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إشعار هام
تقدم ن�شرة الإ�صدار هذه تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة �إ�سمنت الجوف وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعند تقديم طلب االكتتاب في الأ�سهم المعرو�ضة للبيع� ،ستتم
معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة والتي يمكن الح�صول على ن�سخ منها من ال�شركة ومدير االكتتاب و الجهات الم�ستلمة� ،أو عن
طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكتروني (� )www.joufcem.comأو موقع هيئة ال�سوق المالية (� )www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب (� )www.ncbc.comأو موقع مجموعة
ك�سب المالية (.)www.ksb.com.sa
تم تعيين �شركة الأهلي المالية ومجموعة ك�سب المالية م�ست�شارين ماليين لعملية الطرح لالكتتاب العام  ،كما تقوم �شركة الأهلي المالية بمهام مدير االكتتاب ومتعهد التغطية لالكتتاب
فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب العام والوارد و�صفها في هذه الن�شرة.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية ("الهيئة") .ويتحمل �أع�ضاء
مجل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة ( ب )  ،مجتمعين �أو منفردين ،كامل الم�سئولية عن �صحة المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون(بعد �إجراء جميع
اال�ستف�سارات المعقولة)� ،أنه ح�سب علمهم واعتقادهم ،ال يوجد �أي حقائق �أخرى من �ش�أن �إغفالها �أن يجعل �أي �إفادة في هذه الن�شرة م�ضللة.
�إن ال�شركة قامت بالتحريات المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها ،علم ًا ب�أن جز ًء كبير ًا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذة
من م�صادر خارجية ،ومع �أنه اليوجد لدى �أي من م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها� ،إال �أنه لم يتم التحقق ب�صورة
م�ستقلة عن هذه المعلومات ،وعليه ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أو اكتمال �أي من هذه المعلومات.
�إن المعلومات الواردة في هذه الن�شرة كما في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير .وبالتحديد فيما يتعلق بالو�ضع المالي لل�شركة وقيمة الأ�سهم والتي يمكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي بالتطورات
الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجوز اعتبار تقديم هذه الن�شرة �أو �أية
معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سيرها �أو االعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من جانب �شركة �إ�سمنت الجوف �أو الم�ساهمين الحاليين �أو �أي من م�ست�شاريهم ،الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحات من (ج) �إلى (د)
من هذه الن�شرة ،للم�شاركة في عملية االكتتاب .وتعتبر المعلومات الموجودة في ن�شرة الإ�صدار ذات طبيعة عامة تم �إعدادها بدون الأخذ في االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو
الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية الح�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب
لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة في الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية الخا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم
ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .كما يحظر توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب في �أي دولة �أخرى .وتطلب ال�شركة والم�ساهمون البائعون ومدير االكتتاب من
متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

معلومات حول القطاع والسوق
في هذه الن�شرة ،تم الح�صول على المعلومات عن قطاع الإ�سمنت والبيانات الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة من ( )1تقديرات ال�شركة و( )2البيانات والتحليالت عن
قطاع الإ�سمنت ،والتي تم الح�صول عليها من م�صادر تابعة لأطراف �أخرى ومتاحة للعموم .وتعتقد ال�شركة �أن هذه المعلومات والم�صادر والتقديرات التي تم الح�صول عليها عن طريق
طرف ثالث موثوق به ،ولكن لم يتم التحقق منها ب�شكل م�ستقل من قبل م�ست�شاري ال�شركة (الذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحات من (ج) �إلى (د)) ،وال يمكن تقديم �ضمان ب�ش�أن دقتها
�أو اكتمالها .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن جميع المعلومات التي تم جمعها من الم�صادر المذكورة �أعاله متاحة للعموم ،وبالتالي لم يتم الح�صول على موافقة لإدراج �أ�سماء تلك الم�صادر في
ن�شرة الإ�صدار هذه .وت�شير ال�شركة �إلى �أن معلومات ال�سوق المتعلقة بقطاع الإ�سمنت المبينة في الق�سم  ، 2والبيانات ذات ال�صلة التي تظهر في �أي مكان �آخر من هذه الن�شرة ا�ستمدت
من التقرير الذي �أعده ا�ست�شاري درا�سة ال�سوق ،وهو م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية م�ستقلة.
لي�س لدى اال�ست�شاري �أو �أي من الجهات التابعة له �أو الم�ساهمين �أو المديرين فيه �أو �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع في ال�شركة .وقد منح ا�ست�شاري ال�سوق موافقته الخطية على
ا�ستخدام بيانات ال�سوق الم�ستخرجة من تقريره بالطريقة وال�صيغة الواردتين في ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إن بيانات القطاع وال�سوق عر�ضة للتغيير ،وال يمكن دائم ًا التحقق من �صحتها بيقين تام ب�سبب القيود المفرو�ضة على توافر البيانات الأولية و موثوقيتها والطابع التطوعي لعملية جمع
البيانات وغير ذلك من القيود والأمور غير الم�ؤكدة التي تنطوي عليها �أية درا�سة ا�ستق�صائية لحجم ال�سوق.

المعلومات المالية
لقد تم �إعداد البيانات المالية المراجعة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2009و 2008م و 2007م والإي�ضاحات المرفقة بها والتي تم �إدراجها في الن�شرة وفق ًا لمعايير المحا�سبة
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين " ،"SOCPAوتقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات الم�ستخدمة ،وبالتالي ف�إنه ال يوجد
�ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
وتمثل بع�ض التوقعات الواردة في ن�شرة الإ�صدار «�إفادات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه الإفادات الم�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل «تعتزم» �أو «تقدر» �أو «تعتقد» �أو «من
الممكن» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «متوقع» �أو «قد» �أو «يعتقد» �أو ال�صيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر
ال�شركة الحالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر في الأداء الفعلي �أو الإنجازات �أو النتائج التي تحققها ال�شركة

�

وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبير عما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمني ًا في الإفادات المذكورة .وقد تم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر �أو العوامل التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكثر
تف�صي ًال في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع ق�سم "عوامل المخاطرة") .وفيما لو تحقق �أي واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو الأمور غير المتيقنة �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة
�أي من االفترا�ضات التي تم االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك المو�ضحة في هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج للأ�سهم ،تلتزم �شركة �إ�سمنت الجوف بتقديم ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا تبين لل�شركة في �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وقبل
ت�سجيل �أ�سهمها في القائمة الرئي�سية �أي من التالي�( :أ) حدوث �أي تغيير ملحوظ في �أمور جوهرية واردة في هذه الن�شرة �أو في �أي م�ستند مطلوب بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو
(ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها في هذه الن�شرة .وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق
التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيج ًة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيج ًة لما تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غير المتيقنة واالفترا�ضات ،ف�إن توقعات
الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال تحدث �إطالق ًا .وعليه يجب على المكتتبين فح�ص جميع الإفادات الم�ستقبلية
على �ضوء هذه التف�سيرات مع عدم االعتماد على الإفادات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

دليل الشركة
مجلس اإلدارة
م�ستقل/تنفيذي

الجن�سية

ال�سن

اال�سم

المن�صب

69

غير م�ستقل /غير تنفيذي

1

�سمو الأمير /خالد بن فهد بن خالد

رئي�س مجل�س الإدارة

�سعودي

غير م�ستقل /غير تنفيذي

2

ال�سيد� /سعد �صنيتان ع�شري بن هديب

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�سعودي

37

3

ال�سيد /عبد الإله محمد كعكي

ع�ضو

�سعودي

59

غير م�ستقل /غير تنفيذي

4

الدكتور /حمزة بهي الدين الخولي

ع�ضو

�سعودي

66

م�ستقل /غير تنفيذي

5

ال�سيد /ع�شري �سعد مزعل الع�شري

ع�ضو

�سعودي

38

غير م�ستقل /غير تنفيذي

6

ال�سيد /خالد �سنيد ال�سنيد

ع�ضو

�سعودي

47

م�ستقل /غير تنفيذي

7

ال�سيد /محمد بن �سعيد العطية

ع�ضو

�سعودي

48

م�ستقل /غير تنفيذي

العنوان والممثلون

عنوان ال�شركة

ممثل ال�شركة المعتمد لدى هيئة ال�سوق المالية

المكتب الرئي�س الم�سجل
�شركة �إ�سمنت الجوف
�ص ب 295689
الريا�ض 11351
هاتف+ 966 1 216 0 266 :
فاك�س+ 966 1 216 0 277 :

الدكتور فهد بن محمد الهبدان
�شركة �إ�سمنت الجوف
�ص ب 295689
الريا�ض 11351
هاتف+ 966 1 216 0 266 :
فاك�س+ 966 1 216 0 277 :

info@joufcem.com

info@joufcem.com

�سكرتير مجل�س الإدارة

�أحمد بن عبد العزيز بن �إبراهيم اليحيي
�شركة �إ�سمنت الجوف
�ص ب 295689
الريا�ض 11351
هاتف+ 966 1 216 0 266 :
فاك�س+ 966 1 216 0 277 :

عبد الرحمن ال�شايع
�شركة �إ�سمنت الجوف
�ص ب 295689
الريا�ض 11351
هاتف+ 966 1 216 0 266 :
فاك�س+ 966 1 216 0 277 :

info@joufcem.com

info@joufcem.com

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
البنك الأهلي التجاري
�شارع المعذر
�ص ب 22216
الريا�ض 11495
هاتف+ 966-1-478-7877 :
فاك�س+966-1-472-7508 :
المملكة العربية ال�سعودية

ب

�سكرتير عالقات الم�ساهمين

م�صرف الراجحي
�شارع العليا .بناية العقارية رقم ()3
�ص ب 22022
الريا�ض 11411
هاتف+ 966-1-405-4244 :
فاك�س+966-1-405-2950 :
المملكة العربية ال�سعودية

م�سجل الأ�سهم
تداول
�أبراج التعاونية 700 ،طريق الملك فهد
�ص ب 60612
الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-1-218-1200 :
فاك�س+966-1-218-1260 :

المستشارون
الم�ست�شارون الماليون
�شركة الأهلي المالية
�شارع المعذر
�ص ب 22216
الريا�ض 11495
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966-1-478-7877 :
فاك�س+966-1-472-7508 :

مجموعة ك�سب المالية
�شارع العليا العام حي المروج
�ص ب 395737
الريا�ض 11375
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 2079979 :
فاك�س+966 1 2079963 :

مدير االكتتاب و متعهد التغطية
مدير االكتتاب و متعهد التغطية
�شركة الأهلي المالية
�شارع المعذر
�ص ب 22216
الريا�ض 11495
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966-1-478-7877 :
فاك�س+966-1-472-7508 :

المستشارون القانونيون للشركة
مكتب المحامي هاني القر�شي للمحاماة
ولال�ست�شارات القانونية
مركز �أوركيد
مكتب  ،13/12الدور الأول  .طريق العليا
�ص ب 300200
الريا�ض 11372
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966-1-201 1911 :
فاك�س+ 966-1-201-1970 :

مكتب �إيفر�شيدز �أل �أل بي ()Eversheds LLP
برج البطين (ج)6
مكتب ب،905
الدور ()9
� 34شارع بينونة
�ص ب 42182
هاتف+ 971-2-494-3600 :
فاك�س+ 971-2-494-3601 :
�أبو ظبي ،الإمارات العربية المتحدة

المحاسب القانوني
كاي بي �أم جي ()KPMG
الفوزان وال�سدحان ،محا�سبون ومراجعون قانونيون
الدور ( ،)3بناية رقم � ،7103شارع الأح�ساء
�ص ب 92876
الريا�ض 11663
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 291 4350 :
فاك�س+ 966 1 291 4351 :

ج

معد الدراسة السوقية
اإيرن�ست و يونغ المحدودة ()ERNST&YOUNG
برج الفي�سلية الدور ()6
طريق الملك فهد
الريا�س 11461
هاتف+ 966 1 2734740 :
المملكة العربية ال�سعودية

ERNST &YOUNG

مراجعو الحسابات والمحاسبون
الخرا�سي محا�سبون ومراجعون قانونيون
ع�سو مزارز
�سارع المنفلوطي ،حي الزهراء
الريا�س 11482
�س.ب 8306
هاتف+966 1 4784009 :
فاك�س+966 1 4774924 :
المملكة العربية ال�سعودية

المستشار اإلعالني
Advert One

�سركة ال�سواف العالمية
مركز ال�سفوة التجاري ،ال�سليمانية
�س ب  ، 43307الريا�س 11561
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 288 6632 :
فاك�س+966 )1( 288 6631 :
الموقع الإلكترونيwww.advert1.com :
تنويه:
با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�سرة في �سفحة «( 35العقود مع الأطراف ذات العالقة») فاإن جميع الم�ست�سارين المذكورين اأعاله اأعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم في
ن�سرة الإ�سدار ولم يتم �سحب هذه الموافقة ،وتجدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه الجهات والعاملين فيها اأو اأي من اأقربائهم ليملكون اأ�سهم ًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها في ال�سركة اأو اأي
تابع لها.

د

الﺠهات المستلمة
البنك االأهلي التجاري

طريق الملك عبد العزيز
�س .ب ،3555 .جدة  ، 21481المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )2( 6493333 :فاك�س+966 )2( 6446468 :
www.alahli.com

م�سرف الراجحي

�سارع العليا العام
�س .ب ،28 .الريا�س  ،11411المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )1( 2116000 :فاك�س+966 )1( 4600705 :
www.alrajhibank.com.sa

بنك الريا�س

طريق الملك عبد العزيز
�س .ب ،22622 .الريا�س  ،11614المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )1( 4013030 :فاك�س+966 )1( 4042707 :
www.riyadbank.com

مجموعة �سامبا المالية

طريق الملك عبد العزيز
�س .ب ،833 .الريا�س  ،11421المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )1( 4774770 :فاك�س+966 )1( 4799402 :
www.samba.com.sa

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع المعذر
�س .ب ،56006 .الريا�س  ،11554المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )1( 4042222 :فاك�س+966 )1( 4042311 :
www.alfransi.com.sa

البنك العربي الوطني

�سارع الملك في�سل
�س .ب ،56921 .الريا�س  ،11564المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 )1( 4029000 :فاك�س+966 )1( 4027747 :
www.anb.com.sa

بنك االإنماء

برج العنود  -طريق الملك فهد
�س.ب  ،66674الريا�س  11586المملكة العربية ال�سعودية
هاتف  . 8001208000فاك�س 0096612185000
www.alinma.com

فالكم للخدمات المالية

طريق الملك فهد .ار�سيد �سنتر
�س.ب ،884 .الريا�س  ،11421المملكة العربية ال�سعودية
هاتف. +966 )1( 2011280 :فاك�س+966 )1( 2011295 :
www.falcom.com.sa

االأولى جوجيت

طريق اأبي بكر ال�سديق
�س.ب ،86303 .الريا�س  ،11622المملكة العربية ال�سعودية
هاتف. +966 )1( 4533510 :فاك�س+966 )1( 4543991 :
www.aloulageojit.net

جدوى لالإ�ستثمار

طريق الملك فهد
�س.ب ،60677 .الريا�س  ،11555المملكة العربية ال�سعودية
هاتف. +966 )1( 279-1111 :فاك�س+966 )1( 279-1571 :
www.jadwa.com

ه

ملخص شروط االكتتاب
ال�شركة
ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح
ر�أ�س مال ال�شركة بعد اكتمال الطرح
الطرح
المكتتبون الأفراد
�سعر الطرح
عدد الأ�سهم الم�صدرة قبل الطرح
عدد الأ�سهم الم�صدرة بعد الطرح
عدد الأ�سهم المطروحة
ن�سبة عدد الأ�سهم المطروحة
القيمة اال�سمية
القيمة الإجمالية للأ�سهم المطروحة
عدد �أ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها
�إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
الحد الأدنى لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة
الحد الأدنى لمبلغ االكتتاب
الحد الأق�صى لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة
الحد الأق�صى لمبلغ االكتتاب
تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

رد فائ�ض �أموال االكتتاب
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

فترة االكتتاب
توزيع الأرباح
حقوق الت�صويت

و

�شركة �إ�سمنت الجوف� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،ت�أ�س�ست بموجب القرار الوزاري رقم ( )1870وتاريخ 1427/07/11هـ
(الموافق 2006/08/06م)� ،سجل تجاري رقم (.)1010225259
 1.021.000.000ريال �سعودي (� 102.100.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد)
 1.300.000.000ريال �سعودي (� 130.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد)
طرح � 65.000.000سهم ("الأ�سهم المطروحة") ب�سعر  10رياالت لل�سهم الواحد (بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت) ،تمثل
 %50من ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة.
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها (وي�شار �إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين" وي�شار �إليهم
منفرد ًا بـ "المكتتب") .
 10رياالت �سعودية لل�سهم
� 102.100.000سهم
� 130.000.000سهم
� 65.000.000سهم
 %50من ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة
 10رياالت �سعودية
 650.000.000ريال �سعودي
� 65.000.000سهم
 650.000.000ريال �سعودي
(� )50سهم
( )500ريال �سعودي
(� )500.000سهم
( )5.000.000ريال �سعودي
من المتوقع �أن تكتمل عملية تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بتاريخ  1431/8/20هـ (الموافق  2010/8/1م) .و�سوف يخ�ص�ص
لكل مكتتب (� )50سهم ًا كحد �أدنى ،وتخ�ص�ص بقية �أ�سهم االكتتاب على �أ�سا�س تنا�سبي .وفي حال كان عدد المكتتبين يزيد
عن ( )1.300.000مكتتب �أو في حال كان يتعين تعديل الطرح ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص من الأ�سهم
المطروحة .وفي هذه الحالة� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بين جميع المكتتبين.
�سوف تعاد �أموال فائ�ض االكتتاب�،إن وجد� ،إلى المكتتبين دون خ�صم �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب
والجهات الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض� ،إن وجد ،في موعد �أق�صاه يوم  1431/8/20هـ
(الموافق  2010/8/1م) ،لمزيد من التفا�صيل،ف�ض ًال راجع الق�سم�"(12شروط وتعليمات االكتتاب").
تبلغ القيمة المتوقعة لإجمالي متح�صالت االكتتاب (� )650.000.000ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي� .سيتم توزيع
�صافي متح�صالت االكتتاب البالغة ( )632.450.000بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب المقدرة بحوالي ()17.550.000
ريال �سعودي ("�صافي متح�صالت االكتتاب") على النحو التالي:
 مبلغ ( )360.983.000ريال �سعودي يح�صل عليه الم�ساهمون الحاليون. مبلغ ( )271.467.000ريال �سعودي تح�صل عليه ال�شركة من زيادة ر�أ�س المال.لمزيد من التفا�صيل ،ف�ض ًال راجع الق�سم "( 5ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب").
تبد�أ عملية االكتتاب في يوم  1431/8/7هـ الموافق (2010 /7/19م) وت�ستمر فترة �سبعة �أيام تنتهي بنهاية يوم
1431/8/13هـ (الموافق 2010/7/25م).
تمنح الأ�سهم المطروحة حامليها الحق في الح�صول على �أية �أرباح تعلن ال�شركة عن توزيعها عن الفترة التالية لنهاية الطرح
وال�سنوات المالية الالحقة .لمزيد من المعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم �"( 9سيا�سة توزيع الأرباح").
لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ،وهي ال تت�ضمن �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية .ويعطي كل �سهم حامله �صوت ًا واحد ًا .ويحق
لكل م�ساهم يمتلك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة لل�شركة والت�صويت فيها ويجوز للم�ساهم تفوي�ض
م�ساهم �آخر ال يكون ع�ضو ًا في مجل�س �إدارة ال�شركة لينوب عنه في ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة .لمزيد من المعلومات
عن الأ�سهم وحقوق الت�صويت لحاملي الأ�سهم ف�ض ًال راجع الق�سم "( 10و�صف الأ�سهم").

ال يجوز للم�ساهمين الحاليين الت�صرف في �أية �أ�سهم لمدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ البدء في تداول �أ�سهم ال�شركة في
�سوق الأ�سهم .وبعد انتهاء فترة الحظر هذه يجوز للم�ساهمين الحاليين الت�صرف في �أ�سهمهم ب�شرط الح�صول م�سبق ًا على
موافقة الهيئة على ذلك.
لم يوجد قبل هذا االكتتاب �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة في المملكة وال في �أي مكان �آخر .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لدى
الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،وح�صلت على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة بخ�صو�ص ن�شرة الإ�صدار هذه،
وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات الم�ؤيدة التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم ال�سعودي في
وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم وا�ستكمال جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة (ف�ض ًال راجع ق�سم
"تواريخ مهمة للم�ستثمرين" في هذه الن�شرة.
هناك عوامل مخاطرة معينة فيما يتعلق باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،وهي )1( :مخاطر تتعلق بعمليات
ال�شركة )2( ،مخاطر تتعلق بال�سوق )3( ،مخاطر تتعلق بالأ�سهم .ويت�ضمن الق�سم "( 1عوامل المخاطرة") و�صف ًا لهذه
المخاطر التي ينبغي �أخذها بعين االعتبار بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.
�سوف تتحمل ال�شركة جميع التكاليف المتعلقة بعملية الطرح ،وتقدر التكلفة الإجمالية لالكتتاب بمبلغ ( )17.550.000ريال
�سعودي� .شامل ًة �أتعاب الم�ست�شارين الماليين ،ومتعهد التغطية ،والم�ست�شار القانوني لل�شركة ومراجعي الح�سابات القانونيين
�إ�ضافة �إلى �أتعاب الجهات الم�ستلمة ،وم�صاريف الت�سويق ،وم�صاريف الطباعة والتوزيع والم�صاريف الأخرى ذات العالقة.

فترة الحظر  /القيود على الأ�سهم
�إدراج وتداول الأ�سهم

عوامل المخاطرة
الم�صاريف

األشخاص الذين يملكون نسبة تساوي أو تزيد على  %5من أسهم المصدر بشكل مباشر وغير مباشر
بعد االكتتاب

قبل االكتتاب

عدد الأ�سهم
المملوكة ب�شكل
غير مبا�شر
0

مجموعة ك�سب المالية

عدد الأ�سهم
المملوكة
ب�شكل مبا�شر
12.500.000

عدد الأ�سهم
المملوكة ب�شكل
غير مبا�شر
0

7.957.884

%6.12

12.500.000

10.928.570

0

10.928.570

%10.71

6.957.464

0

6.957.464

%5.35

علي عبد العزيز علي ال�ضويان

6.500.000

1.375.000

7.875.000

%7.71

4.138.100

875.367

5.013.467

%3.857

٭٭

1.000.000

6.901.125

7.901.125

%7.74

636.631

4.393.468

5.030.099

%3.869

٭٭٭

1.000.000

6.901.125

7.901.125

%7.74

636.631

4.393.468

5.030.099

%3.869

اال�سم

عبداالله محمد �صالح الكعكي

٭

�سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب
ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

�إجمالي
الملكية

ن�سبة
الملكية
%12.243

عدد الأ�سهم
المملوكة ب�شكل
مبا�شر
7.957.884

�إجمالي
الملكية

ن�سبة
الملكية

٭ الملكية غير المبا�شرة ناتجة عن ملكيته في �شركة التجارة والت�سويق ال�سعودية الدولية.
٭٭ الملكية غير المبا�شرة ناتجة عن ملكيته في �شركة مجموعة ك�سب المالية و�شركة الأعمال التطويرية .
٭٭٭ الملكية غير المبا�شرة ناتجة عن ملكيته في �شركة مجموعة ك�سب المالية و�شركة الأعمال التطويرية .

تواريخ مهمة للمستثمرين
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التاريخ (التواريخ)

فترة االكتتاب

من يوم  1431/8/7هـ (الموافق 2010 /7/19م) �إلى يوم 1431/8/13هـ (الموافق 2010/7/25م)

�آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم 1431/8/13هـ (الموافق2010/7/25 :م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب (�إن وجد).

يوم  1431 /8/20هـ (الموافق 2010/8/1م)

تاريخ بداية تداول الأ�سهم المطروحة في ال�سوق

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة.

مالحظة:
الجدول الزمني والتواريخ الم�شار �إليها �أعاله مبدئية تقريبية ،و�سيتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق الإعالنات التي �ستن�شر في ال�صحف المحلية.

