطر العمالت

تخ�ضع ال�شركة ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل دورة �أعمالها العادية ,مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي
والدوالر الأمريكي واليورو خالل الفرتة  ,ال تعتقد �إدارة ال�شركة �أن هناك خماطر جوهرية تتعلق ب�أ�سعار العمالت.
 -14المعلومات القطاعية

مل تبد�أ ال�شركة عملياتها التجارية حتى  31دي�سمرب2013م وبالتايل مل يتم عر�ض قطاعات ال�شركة.
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