ز

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على:
الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،وت�ضم هذه الفئة على �سبيل المثال ال الح�صر ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات �أو الأرامل ولديهن �أطفال من �أزواج غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن
االكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم �أو �أ�سماء �أي من �أطفالهن الق�صر.
�ستكون نماذج طلبات االكتتاب متوفرة �أثناء فترة االكتتاب لدى فروع الجهات الم�ستلمة .ويجب تعبئة النماذج وفق التعليمات المبينة في ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة.
كما يجوز االكتتاب عن طريق الإنترنت� ،أو الهاتف الم�صرفي� ،أو �أجهزة ال�صراف الآلي ،في � ٍأي من الجهات الم�ستلمة ،التي تقدم تلك الخدمات لعمالئها ،ب�شرط ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
 -1يجب �أن يكون لدى المكتتب ح�ساب م�صرفي لدى البنك الم�ستلم الذي يقدم تلك الخدمات ،وكذلك؛
�	-2أن ال يكون قد طر�أ �أي تغييرات على المعلومات �أو البيانات الخا�صة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديث ًا� ،سوا ًء بالحذف �أو الإ�ضافة لأي ع�ضو من �أع�ضاء �أ�سرته ما لم
يكن قد تم التبليغ عن ذلك التعديل والإقرار به من جانب البنك الم�ستلم المعني.
يجب على جميع المكتتبين تعبئة طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات المبينة في ق�سم ("�شروط وتعليمات االكتتاب" �صفحة  )59من هذه الن�شرة.

ح

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص المعلومات الأ�سا�سية �إلى �إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه الن�شرة ،وباعتباره ملخ�ص ًا ،ف�إنه ال يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين.
ويجب على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءة كامل محتوياتها قبل اتخاذ قرار ب�ش�أن اال�ستثمار في �أ�سهم ال�شركة من عدمه .و قد تم تعريف بع�ض الم�صطلحات الواردة في هذه الن�شرة في ق�سم
"التعريفات و االخت�صارات" وفي موا�ضع �أخرى من هذه الن�شرة.

الشركة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت الجوف في تاريخ 1427/11/1هـ (الموافق 2006/11/22م) ك�شركة م�ساهمة بموجب �سجل تجاري رقم ( )1010225259وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ()1870
بتاريخ 1427/7/11هـ (الموافق 2006/8/6م) .وبر�أ�س مال قدره ( )1.021.000.000مليار و واحد وع�شرين مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )102.100.000مائة واثنين مليون
ومائة �ألف �سهم .و�ستقوم ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها عن طريق الطرح لالكتتاب العام لي�صبح ( )1.300.000.000مليار وثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ()130.000.000
مائة وثالثين مليون �سهم ،يطرح منها ( )65.000.000خم�سة و�ستون مليون �سهم لالكتتاب العام ،وهو ما يمثل  %50من �أ�سهم ر�أ�س المال بعد الزيادة .وتتخذ ال�شركة مدينة الريا�ض
مقر ًا رئي�س ًا لإدارتها� ،أما م�صنعها فيقع بمدينة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية.
يتمتع الم�صنع بموقع ا�ستراتيجي ،حيث يقع على بعد ( )30كيلو متر ًا �إلى الجنوب الغربي من مدينة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية ،ويبعد حوالي ( )23كيلو متر ًا عن الطريق
ال�سريع (طريف – القريات) .وتكمن �أهمية هذا الموقع في قربه من م�صادر المواد الأولية بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق المحلية والإقليمية.
قامت ال�شركة بالتعاقد مع �شركة ت�شاينا تريمف �إنترنا�شيونال �إنجنيرنج المحدودة ( ( )China Triumph International Engineering Co. Ltd. (CTIEC
وهي �شركة مقاوالت �صينية عالمية ذات م�س�ؤولية محدودة ،ومتخ�ص�صة في �صناعة الإ�سمنت والزجاج ،وهي تابعة لـ�شركة ت�شاينا نا�شيونال بيلدنج ماتيريال المحدودة
( �( )China National Building Material Co. Ltd.شركة مدرجة ب�سوق هونج كونج للأوراق المالية)،وقد قامت ال�شركة ب�إن�شاء �أكثر من ( )70م�صنع ًا من م�صانع
ا لإ�سمنت بطاقات �إنتاجية تتراوح بين ( )2.500و ( )12.000طن يومي ًا  .ويهدف التعاقد �إلى قيام ال�شركة ال�صينية بعملية ت�شغيل و�صيانة الم�صنع لمدة ثالث �سنوات
قابلة للتجديد (تفا�صيل هذا العقد مبينة في الفقرة ( )4-13-6من الق�سم � ، )6إال �أن ال�شركة ت�سعى خالل مدة العقد �إلى ت�أهيل كوادرها حتى تتمكن من ت�سلم �أعمال
الت�شغيل وال�صيانة.
كما ح�صلت ال�شركة على عدد من التراخي�ص والت�صاريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
z

zتم �إ�صدار ترخي�ص �صناعي رقم (�/25ص) بتاريخ 1426/01/11هـ (الموافق 2005/02/20م) والمعدل بالترخي�ص رقم (�/716ص) بتاريخ 1430/11/08هـ (الموافق
2009/10/27م) من وزارة التجارة وال�صناعة لل�شركة وذلك لإنتاج ( )1.400.000مليون و�أربعمائة �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س و ()350.000
ثالثمائة وخم�سون �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب.

z

zتم �إ�صدار ترخي�ص المحجر رقم (/59ق) بتاريخ 1428/07/03هـ الموافق 2007/07/17م من وزارة البترول والثروة المعدنية لل�شركة ال�ستغالل خام الحجر الجيري في �صناعة
الإ�سمنت .وتبلغ م�ساحة منطقة الرخ�صة ( 22.647كم مربع ) .ومدة الرخ�صة ( )30ثالثين �سنة هجرية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدورها.

ويقدر الإنتاج اليومي لل�شركة مع بداية الإنتاج الفعلي والتجاري بحوالي ( )5.000خم�سة �آالف طن يومي ًا .وتقدر الطاقة الإنتاجية بـ ( )1.750.000مليون و�سبعمائة وخم�سين �ألف طن
�سنوي ًا .و�ستقوم ال�شركة ب�إنتاج نوعين من الإ�سمنت بح�سب معايير الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س وهما:
z

zالإ�سمنت البورتالندي العادي ويمثل ( )%85من الإنتاج الإجمالي �أي ( )1.487.500طن �سنوي ًا (وهو �إ�سمنت ي�ستخدم لأغرا�ض البناء العامة من بناء الجدران والأر�ضيات
والأر�صفة وغيرها).

z

zالإ�سمنت المقاوم للكبريت ويمثل ( )%15من الإنتاج الإجمالي �أي ( )262.500طن �سنوي ًا ،ويت�صف هذا النوع بقدرة �أكبر على مقاومة الكبريتات ،وي�ستخدم في العمليات التي تتطلب
ذلك مثل بطانات القنوات ،بالإ�ضافة �إلى الإن�شاءات الخر�سانية المعر�ضة لت�أثير الأمالح ال�شديدة وخا�صة في الأماكن التي تكون فيها المياه ذات ملوحة عالية.

رسالة الشركة واستراتيجيتها الشاملة
تتج�سد ر�سالة ال�شركة في خلق القيمة لعمالئها و�شركائها وم�ساهميها والعاملين لديها مع االلتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على البيئة وتحمل م�س�ؤولياتها االجتماعية الأخرى.
�أما ر�ؤية ال�شركة فتتمثل في �أن ت�صل �إلى م�صاف ال�شركات الكبرى في مجال �إنتاج الإ�سمنت في المملكة والعالم العربي من خالل النمو الم�ستدام والأداء عالي الجودة من خالل تكييف
�إنتاجها ليتما�شى مع �أحدث تقنيات �صناعة مواد البناء.

المزايا التنافسية:
تتمتع ال�شركة بالمزايا التناف�سية التالية:
z

zالموقع الجغرافي والقرب من الأ�سواق:

يتمتع م�صنع �شركة �إ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي ،حيث يقع على بعد ( )30كيلو متر ًا �إلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بمنطقة الحدود ال�شمالية ،ويبعد حوالي ( )23كيلو متر ًا
عن الطريق ال�سريع ( طريف – القريات) .وتكمن �أهمية الموقع في قربه من م�صادر المواد الأولية (حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري) ،بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق
المحلية الرئي�سية في المملكة ،كذلك يمتاز موقع الم�صنع بقربه من موانئ الت�صدير للدول المجاورة كدولة العراق مث ًال والتي من المتوقع �أن تحتاج �إلى كميات كبيرة من الإ�سمنت في
عملية �إعادة الإعمار.
z

�zإدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة

عال من الكفاءة المهنية والخبرة الطويلة في �إدارة وت�شغيل �شركات الإ�سمنت الكبرى.
تتمتع ال�شركة بوجود فريق �إدارة على م�ستوى ٍ

ط

z

zتوفر المواد الخام

ح�صلت ال�شركة على رخ�صة ال�ستغالل خام الحجر الجيري وهو المادة الخام الأ�سا�سية ل�صناعة الإ�سمنت من المحجر الواقع جنوب مدينة طريف في محافظة طريف التابعة لإمارة
المنطقة ال�شمالية .ومدة الرخ�صة ( )30ثالثون �سنة هجرية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدار الرخ�صة.

لمحة عامة عن السوق
ت�ستند المعلومات الواردة في هذا الق�سم �إلى درا�سة ل�سوق الإ�سمنت �أعدتها �شركة �إيرن�ست و يونغ ( )ERNST&YOUNGفي �شهر نوفمبر 2008م (مع تحديثات محدودة حتى فبراير
2009م) بالإ�ضافة �إلى تقارير البحوث التي �أعدتها �شركة الأهلي المالية بتاريخ �إبريل 2009م .وبنا ًء عليه ،فهي ال تعك�س تطورات ال�سوق التي ح�صلت منذ تواريخ درا�سة ال�سوق وتقارير
البحث ال�صادرة عن �شركة الأهلي االمالية الم�شار �إليهما �أعاله.
ويعد ال�سوق ال�سعودي من الأ�سواق النا�شئة وتدعمه مجموعة من عوامل االقت�صاد الكلي ال�صحية و�آفاق النمو القوية .فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نمو ًا حقيقي ًا بمعدل
 ٪4.2في عام 2008م مقابل  ٪3.5في عام 2007م .ويعود الف�ضل في ذلك �إلى �أ�سعار النفط القيا�سية التي تم ت�سجيلها في الن�صف الأول من العام قبل انهيارها في الن�صف الثاني من
نف�س العام .وما زال �أداء االقت�صاد الكلي في البالد يعتمد في مجمله على الهيدروكربونات ،فالنفط والغاز ي�شكالن ب�شكل مبا�شر �أكثر من  ٪50من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي ٪85
من �إيرادات موازنة الدولة في المملكة.
و في مواجهة التباط�ؤ االقت�صادي ،تقوم الحكومة بدور ريادي في دعم االقت�صاد من خالل التو�سع في الإنفاق ،ففي عام 2009م �أقرت ميزانية الدولة مبلغ  475مليار ريال �سعودي للإنفاق
الحكومي.
ويعتبر قطاع �صناعة الإ�سمنت من القطاعات ال�صناعية المتطورة في المملكة التي تعد �أكبر منتج وم�ستهلك للإ�سمنت على م�ستوى دول مجل�س التعاون الخليجي .فوجود روا�سب �ضخمة
من الحجر الجيري في المملكة وانخفا�ض تكلفة الوقود الالزم للأفران ال�ضخمة ل�شركات الإ�سمنت يجعل من المملكة بلد ًا مثالي ًا لإنتاج الإ�سمنت.
ويمكن اعتبار قطاع البناء ،الذي يمثل نحو  ٪9من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة هو المحرك الرئي�سي لنمو �صناعة الإ�سمنت .ويرتبط �أداء هذا القطاع ارتباط ًا وثيق ًا
بعائدات النفط والإنفاق الحكومي .وقد �أدت الحاجة �إلى ال�سكن ،المدفوعة بالعوامل الديموغرافية وما يتطلبه ذلك من بذل الجهود لبناء بنية تحتية حديثة� ،إلى زيادة الطلب على
الإ�سمنت في البالد .وي�أتي تجدد النه�ضة العمرانية التي ت�شهدها البالد حالي ًا تم�شي ًا مع الزيادة الكبيرة في اال�ستثمارات الحكومية والم�شاريع المدعومة من القطاع العام ،مما ي�ؤدي
�أي�ض ًا �إلى زيادة ا�ستهالك الإ�سمنت .فبناء المدار�س والم�ست�شفيات والطرق وال�سكك الحديدية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه وحقول النفط والمن�ش�آت ال�صناعية ،والمدن
االقت�صادية جميعها تزيد من الإقبال على ا�ستهالك الإ�سمنت.
و من حيث القيمة المطلقة� ،شهد ال�سوق المحلي زيادة في الطلب على الإ�سمنت بمقدار 12.7مليون طن في ال�سنوات الثمان الما�ضية حتى نهاية عام 2007م نتيجة زيادة الإنفاق على
البناء بفعل ارتفاع النفقات الر�أ�سمالية في القطاع العام واال�ستثمارات الخا�صة .وبنا ًء عليه ،كان المتو�سط ال�سنوي لنمو �صناعة الإ�سمنت يعادل  ٪8.4على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة.
وقد بلغ �إجمالي �إنتاج الإ�سمنت في عام 2008م رقم ًا قيا�سي ًا و�صل معه �إلى  32.8مليون طن� ،أي بزيادة  ٪8.6عن العام ال�سابق بما في ذلك  3.74مليون طن من �أربعة م�صانع جديدة
(�إ�سمنت الريا�ض� ،إ�سمنت نجران� ،إ�سمنت المدينة� ،إ�سمنت ال�شمالية) .وكانت هذه الم�صانع تح�صل على احتياجاتها من مخزون الكلنكر الذي تراكم خالل �سنوات التباط�ؤ ف�ض ًال عن
الطاقة الإنتاجية للم�صانع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري.
وتعتبر المملكة �أكبر م�ستهلك للإ�سمنت في منطقة مجل�س التعاون الخليجي ،حيث قدرت �شحنات الإ�سمنت التي دخلت المملكة في عام 2007م بحدود  30.3مليون طن تمثل  ٪53من
�إجمالي ا�ستهالك الإ�سمنت في دول مجل�س التعاون .وبالنظر �إلى الم�شاريع ال�ضخمة الجاري تنفيذها في المملكة ،ف�إن من المتوقع �أن ي�ستمر ا�ستهالك الإ�سمنت في الزيادة بمعدل ٪12
�سنوي ًا على مدى ال�سنوات القليلة المقبلة.
تتوزع �صناعة الإ�سمنت في المملكة على خم�س مناطق .وا�ستناد ًا �إلى الموقع ،ي�صنف منتجو الإ�سمنت في مجموعات على النحو التالي :الغربية والو�سطى وال�شرقية وال�شمالية والجنوبية.
وقد نتج عن هذا التركز الجغرافي فوارق في نمو هذا القطاع على م�ستوى المناطق بفعل االختالف في توافر المواد الخام والطلب على الإ�سمنت .كما �أ�سفرت الم�سافة الجغرافية عن
اختالف في التكاليف وتباين في �أ�سعار الإ�سمنت في جميع �أنحاء البالد.
يتوقع �أن ي�ستمر القطاع العقاري ال�سعودي في تحقيق نمو بمعدل �سنوي يتراوح في المتو�سط ما بين � %5إلى  %7حتى عام 2012م .و�ستكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج خالل الفترة نف�سها
بمعدل  200.000وحدة �سكنية �سنوي ًا تقريب ًا.
ويجري العمل حالي ًا على تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية ل�صناعة الإ�سمنت .فاال�ستثمار الهائل في البنية التحتية الذي ت�شهده المملكة ي�شجع على جذب اال�ستثمارات للتو�سع في
الطاقة الإنتاجية القائمة والمتوقعة من جانب منتجي الإ�سمنت.
و�صلت مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة  85.000طن ًا حتى �شهر �أكتوبر 2008م مقابل  335.000طن ًا في ال�شهر ذاته من عام 2007م .وقد تمكنت �شركتان اثنتان فقط من ت�صدير
الإ�سمنت في �شهر �أكتوبر من عام 2008م مقابل خم�س �شركات م�صدرة في �شهر �أكتوبر 2007م .وقد انخف�ضت ال�صادرات ب�سبب فر�ض قيود من وزارة التجارة على مبيعات الإ�سمنت
خارج المملكة منذ �شهر يونيو 2008م .وكانت البحرين وجهة الت�صدير الوحيدة التي �سمح بت�صدير ح�صة خا�صة �إليها مقدارها  25.000طن ًا من الإ�سمنت في الأ�سبوع.
لقد ت�سببت الموجات الهائلة من �أن�شطة البناء في ارتفاع الطلب على الإ�سمنت في ال�سنوات الأخيرة .وا�ستجابة لهذا الطلب الكبير ،قامت ثمانية من �شركات الإ�سمنت بتعزيز قدراتها
الإنتاجية في الوقت الذي وجد فيه م�ستثمرون جدد في �صناعة الإ�سمنت تجارة مربحة وفر�صة �سانحة للدخول فيها .ونتيجة لذلك ،فقد تم منح  37رخ�صة �صناعية جديدة من ال�سلطات
المخت�صة ت�ضمنت �سبع منها امتيازات تعدين ال�ستخراج المواد الخام وبا�شرت خم�س �شركات منها الإنتاج التجاري هذا العام ليرتفع مجمل الطاقة الإنتاجية �إلى  44.8مليون طن بحلول
عام 2010م والطاقة الت�صميمية �إلى  54مليون طن.

ي

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة البيانات المالية الواردة �أدناه مع القوائم المالية المدققة الملخ�صة لل�سنوات المالية 2007م و 2008م و2009م ،بما في ذلك الإي�ضاحات المرفقة بها والمدرجة في �أق�سام
�أخرى من هذه الن�شرة.

الموجودات المتداولة

 2009مدققة
(� 12شهراً)
39.240

ال�سنة المالية المنتهية
 2008مدققة
(� 12شهراً)

 2007مدققة
(� 20شهراً)

الموجودات غير متداولة

1.091.184

885.978

382.443

�إجمالي الموجودات

1.130.424

1.065.309

1.045.972

المطلوبات المتداولة

157.978

60.972

30.824

المطلوبات غير المتداولة

549

260

96

�إجمالي المطلوبات

158.528

61.232

30.920

ر�أ�س المال

1.021.000

1.021.000

1.021.000

ريال �سعودي ( �آالف الرياالت )

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

()49.103

179.331

()16.923

663.529

()5.948

حقوق الم�ساهمين

971.897

1.004.077

1.015.052

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.130.424

1.065.309

1.045.973

�إيرادات غير متعلقة بالن�شاط

32

11.153

26.737

�صافي (الخ�سارة) الدخل قبل الزكاة

()31.088

()6.541

10.613

�صافي (الخ�سارة) بعد الزكاة

()31.878

()10.975

()5.948

بيانات التدفق النقدي
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

67.038

2.460

22.263

()205.620

()507.705

()382.648

-

-

1.021.000

ك

التعريفات واالختصارات
الم�صطلح

التعريف

الإدراج

�إدراج الأ�سهم في القائمة الر�سمية لهيئة ال�سوق المالية

�إ�سمنت الجوف �أو ال�شركة

�شركة �إ�سمنت الجوف

المكتتبون

مقدمو طلبات االكتتاب من الأفراد

مراجعو الح�سابات  /المحا�سب القانوني

الخرا�شي محا�سبون قانونيون ح�سب المذكورة تفا�صيل االت�صال بهم المبينة في �صفحة (د)

مجل�س الإدارة �أو المجل�س

مجل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت الجوف

مدير االكتتاب

�شركة الأهلي المالية

الهيئة

هيئة ال�سوق المالية ،بما في ذلك ،حيثما ي�سمح ال�سياق بذلك� ،أية لجنة �أو لجنة فرعية �أو موظف �أو وكيل ت�سند �إليه مهام
الهيئة.
نظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ ،ب�صيغته المعدلة

نظام ال�شركات
نظام حوكمة ال�شركات

نظام حوكمة ال�شركات ال�صادر عن هيئة ال�سوق المالية بتاريخ 1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/12م) ،ب�صيغته
المعدلة بالقرار رقم  2009-1-1الم�ؤرخ في 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/5م)
�شركة ت�شاينا تريمف �إنترنا�شيونال �إنجنيرنج المحدودة (.)China Triumph International Engineering Co. Ltd
ال�شركة ال�صينية التي تم التعاقد معها لت�شغيل و�صيانة الم�صنع.
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة

ر�أ�س المال بعد الزيادة

 1.300.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 130.000.000سهم

ال�سوق � /سوق الأ�سهم

�سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول)

الم�ساهمون الحاليون

الم�ساهمون المبينة �أ�سما�ؤهم في الفقرة  6.2من الق�سم 6

الم�ست�شارون الماليون

�شركة الأهلي المالية ومجموعة ك�سب المالية

مجل�س التعاون الخليجي

دول مجل�س التعاون الخليجي

الحكومة

حكومة المملكة العربية ال�سعودية

المملكة �أو ال�سعودية

المملكة العربية ال�سعودية

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الإدراج ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بقرارها رقم  2004-11-3الم�ؤرخ في 1425/8/20هـ (الموافق
2004/10/4م) باال�ستناد �إلى نظام ال�سوق المالية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،والمعدل
بقرار هيئة ال�سوق المالية رقم  2006-128-2الم�ؤرخ في 1426/12/22هـ (الموافق 2006/1/22م)
�إيرن�ست ويونغ ( ،)ERNST&YOUNGالمو�ضحة بيانات االت�صال بها في ال�صفحة (د)

الوزارة  /وزارة التجارة وال�صناعة

وزارة التجارة وال�صناعة في المملكة العربية ال�سعودية

االكتتاب

الطرح لالكتتاب العام لعدد � 65.000.000سهم تمثل  %50من ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة

فترة االكتتاب
�سعر االكتتاب

فترة �سبعة �أيام التي تبد�أ من يوم  1431/8/7هـ الموافق (2010 /7/19م) وتنتهي بنهاية يوم 1431/8/13هـ الموافق
(2010/7/25م)
 10رياالت �سعودية

�أ�سهم االكتتاب

� 65.000.000سهم

الجريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،الجريدة الر�سمية للحكومة

القائمة الر�سمية

القائمة الر�سمية التي تحتفظ بها هيئة ال�سوق المالية وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج

ال�شخ�ص

�أي �شخ�ص طبيعي

الم�صنع

م�صنع الإ�سمنت العائد لل�شركة ومرافق الإنتاج التي تم �إن�شا�ؤها في مدينة طريف ،المنطقة ال�شمالية.

CTIEC

�أع�ضاء مجل�س الإدارة

م�ست�شار ال�سوق

ل

الم�صطلح

التعريف

الن�شرة  /ن�شرة الإ�صدار

هذه الن�شرة التي جرى �إعدادها من ال�شركة بخ�صو�ص عملية الطرح لالكتتاب.

الجهات الم�ستلمة

البنوك وال�شركات المرخ�صة الم�ستلمة والمدرجة في ال�صفحة (هـ)

المكتتبون

الم�ستثمرون الأفراد من الأ�شخا�ص الطبيعيين ال�سعوديين ،بمن فيهم ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات �أو الأرامل ولديهن
�أوالد من �أزواج غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن االكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم �أو �أ�سماء �أي من �أوالدهن الق�صر
الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية

الإدارة العليا /الإدارة التنفيذية

الإدارة العليا (التنفيذية) لل�شركة ،المبين �أ�سماء �أع�ضائها في الفقرة  4.4من الق�سم 4

�سهم

�سهم ال�شركة العادي بقيمة ا�سمية  10رياالت �سعودية

الم�ساهم

حامل الأ�سهم

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين

تداول

النظام الآلي لتداول �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية المدرجة في �سوق الأ�سهم

متعهد تغطية االكتتاب

�شركة الأهلي المالية

دوالر

دوالر �أمريكي ،العملة الر�سمية للواليات المتحدة الأمريكية

ريال

م

جدول المحتويات
											
التعريفات واالخت�صارات
											
عوامل المخاطرة
1
										
المخاطر المتعلقة بعمليات ال�شركة
1-1
 1-1-1حقوق التعدين											
												
 2-1-1المواد الخام
� 3-1-1شبكات التوزيع											
 4-1-1عملية الت�صنيع											
�	5-1-1إن�شاء الم�صنع											
												
 6-1-1المناف�سة
											
 7-1-1الموارد الب�شرية
										
 8-1-1التمويل والحاجة �إلى ر�أ�س مال �إ�ضافي
												
 9-1-1الت�أمين
											
 10-1-1مخاطر النمو والتو�سعة
												
 11-1-1ال�سعودة
المخاطر المتعلقة بال�سوق										
2-1
											
 1-2-1عوامل العر�ض والطلب
								
 2-2-1تباط�ؤ االقت�صاد ال�سعودي وا�ستمرار فر�ض قيود على ال�صادرات
											
 3-2-1القوانين والأنظمة البيئية
المخاطر المتعلقة بالأ�سهم										
3-1
										
 1-3-1عدم وجود �سوق �سابق للأ�سهم
										
 2-3-1بيع �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة م�ستقب ًال
												
 3-3-1توزيع الأرباح
											
 4-3-1المخاطر االقت�صادية
										
لمحة عامة عن ال�سوق
2
									
لمحة عامة عن االقت�صاد ال�سعودي
1-2
قطاع �صناعة الإ�سمنت في المملكة العربية ال�سعودية								
2-2
											
اتجاهات الإنتاج
3-2
											
اتجاهات اال�ستهالك
4-2
								
حجم �صناعة الإ�سمنت ال�سعودية على الم�ستوى الإقليمي
5-2
									
الآفاق الم�ستقبلية ل�صناعة الإ�سمنت في المملكة
6-2
											
قيود الت�صدير
7-2
												
الخال�صة
8-2
												
ال�شركة
3
											
لمحة عامة عن ال�شركة
1-3
									
�	2-3أهم التطورات منذ ت�أ�سي�س �شركة �إ�سمنت الجوف
ر�سالة ال�شركة											
3-3
ر�ؤية ال�شركة											
4-3
											
م�صنع الإ�سمنت
5-3
											
 1-5-3موقع الم�صنع ومميزاته
�	2-5-3إدارة الم�صنع											
											
 3-5-3ترخي�ص الم�صنع
											
 1-3-5-3الترخي�ص ال�صناعي
											
 2-3-5-3ترخي�ص محجر مواد خام
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 7-5-3البحث والتطوير
 8-5-3مراقبة الجودة											
											
 9-5-3احتياطات الأمن وال�سالمة
											
 10-5-3الم�س�ؤولية االجتماعية
											
ا�ستراتيجية ال�شركة
6-3
											
 1-6-3ا�ستراتيجية العمل
											
�	2-6-3إ�ستراتيجية البيع والت�سويق
												
 1-2-6-3الت�سويق
 3-6-3خدمة العمالء											
� 4-6-3سوق الت�صدير											
											
�	5-6-3إ�ستراتيجية اال�ستثمار
											
المزايا التناف�سية
7-3
									
 1-7-3الموقع الجغرافي والقرب من المحجر والأ�سواق :
										
�	2-7-3إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة
											
 3-7-3توفر المواد الخام
											
التراخي�ص الحكومية
8-3
											
التطلعات الم�ستقبلية
9-3
									
الهيكل التنظيمي وجهاز الإدارة لل�شركة
4
											
الهيكل التنظيمي لل�شركة
1-4
											
�	2-4أع�ضاء مجل�س الإدارة
							
لمحة عن م�ؤهالت وخبرات �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�سكرتير المجل�س
3-4
								
� 1-3-4سمو الأمير /خالد بن فهد بن خالد /رئي�س مجل�س الإدارة
								
 2-3-4ال�سيد� /سعد �صنيتان ع�شري بن هديب  /نائب رئي�س مجل�س الإدارة
								
 3-3-4الدكتور /حمزة بهي الدين الخولي  /ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي
								
 4-3-4ال�سيد /عبد الإله محمد كعكي  /ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي
								
 5-3-4ال�سيد /خالد �سنيد ال�سنيد  /ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي
 6-3-4ال�سيد /ع�شري �سعد مزعل الع�شري  /ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي							
								
 7-3-4ال�سيد /محمد بن �سعيد العطية  /ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي
							
 8-3-4ال�سيد� /أحمد بن عبد العزيز بن �إبراهيم اليحيى � /سكرتير مجل�س الإدارة
												
الإدارة العليا
4-4
										
ال�سير الذاتية لأع�ضاء الإدارة العليا
5-4
										
 1-5-4د .فهد بن محمد الهبدان  /المدير العام
									
� 2-5-4سامي �أحمد ع�شقي  /مدير الموارد الب�شرية
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1عوامل المخاطرة

يتعين على كل من يرغب في اال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،درا�سة كافة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بعناية ،بما في ذلك المخاطر المبينة �أدناه .قد يت�أثر ن�شاط
ال�شركة ،وتوقعاتها الم�ستقبلية ،ومركزها المالي ونتائج عملياتها و تدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري في حالة حدوث �أي من المخاطر التالية �أو �أي مخاطر �أخرى غير معروفة في
الوقت الحا�ضر ،وفي حال حدوث �أو تحقق �أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة في الوقت الحا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية مخاطر �أخرى لم يت�سنى للإدارة �أن تحددها� ،أو
التي يعتبرونها في الوقت الحا�ضر غير جوهرية ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر كامل �أو جزء من ا�ستثماره في �أ�سهم ال�شركة.

111

1المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

11111

1حقوق التعدين

في حال �إلغاء حقوق التعدين الممنوحة لل�شركة �أو فر�ض قيود كبيرة على ا�ستخدام هذه الحقوق ،ف�إن قدرة ال�شركة على ت�شغيل الم�صنع يمكن �أن تت�أثر بذلك مما ينعك�س �سلب ًا وبدرجة
كبيرة على الو�ضع المالي ونتائج العمليات.

11111

1المواد الخام

تعتمد ال�شركة على ا�ستمرار الإمدادات من الجب�س وخام الحديد وغيره من المواد الخام والوقود ،والتي يعتبر توفيرها وتكاليفها عر�ضة للتفاوت �إلى حد كبير .ف�إذا �أ�صبحت ال�شركة غير
قادرة على الح�صول على �إمدادات كافية من المواد الخام �أو الوقود في الوقت المنا�سب �أو ب�شروط مقبولة من الناحية التجارية� ،أو �إذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات،
�أو �إذا كانت ال�شركة غير قادرة على تحميل هذه الزيادة على الم�ستهلكين ب�سبب المناف�سة �أو غير ذلك ،ف�إنها يمكن �أن ت�ؤثر على ربحية ال�شركة ،مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وبدرجة كبيرة على
�أن�شطة عملها ونتائج عملياتها.

11111

1شبكات التوزيع

�سوف تعتمد ال�شركة على �شبكة توزيع خا�صة بها لبيع منتجاتها ،و�أي انقطاع في الخدمات �أو ف�شل من جانب الو�سطاء في االلتزام بالمعايير المحددة للبيع يمكن �أن ي�ؤثر على مبيعات
ال�شركة .وف�ض ًال عن ذلك ،ففي حال تقديم المناف�سين �شروط ًا تجارية �أف�ضل لموزعي ال�شركة ،قد يقتنع ه�ؤالء الموزعون بترويج المنتجات المناف�سة بد ًال من منتجات ال�شركة.

11111

1عملية التصنيع

تخ�ضع عمليات ال�شركة لمخاطر الت�صنيع ،وقد تتعطل تلك العمليات ب�سبب توقف مرافق الت�صنيع عن العمل.

11111

1إنشاء المصنع

قد تت�أثر �أن�شطة العمل ونتائج عمليات ال�شركة �سلب ًا في الم�ستقبل في حال عدم تمكن ال�شركة من �إن�شاء الم�صنع المقترح �ضمن الإطار الزمني المن�شود.

11111

1المنافسة

ال يوجد ت�أكيد وا�ضح على �أن ال�شركة �ستكون قادرة على المناف�سة بفعالية في مواجهة المناف�سين في الحا�ضر والم�ستقبل .فمع ا�ستمرار فر�ض القيود على ت�صدير الإ�سمنت والإمدادات
الإ�ضافية من الإ�سمنت الناتجة عن الرخ�ص الجديدة الممنوحة ،ف�إن ال�سوق قد ي�صل �إلى مرحلة الإ�شباع في حال زيادة العر�ض على الطلب من الإ�سمنت .وعالوة على ذلك ،فقد يتوفر
للجهات المناف�سة قدر �أكبر من الموارد المتاحة لهم مقارنة بموارد ال�شركة .فالتغيرات في البيئة التناف�سية �أو في �سيا�سات الت�سعير من جانب الجهات المناف�سة قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض
�إيرادات ال�شركة �أو خ�سارة ح�صتها من ال�سوق ،وجميع هذه العوامل يمكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا �إلى حد كبير على �أن�شطة العمل ،ونتائج العمليات ،والأداء المالي لل�شركة.

11111

1الموارد البشرية

يعتمد النمو الم�ستدام لل�شركة على قدرتها على اجتذاب وا�ستبقاء الموارد الب�شرية الماهرة .كما �أن عمليات ال�شركة و�آفاقها الم�ستقبلية تتوقف �إلى حد كبير على موا�صلة قيادة ال�شركة
وكبار الم�س�ؤولين التنفيذيين وغيرهم من المهنيين �أو الفنيين العمل في خدمة ال�شركة .ف�إذا ترك �أي من الموظفين الرئي�سيين العمل بال�شركة �أو لم يتمكن من �أداء واجباته ولم تتمكن
كاف من الموظفين المنا�سبين �أو الفنيين �أو من تعيين الموظفين المهنيين والفنيين بما يتالءم مع
ال�شركة من تعيين بديل منا�سب فور ًا� ،أو �إذا لم تتمكن ال�شركة من الحفاظ على عدد ٍ
وتيرة النمو فيها ،ف�إن �أداءها قد يت�أثر �سلب ًا نتيجة لذلك.

11111

1التمويل والحاجة إلى رأس مال إضافي

�إن �أي ت�أخير �أو �إخفاق في ت�أمين التمويل الالزم عند الحاجة م�ستقبال قد ي�ؤثر �سلب ًا على تنفيذ الخطة الإ�ستراتيجية لأعمال ال�شركة .كما �أن ال�شركة قد تحتاج في �أي وقت من الأوقات
م�ستقب ًال �إلى ر�أ�س مال �إ�ضافي ،والذي قد ال يكون متاح ًا في حينه �أو �أن توفيره مرتبط ب�شروط غير متحققة ،مما ينعك�س �سلب ًا على قدرة ال�شركة على التو�سع والمناف�سة.

11111

1التأمين

هناك �أنواع معينة من الخ�سائر مثل العيوب الكامنة التي قد تكون غير قابلة للت�أمين .ف�أعمال الحرب والإرهاب قد ت�ؤدي �إلى وقوع خ�سائر قد ال تعو�ض تمام ًا من تعوي�ضات الت�أمين .وفي
هذه الظروف ،ف�إن تعوي�ضات الت�أمين قد ال تكون كافية ال�ستعادة الو�ضع االقت�صادي لل�شركة فيما يتعلق بخ�سارة ر�أ�س المال الم�ستثمر وخ�سائر العائدات �أو التكاليف الإ�ضافية لإ�صالح
الممتلكات المت�ضررة .وال�شركة ال يمكنها �أن تقدم �أية �ضمانات ب�أن الخ�سائر المادية التي ت�ؤثر على ال�شركة �سوف ال تتجاوز مبلغ تعوي�ضات الت�أمين.
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1مخاطر النمو والتوسعة

�أعدت ال�شركة خطة عملها باال�ستناد �إلى عدد من النماذج والتوقعات والتقديرات واالفترا�ضات التي تعتقد ب�أنها منا�سبة .و�إذا تبين �أن �أي ًا من هذه النماذج والتوقعات والتقديرات
واالفترا�ضات غير �صحيحة �أو معيبة �أو غير ذلك ،فقد يكون لذلك �آثار �سلبية على �أن�شطة عمل ال�شركة وعلى و�ضعها المالي ونتائج عملياتها �أو �آفاقها الم�ستقبلية .وعالوة على ذلك ،ف�إن
م�ستقبل ال�شركة �سوف يعتمد جزئي ًا على قدرتها على �إدارة نموها بطريقة مربحة .و�سوف تحتاج الإدارة العليا لتو�سيع العمليات من خالل تحقيق النمو المطلوب والحفاظ على العمالء
الحاليين وجذب عمالء جدد وتعيين الموظفين وتدريبهم واالحتفاظ بهم و�إدارة �ش�ؤونهم على نحو فعال وكذلك في عمليات دعم العمالء ونظم الرقابة المالية .ف�إذا كانت ال�شركة غير
قادرة على �إدارة النمو بطريقة مربحة ،ف�إن ذلك قد ينعك�س �سلب ًا على �أن�شطة عملها ونتائجها المالية.

1-1111

1السعودة

تلزم ال�شركات ال�صناعية عاد ًة ب�أن تكون ن�سبة  %30على الأقل من العاملين لديها من ال�سعوديين ،و�أن تكون لديها خطة لل�سعودة وتقدم تعهد ًا كتابي ًا برفع تلك الن�سبة ،وفي مقابل ذلك
تح�صل ال�شركة على �شهادة �سعودة ،وي�سمح لها بذلك نقل كفاالت العاملين غير ال�سعوديين �إليها ،وا�ستقدام المزيد منهم ،وتقوم وزارة العمل بفر�ض �سيا�سات �أكثر �صرامة فيما يخ�ص
بن�سبة ال�سعودة المطلوبة وعقوبة عدم االلتزام بها ،كاحتمالية �إيقاف �إ�صدار ت�أ�شيرات للعمالة الالزمة لل�شركة �أو االمتناع عن �إ�صدار الموافقات الالزمة لنقل كفاالت العاملين لدى
ال�شركة �أو منع ا�شتراك ال�شركة في المناق�صات الحكومية �أو الح�صول على قرو�ض حكومية .مما قد ينتج عنه ت�أثير على �أعمال ال�شركة ونتائجها المالية ومركزها المالي ب�شكل �سلبي في
حال عدم قدرتها على الح�صول على ت�أ�شيرات الالزمة للعمالة �أو الح�صول على اال�شتراك في مناق�صات حكومية �أو قرو�ض.
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1المخاطر المتعلقة بالسوق

11111

1عوامل العرض والطلب

تت�أثر �صناعة الإ�سمنت في المملكة بعدد من العوامل التي ت�ؤثر في العر�ض والطلب على الإ�سمنت ،بما في ذلك �إنتاج القطاع ،والطاقة الإنتاجية الزائدة عن الحاجة وت�صرفات الجهات
المناف�سة ،وهذا ما قد ي�ؤثر بدوره على الأ�سعار التي يمكن �أن تحددها ال�شركة لمنتجاتها وبالتالي على هوام�ش �أرباحها.

11111

1تباطؤ االقتصاد السعودي واستمرار فرض قيود على الصادرات

تعتمد �أعمال ال�شركة �إلى حد كبير على العقارات وقطاع البناء والت�شييد ،و�أداء هذا القطاع يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بعائدات النفط والإنفاق الحكومي في القطاع العام واال�ستثمارات التي
ترعاها الدولة ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة ا�ستهالك الإ�سمنت .والتغييرات ال�سلبية� ،إن وجدت ،في �سيا�سة الحكومة �أو في حالة االقت�صاد ال�سعودي يمكن �أن ت�ؤثر من هذه الناحية على فر�ص
الأعمال التجارية لل�شركة.
ي�ضاف �إلى ما تقدم� ،أنه نظر ًا للت�أثير الكبير لتكاليف النقل على التكاليف الإجمالية ،ف�إن ت�صنيع الإ�سمنت وبيعه في المملكة يعتبر �إلى حد كبير ذا طابع �إقليمي .فم�صنع
ال�شركة يقع في مدينة طريف بالمنطقة ال�شمالية من المملكة ،وعلى م�ستوى المملكة ف�إن ال�شركة تخطط لبيع الإ�سمنت للعمالء في المنطقة ال�شمالية .وهناك عوامل مختلفة،
من بينها الظروف االقت�صادية وم�ستوى النمو في المنطقة ال�شمالية ،يكون لها ت�أثير مبا�شر على �أعمالها ونتائج عملياتها ،بما في ذلك م�ستوى الطلب و�أ�سعار منتجاتها.
ي�شكل �سوق الت�صدير عن�صر ًا حا�سم ًا في �إ�ستراتيجية ال�شركة على المدى الطويل ،ويظهر ت�أثير هذا العن�صر جلي ًا بمتابعة الأداء المالي ل�شركات الإ�سمنت المدرجة خالل فترة الحظر
التي فر�ضتها الدولة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،حيث تمثل الأ�سواق العربية والإقليمية والعالمية فر�ص ًا جيدة لت�صريف المنتجات .وقد ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص للت�صدير بتاريخ
1430/05/18هـ من وزارة التجارة وال�صناعة ب�سعر ( )10رياالت للكي�س ت�سليم الم�صنع مع ا�ستيفاء ال�ضوابط الأخرى للت�صدير والتي منها االحتفاظ بن�سبة ( )%10من حجم الفائ�ض
كمخزون ا�ستراتيجي ،وتزويد الوزارة ب�سال�سل التزويد وتحديد الموزعين و�سعر البيع للم�ستهلك النهائي(التقريبي) لت�سهيل عملية المتابعة .ومن المتوقع �أن يكون لذلك �أثر ًا �إيجابي ًا على
الأعمال التجارية لل�شركة وعلى نتائج عملياتها.

11111

1القوانين واألنظمة البيئية

تخ�ضع عمليات ال�شركة لمختلف القوانين والأنظمة البيئية المت�صلة بمكافحة التلوث في المكان الذي تعمل فيه .وال يمكن �أن يكون هناك �ضمان ًا ب�أن االمتثال لهذه القوانين والأنظمة البيئية
لن ي�ؤدي �إلى تقلي�ص �إنتاج المواد �أو زيادة تكاليف الإنتاج �أو غير ذلك مما يكون له �أثر �سلبي على الو�ضع المالي لل�شركة وعلى نتائج عملياتها في الم�ستقبل .ف�إ�صدار القوانين واللوائح
الأكثر ت�شدد ًا� ،أو تف�سير القوانين والأنظمة القائمة بطريقة �أكثر ت�شدد ًا ،من �ش�أنه �أن يفر�ض التزامات جديدة على ال�شركة� ،أو ي�ؤدي �إلى الحاجة لمزيد من اال�ستثمار في معدات مكافحة
التلوث ،والتي يمكن لأي منها �أن ي�ؤثر على �أن�شطة عمل ال�شركة �أو و�ضعها المالي �أو �آفاقها الم�ستقبلية.
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1المخاطر المتعلقة باألسهم

11111

1عدم وجود سوق سابق لألسهم

لم يكن هناك �سوق للأ�سهم من قبل ،كما �أنه ال يوجد �ضمان �أو ت�أكيد بوجود �سوق فعال وم�ستمر لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب .و�إذا لم يتطور �سوق ن�شط لتداول الأ�سهم فقد تت�أثر
�سيولة تداول �سهم ال�شركة و�سعره ت�أثر ًا �سلبي ًا.
وهناك عوامل مختلفة  ،منها التغيرات وحاالت التباين الفعلية �أو المتوقعة في نتائج الت�شغيل وتقديرات الأرباح �أو التوقعات  ،وظروف ال�سوق في هذا القطاع  ،والإجراءات التنظيمية ،
والظروف االقت�صادية العامة وغيرها من العوامل الخارجة عن �سيطرة ال�شركة والتي قد تت�سبب في ح�صول تذبذب كبير في الأ�سعار وفي �سيولة الأ�سهم ال�شركة.
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1بيع أو إصدار أسهم جديدة مستقبلًا

�إن بيع كميات كبيرة من الأ�سهم في ال�سوق المالية بعد االنتهاء من عملية االكتتاب� ،أواالعتقاد والتوقع بحدوث ذلك ،يمكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الأ�سهم في ال�سوق.
و�سيخ�ضع الم�ساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها (� )6أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة في �سوق الأوراق المالية ("فترة الحظر") ،يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من
�أ�سهم ال�شركة التي يملكونها .وقد تفر�ض الهيئة فترة حظر �إ�ضافية على بع�ض �أو جميع حاملي الأ�سهم الحاليين.
ي�ضاف �إلى ما تقدم� ،أن ال�شركة ال تنوي في الوقت الراهن �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية بعد الطرح مبا�شرة .ومع ذلك ،ف�إن �إ�صدار �أي �أ�سهم �إ�ضافية من قبل ال�شركة �أو بيع الأ�سهم من
الم�ساهمين الحاليين بعد انتهاء فترة الحظر بكميات كبيرة يمكن �أن يترك �أثر ًا �سلبي ًا على �سوق الأ�سهم ،مما يخف�ض من �سعر �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق.

1 11111توزيع األرباح
قد تتباين قيمة الأ�سهم تبع ًا للتقدم المتحقق في �إنتاج الإ�سمنت من م�صنع ال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ترغب ال�شركة في جمع الأموال عن طريق طرح �أ�سهم جديدة لالكتتاب العام
�أو عر�ضها على واحد �أو �أكثر من الم�ساهمين الحاليين �أو الم�ستثمرين اال�ستراتيجيين .وقد ال تدفع ال�شركة �أرباح ًا على الأ�سهم ب�شكل دائم ،وخا�صة في ال�سنوات الأولى من العمليات.
و�سوف يكون �أي قرار بتوزيع �أرباح �أ�سهم نقدية على الم�ساهمين ح�سب تقدير ال�شركة ويتم بنا ًء على تو�صية من المجل�س وموافقة الجمعية العامة بعد �أن ي�ؤخذ في االعتبار مختلف العوامل
القائمة في حينه ،بما فيها الو�ضع المالي لل�شركة واحتياجاتها الت�شغيلية في الم�ستقبل.

11111

1المخاطر االقتصادية

�إن �أي تقلبات في �أ�سعار النفط �سيكون لها ت�أثير ًا مبا�شر ًا على اقت�صاد المملكة ،و�ستظهر تلك الآثار الحق ًا على جميع القطاعات الفرعية ،بما في ذلك قطاع البناء الذي تعمل �شركة �إ�سمنت
الجوف في �إطاره .و�سي�ستمر القطاع النفطي في م�ساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ب�شكل كبير رغم نجاح الحكومة في تطبيق �سيا�سات التنويع وا�ستمرارها في ذلك ،لكن هذا
التنويع ال ي�ضمن عدم ت�أثر ال�شركة �سلب ًا بالمتغيرات االقت�صادية وال�سوق والأو�ضاع ال�سيا�سية في الم�ستقبل.
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2لمحة عامة عن السوق

المعلومات الواردة في هذا الق�سم ت�ستند �إلى درا�سة �سوق الإ�سمنت التي �أعدتها �شركة �إيرن�ست ويونغ ( )ERNST&YOUNGفي �شهر نوفمبر 2008م (مع تحديثات محدودة حتى
فبراير 2009م) بالإ�ضافة �إلى تقارير البحوث التي �أعدتها �شركة الأهلي المالية في �شهر �إبريل 2009م .وبنا ًء عليه ،فهي ال تعك�س تطورات ال�سوق التي ح�صلت منذ تواريخ درا�سة ال�سوق
وتقارير البحث ال�صادرة عن �شركة الأهلي المالية الم�شار �إليهما �أعاله.
(يوجد لدى �شركة �إرن�ست و يونغ لال�ست�شارات المحدودة ،المملكة العربية ال�سعودية (“ )”EYCLSAثالثة فروع في المملكة وهي تعتبر ع�ضو في �شركة �إرن�ست ويونغ العالمية المحدودة
(“ ، )”EYGLوهي �شركة بريطانية ذات م�س�ؤولية محدودة وهي بمثابة هيئة مركزية لجميع �شركات �إرن�ست ويونغ حول العالم  EYGL ،ع�ضو في �إرن�ست ويونغ الدولية المحدودة
(“ )”EYIوهي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ومقرها جزر كايمان ).
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2لمحة عامة عن االقتصاد السعودي

1

يعتبر ال�سوق ال�سعودي من الأ�سواق النا�شئة وتدعمه مجموعة من عوامل االقت�صاد الكلي ال�صحية و�آفاق النمو القوية .فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نمو ًا حقيقي ًا بمعدل
 %4.2في عام 2008م مقارنة بن�سبة  ٪3.5في عام 2007م  .ويعود الف�ضل في ذلك �إلى �أ�سعار النفط القيا�سية التي تم ت�سجيلها في الن�صف الأول من العام ،ولكنه ظل محدود ًا جزئي ًا
ب�سبب انهيار �أ�سعار النفط في الن�صف الثاني من العام .وقد �أحدث التدهور االقت�صادي العالمي الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية تغيير ًا كبير ًا في توقعات النمو على المدى القريب
بالن�سبة للمملكة وذلك من خالل الت�أثير ب�شكل عميق على اثنين من المحركات الرئي�سية لأدائها االقت�صادي في الآونة الأخيرة ،وهما قطاع النفط وجهود الحكومة في مجال التنويع
االقت�صادي .وقد زاد ا�ستمرار تراجع �أ�سعار النفط من مخاطر الركود �أو حتى النمو ال�سلبي الحقيقي في عام 2009م .ولكن مع اتجاه �أ�سعار النفط نحو االرتفاع �إلى حد ما وظهور بوادر
اال�ستقرار االقت�صادي �إلى حد معقول على ال�صعيد العالمي ،ف�إن من المتوقع �أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لالتجاه نحو االرتفاع بن�سبة  ٪4 -3في عام 2010م.
ما زال �أداء االقت�صاد الكلي في البالد يعتمد في مجمله على الهيدروكربونات .فالنفط والغاز ي�شكالن ب�شكل مبا�شر �أكثر من  ٪50من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي  ٪85من �إيرادات
موازنة الدولة في المملكة .وعلى الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط وما نتج عنه من خف�ض للإنتاج وبالتالي انخفا�ض النمو االقت�صادي ،ف�إن هذا االنخفا�ض يتجلى ب�شكل كبير في الآثار غير
المبا�شرة على اقت�صاد البالد .فالظروف الناتجة عن نق�ص ال�سيولة النقدية �أدت �إلى انخفا�ض نمو القطاع الخا�ص غير النفطي ،من  ٪5.8في عام 2007م �إلى  ٪4.3في عام 2008م.
في عام 2009م ،خف�ضت وزارة المالية بند الإيرادات المتوقعة في الميزانية �إلى  410باليين ريال �سعودي في �ضوء توقعات االنخفا�ض في �إنتاج و�أ�سعار النفط .وكانت الإيرادات المتوقعة
لعام � 2009أقل بن�سبة  ٪63من الإيرادات الفعلية لعام 2008م والبالغة حوالي  1.100بليون ريال �سعودي .ويقدر �أن تعتمد ميزانية 2009م على متو�سط �سعر النفط ال�سنوي المتوقع وذلك
بحدود  40دوالر ًا �أمريكي ًا للبرميل الواحد.
با�ستثناء التقلبات الدورية في الإنتاج� ،ستبقى المملكة المنتج العالمي الرائد للمواد الهيدروكربونية لبع�ض الوقت في الم�ستقبل .فاحتياطيات النفط الم�ؤكدة في المملكة تبلغ حالي ًا 264.2
مليار برميل �أو ما يعادل  ٪21من مجموع االحتياطي العالمي .ومن حيث الإنتاج الفعلي ،يمثل �إنتاج المملكة  ٪12.6من الإجمالي العالمي لإنتاج النفط و  ٪2.6من �إنتاج الغاز الطبيعي.
وفي الم�ستقبل القريب على الأقل� ،ست�ستمر المملكة في اال�ستفادة من حقولها النفطية الكبيرة التي ي�سهل ا�ستغاللها ن�سبي ًا ،مما يعزز من قدرتها التناف�سية على ال�صعيد الدولي.
في مواجهة التباط�ؤ االقت�صادي ،تقوم الحكومة بدور ريادي في دعم االقت�صاد من خالل التو�سع في الإنفاق .ففي عام  2009م ،بلغ العجز في ميزانية الدولة  475مليار ريال �سعودي تمثل
في الإنفاق الحكومي .وي�أتي هذا النهج التو�سعي في الميزانية تم�شي ًا مع خطة طويلة المدى لإنفاق  1.5ترليون ريال �سعودي ( 400مليار دوالر �أمريكي) خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة،
مع التركيز بوجه خا�ص على البنية التحتية والتعليم.
وقد تجلى بعد نظر الحكومة ال�سعودية وتحفظها في �إدارة عائدات النفط غير المتوقعة مما و�ضعها في موقف قوي مكنها من دعم برنامج التنويع االقت�صادي في البالد .وفي الوقت ذاته،
قامت الحكومة وب�صورة منهجية بخف�ض الدين الحكومي المحلي �إلى  ٪13.5من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م (بعد �أن بلغ هذا الدين حد ًا �أق�صى �شكل معه  ٪119من الناتج
المحلي الإجمالي في عام 1999م) .وهذا ما ي�ضع الحكومة في موقف قوي يمكنها من جمع �أموال �إ�ضافية في حال حدوث تراجع طويل الأمد في �أ�سعار النفط .كما تتمتع المملكة بمركز
خارجي قوي ،مع ارتفاع فائ�ض الح�ساب الجاري �إلى  ٪28.9من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م مقارنة بن�سبة  ٪25.1في عام 2007م.
حتى نهاية �شهر دي�سمبر 2008م ،كانت الم�شكلة الرئي�سية التي تواجه االقت�صاد ب�صورته ال�شمولية في المملكة تتمثل ب�شكل وا�ضح في تزايد ال�ضغوط الت�ضخمية .فقد بلغ الت�ضخم في
المملكة ن�سبة  ٪11.1في �شهر يوليو 2008م  -وهذا يمثل تحو ًال جذري ًا عن ن�سب الت�ضخم التاريخية التي كانت تقترب من ال�صفر .ومع ذلك ،ف�إن االنخفا�ض في �أ�سعار المواد الغذائية
على الم�ستوى الدولي وح�صول تباط�ؤ في الطلب المحلي �ساعد في كبح جماح هذا الت�ضخم .ووفق البيانات ال�صادرة عن �إدارة الإح�صاءات المركزية ،فقد بلغ معدل الت�ضخم ال�سنوي في
المملكة ن�سبة  ٪6.0في �شهر مار�س 2009م ،ويتوقع �أن ت�ستمر هذه الن�سبة في االنخفا�ض.

 1بحث �شركة الأهلي المالية
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لمحة عن الو�ضع االقت�صادي في المملكة العربية ال�سعودية
2006
2005
2004
2003

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ()%
الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي (بليون دوالر �أمريكي)
ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي (�ألف دوالر �أمريكي)
الت�ضخم
الدين الحكومي ( %من الناتج المحلي الإجمالي)
ر�صيد الح�ساب الجاري ( %من الناتج المحلي الإجمالي)
ر�صيد الميزانية ( %من الناتج المحلي الإجمالي)
عدد ال�سكان (مليون)

7.7
215
9.8
0.6
81.4
13.1
4.47
22.0

5.3
251
11.1
0.4
65.4
20.8
11.4
22.5

5.6
316
13.7
0.6
40.9
28.7
18.4
23.1

3.2
349
14.7
2.2
29.6
27.9
20.9
23.7

2007

3.5
382
15.7
4.1
23.3
25.1
12.3
24.3

2008

4.2
482
19.3
9.9
13.5
28.9
33.6
24.9

2009

0.9374
14.7
5.5
-1.88.725.5

2010

2.9
424
16.2
4.5
-4.5
7.626.2

الأرقام بعد عام 2007م هي �أرقام تقديرية
الم�صدر � :صندوق النقد الدولي ( )IMFومعهد التمويل الدولي ()IIF
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2قطاع صناعة اإلسمنت في المملكة العربية السعودية

2

قطاع �صناعة الإ�سمنت من القطاعات ال�صناعية المتطورة في المملكة ،والتي تعتبر �أكبر منتج وم�ستهلك للإ�سمنت على م�ستوى دول مجل�س التعاون الخليجي .فوجود روا�سب �ضخمة من
الحجر الجيري في المملكة وانخفا�ض تكلفة الوقود الالزم للأفران ال�ضخمة ل�شركات الإ�سمنت يجعلها بلد ًا مثالي ًا لإنتاج الإ�سمنت .وبف�ضل هذه المزايا الطبيعية لإنتاج الإ�سمنت ،فقد
با�شرت �أول �شركة للإ�سمنت �إنتاجها في المملكة في عام 1959م .ومنذ ذلك الحين قطعت هذه ال�صناعة �شوط ًا طوي ًال من التطور.
ويعد قطاع البناء ،الذي يمثل نحو  ٪9من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة ،هو المحرك الرئي�سي لنمو �صناعة الإ�سمنت .ويرتبط �أداء هذا القطاع ارتباط ًا وثيق ًا بعائدات
النفط والإنفاق الحكومي .وقد �أدت الحاجة �إلى ال�سكن ،المدفوعة بالعوامل الديموغرافية وما يتطلبه ذلك من بذل الجهود لبناء بنية تحتية حديثة� ،إلى زيادة الطلب على الإ�سمنت في
البالد .وي�أتي تجدد النه�ضة العمرانية التي ت�شهدها البالد حالي ًا تم�شي ًا مع الزيادة الكبيرة في اال�ستثمارات الحكومية والم�شاريع المدعومة من القطاع العام ،مما ي�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة
ا�ستهالك الإ�سمنت .فبناء المدار�س والم�ست�شفيات والطرق وال�سكك الحديدية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه وحقول النفط والمن�ش�آت ال�صناعية و�إقامة المدن االقت�صادية
جميعها عوامل تزيد من الإقبال على ا�ستهالك الإ�سمنت .ومع ذلك ،ف�إن الطفرة التي ي�شهدها قطاع الإن�شاءات في ال�سوق �أدت �إلى زيادة الطلب في ال�سوق على الإ�سمنت (فقد نما قطاع
العقارات بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط  ٪5.8خالل الفترة 2009 – 2004م) مما �أدى �إلى تدخل الحكومة لمنع حدوث زيادات مفرطة في الأ�سعار .ومن المتوقع �أن تتجاوز قيمة قطاع
البناء  70بليون ريال في عام 2008م.
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2اتجاهات اإلنتاج

حققت المملكة االكتفاء الذاتي في مجال �إنتاج الإ�سمنت في عام 1989م ،ودخلت مرحلة الت�صدير لأول مرة في العام التالي .ثم مر الإنتاج بعد ذلك بمرحلة من النمو البطيء للغاية
تزامنت مع �ضعف الأداء االقت�صادي خالل عقد الت�سعينات قبل معاودة النمو ا�ستجابة للبوادر الأولى من االنتعا�ش في االقت�صاد .وقد بد�أ الإنتاج ي�ستجمع قواه في �أوائل هذا العقد .ولكن
خالل عام 2006م� ،شهد �إنتاج الإ�سمنت ارتفاع ًا مفاجئ ًا نظر ًا لتوفر طاقة �إنتاج جديدة قابلها �سحب كميات كبيرة من المخزون القائم لمنتجات الإ�سمنت.
من حيث القيمة المطلقة� ،شهد ال�سوق المحلي زيادة في الطلب على الإ�سمنت بمقدار  12.7مليون طن في ال�سنوات الثمان الما�ضية حتى نهاية عام 2007م نتيجة زيادة الإنفاق على البناء
بفعل ارتفاع النفقات الر�أ�سمالية في القطاع العام واال�ستثمارات الخا�صة .وبنا ًء عليه ،كان المتو�سط ال�سنوي لنمو �صناعة الإ�سمنت بمعدل  % 8.4على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة.
في المقابل ،ارتفع مجموع اال�ستثمارات في �أن�شطة البناء ال�سكنية وغير ال�سكنية بن�سبة � ٪9سنوي ًا ،مما يدل على نوع من عدم تكاف�ؤ العر�ض والطلب خالل هذه الفترة ،حيث �أن النق�ص
في الوحدات ال�سكنية مقدر بحوالي مليون وحدة .ونتيجة لذلك ،ومع موجة الإعالنات عن مبادرات البناء الجديدة ،و�ضعت �شركات الإ�سمنت الثمان الحالية خطط تو�سع طموحة لمواجهة
اال�ستهالك المحلي المتزايد من الإ�سمنت.
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،وا�ستجاب ًة للطلب ال�ضخم الم�ستجد ،عززت �شركات الإ�سمنت الثمان القائمة من قدراتها الإنتاجية في الوقت الذي وجد م�ستثمرون جدد في �صناعة الإ�سمنت فر�صة
تجارية مربحة �شجعتهم على الدخول في هذا الميدان .ونتيجة لذلك ،فقد �صدر  37ترخي�ص ًا �صناعي ًا جديد ًا ،ت�ضمنت �سبعة منها امتيازات تعدين من ال�سلطات المخت�صة ال�ستخراج
المواد الخام ودخلت خم�س منها مرحلة الإنتاج التجاري (�إ�سمنت الريا�ض� ،إ�سمنت نجران� ،إ�سمنت المدينة� ،إ�سمنت ال�شمالية� ،إ�سمنت ال�صفوة) هذا العام لي�صل مجمل الطاقة الإنتاجية
 44.8مليون طن ًا .وبحلول عام 2010م ،من المقرر �أن ت�صل الطاقة الإنتاجية �إلى  54مليون طن �سنوي ًا.
وقد بلغ �إجمالي الإنتاج في عام 2008م رقم ًا قيا�سي ًا و�صل معه �إلى  32.8مليون طن� ،أي بزيادة  ٪8.6عن العام ال�سابق بما في ذلك  3.74مليون طن من �أربعة م�صانع جديدة (�إ�سمنت
الريا�ض� ،إ�سمنت نجران� ،إ�سمنت المدينة� ،إ�سمنت ال�شمالية) .وكانت هذه الم�صانع تح�صل على احتياجاتها من مخزون الكلنكر الذي تراكم خالل �سنوات التباط�ؤ ف�ض ًال عن الطاقة
الإنتاجية للم�صانع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري.
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2اتجاهات االستهالك

تعتبر المملكة هي �أكبر م�ستهلك للإ�سمنت في منطقة مجل�س التعاون الخليجي ،حيث قدر �إنتاج الم�صانع العاملة بالمملكة في عام 2007م بحدود  30.3مليون طن تمثل  ٪53من �إجمالي
ا�ستهالك الإ�سمنت في دول مجل�س التعاون الخليجي .وعلى مدى فترة ال�سنوات الخم�س المنتهية في 2006م ،ارتفع ا�ستهالك الإ�سمنت في المملكة بمعدل �سنوي مركب مقداره ٪10.5
بينما كان ارتفاع الإنتاج بمعدل �سنوي مركب بن�سبة  .٪6وفي الفترة من � 1996إلى 2003م ،اختفت واردات الإ�سمنت تقريب ًا لأن الإنتاج تجاوز اال�ستهالك �إلى حد كبير ومن ثم كان يتم
 2درا�سة ال�سوق المعدة من قبل �إيرن�ست �آند يونغ و�أبحاث الأهلي المالية

5

ت�صدير كميات كبيرة ،حيث تجاوزت ال�صادرات  5.3مليون طن في عام 2002م .ومع ذلك ،فقد انخف�ضت �صادرات الإ�سمنت �إلى م�ستويات �أكثر اعتدا ًال في ال�سنوات القليلة الما�ضية مع
ازدياد وتيرة اال�ستهالك التي كانت �أعلى بكثير من ن�سبة االرتفاع في م�ستويات الإنتاج.
وبالنظر �إلى الم�شاريع ال�ضخمة الجاري تنفيذها في المملكة ،ف�إن من المتوقع �أن ي�ستمر ا�ستهالك الإ�سمنت في الزيادة بمعدل � ٪12سنوي ًا على مدى ال�سنوات القليلة المقبلة .وقد �شجع
تزايد الطلب على الإ�سمنت المنتجين المحليين على رفع طاقتهم الإنتاجية .وقد نتج عن هذا التو�سع الجديد في الطاقة زيادة في الإنتاج من  27.05مليون طن في عام 2006م �إلى 32.8
مليون طن في عام 2008م.
ويبين الجدول �أدناه �إنتاج ومبيعات ومخزون الإ�سمنت والكلنكر للأعوام 2007م و 2008م وحتى تاريخه من عام 2009م.

2007م

2008م

حتى تاريخه من 2009م

�ألف طن
�إنتاج الإ�سمنت

30.290

32.888

12.395

مبيعات الإ�سمنت المحلية

26.823

29.918

12.218

�صادرات الإ�سمنت

3.507

2.794

297

مخزون الإ�سمنت

3.697

6.683

2.791

مخزون الكلنكر

16.180

40.035

33.520

الم�صدر :ق�سم الأبحاث ب�شركة الأهلي المالية
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2حجم صناعة اإلسمنت السعودية على المستوى اإلقليمي

تتوزع �صناعة الإ�سمنت في المملكة على خم�س مناطق .وا�ستناد ًا �إلى الموقع ،ي�صنف منتجو الإ�سمنت في مجموعات على النحو التالي :الغربية والو�سطى وال�شرقية وال�شمالية والجنوبية.
وقد نتج عن هذا التمركز الجغرافي فوارق في نمو هذا القطاع على م�ستوى المناطق بفعل االختالف في توافر المواد الخام والطلب على الإ�سمنت .كما �أ�سفرت الم�سافة الجغرافية عن
اختالف في التكاليف وتباين في �أ�سعار الإ�سمنت في جميع �أنحاء البالد .فعلى �سبيل المثال ،ف�إن م�سافة  1.233كيلومتر ًا بين جدة و الدمام و  846كيلومتر ًا بين الريا�ض وجدة يترتب
عليها اختالف في تكلفة نقل الإ�سمنت من منطقة �إلى �أخرى ،وبالتالي خلق فروق في الأ�سعار بين منطقة و�أخرى في جميع �أنحاء المملكة.
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2اآلفاق المستقبلية لصناعة اإلسمنت في المملكة

يتوقع �أن ي�ستمر القطاع العقاري ال�سعودي في تحقيق نمو بمعدل �سنوي يتراوح في المتو�سط ما بين � %5إلى  %7حتى عام 2012م .و�ستكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج خالل الفترة نف�سها
بمعدل  200.000وحدة �سكنية �سنوي ًا تقريب ًا.
يجري العمل حالي ًا على تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية ل�صناعة الإ�سمنت .فاال�ستثمار الهائل في البنية التحتية الذي ت�شهده المملكة ي�شجع على جذب اال�ستثمارات للتو�سع في
الطاقة الإنتاجية القائمة والمتوقعة من جانب منتجي الإ�سمنت.
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 2قيود التصدير

3

و�صلت مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة  85.000طن ًا حتى �شهر �أكتوبر 2008م مقابل  335.000طن ًا في ال�شهر ذاته من عام 2007م .وقد تمكنت �شركتان اثنتان فقط من ت�صدير
الإ�سمنت في �شهر �أكتوبر من عام 2008م (هما �إ�سمنت ال�شمالية و�إ�سمنت ال�شرقية) مقابل خم�س �شركات م�صدرة في �شهر �أكتوبر 2007م .وقد انخف�ضت ال�صادرات ب�سبب فر�ض قيود
من وزارة التجارة على مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة منذ �شهر يونيو 2008م .وكانت البحرين وجهة الت�صدير الوحيدة التي �سمح بت�صدير ح�صة خا�صة �إليها مقدارها  25.000طن ًا
من الإ�سمنت في الأ�سبوع.
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2الخالصة

4

ا�ستجابة للموجات الكبيرة من �أعمال البناء الجارية ،عمدت �شركات اال�سمنت الثماني العاملة في المملكة �إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية في وقت وجدت فيه �شركات جديدة في دخول
�صناعة اال�سمنت فر�صة مربحة .ونتيجة لذلك ،تم منح  37رخ�صة �صناعية ل�شركات جديدة� ،سبعة منها ح�صلت من ال�سلطات المخت�صة على امتيازات للتنقيب عن المواد الخام ،وبد�أت
خم�س من تلك ال�شركات ال�سبع �إنتاجها هذا العام مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية �إلى  44.8مليون طن بحلول عام 2010م ،ومن المقرر �أن ت�صل الطاقة الق�صوى �إلى  54مليون طن.
وفي �سوق اال�سمنت في المملكة ،هناك نحو  ٪65من �إجمالي مبيعات الأ�سمنت تن�ش�أ من الطلب الأ�سا�سي الناجم عن �أعمال البناء العادية ،ال�سكنية وغير ال�سكنية .وفي حين �أن
�صادرات الإ�سمنت ت�ستوعب حوالي  ٪10من �إجمالي مبيعات اال�سمنت ،ف�إن الن�سبة المتبقية البالغة  ٪25تن�ش�أ عن موجات م�شاريع البناء التي ينفذها كال القطاعين العام والخا�ص.
وعند االنتهاء من هذه الم�شاريع ،ما هو متوقع �أن يكون حوالي عام 2015م ،هناك مخاوف على نطاق وا�سع في �أو�ساط المحللين �إزاء زيادة الطاقة الإنتاجية عن الم�ستوى الدائم للطلب
المحلي وال�صادرات .وبالتالي ،بالن�سبة لل�سوق المحلية ،يبدو �أن فرط الطاقة كاحتمالية حقيقية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ت�أجيج المناف�سة بين منتجي اال�سمنت المحليين ودفع الأ�سعار �إلى
االنخفا�ض.
ومع ذلك ،ف�إن منتجي اال�سمنت في المملكة يتمتعون بهوام�ش ربح جيدة بف�ضل التكلفة المنخف�ضة للطاقة الكهربائية واالرتفاع القوي في الطلب والحماية من المناف�سة الخارجية من
خالل زيادة الر�سوم الجمركية على الواردات.

 3درا�سة ال�سوق من �إعداد �إيرن�ست �آند يونغ
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3الشركة
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3لمحة عامة عن الشركة

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت الجوف ك�شركة م�ساهمة �سعودية بموجب �سجل تجاري رقم ( )1010225259بتاريخ 1427/11/1هـ (الموافق 2006/11/22م) ،وبموجب القرار الوزاري رقم
( )1870بتاريخ 1427/7/11هـ (الموافق 2006/8/6م) .وح�صلت ال�شركة على الترخي�ص ال�صناعي من وزارة التجارة وال�صناعة برقم �/25ص بتاريخ 1426/01/11هـ (الموافق
2005/02/20م) والمعدل بالترخي�ص رقم �/716ص بتاريخ 1430/11/08هـ (الموافق 2009/10/27م) .وبر�أ�س مال قدره ( )1.021.000.000مليار وواحد وع�شرون مليون ريال
�سعودي ،مق�سم �إلى ( )102.100.000مائة واثنين مليون ومائة �ألف �سهم عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،و�ستقوم ال�شركة برفع ر�أ�س مالها بمبلغ
( )279.000.000مائتين وت�سعة و�سبعين مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )27.900.000سبعة وع�شرين مليون وت�سعمائة �ألف �سهم جديد عن طريق طرح �أ�سهم زيادة ر�أ�س المال
لالكتتاب العام .و�سيكون �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة بعد اكتمال الطرح ( )1.300.000.000مليار وثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )130.000.000مائة وثالثين مليون �سهم،
بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد ،و�سيكون الطرح لالكتتاب العام في �أ�سهم ال�شركة لعدد ( )65.000.000خم�سة و�ستون مليون �سهم تمثل بمجملها  %50من ر�أ�س
مال ال�شركة (بعد الزيادة) ،وتتخذ ال�شركة مدينة الريا�ض مقر ًا رئي�س ًا لإدارتها� ،أما م�صنعها فيقع بمدينة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية.
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3أهم التطورات منذ تأسيس شركة إسمنت الجوف

2005/02م

ح�صول ال�شركة على الترخي�ص ال�صناعي من وزارة التجارة وال�صناعة.

2006/08م

�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة با�سم "�شركة �إ�سمنت الجوف" .

2006/11م

ح�صلت ال�شركة على �شهادة الموافقة البيئية من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة.

2006/12م

توقيع اتفاقية مع المقاول الرئي�سي (�شركة التعفف  )STSلإن�شاء الم�صنع والوحدات ال�سكنية للم�شروع.

2007/04م

تم توقيع اتفاقية تعاون م�شترك في مجال التدريب والتوظيف مع الم�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

2007/05م

المبا�شرة ب�أعمال الإن�شاءات لم�صنع ال�شركة.

2007/07م

ح�صول ال�شركة على رخ�صة المحجر من وزارة البترول والثروة المعدنية.

2009/04م

توقيع اتفاقية ت�شغيل و�صيانة الم�صنع مع �شركة  CTIECال�صينية.

2009/04م

الح�صول على موافقة بالت�صدير من وزارة التجارة وال�صناعة بتاريخ 1430/05/18هـ ب�سعر ( )10رياالت للكي�س ت�سليم الم�صنع مع ا�ستيفاء ال�ضوابط
الأخرى للت�صدير والتي منها االحتفاظ بن�سبة ( )%10من حجم الفائ�ض كمخزون ا�ستراتيجي ،وتزويد الوزارة ب�سال�سل التزويد وتحديد الموزعين و�سعر
البيع للم�ستهلك النهائي(التقريبي) لت�سهيل عملية المتابعة.
ح�صول ال�شركة على الترخي�ص ال�صناعي المعدل من وزارة التجارة وال�صناعة.

2010/02م

بدء الإنتاج التجريبي.

2010/05م

بدء الإنتاج التجاري.

2009/10م
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3رسالة الشركة

تتج�سد ر�سالة ال�شركة في خلق القيمة لعمالئها و�شركائها وم�ساهميها والعاملين لديها مع االلتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على البيئة وتحمل م�سئولياتها االجتماعية الأخرى.
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3رؤية الشركة

تتمثل ر�ؤية ال�شركة في �أن ت�صل �إلى م�صاف ال�شركات الكبرى في مجال �إنتاج الإ�سمنت في المملكة والعالم العربي من خالل النمو الم�ستدام والأداء عالي الجودة وتكييفه ليتما�شى مع
�أحدث تقنيات �صناعة مواد البناء .
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3مصنع اإلسمنت

3 33333موقع المصنع ومميزاته
يمتاز م�صنع �شركة �إ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي ،حيث يقع على بعد ( )30كيلو متر ًا �إلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بالمنطقة ال�شمالية ،ويبعد حوالي ( )23كيلو متر ًا عن
الطريق ال�سريع (طريف – القريات) .وتكمن �أهمية الموقع في قربه من م�صادر المواد الأولية حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري ،بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق المحلية
والإقليمية.

3 33333إدارة المصنع
وقعت ال�شركة عقد ًا مدته ثالث �سنوات مع �شركة  CTIECوهي �شركة �صينية متخ�ص�صة وذلك لت�شغيل و�صيانة الم�صنع (تفا�صيل هذا العقد مبينة في الفقرة ( )4.13.6من
الق�سم � .) 6إال �أن ال�شركة ت�سعى خالل مدة العقد �إلى ت�أهيل كوادرها حتى تتمكن من ت�سلم �أعمال الت�شغيل وال�صيانة.
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3 33333ترخيص المصنع
ح�صلت ال�شركة على عدد من التراخي�ص والت�صاريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
3 3333333الترخيص الصناعي
تم �إ�صدار ترخي�ص �صناعي رقم (�/25ص) بتاريخ 1426/01/11هـ (الموافق 2005/02/20م) والمعدل بالترخي�ص رقم (�/716ص) بتاريخ 1430/11/08هـ (الموافق 2009/10/27م)
من وزارة التجارة وال�صناعة ل�شركة �إ�سمنت الجوف ،وذلك لإنتاج:
z

 )1.400.000(zمليون و�أربعمائة �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س،

z

 )350.000(zثالثمائة وخم�سون �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب.

3 3333333ترخيص محجر مواد خام
تم �إ�صدار ترخي�ص المحجر رقم (/59ق) بتاريخ 1428/07/03هـ (الموافق 2007/07/17م) من وزارة البترول والثروة المعدنية لل�شركة ال�ستغالل خام الحجر الجيري .وتبلغ م�ساحة
منطقة الرخ�صة ( 22.647كم مربع ) .وتبلغ مدة الترخي�ص ( )30ثالثين �سنة هجرية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدار الرخ�صة.

3 33333منتجات المصنع
يتوقع �أن يبلغ الإنتاج اليومي لل�شركة مع بداية الإنتاج الفعلي والتجاري حوالي ( )5.000خم�سة �آالف طن يومي ًا .وتقدر الطاقة الإنتاجية المرخ�صة والق�صوى للم�صنع والتي �ستبد�أ بها مع
بداية الإنتاج بـ ( )1.750.000مليون و�سبعمائة وخم�سين �ألف طن �سنوي ًا .و�سوف تنتج ال�شركة نوعين من الإ�سمنت بح�سب معايير الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س ،وهما:
z

zالإ�سمنت البورتالندي العادي ويمثل ( )%85من الإنتاج الإجمالي �أي ( )1.487.500طن �سنوي ًا .ي�ستخدم الإ�سمنت البورتالندي العادي لأغرا�ض البناء العامة من بناء
الجدران والأر�ضيات والأر�صفة وغيرها)،

z

zالإ�سمنت المقاوم للكبريت ويمثل ( )%15من الإنتاج الإجمالي �أي ( )262.500طن �سنوي ًا .يت�صف هذا النوع بقدرة �أكبر على مقاومة الكبريتات ،وي�ستخدم في العمليات
التي تتطلب ذلك مثل بطانات القنوات ،بالإ�ضافة �إلى الإن�شاءات الخر�سانية المعر�ضة لت�أثير الأمالح ال�شديدة وخا�صة في الأماكن التي تكون فيها المياه ذات ملوحة عالية.

3 33333المواد الخام وعملية اإلنتاج
تتكون المواد الخام الم�ستخدمة في �صناعة الإ�سمنت ب�شكل �أ�سا�سي من الحجر الجيري الذي ي�شكل  %85-%80من المواد الخام الداخلة في �صناعة الإ�سمنت� ،أما الخامات الأخرى
الداخلة في ت�صنيع الإ�سمنت (المواد الت�صحيحية والم�ضافة) فت�شمل ال�صل�صال (الطفلة) ،وخام الحديد ،و والبوك�سايت والجب�س ،وتتواجد هذه المكونات ب�شكل �أ�سا�سي في الطبيعة.
يو�ضح الجدول التالي ن�سب الخلط للمواد الداخلة في ت�صنيع كل نوع من �أنواع الإ�سمنت:

المواد الخام

الحجر الجيري
ال�صل�صال
خام الحديد
بوك�سايت
الجب�س

�إ�سمنت بورتالندي عادي
%69.75
%29.58
%0.58
%0.09
%5

�إ�سمنت مقاوم للكبريتات
%69.92
%28.37
%1.71
%0.0
%5

الم�صنع من النوع الذي يعمل بالطريقة الجافة ،وهو م�صمم لإنتاج  5.000طن من الكلنكر يومي ًا .وتتم هذه العملية على مراحل ،على النحو المبين �أدناه:
z

z

z

z

z
z
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zيتم ا�ستخراج المواد الخام ،با�ستثناء خام الحديد ،من المحاجر القريبة من الم�صنع ويتم ت�سليمها �إلى الم�صنع .بعد ذلك يتم طحن جميع المواد الخام بنعومة  80ملم
وتنقل �آلي ًا �إلى حقول تخزين المواد الخام المخ�ص�صة لذلك.
zيتم نقل المواد الخام من حقول التخزين �إلى خزانات الخلط  .ومنها يتم معايرتها على حزام نقل لتنقل �إلى ق�سم طاحونة المواد الخام ،الذي يت�ألف من طاحونة مواد
خام ر�أ�سية ( بطاقة �إنتاجية  450طن في ال�ساعة) .ثم تنقل المواد الناتجة �إلى خزان المواد الخام (ب�سعة  20.000طن) حيث ت�ستكمل هناك عملية التجان�س.
zثم تنقل الوجبة الخام �إلى الق�سم العلوي من برج الت�سخين الم�سبق /المبادل الحراري ،حيث تمر بقوة الجاذبية عبر منظومة من الفرازات المخروطية تت�ألف من خم�س
مراحل قبل �أن تدخل �إلى وحدة التحمي�ص �أو الفرن الدوار الم�سبق للمواد الخام .وتتوا�صل عملية ت�سخين المواد الخام قبل �صبها في الفرن الدوار الذي قطره  4.8متر
وطوله  72متر ًا وحرارته الداخلية حوالي  1600درجة مئوية.
zعند دخول وجبة المواد الخام �إلى الفرن تمر بعدة مراحل كيمائية داخل الفرن تمر خاللها بمرحلة ال�سيولة قبل �أن تبد�أ مرحلة التبريد �أثناء مرورها في الفرن �إلى �أن
ت�شكل في نهاية المطاف مادة الكلنكر قبل تفريغها من الفرن �إلى وحدة تبريد الكلنكر.
zثم تقوم وحدة تبريد الكلنكر بتبريد مادة الكلنكر �إلى حوالي  120درجة مئوية ،قبل طحن المنتج وتحويله �إلى خزان الكلنكر التي تبلغ �سعته  50.000طن .
zبعد ذلك يتم نقل الكلنكر من خزان الكلنكر �إلى طاحونة اال�سمنت بعد خلطه بالجب�س بن�سبه تقريبيه من  %6- 5علم ًا �أن طاحونة اال�سمنت الواحدة ( القادرة على طحن
 150طن ًا في ال�ساعة الواحدة)

z

zثم ينقل الإ�سمنت المنتج من الطاحونة على مجاري هوائية و نواقل دالئية �إلى �أربعة �صوامع تخزين (�سعة كل منها  10.000طن مربع) ،حيث يتم نقلها �آلي ًا �إما �إلى
محطات التحميل ال�سائب �أو �إلى وحدات التعبئة الآلية ،الذي يت�ألف من �أربع �آالت تعبئة كل منها مجهز بعدد  8فتحات تعبئة،وكل منها قادر على تعبئة وتغليف  120طن ًا
في ال�ساعة من اال�سمنت المكي�س (تبلغ حمولة الكي�س الواحد  50كيلو جرام).

3 33333الوحدات المساندة:
z

zالت�شغيل وال�صيانة

تعاقدت ال�شركة مع �شركة  CTIECال�صينية المتخ�ص�صة في ت�شغيل و�صيانة م�صانع الإ�سمنت .تفا�صيل هذا العقد مبينة في الفقرة ( )4-13-6من الق�سم . 6
z

zالموارد الب�شرية

ت�سعى ال�شركة �إلى ا�ستقطاب المدراء من �أ�صحاب الخبرات والموظفين الم�ؤهلين واالحتفاظ بهم  .ويبلغ عدد الموظفين في ال�شركة ( )45موظف ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة ،منهم ()37
�سعودي ًا يمثلون ما ن�سبته ( )%82.22من �إجمالي عدد الموظفين بال�شركة .ي�ضاف �إلى ذلك �أن ب�إمكان ال�شركة اال�ستفادة من خدمات ( )165موظف ًا من خالل عالقتها مع �شركة CTIEC
التي تقوم بتزويد ال�شركة بالعاملين بموجب عقد الت�شغيل وال�صيانة الم�شار �إليه �أعاله .وهناك برنامج لخف�ض عدد العاملين من �شركة  CTIECوا�ستبدالهم بموظفي ال�شركة .و�ستتم
عملية �إحالل موظفي ال�شركة محل موظفي ال�شركة ال�صينية قبل ثالثة �شهور من مغادرة موظفي �شركة  CTIECلتمكين موظفي ال�شركة من الح�صول على التدريب الالزم.
z

zتقنية المعلومات

�أعدت �إدارة تقنية المعلومات في ال�شركة خطة ا�ستراتيجية لتلبية احتياجات ال�شركة من تقنية المعلومات على المدى الطويل وتطويع �أحدث النظم والتقنيات لتحقيق هذا الغر�ض .كما
وقعت ال�شركة عقد ًا مع �إحدى ال�شركات الكبرى المتخ�ص�صة في تطبيق الأنظمة لتطبيق نظام ( )ERP SYSTEMمن �شركة �أوراكل ( )Oracleب�شكل تدريجي يتالءم مع مراحل
تطوير ال�شركة.

3 33333البحث والتطوير
نظر ًا لحداثة ال�شركة ،ف�إن الق�سم الخا�ص بالأبحاث والتطوير لم يزاول ن�شاطه بعد� .إال �أن ال�شركة تخطط لإن�شاء ق�سم متطور للأبحاث والتطوير لمواكبة �أحدث التطورات في هذا القطاع
من ال�صناعة ولتح�سين �إنتاجيتها وجودة عملها ب�شكل م�ستمر.

3 33333مراقبة الجودة
تولي �إدارة ال�شركة اهتمام ًا كبير ًا بتطبيق �أف�ضل معايير الجودة لمنتجاتها من الإ�سمنت خالل مراحل الإنتاج المختلفة وحتى و�صولها للم�ستهلك .وت�ستخدم في ذلك �أجهزة الرقابة
والقيا�س الحديثة التي ُتمكن من الح�صول على نتائج دقيقة وفورية ،وذلك ل�ضمان �إنتاج �إ�سمنت متميز ذو جودة عالية ُيلبي حاجة الم�ستهلك.
ولتحقيق هذا الغر�ض ،عينت ال�شركة موظفين م�ؤهلين في مراقبة الجودة و�أن�ش�أت مختبر ًا كامل التجهيز لمراقبة الجودة.

3 33333احتياطات األمن والسالمة
تولي �إدارة ال�شركة �أهمية خا�صة للم�سائل المتعلقة بالأمن وال�سالمة في جميع �أن�شطة عملها .وتلتزم ب�أعلى المعايير وب�سيا�سة �صارمة في هذا الخ�صو�ص ،وذلك من خالل:
z

zمراعاة الإر�شادات الحكومية المقررة �أثناء عملية الحفر ال�ستخراج المواد الخام وا�ستخدام �أدوات الوقاية ال�شخ�صية المنا�سبة.

z

�zإلزام العاملين داخل م�صنع الإ�سمنت با�ستخدام الكمامات والقفازات بالإ�ضافة �إلى العمل على تح�سين ال�صحة المهنية للعاملين.

z

zوجود فتحات تهوية جيدة ومراوح �شفط مزودة بمنقيات للهواء.

z

zالتقليل من تراكم المخلفات ومن ثم التخل�ص منها بطريقة �آمنة و�سليمة.

z

zالعمل بمقت�ضى قوانين ال�صحة وال�سالمة ومراقبة الو�ضع ال�صحي للعاملين و�إجراء فحو�صات دورية لهم و�أخذ االحتياطات الالزمة لذلك.

z

zوجود طبيب في الم�صنع للتعامل مع حاالت الطوارئ التي قد تن�ش�أ عن �إ�صابات العمل وت�ستدعي �إ�سعافات �أولية �سريعة.

3 3-3333المسؤولية االجتماعية
تبنت ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها �سيا�سة الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ،و�شاركت في عدد من المنا�سبات االجتماعية والخيرية ،مثل رعايتها لمهرجان الزيتون الثاني بالجوف و دعمها لم�ؤ�س�سة
�سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود الخيرية و تكريم طالب ق�سم الهند�سة الكيميائية بجامعة الملك �سعود وغير ذلك ،كما ح�صلت على �شهادة بيئية من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة .كما وقعت اتفاقية للتعاون الم�شترك في مجال التدريب والتوظيف مع الم�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
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3استراتيجية الشركة

33333

3استراتيجية العمل

تهدف �شركة �إ�سمنت الجوف �إلى �أن ت�صبح من ال�شركات الرائدة في �إنتاج الإ�سمنت في المملكة والمنطقة من خالل تبني اال�ستراتيجيات التالية:
z

zاال�ستفادة من المميزات المتوفرة لل�صناعة في المملكة والمتمثلة في انخفا�ض تكلفة المواد الخام والطاقة.

z

zتطوير عالقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من التكاليف الت�شغيلية (قطع الغيار الإ�ستراتيجية ،التدريب ،وغيرها) ،وكذلك مع الموزعين.

z

zاال�ستثمار في الموارد الب�شرية من خالل تدريب وتطوير العاملين لرفع �أدائهم مما ينعك�س على �أداء ال�شركة الإجمالي ،مع التركيز على زيادة ن�سبة العاملين ال�سعوديين ورفع ن�سبة
توطين الوظائف (ال�سعودة) في ال�شركة ب�شكل م�ستمر.

z

zالعمل على زيادة جودة المنتجات ب�شكل م�ستمر وذلك من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق �أف�ضل المعايير العالمية في الإنتاج.

z

zالتو�سع في الطاقة الإنتاجية من خالل تح�سين عملية الإنتاج ليتم على الوجه الأمثل ،وتحقيق �أف�ضل مزيج من المنتجات ورفع �ساعات الت�شغيل والتخل�ص من حاالت التكد�س والأزمات
التي تواجهها عمليات الت�شغيل.

3 33333استراتيجية البيع والتسويق
3 3333333التسويق
ت�سعى ال�شركة لبناء عالقات طويلة الأجل مع عمالئها وموزعيها المعتمدين والمحافظة على تلك العالقة من خالل تزويدهم دائم ًا بمنتجات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتتعدى
تطلعاتهم.
وفي البداية ،تعتزم ال�شركة ا�ستهداف الأ�سواق المحلية والإقليمية بدعم من فريق الت�سويق والمبيعات الم�ؤهل ت�أهي ًال عالي ًا والذي ي�سعى لتعزيز العالقات التجارية لل�شركة ،وفي الوقت
ذاته تعزيز العالمة التجارية لل�شركة مع عمالئها.
كما تعتزم ال�شركة توفير خدمات التو�صيل والنقل لعمالئها من خالل الح�صول على �أ�سطول من ال�شاحنات لنقل المنتجات المكي�سة وال�سائبة .وال�شركة الآن في مرحلة تنفيذ مختلف
الخطط لتحقيق قيمة م�ضافة لعمالئها ،بما في ذلك ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم التو�صيل والفوترة الإلكترونية للحد من فترة االنتظار.

3 33333خدمة العمالء
تعتزم ال�شركة �إن�شاء ق�سم لخدمة العمالء يديره �أ�شخا�ص لديهم الخبرة التقنية والمهنية لتقديم الم�شورة للعمالء في جميع الأمور المتعلقة با�ستخدام المنتج وموا�صفاته.

3 33333سوق التصدير
مع ح�صول ال�شركة على الموافقة المطلوبة لت�صدير منتجاتها من وزارة التجارة وال�صناعة بتاريخ 1430/05/18هـ وذلك ب�سعر ( )10رياالت للكي�س ت�سليم الم�صنع مع ا�ستيفاء ال�ضوابط
الأخرى للت�صدير ف�إنها تعمل على و�ضع �إ�ستراتيجية طويلة الأجل ال�ستغالل �إمكانات الأ�سواق الإقليمية ،وت�ستهدف حالي ًا دخول �أ�سواق دول الأردن والعراق والكويت كمرحلة �أولى.

3 33333استراتيجية االستثمار
كجزء من الأن�شطة التجارية لل�شركة ،فقد �سعت �إدارة ال�شركة لال�ستفادة من فائ�ض الأموال لديها وا�ستثمارها في ا�ستثمارات تعود بعوائد على ال�شركة ،و�صدر قرار مجل�س الإدارة رقم
( )5بتاريخ 2007/5/5م بالموافقة على دخول ال�شركة ك�شريك م�ؤ�س�س في �شركة ال�شرقية ال�صناعية بعدد (� )4.000.000سهم بقيمة ا�سمية ( )10رياالت لل�سهم وب�إجمالي قدره
( )40.000.000ريال �سعودي ،كذلك بالموافقة على دفع م�صاريف التطوير بمبلغ ( )1.5ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة قدرها ( )6.000.000ريال �سعودي .و�شركة ال�شرقية ال�صناعية
هي �شركه م�ساهمة �سعودية مقفلة بر�أ�س مال قدره �أربعمائة مليون ( )400ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )40مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم ،وحا�صلة على ترخي�ص
�صناعي لإنتاج الألياف الزجاجية ب�أنواعها المختلفة بهدف تغطية احتياجات ال�سوق المحلي والإقليمي المتزايد .وت�سعى ال�شركة �إلى �إن�شاء �أكبر م�صانع المواد الأولية ل�صناعات الألياف
الزجاجية المتكاملة ( )E-CRفي ال�شرق الأو�سط بطاقة �إنتاجية قدرها � 45ألف طن �سنوي ًا قابلة للتو�سع حتى � 60ألف طن �سنوي ًا .با�ستخدام �أحدث التقنيات التي �أثبتت جدواها اقت�صادي ًا
وفني ًا .وذلك في مدينة الجبيل ال�صناعية.
وقد بد�أ �إن�شاء الم�صنع الخا�ص بال�شركة في 2008/12/15م ،ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج في الربع الأول من عام  2011م .ويقع الم�صنع على م�ساحة (� )67.500سبعة و�ستون �ألف وخم�سمائة
متر مربع .وح�صلت ال�شركة على جميع التراخي�ص والموافقات المتعلقة بتخ�صي�ص الطاقة الكهربائية الالزمة للم�صنع من �شركة الكهرباء وتخ�صي�ص الغاز المطلوب لت�شغيل الأفران من
�شركة �أرامكو ال�سعودية� ،إ�ضافة �إلى الأوك�سجين الذي �سي�سهم في رفع الإنتاجية للأفران من �شركة �سابك .كما ح�صلت ال�شركة م�ؤخر ًا على قر�ض �صناعي من �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي بقيمة  200مليون ريال �سعودي.
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وفيما يلي هيكل ملكية ال�شركة :

عدد الأ�سهم

�إ�سم الم�ساهم
�شركة �أ�صل ال�صناعة
�شركة تنفيذ المرافق
�شركة �إ�سمنت الجوف
�شركة الخليج لإدارة وتطوير الم�شاريع
�شركة البابطين القاب�ضة لال�ستثمار
�شركة عثمان بن حامد الغامدي و�أوالده
عبداهلل بن عبداللطيف بن عبداهلل الملحم
الأمير /في�صل بن �سعود بن عبداهلل الفي�صل
الأميرة /منيرة بنت عبدالعزيز بن جلوي
�شركة الهبدان للتجارة
زيد بن �سلطان بن محمد الح�سين
�شركاء �آخرون (العدد )8
المجموع

20.400.000
4.290.000
4.000.000
2.680.000
2.000.000
1.500.000
1.020.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
1.110.000
40.000.000

ن�سبة الم�شاركة
%51
%10.725
%10
%6.7
%5
%3.75
%2.55
%2.5
%2.5
%1.25
%1.25
%2.775
%100

وال ت�ستثمر ال�شركة في �أي �شركات �أخرى غير �شركة ال�شرقية ال�صناعية حتى الآن ،و�إن كانت ت�سعى دائم ًا �إلى ا�ستغالل �أي فر�ص ا�ستثمارية تخدم �أهدافها و�سيا�ساتها.

333

3المزايا التنافسية

3 33333الموقع الجغرافي والقرب من المحجر واألسواق :
يمتاز م�صنع �شرك ـ ــة �إ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي ،حيث يقع على بعد ( )30كيلو متر ًا �إلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بالمنطقة ال�شمالية ،ويبعد حوالي ( )23كيلو متر ًا عن
الطريق ال�سريع (طريف – القريات) .وتكمن �أهمية الموقع في قربه من م�صادر المواد الأولية حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري ،بالإ�ضافة �إلى قربه من الأ�سواق المحلية
الرئي�سية في المملكة ،كذلك يمتاز موقع الم�صنع بقربه من موانئ الت�صدير للدول المجاورة كدولة العراق مث ًال والتي من المتوقع �أن تحتاج �إلى كميات كبيرة من الإ�سمنت في عملية
�إعادة الإعمار.

3 33333إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة
عال من الكفاءة المهنية والخبرة الطويلة في �إدارة وت�شغيل �شركات الإ�سمنت الكبرى.
تتمتع ال�شركة بوجود فريق �إدارة على م�ستوى ٍ

3 33333توفر المواد الخام
ح�صلت ال�شركة على رخ�صة ال�ستغالل خام الحجر الجيري وهو المادة الخام الأ�سا�سية ل�صناعة الإ�سمنت من المحجر الواقع جنوب مدينة طريف في محافظة طريف التابعة لمنطقة
الحدود ال�شمالية ،وتبلغ مدة الرخ�صة ثالثين (� )30سنة هجرية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدورها.
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3التراخيص الحكومية

ح�صلت ال�شركة على التراخي�ص المعتمدة لمزاولة �أن�شطتها التجارية ،وهي كما يلي:
وزارة التجارة وال�صناعة

م�صنع �إ�سمنت الجوف بمدينة طريف – منطقة الحدود ال�شمالية

الرقم

التاريخ

الجهة الم�صدرة

�/25ص المعدل بالترخي�ص /716ق

 1430/01/11و 1430/11/8

وزارة البترول والثروة المعدنية

محجر مواد خام بمدينة طريف – منطقة الحدود ال�شمالية

/59ق

1428/7/3هـ

333

الترخي�ص

3التطلعات المستقبلية

بعد انتهاء عملية بناء الم�صنع في موقعه بمدينة طريف ،وانتهاء ما ن�سبته  %90من عملية الت�شغيل التجريبي للم�صنع بطاقة و�صلت �إلى  %60من القدرة الإنتاجية وذلك بتاريخ  15مار�س
2010م ،ف�إن �إدارة ال�شركة تعمل على ت�أكيد الجودة والو�صول �إلى الطاقة الق�صوى للإنتاج خالل �شهر واحد من هذا التاريخ.
وحيث �أن ال�شركة قد بد�أت للتو بالإنتاج التجاري ف�إنه ال يوجد �أي تغير في توجه �أعمالها منذ تاريخ �آخر قوائم مالية .
وتهدف �إدارة ال�شركة �إلى ا�ستغالل الفر�ص المتاحة بقدر الإمكان� ،سوا ًء على الم�ستوى المحلي �أو الخارجي لبناء عالمة تجارية قوية ت�ستطيع من خاللها مناف�سة ال�شركات القائمة وتحقيق
�أعلى عائد لم�ساهميها.
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4

4الهيكل التنظيمي وجهاز اإلدارة للشركة

444

4الهيكل التنظيمي للشركة
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4أعضاء مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة حالي ًا مجل�س �إدارة يت�ألف من �سبعة �أع�ضاء وهم كما يلي:

اال�سم

المركز

الجن�سية

العمر

مدى اال�ستقاللية

�سمو الأمير  /خالد بن فهد بن خالد

رئي�س مجل�س الإدارة

�سعودي

69

غير م�ستقل

�سعد �صنيتان ع�شري بن هديب

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�سعودي

37

غير م�ستقل

حمزة بهي الدين الخولي

ع�ضو مجل�س الإدارة

�سعودي

66

م�ستقل

عبدالإله محمد كعكي

ع�ضو مجل�س الإدارة

�سعودي

59

غير م�ستقل

خالد �سنيد ال�سنيد

ع�ضو مجل�س الإدارة

�سعودي

47

م�ستقل

ع�شري �سعد مزعل الع�شري

ع�ضو مجل�س الإدارة

�سعودي

38

غير م�ستقل

محمد بن �سعيد العطية

ع�ضو مجل�س الإدارة

�سعودي

48

م�ستقل

�أحمد بن عبد العزيز بن �إبراهيم اليحيي

�سكرتير مجل�س الإدارة

�سعودي

55

---

444
44444

4لمحة عن مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس
			
4سمو األمير /خالد بن فهد بن خالد

رئيس مجلس اإلدارة

حا�صل على درجة البكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات المتحدة الأمريكية عام 1386هـ .وقد �شغل عدة منا�صب ر�سمية ،وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س مجل�س
�إدارة �شركة �إ�سمنت الجوف ورئي�س مجل�س �إدارة مجموعة ك�سب المالية ،بالإ�ضافة �إلى ع�ضويته في م�ؤ�س�سة الملك في�صل الخيرية.

		
4 44444السيد /سعد صنيتان عشري بن هديب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

(حا�صل على تعليم خا�ص/اليحمل م�ؤهل علمي) وهو رجل �أعمال وي�شغل من�صب رئي�س مجل�س الإدارة في عدد من ال�شركات في المملكة مثل �شركة الأعمال التطويرية المحدودة و�شركة
خدمات البيئة المحدودة ،و�شركة دانة الخير ،بالإ�ضافة �إلى ع�ضوية مجل�س الإدارة في مجموعة ك�سب المالية.
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

			
4 44444الدكتور /حمزة بهي الدين الخولي

حا�صل على درجة البكالوريو�س في ال�صيدلة من جامعة الملك �سعود عام 1966م .وي�شغل حالي ًا رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب ل�شركة فن المعمار العربية ال�سعودية لل�صيانة
المحدودة وال�شركة العربية الأولى للتنمية واال�ستثمار في جمهورية م�صر العربية .وهو �أي�ض ًا ع�ضو في مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للخدمات الجوية (نا�س) و�شركة االت�صاالت المتكاملة.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

			
4 44444السيد /عبد اإلله محمد كعكي

حا�صل على درجة البكالوريو�س في االقت�صاد والعلوم التجارية من جامعة الواليات المتحدة العالمية بكاليفورنيا عام 1975م  ،وير�أ�س العديد من مجال�س �إدارة ال�شركات بما في ذلك
ال�شركة ال�سعودية الدولية للتجارة والت�سويق المحدودة ،و�شركة خدمات طائرات الهليكوبتر ،و�شركات طنطا للكتان و نفط و دينا العربية المحدودة ،والنوبارية لإنتاج البذور والنيل
لال�ستثمار وال�سياحة والتطوير العقاري في جمهورية م�صر العربية .وهو �أي�ض ًا ع�ضو في مجل�س �إدارة البنك ال�سعودي في البحرين ،و�شركتي ال�سعودية لال�ستثمارات العربية و الكتو في
جمهورية م�صر العربية.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

4 44444السيد /خالد سنيد السنيد			

حا�صل على درجة البكالوريو�س في القانون من جامعة الملك �سعود عام 1987م ،ودبلوم الدرا�سات العليا في القانون الدولي من جامعة الإ�سكندرية عام 1999م .وقد عمل محامي ًا في
المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة .وهو �شريك م�ؤ�س�س ل�شركة خالد ال�سنيد وطالل الأحمدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،و�شريك م�ؤ�س�س في كل من �شركة الريا�ض للتكييف
والمقاوالت وال�شركة العربية ال�ستراتيجيات العمل و�شبكة المحامين العرب.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

		
4 44444السيد /عشري سعد مزعل العشري

حا�صل على درجة البكالوريو�س في العلوم الإدارية من جامعة الملك �سعود عام 1414هـ .ولديه خبرة في مجال التمويل واال�ست�شارات المالية من خالل عمله بمكتب الرا�شد محا�سبون
قانونيون بالإ�ضافة �إلى ع�ضويته في مجل�س �إدارة عدد من ال�شركات منها مجموعة ك�سب المالية و�شركة الأعمال التطويرية المحدودة و �شركة تنفيذ المرافق.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

			
4 44444السيد /محمد بن سعيد العطية

حا�صل على درجة البكالوريو�س في الزراعة من جامعة الملك �سعود بالريا�ض عام 1402هـ و�أخرى في القانون من جامعة الإمام محمد بن �سعود عام 1427هـ ،بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على
عدد من الدورات التدريبية ،وقد �شغل العديد من المنا�صب الإدارية في عدد من ال�شركات بالمملكة مثل �شركة تداول و البيان الجديد لل�سيارات و م�صنع المو�سى للإ�سمنت ،بالإ�ضافة
�إلى ع�ضويته في مجل�س �إدارة �شركة الجوف الزراعية.

سكرتير مجلس اإلدارة

		
4 44444السيد /أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى

حا�صل على بكالوريو�س الإدارة من جامعة الملك �سعود عام 1398هـ ،وح�صل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة داخل وخارج المملكة ،و�شغل العديد من الوظائف الإدارية
الحكومية في وزارة المالية واالقت�صاد ثم مجل�س ال�شورى ،وتقلد خاللها العديد من المنا�صب.

444

4اإلدارة العليا

يتكون فريق الإدارة العليا بال�شركة من عدد من الأع�ضاء المهنيين من حملة الدرجات التعليمية العليا والذين يتمتعون بخبرات متميزة ،ويتحلون بم�ستوى رفيع من المهارة في مجال تطبيق
تقنيات الإدارة الدولية ،بالإ�ضافة �إلى معرفتهم الجيدة بالأ�سواق المحلية والدولية .وتت�ألف الإدارة التنفيذية العليا من:

اال�سم

د .فهد بن محمد الهبدان
�سامي �أحمد ع�شقي
مهند�س� /سالم بن حمود الرو�ضان
�سيد عبد اللطيف �سيد �أحمد
�أحمد �إبراهيم العجلة
مهند�س /ب�سيم ميهوب عبد العظيم
في�صل محمد العاني
مهند�س� /سعد علي الغامدي
محمد عر�سان �أبوالهيجاء

الم�ؤهل العلمي

دكتوراه
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
ماج�ستير
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س

444

4السير الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا

44444

				
4د .فهد بن محمد الهبدان

المن�صب

المدير العام
مدير الموارد الب�شرية
مدير الم�شروع
الم�ست�شار المالي
المراجع الداخلي
مدير تقنية المعلومات
م�ست�شار الم�شتريات والعقود
من�سق الم�شاريع
مدير الت�سويق

�سنوات الخبرة
15
25
18
38
27
19
27
12
26

الجن�سية

�سعودي
�سعودي
�سعودي
م�صري
فل�سطيني
م�صري
�سوري
�سعودي
�أردني

ال�سن

55
51
53
62
53
44
53
40
51

المدير العام

حا�صل على درجة الدكتوراه في الهند�سة الكيميائية من جامعة والية �أوكالهوما �ستيل ووتر بالواليات المتحدة الأمريكية عام 1983م .وهو �أ�ستاذ م�شارك في جامعة الملك �سعود .ويتمتع
بخبرة وا�سعة في مجال �إدارة الم�شاريع ال�صناعية .كما �أنه ع�ضو م�ؤ�س�س ونائب رئي�س الجمعية ال�سعودية لأ�صحاب الإعاقات ال�سمعية .وع�ضو في العديد من الجمعيات العلمية في مجال
الهند�سة.
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4 44444سامي أحمد عشقي

مدير الموارد البشرية

حا�صل على درجة البكالوريو�س في �إدارة ال�سالمة من جامعة كوج�سويل بولي التقنية (� -)Cogswill Poly Technicalسان فران�س�سكو ،كاليفورنيا عام 1984م ،وحا�صل على �شهادة
الموارد الب�شرية المعتمدة ( ،)CPHRوله خبرة وا�سعة في مجال �إدارة الموارد الب�شرية ت�صل �إلى  25عام ًا من خالل عمله لدى عدد كبير من ال�شركات الكبيرة منها �شركات �إ�سمنت.

4 44444م .سالم بن حمود الروضان		

مدير المشروع

حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة ال�صناعية ،ودرجة الماج�ستير في القيادة الإدارية من جامعة ميت�شجان بالواليات المتحدة الأمريكية عام 1990م .وعمل في القطاع الخا�ص
في العديد من المجاالت و�أ�سندت له �إدارة م�شاريع مختلفة مثل م�شروع مطار الجبيل و�شغل من�صب مدير عام �شركة الب�سام للمعدات البترولية ،وهي �شركة متخ�ص�صة في ا�ستيراد
المعدات البترولية من �أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية .كما �شغل من�صب مدير تنفيذي لدى المجموعة الدولية و�شركة الإدارة والت�شغيل الطبية.

		
4 44444سيد عبد اللطيف سيد أحمد

المستشار المالي

حا�صل على درجة البكالوريو�س في العلوم المالية والتجارية عام 1985م ودبلوم الدرا�سات العليا في محا�سبة التكاليف عام 1986م من كلية التجارة بجامعة عين �شم�س بجمهورية م�صر
العربية .ويتمتع بخبرة طويلة تمتد �إلى � 26سنة من العمل لدى عدد من �شركات الإ�سمنت بالمملكة وبجمهورية م�صر العربية .كما �شغل من�صب مدير ال�ش�ؤون المالية لمدة 12عام ًا.

			
4 44444أحمد إبراهيم العجلة

المراجع الداخلي

حا�صل على درجة البكالوريو�س في المحا�سبة من جامعة الزقازيق بجمهورية م�صر العربية عام 1979م .وهو ع�ضو في الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ولديه خبرة وا�سعة في مجال
المراجعة الداخلية للح�سابات من خالل العمل لدى عدد من ال�شركات في المملكة ،بالإ�ضافة �إلى عمله في عدد من مكاتب المحا�سبة فترة تزيد عن  20عام ًا.

4 44444بسيم ميهوب عبد العظيم		

مدير تقنية المعلومات

حا�صل على درجة البكالوريو�س من كلية التجارة في جامعة القاهرة عام 1986م ،ودرجة الماج�ستير في نظم المعلومات التطبيقية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية
م�صر العربية عام 2008م .وهو معتمد مهني ًا من قبل هيئة كومبتيا ( )CompTIAفي المملكة المتحدة في مجالي الأجهزة والبرمجيات ومجاز �أي�ضا من قبل  IC3في الواليات المتحدة
الأمريكية .وحا�صل على دبلوم في ال�شبكات وال�صيانة ،ومعتمد من قبل مايكرو�سوفت و �إدارة لغة التعليمات (�أوراكل  .)SQL -عمل في من�صب مدير تقنية المعلومات في نادي ال�سيارات
ال�سعودي وم�س�ؤول تكنولوجيا المعلومات في بنك التنمية في جمهورية م�صر العربية ،ومبرمج ومحلل نظم حا�سب �آلي في ال�شركة ال�سعودية للنقل الجماعي (.)SAPTCO

			
4 44444فيصل محمد العاني

مستشار المشتريات والعقود

حا�صل على درجة البكالوريو�س في القانون من جامعة دم�شق عام 1980م .ولديه خبرة جيدة كم�ست�شار م�شتريات وعقود من خالل عمله لمدة تزيد عن  27عام ًا لدى عدد من ال�شركات
الكبرى ك�شركة  Star Marketبالواليات المتحدة و�شركة  Advanced Marketing Alkadianوال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو) و�شركة الأعمال التطويرية.

		
4 44444سعد بن علي بن حسن الغامدي

منسق المشاريع

حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الجيولوجية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1995م ،وعمل مهند�س ًا للجودة في �إدارة الإنتاج في ال�شركة العربية للإ�سمنت خالل
الفترة من  1996وحتى 2000م .كما عمل مدير ًا تنفيذي ًا للم�شاريع في م�صنع بنكام ( )Bankamللحديد ومقاوالت الديكور خالل الفترة من  2000وحتى 2003م ،و�شغل من�صب م�ساعد
مدير الم�شاريع في �شركة �إ�سمنت الريا�ض ومن�صب المدير الفني في الفترة من � 2004إلى 2008م.

			
4 44444محمد عرسان أبوالهيجاء

مدير التسويق

حا�صل على درجة البكالوريو�س في العلوم الإدارية من جامعة اليرموك – المملكة الأردنية الها�شمية في عام 1983م كما �أنه قد ح�صل على عدد من الدورات المهنية ويتمتع بخبرة
كبيرة في مجال المبيعات والت�سويق تمتد �إلى � 26سنة من خالل عمله لدى �شركة �إ�سمنت ال�شمال و�شركة �إ�سمنت الق�صيم و�شركة ر�أ�س الخيمة للإ�سمنت الأبي�ض و�شركة م�شاعل الخليج
للإلكترونيات و�شركة النهل للحا�سب الآلي و�شركة �أنظمة الحا�سب الدولية.

444

4حوكمة الشركة

تطبق ال�شركة الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية  ،والتي تحدد المعايير التي تنظم حوكمة ال�شركات الم�ساهمة ،والتي من �أهمها ال�شفافية والم�ساواة وحقوق
الم�ساهمين في الح�صول على المعلومات التي تتعلق با�ستثماراتهم.
وتعمل ال�شركة حالي ًا على �إعداد دليل للحوكمة يتوافق مع المطلوب منها� ،أما الأحكام غير المطبقة من الئحة حوكمة ال�شركات فهي:
z

z

z
z

14

�zسيا�سات ومعايير مكتوبة ووا�ضحة للتر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة و�إقرارها من الجمعية العامة ،و�إجراءات لتعريف �أع�ضاء مجل�س الإدارة الجدد بعمل ال�شركة وخا�صة الجوانب
المالية والقانونية.
�zسيا�سات و�إجراءات مكتوبة للإف�صاح عن المعلومات الجوهرية و�إجراءاتها و�أنظمتها الإ�شرافية ،و�سيا�سات مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب الم�صالح وتعالج ق�ضايا تعر�ض
الم�صالح المحتملة.
�zسيا�سات مكتوبة للتعوي�ضات والمكاف�آت.
�zآليات لمراقبة تطبيق قواعد ال�سلوك المهني بال�شركة وال�سيا�سات التي تتعلق بالم�ساهمة االجتماعية لل�شركة.

z

zوقد قام مجل�س �إدارة ال�شركة بت�شكيل ثالث لجان هي :لجنة المراجعة ،ولجنة التر�شيحات والتعوي�ضات ،ولجنة اال�ستثمار.

لجنة المراجعة
تت�ألف لجنة المراجعة من ثالثة �أع�ضاء .وقد تم اعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة ،ومدة ع�ضويتهم ،وت�شكيل اللجنة في �أول اجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 1429/6/4هـ
(الموافق 2008/6/8م) ،وتت�ألف لجنة المراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم :

م

1
2
3

اال�سم

�سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب
خالد بن �سنيد بن عبد الرحمن ال�سنيد
ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

الو�صف

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو و�سكرتير اللجنة

الم�ؤهالت

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 12
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13

�أهم التفا�صيل الوظيفية

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 12
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13

ويوجد لدى ال�شركة ق�سم للمراجعة يتبع مبا�شرة لمجل�س الإدارة ولجنة المراجعة .وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات لجنة المراجعة ما يلي :
z
z
z
z
z
z
z
z
z

zالإ�شراف على ق�سم المراجعة الداخلية لل�شركة ل�ضمان فعاليتها في �أداء المهام الم�سندة �إليها من قبل مجل�س الإدارة.
zالمراقبة الدقيقة لنظام المراجعة الداخلي و�إعداد تقرير خطي يت�ضمن ر�أي اللجنة وتو�صياتها.
zتحليل تقارير المراجعة الداخلية ،والمتابعة وتنفيذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة.
zرفع التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة ب�ش�أن تعيين مراجعي ح�سابات ال�شركة.
zمتابعة عمل مراجعي الح�سابات والموافقة على �أي عمل خارج نطاق �أن�شطة المراجعة الم�سندة �إليهم.
zمراجعة خطة المراجعة مع مراجعي الح�سابات والتعليق عليها.
zمراجعة تعليقات مراجعي الح�سابات ب�ش�أن البيانات المالية ومتابعة ما تم �إنجازه في هذا الخ�صو�ص.
zمراجعة البيانات المالية الأولية وال�سنوية قبل رفعها �إلى مجل�س الإدارة ،و�إبداء الر�أي ورفع التو�صيات ب�ش�أنها.
zمراجعة ال�سيا�سات المحا�سبية الجاري تطبيقها و�إبداء الر�أي ورفع التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة في هذا ال�ش�أن.

وتجتمع لجنة المراجعة في العادة خم�س مرات في العام .وال يح�صل �أع�ضاء اللجنة على تعوي�ضات �إ�ضافية مقابل ع�ضويتهم في اللجنة �أو بدالت لعقد االجتماعات.
لجنة التر�شيحات والمكاف�آت
تت�ألف لجنة التر�شيحات والمكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء .وقد تم اعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة وتحديد مدة ع�ضويتهم وت�شكيل اللجنة في االجتماع الأول للجمعية العامة العادية لل�شركة
المنعقد في 1429/6/4هـ (الموافق 2008/6/8م) .وتت�ألف لجنة التر�شيحات والمكاف�آت من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم :

م

1
2
3

اال�سم

محمد بن �سعيد بن ح�سن العطية
خالد بن �سنيد بن عبد الرحمن ال�سنيد
�سعد بن �صنيتان الهديب

الو�صف

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجة

الم�ؤهالت

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 12

�أهم التفا�صيل الوظيفية

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 12

ت�شمل واجبات وم�س�ؤوليات لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ما يلي:
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z

zرفع التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة ب�ش�أن التر�شيح لع�ضوية مجل�س �إدارة ال�شركة (ال يجوز تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �أن وجهت له �أي تهمة بخيانة الأمانة).
�zإجراء مراجعة �سنوية لع�ضوية مجل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للإمكانات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س الإدارة ،بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية المنا�سبة اللتحاق �أي
�شخ�ص بع�ضوية المجل�س.
zمراجعة هيكل مجل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات ب�ش�أن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا ال�ش�أن.
zتحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح �سبل معالجتها بما يعود بالنفع على ال�شركة.
ً
ً
zالت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين في المجل�س والت�أكد من عدم وجود ت�ضارب في الم�صالح في حال كان �أحد �أع�ضاء المجل�س �أي�ضا ع�ضوا في مجل�س �إدارة
�شركة �أخرى.
�zإعداد �سيا�سة دفع التعوي�ضات والمزايا والمكاف�آت ورواتب العاملين في ال�شركة واال�ست�شاريين ،ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
zو�ضع �سيا�سات تت�صف بال�شفافية لأجور ومكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة العليا ،واعتماد المعايير القائمة على الأداء في هذا ال�ش�أن.
zو�ضع �سيا�سة للأجور ت�ضمن �أن تكون الرواتب والمكاف�آت كافية ال�ستقطاب الموظفين الم�ؤهلين واالحتفاظ بهم في ال�شركة و�أن تكون متما�شية مع الرواتب التي تدفعها ال�شركات
المماثلة في ال�سوق.
zتحديد احتياجات ال�شركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وو�ضع الأ�س�س الختيارهم.
�zإعداد �سيا�سة الموارد الب�شرية والتدريب لل�شركة ومراجعة هذه ال�سيا�سة ب�شكل �سنوي.
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لجنة اال�ستثمار
تت�ألف لجنة اال�ستثمار من �أربعة �أع�ضاء .وقد تم اعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة ومدة ع�ضويتهم وت�شكيل اللجنة في �أول اجتماع للجمعية العامة العادية لل�شركة المنعقدة في
1429/6/4هـ (الموافق 2008/6/8م) .وتت�ألف لجنة اال�ستثمار من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
1
2
3

م

4

اال�سم

الو�صف

عبد الإله محمد الكعكي
ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري
٭
عبد اهلل المزيني

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة

فهد بن محمد الهبدان

�سكرتير اللجنة

الم�ؤهالت

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
حا�صل على دبلوم ال�ش�ؤون الخا�صة عام
1989م ،من معهد الإدارة العامة.
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13

�أهم التفا�صيل الوظيفية

�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
�سبق الإ�شارة �إليه في �صفحة 13
يعمل في البنك الأهلي التجاري من عام 1993م
وحتى الآن ،وتدرج في العديد من المنا�صب.
�سبق الإ�شارة �إليه في 13

٭ ع�ضو خارجي

وت�شمل واجبات وم�س�ؤوليات لجنة اال�ستثمار ما يلي:
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z

z
z

zاال�شتراك في ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ت�سير عليها ال�شركة في المجاالت اال�ستثمارية وتوجيه الأموال.
zتنفيذ ال�سيا�سة العامة ال�ستثمار �أموال ال�شركة بعد �إقرارها من مجل�س الإدارة.
zالت�أكد من �أن �سيا�سات اال�ستثمار العامة من�سجمة مع الخطة العامة لال�ستثمار في ال�شركة.
zتقييم �أداء ا�ستثمارات ال�شركة ،وتحليل مدى ان�سجامها مع ال�سيا�سة العامة لال�ستثمار.
�zإعداد محفظة ا�ستثمارية تف�صيلية كل ثالثة �أ�شهر.
zالبحث عن فر�ص ا�ستثمارية جيدة �سوا ًء محلي ًا �أو في الخارج ،و�إعداد التقارير الخا�صة في هذا ال�ش�أن ،والم�شاركة في االجتماعات مع ممثلي ال�شركات والم�ؤ�س�سات المالية والتجارية
لت�سهيل تطبيق �سيا�سة اال�ستثمار المعتمدة من ال�شركة.
zمراجعة وتحليل عرو�ض اال�ستثمار المختلفة و�إعداد تقارير في هذا ال�ش�أن لرفعها �إلى مجل�س الإدارة للموافقة عليها و�إقرارها.
zمتابعة التغيرات التي تطر�أ على �أ�سواق المال العالمية وكذلك ال�سوق المحلية في كافة الجوانب التي يمكن �أن ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة على مختلف قنوات اال�ستثمار.
zاختيار اال�ستثمارات المن�سجمة مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية المحافظة التي تتبعها ال�شركة.
zتقديم الم�شورة في مجال اال�ستثمار لمجل�س الإدارة حول الأو�ضاع االقت�صادية العامة واختيار �أف�ضل القنوات اال�ستثمارية في ظل هذه الظروف.
�zإعداد الدرا�سات االقت�صادية واال�ستثمارية والبحث في ال�سبل الكفيلة بخدمة خطط ال�شركة اال�ستثمارية الحالية والم�ستقبلية ورفع هذه التقارير �إلى مجل�س الإدارة لإقرارها.
�zإعداد تقارير الأداء المتعلقة بالمحافظ اال�ستثمارية و�إدارة المخاطر وتقييم القرارات وعر�ضها على مجل�س الإدارة العتمادها.
zالحر�ص على توفير �سيولة نقدية لتغطية االلتزامات المالية لل�شركة من خالل االحتفاظ بن�سبة من اال�ستثمارات في �شكل ا�ستثمارات ق�صيرة الأجل ومتفقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،مع االحتفاظ في الوقت ذاته بح�ساب تحت الطلب ،ف�ض ًال عن اال�ستثمار في قنوات ا�ستثمارية قابلة للت�سييل.
zدعم م�سيرة التنمية االقت�صادية في المملكة من خالل اال�ستثمار في �إقامة م�شاريع �شراكة �أو غير ذلك من �أ�ساليب التمويل بما يتفق مع �أهداف ال�شركة.
zالتن�سيق مع الإدارة المالية لل�شركة فيما يتعلق بتح�صيل �إيرادات اال�ستثمار عند تواريخ ا�ستحقاقها ل�ضمان جمع هذه الإيرادات بال�سرعة والدقة الالزمة.

444

4عقود العمل

ال توجد �أية عقود عمل مبرمة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة.

444

4إقرار أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة العليا و�سكرتير المجل�س بما يلي:
z
z
z
z
z

z

z
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�zأنه لم يتم �إعالن �إفال�سهم في �أي وقت ولم يخ�ضعوا لأي �إجراءات �إفال�س.
zال يوجد هناك �أية �صالحيات تعطي �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على عقد �أو اقتراح تكون له فيه م�صلحة جوهرية.
zلم يحدث �أي تغيير جوهري في الو�ضع المالي والتجاري لل�شركة خالل ال�سنتين الماليتين ال�سابقتين وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
zال يوجد لل�شركة �أية نية لتغيير ن�شاطها وطبيعته التي من �أجلها تم ت�أ�سي�سها.
zال يتمتعون ب�أي �صالحيات وحقوق لالقترا�ض من ال�شركة ،ولي�س لديهم �أو لدى �أقاربهم �أو من�سوبيهم �أي م�صلحة مادية بموجب �أي عقد مكتوب �أو �شفهي �أو �أي ترتيب قائم �أو متوقع
وقت �إعداد هذه الن�شرة له �أهمية ملمو�سة بالن�سبة لأعمال ال�شركة.
zفيما عدا ما تم الإف�صاح عنه في هذه الن�شرة ،ف�إنه لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أو �أي طرف ذي عالقة م�صالح مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أ�سهم �أو �أدوات دين خا�صة
بال�شركة.
zالتقيد بالمادتين  69و  70من نظام ال�شركات ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة.
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4تضارب المصالح

�إ�ضافة للإقرارات ال�سابقة ،يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أي�ض ًا ملتزمين بالمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية ب�أنه:
z

z
z

zال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقتراح تكون فيه م�صلحة جوهرية �أو �أن تمنحه الحق في اال�شتراك في �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة
ال�شركة �أو تمنحه عمولة �أو �أتعاب و�ساطة.
zال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة حق الت�صويت على مكاف�آت تمنح لهم.
zال توجد �أي �صالحيات تجيز لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيين حق االقترا�ض من ال�شركة.
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4مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

لم يتقا�ضى رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أي مكاف�آت �أو امتيازات منذ ت�أ�سي�س ال�شركة.
مجموع ماتم دفعه �إلى الإدارة التنفيذية ،بما في ذلك جميع البدالت المدفوعة �إلى الإدارة العليا عن �أعوام  2007و  2008و 2009م هو على النحو التالي :

2007

2008

2009

 1.136.400ريال �سعودي

 1.787.400ريال �سعودي

 2.845.780ريال �سعودي

17

5استخدام متحصالت االكتتاب

5

تبلغ القيمة المتوقعة لإجمالي متح�صالت االكتتاب (� )650.000.000ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي� ،سيدفع منها نحو ( )17.550.000ريال �سعودي كم�صاريف �إ�صدار
ت�شمل �أتعاب الم�ست�شارين الماليين والم�ست�شارين القانونيون والمراجع القانوني،والم�ست�شار الإعالمي ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بتغطية االكتتاب وم�صاريف الجهات الم�ستلمة،
وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغيرها من الم�صاريف ذات ال�صلة بعملية االكتتاب .وتح�صل ك�سب منفرد ًة على مبلغ يتراوح بين ( 3.5 – 3.3مليون) ريال �سعودي من �إجمالي
م�صاريف الإ�صدار مقابل عملها كم�ست�شار مالي لعملية الطرح مع �شركة الأهلي المالية ،وقد تم الإ�شارة �إلى ذلك على اعتبار ك�سب طرف ذو عالقة بال�شركة.
هذا و�سيتم توزيع �صافي متح�صالت االكتتاب والمقدرة بحوالي (  )632.450.000ريال �سعودي كما يلي :
z

zمبلغ ( )360.983.000ريال �سعودي يح�صل عليه الم�ساهمون الحاليون.

z

zمبلغ ( )271.467.000ريال �سعودي والذي �ستح�صل عليه ال�شركة من زيادة ر�أ�س المال ،و�سيتم ا�ستخدامه على النحو التالي:

1

ر�أ�س المال العامل (ت�سديد التزامات ال�شركة الناتجة عن الفرق في التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية لعام 2010م)

المبلغ
(�ألف ريال)
49.093

الن�سبة �إلى �إجمالي
المتح�صالت

م

البيان

2

ت�سديد القرو�ض التجارية

50.610

%18.6

3

م�صاريف عامة متعلقة بال�شركة

100.000

%36.8

71.764

%26.5

271.467

%100.0

4
ت�سديد �أق�ساط �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
الإجمالي

٭

%18.1

٭ �سوف يتم اال�ستفادة من الفائ�ض في متح�صالت االكتتاب بعد ت�سديد االلتزامات المترتبة على ال�شركة وت�سديد �أق�ساط �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي في مجاالت ا�ستثمارية
�آمنة وفق تو�صيات لجنة اال�ستثمار وموافقة مجل�س الإدارة عليها وت�سييلها وقت الحاجة �إليها.
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6

6معلومات قانونية

666

6تأسيس الشركة

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة �سعودية م�ساهمة بموجب �سجل تجاري رقم (� )1010225259صادر بتاريخ 1427/11/1هـ (الموافق 2006/11/2م) بنا ًء على القرار الوزاري رقم ()1870
بتاريخ 1427/7/11هـ (الموافق 2006/8/6م).

666

6المساهمون

66666

6األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشكل مباشر وغير مباشر

م

اال�سم

1
2
3
4
5
6
7

�سمو الأمير  /خالد بن فهد بن خالد �آل �سعود
الأ�ستاذ � /سعد �صنيتان ع�شري الهديب
الأ�ستاذ  /عبدالإله محمد الكعكي
الأ�ستاذ  /حمزة بهي الدين الخولي
الأ�ستاذ  /ع�شري �سعد مزعل الع�شري
الأ�ستاذ  /خالد �سنيد ال�سنيد
الأ�ستاذ  /محمد �سعيد العطية

الجهة التي يمثلها

المن�صب
رئي�س مجل�س الإدارة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة

�شركة الأعمال التطويرية المحدودة
ال يوجد
�شركة التجارة والت�سويق الدولية
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
�شركة عبد العزيز الذياب و�إخوانه

الملكية
المبا�شرة

ال يوجد
1.000.000
6.500.000
2.500.000
1.000.000
75.000
ال يوجد

الملكية غير
المبا�شرة

750.000
6.901.125
1.375.000
اليوجد
6.901.125
اليوجد
اليوجد

وال توجد ملكية ل ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا في �أ�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.

6 66666المساهمون قبل وبعد االكتتاب
هيكل ملكية ال�شركة كما بتاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،وبعد انتهاء عملية الطرح لالكتتاب هو على النحو المبين �أدناه:
بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

1

مجموعة ك�سب المالية

12.500.000

ن�سبة
االمتالك %
%12.25

125.000.000

2

علي عبد العزيز علي ال�ضويان

10.928.570

%10.71

109.285.700

6.957.464

3

عبداالله محمد �صالح الكعكي

6.500.000

%6.37

65.000.000

4.138.100

%3.18

4

عبد اهلل بن دروي�ش عطية
الحارثي
عبد اهلل �صالح عبد اهلل كامل

5.000.000

%4.90

50.000.000

3.183.154

%2.45

31.831.538

5.000.000

%4.90

50.000.000

3.183.154

%2.45

31.831.538

1.816.846

6

�شركة ع�سير

5.000.000

%4.90

50.000.000

3.183.154

%2.45

31.831.538

1.816.846

7

�شركة �إدك�س للتجارة
والإ�ستثمار
�أحمد فهد علي ال�ضويان

5.000.000

%4.90

50.000.000

3.183.154

%2.45

31.831.538

1.816.846

4.071.430

%3.99

40.713.300

2.591.998

%2.00

25.919.976

1.479.432

9

حمزة بهي الدين بن ال�سيد
الخولي
نا�صر بن �إبراهيم بن ر�شيد
الر�شيد
�شركة التجارة والت�سويق
ال�سعودية الدولية
�شركة الأعمال التطويرية
المحدودة
عادل ح�سن الم�سحل

2.500.000

%2.45

25.000.000

1.591.577

%1.22

15.915.769

908.423

2.500.000

%2.45

25.000.000

1.591.577

%1.22

15.915.769

908.423

2.500.000

%2.45

25.000.000

1.591.577

%1.22

15.915.769

908.423

2.052.250

%2.01

20.522.500

1.306.525

%1.01

13.065.255

745.725

1.500.000

%1.47

15.000.000

954.946

%0.73

9.549.461

545.054

ح�سن عبدالهادي ح�سن طاهر

1.406.250

%1.38

14.062.500

895.262

%0.69

8.952.620

510.988

5

8

10
11
12
13
14

ر�أ�س المال

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
4.542.116

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم
7.957.884

ن�سبة
االمتالك %
%6.12

79.578.844

%5.36

69.574.638

3.971.106

41.380.999

2.361.900
1.816.846

19

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

15

عبد الرحمن عبد العزيز
مازي
�شركة �أي�سار الريا�ض
للمقاوالت العامة
محمد �سعيد عبد اهلل ال�سيد

1.250.000

ن�سبة
االمتالك %
%1.23

12.500.000

1.250.000

%1.23

12.500.000

795.788

1.112.500

%1.09

11.125.000

708.252

%0.54

18

�شركة احمد غرم اهلل
الغامدي و�إخوانه
في�صل بن �سلطان بن عبد
العزيز �آل �سعود
ع�شري �سعد مزعل الع�شري

1.000.000

%0.98

10.000.000

636.631

%0.49

6.366.308

1.000.000

%0.98

10.000.000

636.631

%0.49

6.366.308

363.369

1.000.000

%0.98

10.000.000

636.631

%0.49

6.366.308

363.369

21

�سعد �صنيتان ع�شري الهديب

1.000.000

%0.98

10.000.000

636.631

%0.49

6.366.308

363.369

22

نورة بنت في�صل بن عبد
العزيز �آل �سعود
عبد الحميد عبد اهلل من�صور
الزامل
�شركة فري�سينية

900.000

%0.88

9.000.000

572.968

%0.44

5.729.677

327.032

832.500

%0.82

8.325.000

529.995

%0.41

5.299.951

302.505

769.000

%0.75

7.690.000

489.569

%0.38

4.895.690

279.431

25

مو�سى بن �إبراهيم بن محمد
الجعيدي
عبد الرحمن �إبراهيم محمد
ابوحيمد
�شركة الذياب القاب�ضة
المحدودة
�شركة عبد العزيز حمود
الذياب و�إخوانه
في�صل بن �سعود عبد اهلل
في�صل �آل �سعود
فهد محمد �أمين التميمي

750.000

%0.74

7.500.000

477.473

%0.37

4.774.731

272.527

750.000

%0.74

7.500.000

477.473

%0.37

4.774.731

272.527

690.130

%0.68

6.901.300

439.358

%0.34

4.393.580

250.772

690.130

%0.68

6.901.300

439.358

%0.34

4.393.580

250.772

600.000

%0.59

6.000.000

381.978

%0.29

3.819.785

218.022

600.000

%0.59

6.000.000

381.978

%0.29

3.819.785

218.022

31

حمد محمد عبد اهلل الغما�س

555.000

%0.54

5.550.000

353.330

%0.27

3.533.301

201.670

32

احمد بن محمد بن محمد
باجنيد
عبد اهلل مانع ال�سليمي

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

34

�شركة العادلية للتجارة
واال�ستيراد
محمد عبد الرحمن الب�سام

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

36

�شركة محمد وعبد اهلل
�سليمان ال�سعدي
�صالح عبد اهلل عبد العزيز
العقيل
خالد مطلق �شافي القحطاني

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

39

علي بن م�سعود بن هادي �آل
�أبو �سكيتة
فوزان محمد فوزان الفوزان

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

41

فهد عبدالعزيز الفهد ال�سعيد

500.000

%0.49

5.000.000

318.315

%0.24

3.183.154

181.685

42

خالد نا�صر النا�صر

325.000

%0.32

3.250.000

206.905

%0.16

2.069.050

118.095

43

�شركة �أبناء عبد اهلل البراهيم
الخريف

295.000

%0.29

2.950.000

187.806

%0.14

1.878.061

107.194

16
17

19
20

23
24

26
27
28
29
30

33

35

37
38

40

20

بعد االكتتاب
ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

795.788

%0.61

7.957.884

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
454.212

%0.61

7.957.884

454.212

7.082.517

404.248
363.369

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

44

حمد �سالم مح�سن القب�ساني

275.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.27

2.750.000

45

عبدالقادر �سعيد محمد
باجنيد
عبداهلل بن احمد بن عبداهلل
بالعم�ش
خالد بن جوهر بن محمد
الجوهر
عبد العزيز داود احمد
المغلوث
فاتن عبد العزيز عبد اهلل
رجب
بثينة محمد �صالح كعكي

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

51

بلقي�س محمد �صالح كعكي

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

52

لمياء محمد �صالح كعكي

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

53

حمد �إبراهيم حمد العبد
اللطيف
�سعد عبدالحميد ح�شي�ش

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

250.000

%0.25

2.500.000

159.158

%0.12

1.591.577

90.842

55

يو�سف بن نا�صر النا�صر

225.000

%0.22

2.250.000

143.242

%0.11

1.432.419

81.758

56

عبد اهلل بن علي بن محمد
المنيف
مريم يو�سف عبد الرحمن
البرقاوي
�سعود بن خالد بن محمد
�آل �سعود
عبد العزيز محمد �سعد
ال�سالم
فهد محمد �صالح الفريان

212.500

%0.21

2.125.000

135.284

%0.10

1.352.840

77.216

205.000

%0.20

2.050.000

130.509

%0.10

1.305.093

74.491

200.000

%0.20

2.000.000

127.326

%0.10

1.273.262

72.674

200.000

%0.20

2.000.000

127.326

%0.10

1.273.262

72.674

150.000

%0.15

1.500.000

95.495

%0.07

954.946

54.505

61

رزق بن �صالح بن �ضافي
الغدير
فهد بن ابراهيم بن محمد
الحمي�ضي
محمد ح�سن بن ربيع النفيعي

150.000

%0.15

1.500.000

95.495

%0.07

954.946

54.505

135.000

%0.13

1.350.000

85.945

%0.07

859.452

49.055

125.000

%0.12

1.250.000

79.579

%0.06

795.788

45.421

64

را�شد بن مبارك مر�شد
المري�شد
ماجد حمود �إبراهيم الذياب

125.000

%0.12

1.250.000

79.579

%0.06

795.788

45.421

119.740

%0.12

1.197.400

76.230

%0.06

762.302

43.510

100.000

%0.10

1.000.000

63.663

%0.05

636.631

36.337

100.000

%0.10

1.000.000

63.663

%0.05

636.631

36.337

%0.10

1.000.000

63.663

%0.05

636.631

36.337

1.000.000

63.663

%0.05

636.631

36.337

63.663

%0.05

636.631

36.337

63.663

%0.05

636.631

36.337

46
47
48
49
50

54

57
58
59
60

62
63

65

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

175.073

%0.13

1.750.735

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
99.927

%0.12

1.591.577

90.842

1.591.577

90.842
90.842

66

عمر بن �صالح بن �سليمان
الحامدي
ه�شام بن �إبراهيم بن عبد
الرحمن الداود
�شركة المتاجرة للتق�سيط

100.000

69

جلعود عبد اهلل جلعود الجلعود

100.000

%0.10

70

منى بنت �سليمان علي النا�صر

100.000

%0.10

1.000.000

71

منزل بن مقبل بن محمد
الن�صير

100.000

%0.10

1.000.000

67
68

21

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

72

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

76

خالد �سنيد عبد الرحمن
ال�سنيد
محمد بن عبد اهلل بن عبد
الرحمن بن �سعيد
محمد بن علي بن �صالح
ال�صالحي
عبد العزيز بن �إبراهيم بن
علي التويجري
ثامر حمد �سالم القب�ساني

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

77

احمد حمد �سالم القب�ساني

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

78

م�ؤ�س�سة مف�ضي مرزوق النهار
للمقاوالت
علي بن �سعد بن محمد
الع�صفور
هيثم بن م�شاري بن �صالح
الم�شاري
احمد محارب بن محمد
المدهن ال�سرحاني
عبد العزيز علي مطلق
المطلق
�صالح نا�صر حمود العي�سى
الخالدي
جمال بن محمد بن نبط
الدغمي
عارف بن محمد بن مقبل
الر�شيد
عبداالله بن عبد الرحمن
الخريجي
خالد بن هايل بن زيد
ال�شعالن
جمال بن خلف بن عطاء
البادي
علي بن بلبط بن �سالمة
ال�شراري
يو�سف بن محمد بن علي
العجاج
ع�شيان بن �سعيد بن عبو�ش
الرويلي
�سلمان بن محمد بن جالل
العليوي
�إبراهيم زايد بن عطا اهلل بن
زايد الخلف
حنان مطلق معتيق العبد

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

73
74
75

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

22

بعد االكتتاب

عبد الم�صلح بن عبد الرحمن
بن فالح اللحيد
احمد بن را�شد بن كايد
القايد

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

97

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

104

�شركة الوادي للخر�سانة
الجاهزة
�سعود �شنوان هطيالن المانع
الزيد
محمد بن ح�سين بن علي بن
حمران
م�ؤ�س�سة مطلق عقيل ال�سويلم
التجارية
عواد بن محمد بن محيل
ال�شراري
حمدان بن خبيل بن الفي
ال�شراري
فهد بن احمد بن حمد
القب�ساني
احمد جواد �صبيح العنزي

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

105

عنود هليل �سليم الرويلي

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

106

احمد بن خلف بن حمد البلوي

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

107

م�شاري بن �صالح بن عثمان
الم�شاري
ح�سين بن جواد بن �صبيح
العنزي
عبدالهادي بن محمد بن
مخلف الخالدي
مدا اهلل بن علي بن روي�شد
ال�ضويحي
احمد بن مدا اهلل بن محمد
ال�شراري
�سليمان بن عيا�ش بن �سليمان
الم�سيب
نمر بن علي بن الع�ضيد
العويقيل
محمد بن حماد بن ر�شيد
ال�سعدون
م�ضحي بن �صبر بن م�ضحي
الوردي
خالد بن محمد بن عبد اهلل
الغميز
يتم جلباخ برغ�ش الرويلي

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

98
99
100
101
102
103

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

�إ�سماعيل بن �إبراهيم بن
�سالمة البراهيم
م�ؤ�س�سة الكمال التجارية
في�صل بن عطا اهلل بن محمد
المطلب
عبد الكريم بن عبد اللطيف
بن عبد الكريم الخليف
فيا�ض بن حمود بن عناد
القا�ضب

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

23

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

123

عقال بن محمد بن المر�شد
المر�شد
عبد اهلل بن عيد العلي
الروي�شد
عيدة بنت ن�صير برج�س
الدندني
�أيمن �سليمان �شريم الرا�شد

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

124
125
126
127

146

معا�شي بن ذوقان بن �سعد
العطية
�سالم ين دخيل بن �شويكان
الربيعان
عبيد اهلل بن �ضيف اهلل بن
المرعي الأحمد
احمد بن حمدان بن الع�ضيد
الع�ضيد
ممدوح بن عبد الحميد بن
�سلطان الفالح
فواز بن دحام بن حمدان
ال�سرحاني
رخاء بن مرزوق بن مطير
الح�سيب
زاهي بن فالح بن �سر�سق
الرويلي
عبد الرحمن بن محمد بن
عبد اهلل الملحم
خالد بن مغير بن رافع
ال�صقري
ربيعه بنت جري�ص بن خ�ضير
الطريخم
علي بن محمد بن عبد اهلل
المزيد
�صالح بن عطاء بن ال�شايع
الكريع
م�صافق بن فواز بن مقطع
الدغماني
فهد بن �أحمد بن فهد
الن�صيري
حمدان بن نزال بن قا�ضب
البيالي
جميل بن �سليمان بن عقال
المثري
نايف بن مكمي بن الكنعان
الجنيدي
رايف بن عبد اهلل �سلمان
ال�شرعان ال�شمري
ماجد �سعدي جهيم الرويلي

75.000

147

خالد بن مناور عذل الر�شيد

75.000

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

24

بعد االكتتاب
ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

148

عبد اهلل بن خمي�س قويني
ال�شراري
�سالم بن �سالمة الختيالن
ال�شراري
ح�سين بن علي بن �شيحان
الدهم�شي العنزي
احمد بن عو�ض بن عبد اهلل
الحربي
رجاء بن مح�سن بن خمي�س
الزياد
علي بن محمد بن علي
المنديل التويجري
منيرة بنت حمدان بن مخلف
الفالح
نايف بن عبد الم�صلح بن
جزاع البديوي
زياد بن حمدان بن نزال
البيالي
حماد بن نا�صر بن عتيق
المرخان
عبد العزيز بن عدوان بن
الزبن الزبن
عمر محارب بن محمد
الوردي
محمد بن دري�س بن بالل
الدرعان
نا�صر بن مو�سى بن زيد
النحا�س
يو�سف بن ذياب بن منزل
الخالدي
نزيلة بنت عبد اهلل بن ح�سن
الغنام
خالد بن محمد بن مريزيق
المعاذي الطالب
حمده احمد بن محمد الوقيد

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

عبد اهلل بن عبد الرازق بن
عبد اهلل المفرج
عبد الحكيم بن غالب بن
�صحن الن�صيري
م�ؤ�س�سة فاطمة بنت ذيب
الفهيقي التجارية
محمد بن �سلطان بن محمد
الفالح
حامد بن غ�صيب بن نزال
الحلي�سي
�أحمد بن نايف بن من�صور
عو�ض المن�صور
م�ؤ�س�سة فريد محمد ال�سعدون
التجارية

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

25

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

173

فار�س بن حمد بن عقالء
الن�صيري
من�صور بن خلف بن معاذي
الطالب
ختمه خليف حدب الرويلي

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

176

هزاع بن بادي بن مح�سن
الفهيقي
عبد الرزاق بن �إبراهيم
العي�شان الدرعان
راكان بن ح�شا�ش بن ح�سن
الغنام الخالدي
م�ؤ�س�سة عبد اهلل منيف الغالي
للمقاوالت
�إبراهيم بن عقيل بن �شرعان
ال�شرعان
عبد الرحمن بن محمود بن
م�ضيان الم�ضيان
خير اهلل بن �شريم بن م�شفى
الرا�شد
عبد الواحد بن عبد الرحمن
بن ح�سن الغنام
م�شهور بن هايل بن زيد
ال�شعالن
مبارك بن فهيد بن الجارد
البحيران
م�ؤ�س�سة النباوي التجارية

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

47.747

%0.04

477.473

27.253

%0.04

477.473

27.253

%0.04

477.473

27.253

174
175

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

�سلطان بن عبد المح�سن بن
را�شد القايد
مريم بنت ربيع فيا�ض البلوي
عليان بن برغوث بن �سليم
ال�شراري
جميلة بنت مبارك عواد
ال�شراري
عبد الكريم بن خيران �سليم
الحربي
مفلح محمد عايد ال�شراري

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

193

فايز بن حامد بن خامي�س
الرويلي
محمد مرزوق مخلف
ال�شمردل
زعل بن عايد �صالح الرويلي

75.000

196

نا�صر مطالن ر�شيد الرويلي

75.000

%0.07

197

�صالح بن عبد المح�سن
القرزعي
عبيد اهلل طنيان حيان
ال�شراري
ريم بنت نا�صر النا�صر

75.000

%0.07

750.000

75.000

%0.07

750.000

47.747

75.000

%0.07

750.000

47.747

194
195

198
199
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بعد االكتتاب

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

ا�سم الم�ساهم

عدد الأ�سهم

200

نوال بنت نا�صر النا�صر

75.000

ن�سبة
االمتالك %
%0.07

750.000

201

بدرية بنت نا�صر النا�صر

75.000

%0.07

750.000

47.747

202

�سلطان بن نا�صر النا�صر

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

203

ثامر بن نا�صر النا�صر

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

204

ح�صة علي الق�ضيب

75.000

%0.07

750.000

47.747

%0.04

477.473

27.253

205

هايل �سعيد فالح ال�شراري

37.500

%0.04

375.000

23.874

%0.02

238.737

13.626

206

مبارك محمد ما�ضي ال�شراري

37.500

%0.04

375.000

23.874

%0.02

238.737

13.626

102.100.000

%100

الإجمالي

ر�أ�س المال

عدد الأ�سهم

ن�سبة االمتالك %

ر�أ�س المال

47.747

%0.04

477.473

اال�سهم المطروحة
لالكتتاب
27.253

%0.04

477.473

27.253

477.473

27.253
27.253

666

6معلومات عن المساهمين من الشركات

66666

6مجموعة كسب المالية

37.100.000

ت�أ�س�ست مجموعة ك�سب المالية ك�شركة م�ساهمة مقفلة عام 2007م ،وبر�أ�س مال قدره ( )300.000.000ريال �سعودي ،وح�صلت على ترخي�ص هيئة ال�سوق المالية رقم  07062-37بتاريخ
2007/06/04م لممار�سة �أن�شطة التعامل والإدارة والترتيب وتقديم الم�شورة والحفظ في �أعمال الأوراق المالية ،وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

ن�سبة الملكية

�شركة الأعمال التطويرية المحدودة ()1

%80

الأمير /خالد بن فهد بن خالد

%5

�سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب

%5

ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

%5

�شركة تنفيذ المرافق المحدودة ()2

%5

(� )1شركة الأعمال التطويرية المحدودة
الم�ساهم

ن�سبة الملكية

�سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب

%50

ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

%50

(� )2شركة تنفيذ المرافق المحدودة
الم�ساهم

ن�سبة الملكية

�شركة الأعمال التطويرية المحدودة

%80

الأمير خالد بن فهد بن خالد �آل �سعود

%20

6 66666شركة األعمال التطويرية المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الأعمال التطويرية المحدودة في عام 2004م ك�شركة ذات م�سئولية محدودة بر�أ�س مال قدره ( )75.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه
ال�شركة:

الم�ساهم

ن�سبة الملكية

�سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب

%50

ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

%50

المجموع

%100
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6 66666شركة عسير للتجارة والسياحة الصناعة والعقارات وأعمال المقاوالت
ت�أ�س�ست �شركة ع�سير للتجارة وال�سياحة ال�صناعة والزراعة و�أعمال المقاوالت (�شركة م�ساهمة)عام 1975م ،ويبلغ ر�أ�س مالها حالي ًا  1.263.888.890ريال �سعودي .وفيما يلي بيان
ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

�شركة دلة البركة القاب�ضة
�شركة البركة لال�ستثمار والتنمية
�صالح عبد اهلل كامل
عبد اهلل �صالح كامل
�شركة دلة للخدمات ال�صحية
جمهور الم�ساهمين
المجموع

ن�سبة الملكية
%49.92
%3.69
%2.22
%0.540
%0.32
%43.31
%100

6 66666شركة مجموعة أدكس للتجارة واالستثمار
ت�أ�س�ست �شركة مجموعة �أدك�س للتجارة واال�ستثمار عام 2005م ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة وبر�أ�س مال قدره 1.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه
ال�شركة:

الم�ساهم

عبد الرحمن بن م�شبب بن علي ال�شهري
�سلطان بن عبد اهلل بن م�شبب ال�شهري
المجموع

ن�سبة الملكية
%50
%50
%100

6 66666شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية
ت�أ�س�ست �شركة التجارة والت�سويق الدولية عام 1997م ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

عبد الإله محمد كعكي
فاتن عبد العزيز رجب
عبير عبد الإله كعكي
عبد العزيز عبد الإله كعكي
عبد الرحمن عبد الإله كعكي
يا�سمين عبد الإله كعكي
زيادة عبدالإله كعكي
المجموع

ن�سبة الملكية
%55
%20
%5
%5
%5
%5
%5
%100

6 66666شركة أيسار الرياض للمقاوالت العامة والتجارة
ت�أ�س�ست �شركة �أي�سار الريا�ض للمقاوالت العامة والتجارة عام 2009م ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة بر�أ�س مال قدره  100.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في
هذه ال�شركة:

الم�ساهم

عبد اهلل محمد عبد العزيز النمر
تركي عبد اهلل محمد النمر
المجموع

ن�سبة الملكية
%95
%5
%100

6 66666شركة فريسينة السعودية العربية
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة في عام 1978م بر�أ�س مال قدره  3.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

في�صل كمال �إبراهيم �أدهم
�سلطان كمال �إبراهيم �أدهم
المجموع
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ن�سبة الملكية
%27.5
%72.5
%100

6 66666شركة أحمد غرم اهلل الغامدي وإخوانه للتجارة والمقاوالت
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة في عام 1998م بر�أ�س مال قدره  500.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

�أحمد غرم اهلل الغامدي
محمد غرم اهلل الغامدي
�صالح غرم اهلل الغامدي
المجموع

ن�سبة الملكية
%40
%35
%25
%100

6 66666شركة الذياب القابضة المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الذياب القاب�ضة المحدودة عام 1995م ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة بر�أ�س مال قدره  4.400.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

خالد حمود الذياب
فوزي حمود الذياب
يو�سف حمود الذياب
�أحمد حمود الذياب
المجموع

ن�سبة الملكية
%25
%25
%25
%25
%100

6 6-6666شركة العادلية للتجارة واالستيراد
ت�أ�س�ست �شركة العادلية للتجارة واال�ستيراد في عام 1981م ك�شركة ت�ضامن بر�أ�س مال قدره  100.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

ح�سن محمد با عبد اهلل
�أحمد محمد با عبد اهلل
المجموع

ن�سبة الملكية
%50
%50
%100

 6 6-6666شركة المتاجرة للتقسيط
ت�أ�س�ست �شركة المتاجرة للتق�سيط في عام 1992م بر�أ�س مال قدره  .54.000.000وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

مهند محمد العقيل
�سليمان محمد الذكير
محمد مبارك �صويل
نورة �سلمي �إ�سماعيل
دانا عبد العزيز العقيل
محمد عبد اهلل العقيل
�صالح محمد ال�سديري
في�صل عبداهلل التويجري
عبد اهلل بن محفوظ المعيذر
�سعيد �صالح ال�سبتي
محمد فهد المعيذر
عبد اهلل محمد ال�سبع
عبد الرحمن عبد اهلل التويجري
محمد �سعود القحطاني
ممدوح محمد العقيل
الأميرة فوزية بنت �سعود بن هذلول �آل �سعود
منيرة عبد اهلل العقيل
محمد عبد اهلل الحوا�س

ن�سبة الملكية
%1.3
%1.1
%1.50
%0.2
%0.2
%2.8
%0.3
%1.3
%0.2
%0.2
%0.4
%0.4
%0.6
%0.9
%0.3
%0.4
%0.2
%0.3
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الم�ساهم

عبد اهلل خليفة �آل خليفة
�صالح عبد اهلل الحوا�س
فار�س خليفة العقيل
عبد العزيز علي التركي
فار�س خليفة العقيل
نواف محمد المهنا
عبد اهلل محمد المهنا
عبد العزيز محمد المهنا
في�صل عبد العزيز ال�سديري
عبد اهلل بن فهد الوهيبي
�شركة الطيار لال�ستثمار والتنمية العقارية
محمد عبد اهلل المهنا
فاطمة فهد العقيل
المجموع

ن�سبة الملكية
%0.3
%0.3
%0.2
%0.2
%8.7
%0.2
%0.2
%0.2
%2.6
%0.4
%5
%45.5
%23
%100

6 6-6666شركة أبناء عبد اهلل البراهيم الخريف
ت�أ�س�ست �شركة �أبناء عبد اهلل البراهيم الخريف ( �شركة تو�صية ب�سيطة) في عام 1978م بر�أ�س مال قدره  5.760.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

عبد الرحمن عبد اهلل الخريف
حمد عبد اهلل الخريف
�سعد عبد اهلل الخريف
محمد عبد اهلل الخريف
هيا عبد اهلل المبارك
جواهر عبد اهلل الخريف
�سارة عبد اهلل الخريف
منيرة عبد اهلل الخريف
بندر �إبراهيم الخريف
عبد اهلل �إبراهيم الخريف
فهد �إبراهيم الخريف
ابت�سام �إبراهيم الخريف
�سارة �إبراهيم الخريف
نجود �إبراهيم الخريف
المجموع

ن�سبة الملكية
%14.24
%14.24
%14.24
%14.24
%14.58
%7.12
%7.12
%1.78
%2.77
%2.77
%2.77
%1.38
%1.38
%1.38
%100

6 6-6666شركة الوادي للخرسانة الجاهزة
ت�أ�س�ست �شركة الوادي للخر�سانة الجاهزة (�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة) في عام 1416هـ بر�أ�س مال قدره  510.000ريال �سعودي في مدينة القريات ،وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين
في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

ملوح رجاء م�ضيان الخيال ال�شراري
�سالمة فالح �سالمة ال�شراري
خلف عبد اهلل حمدان ال�شراري
المجموع
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ن�سبة الملكية
%33.33
%33.33
%33.33
%100

6 6-6666شركة عبد العزيز حمود الذياب وإخوانه
ت�أ�س�ست �شركة عبد العزيز حمود الذياب و�إخوانه (�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة) في عام 2001م بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في
هذه ال�شركة:

الم�ساهم

عبد العزيز حمود الذياب
نايف حمود الذياب
م�شعل حمود الذياب
ح�صة فهد القا�سم
دالل حمود الذياب
نجالء حمود الذياب
نوف حمود الذياب
هناء حمود الذياب
المجموع

ن�سبة الملكية
%18.75
%18.75
%18.75
%6.23
%9.38
%9.38
%9.38
%9.38
%100

 6 6-6666شركة محمد وعبد اهلل السليمان السعدي
ت�أ�س�ست �شركة محمد وعبد اهلل ال�سليمان ال�سعدي (�شركة تو�صية ب�سيطة) في عام 2006م بر�أ�س مال قدره  320.000ريال �سعودي .وفيما يلي بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�شركة:

الم�ساهم

محمد �سليمان ال�سعدي
نورة عبد الرحمن ال�سعدي
�سليمان عبد اهلل ال�سعدي
عبد الرحمن عبد اهلل ال�سعدي
�أحمد عبد اهلل ال�سعدي
�صالح عبد اهلل ال�سعدي
م�ساعد عبد اهلل ال�سعدي
�سامي عبد اهلل ال�سعدي
ع�صام عبد اهلل ال�سعدي
ابت�سام عبد اهلل ال�سعدي
�أمل عبد اهلل ال�سعدي
المجموع

ن�سبة الملكية
%50
%6.25
%5.47
%5.47
%5.47
%5.47
%5.47
%5.47
%5.47
%2.73
%2.73
%100

 6 6-6666مؤسسة مفضي مرزوق النهار للمقاوالت
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 1987م بر�أ�س مال قدره  2.000.000ريال �سعودي.

6 6-6666مؤسسة مطلق عقيل السويلم التجارية
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 1997م بر�أ�س مال قدره  5.000ريال �سعودي.

 6 6-6666مؤسسة فريد محمد السعدون التجارية
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 2006م بر�أ�س مال قدره  10.000ريال �سعودي.

 6 6-6666مؤسسة فاطمة ذيب الفهيقي التجارية
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 1994م بر�أ�س مال قدره  25.000ريال �سعودي.

 6 6-6666مؤسسة عبد اهلل منيف الغالي للمقاوالت
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 2002م بر�أ�س مال قدره  25.000ريال �سعودي.
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 6 6-6666مؤسسة النباوي التجارية
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام 1992م بر�أ�س مال قدره  15.000ريال �سعودي و هي مملوكة ل�صاحبها �سليم جزاع العبيد.

 6 6-6666فرع مؤسسة الكمال التجارية
ت�أ�س�ست هذه الم�ؤ�س�سة عام  1989بر�أ�س مال قدره  5.000ريال �سعودي و هي مملوكة ل�صاحبها كمال مفرح نهار المطرود.

666

6ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأي من أقاربهم أو منتسبيهم

عم ًال ب�أحكام المادة ( )18من النظام الأ�سا�سي لل�شركة يطلب من كل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة االحتفاظ ب�أ�سهمه بما ال يقل قيمتها اال�سمية عن  10.000ريال �سعودي .وتخ�ص�ص
هذه الأ�سهم ل�ضمان �أع�ضاء مجل�س الإدارة لم�س�ؤولياتهم .وال ي�سمح بتداول هذه الأ�سهم �إال بعد انتهاء المهلة النظامية التي يمكن �أثناءها اتخاذ �إجراءات ق�ضائية �ضد ع�ضو مجل�س الإدارة
المعني.

666

6رأس المال

بعد االنتهاء من عملية االكتتاب� ،سيكون ر�أ�س مال ال�شركة الم�صرح به والم�صدر والمدفوع بالكامل  1.300.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 130.000.000سهم.
ت�صبح جميع الأ�سهم المطروحة لالكتتاب قابلة للتداول بمجرد �إدراجها في �سوق الأ�سهم وموافقة الهيئة على �أية قيود تتعلق بتداولها .ويتعين على ال�شركة �أن تقدم معلومات للم�ستثمرين
عن الأ�سهم و�أية تغييرات مقترحة في ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج و�أنظمة الهيئة.
ال�شركة ال تخ�ضع لأي اتفاق �أو ترتيب يمكن �أن يتطلب �إ�صدار �أو بيع �أو تحويل المزيد من الأ�سهم.

666

6المكتب الرئيس المسجل

يقع المكتب الرئي�س الم�سجل لل�شركة في �شارع العليا ،حي العليا ،الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية .ولدى ال�شركة فرع �آخر في مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود
ال�شمالية ،م�سجل في ال�سجل التجاري برقم  3451001378وتاريخ 1429/11/3هـ (الموافق 2008/11/2م ).

666

6التسهيالت االئتمانية والتمويل

بتاريخ 1431/01/04هـ (الموافق 2009/12/21م) �أبرمت ال�شركة مع البنك الأهلي التجاري ( )NCBاتفاقية تمويل وخدمات م�صرفية في �صورة مرابحة بمبلغ قدره
 220.000.000ريال �سعودي خ�ص�ص لتمويل ر�أ�س المال العامل لل�شركة وت�سديد الدفعة النهائية للمقاول الرئي�سي �شركة التعفف �إ�س تي �إ�س (التعفف  )STSب�سعر فائدة (�سايبور
 ،)%1.5 +ويتم �سداد �إجمالي القر�ض عن طريق متح�صالت االكتتاب في حال تنفيذه �أو عن طريق قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعي ( )SIDFفي حال الح�صول على تمويل من هذا
ال�صندوق �أو ي�سدد دفعة واحدة من م�صادر ال�شركة الذاتية ،وينتهي العمل بهذه االتفاقية في 2010/07/15م غير �أنه يحق للبنك �أن يوقف �أو يلغي هذه االتفاقية كلي ًا �أو جزئي ًا في
�أي وقت ي�شاء قبل نهاية الأجل و�أن يطالب ال�شركة بت�سديد القر�ض دون الحاجة �إلى موافقتها �أو حقها في االعترا�ض على ذلك.
وقد قامت ال�شركة ب�سداد دفعة �أولى من القر�ض تبلغ ( )169.390.000ريال �سعودي بعد ح�صولها عليها من �صندوق التنمية ال�صناعية ( )SIDFكدفعة �أولى .
وبتاريخ 1431/3/13هـ� .أبرمت ال�شركة اتفاقية تح�صل بمقت�ضاها على تمويل من �صندوق التنمية ال�صناعية ( )SIDFبمبلغ حده الأق�صى�( 483.500.000أربعمائة وثالث وثمانون
مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي فقط ال غير) يتم ت�سديده عن طريق  14ق�سط ًا ن�صف �سنوية متتابعة لمدة � 8سنوات تنتهي في 1439/2/15هـ كما بالجدول التالي:

الق�سط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
المجموع
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تاريخ اال�ستحقاق
1432/8/15هـ
1433/2/15هـ
1433/8/15هـ
1434/2/15هـ
1434/8/15هـ
1435/2/15هـ
1435/8/15هـ
1436/2/15هـ
1436/8/15هـ
1437/2/15هـ
1437/8/15هـ
1438/2/15هـ
1438/8/15هـ
1439/2/15هـ

المبلغ بالريال

15.000.000
15.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
35.000.000
35.000.000
40.000.000
40.000.000
45.000.000
45.000.000
50.000.000
53.500.000
 483.500.000ريال �سعودي

غير �أن ال�صندوق غير ملزم بتقديم كامل المبلغ المذكور �إذا لم يعتمد قيمة بع�ض التكاليف التي تم ا�ستخدامها من قبل ال�شركة في تنفيذ الم�شروع .ولل�صندوق في هذا الخ�صو�ص الحق
�إما في وقف �صرف القر�ض حتى يتم ا�ستيفاء ال�شروط �أو �أن يخف�ض ال�صندوق القر�ض في حدود ما يعتمده من التكاليف.
و يجوز لل�شركة �أن ت�سدد في �أي يوم كامل مبلغ القر�ض �أو جز ًء منه معج ًال بالعملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية دون �أي ح�سم �أو اقتطاع �أي ًا كان .
وتتعهد ال�شركة في ا�ستخدامها للقر�ض بالإلتزام بالآتي:
 -1الحد الأعلى للإيجارات ( )25.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا.
 -2ن�سبة ر�أ�س المال العامل ال تقل عن  1:1طوال �أجل القر�ض.
 -3ن�سبة المطلوبات �إلى �صافي القيمة الملمو�سة ال تزيد عن  1:3طوال �أجل القر�ض.
 -4الحد الأق�صى للأرباح الم�سموح بتوزيعها الأقل فيما بين:
z

 %25zمن ر�أ�س المال المدفوع� ،أو

z

zمجموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق الم�ستحقة خالل �سنة التوزيع.

 -5الحد الأق�صى للم�صروفات الر�أ�سمالية ( )50مليون ريال �سعودي �سنوي ًا.
وتتعهد ال�شركة بتزويد ال�صندوق خالل فترة القر�ض بالقوائم المالية المدققة في موعد �أق�صاه  90يوم ًا من بعد انتهاء ال�سنة المالية  .بالإ�ضافة �إلى البيانات المالية الم�ؤقتة كل فترة
ثالثة �أ�شهر خالل  30يوم ًا من انتهائها .
هذا و�سيتم ا�ستخدام مبلغ القر�ض في تمويل عمليات ال�شركة وت�سديد قر�ض البنك الأهلي التجاري المو�ضح �سابق ًا.
ولم تح�صل ال�شركة على �أي ت�سهيالت ائتمانية �أو تمويل بخالف ما ذكر �سابق ًا حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.

666

6عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

ال�شركة لي�س لديها عقود عمل مع �أع�ضاء مجل�س �إدارتها.
هناك عقد عمل موقع مع الدكتور فهد بن محمد الهبدان ،المدير العام لل�شركة ،منذ  23فبراير 2007م ،ومدة هذا العقد � 12شهر ًا ويتم تجديده �سنوي ًا.
ال�شركة لديها عقود عمل مع �أع�ضاء الإدارة العليا التالية �أ�سمائهم:
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z

�zسالم حمود الرو�ضان

z

�zسيد عبد اللطيف �سيد �أحمد

z

zب�سيم ميهوب عبد العظيم

z

�zسامي �أحمد ع�شقي

z

�zسعد علي الغامدي

z

zاحمد �إبراهيم العجلة

z

zفي�صل محمد العاني

6القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين

لم تمنح ال�شركة �أية قرو�ض لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الإدارة العليا .وعم ًال ب�أحكام القواعد والأنظمة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة ،ف�إنه ال يجوز لل�شركة منح قرو�ض لأع�ضاء
مجل�س �إدارتها و�إدارتها العليا �أو �ضمان القرو�ض للغير.

6-66

6التراخيص الحكومية

666-66

6الترخيص الصناعي

ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص �صناعي رقم (� / 25ص) بتاريخ 1426/01/11هـ (الموافق 2005/02/20م ) والمعدل بالترخي�ص رقم (�/716ص) بتاريخ 1430/11/08هـ (الموافق
2009/10/27م) �صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة لإنتاج :
z

 )1.400.000( zمليون و�أربعمائة �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س.

z

 )350.000(zثالثمائة وخم�سون �ألف طن �سنوي ًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب.
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6 666-66ترخيص تشغيل المحجر
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص رقم ( /59ق) بتاريخ 1428/07/03هـ (الموافق 2007/07/17م ) من وزارة البترول والثروة المعدنية لت�شغيل محجر ال�ستخراج الحجر الجيري ل�صناعة
الإ�سمنت في الجزء الجنوبي من مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية ،،بالمنطقة ال�شمالية .تبلغ الم�ساحة التي ي�شملها الترخي�ص  22.647كيلومتر ًا مربع ًا،
والترخي�ص �ساري المفعول لمدة ( )30ثالثين �سنة هجرية من تاريخ �صدوره.

6 666-66الشهادة البيئية
ح�صلت ال�شركة على �شهادة اعتماد للبيئة �صادرة عن الرئا�سة العامة وحماية البيئة بتاريخ 1427/10/24هـ (الموافق 2006/11/16م).

6 666-66عضوية الغرفة التجارية والصناعية
ح�صلت ال�شركة على ع�ضوية الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض �سارية المفعول حتى 1432/01/25هـ (الموافق 2010/12/31م ).

6-66

6الملكية الفكرية

تمتلك ال�شركة العالمة التجارية «�شركة �إ�سمنت الجوف» وهي م�سجلة في وزارة التجارة وال�صناعة في الفئة ( )19وفق ًا ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية رقم ( )988/64بتاريخ
1429/5/3هـ (الموافق 2008/5/9م) .وبموجب �شهادة الت�سجيل ونظام حماية العالمات التجارية ،ف�إن العالمة التجارية لل�شركة تتمتع بالحماية خالل الفترة من 1428/11/29هـ
(الموافق 2007/12/9م) حتى 1438/11/28هـ (الموافق 2017/8/21م ).

6-66

6الدعاوي والمطالبات

ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة بتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه �أن �شركة �إ�سمنت الجوف لي�ست طرف ًا في �أي ادعاء �أو تحكيم ق�ضائي �أو �أي متابعات �أو ت�سويات مجتمعة �أو
منفردة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة المالي �أو نتائج �أعمالها .و�أنه ح�سب علمهم واعتقادهم اليوجد �أي تهديد محتمل �أو قائم باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

6-66

6ملخص العقود الهامة

ال�شركة طرف في العقود الهامة التالية المتعلقة ب�إن�شاء وت�شغيل م�صنعها.

6 666-66العقد المبرم مع شركة التعفف إس تي إس (التعفف )STS
وهي �شركة مقاوالت �سعودية من الطراز الأول ،وقد قامت بتنفيذ العديد من الم�شاريع ال�صناعية والتجارية لكل من القطاعين الحكومي الخا�ص ،بالإ�ضافة �إلى عدد من م�شاريع الكهرباء
والبنية التحتية ،ويبلغ عدد العاملين بها حوالي ( )2.261ما بين عامل وموظف ،وتاريخ العقد هو 2006/12/1م بهدف �إن�شاء م�صنع جديد للإ�سمنت بطاقة ( )5.000طن يومي ًا على
�أ�سا�س ت�سليم مفتاح .وقد تمت عملية االختيار على �أ�سا�س الجدارة بعيد ًا عن �أية م�صلحة �أو عالقة �أخرى.
القيمة الإجمالية للعقد تبلغ  991.875.000ريال �سعودي.
وي�شمل نطاق العمل ما يلي:
z

zالأعمال الهند�سية و �أعمال الت�صميم والتوريد والنقل والإمدادات والت�سليم �إلى موقع الم�صنع ،والت�أمين والتفريغ بالإ�ضافة �إلى تخزين وحفظ المعدات المطلوبة
في الموقع.

z

�zأعمال الهند�سة والت�صميم المعماري وتوريد وتنفيذ جميع الأعمال الخا�صة بالأعمال المدنية والهياكل.

z

zتجهيز وتركيب الأجهزة والمعدات والمواد ،بالإ�ضافة �إلى عمل التجارب الالزمة للت�أكد من اكتمال تجهيزات الت�شغيل وكذلك تدريب موظفي ال�شركة.

z

�zإدخال المعدات حيز الت�شغيل التجاري وتجهيزها واختبار �أدائها ومعالجتها عن طريق �إ�صالحها �أو ا�ستبدال �أي عيب .

z

zوقد بد�أ الت�شغيل التجاري للم�صنع في �شهر مايو 2010م كما كان مخطط ًا ،بينما الت�شغيل التجريبي كان قد بد�أ في �شهر فبراير 2010م .

6 666-66اتفاقية خدمات إدارة المشروع مع شركة المجموعة العربية للخدمات المحدودة()ASG
وقد بد�أ تنفيذ االتفاقية بالفعل بتاريخ 2007/1/1م (الموافق 1427/12/11هـ ) لفترة � 28شهر ًا تبد�أ من تاريخ النفاذ ،وقابل للتمديد بعد للفترة الزمنية التي قد يتفق عليها بين الطرفين
للقيام بما يلزم لإتمام �أعمال البناء والفح�ص �أو تجهيز الم�صنع للخدمة.
بلغت القيمة الإجمالية للعقد  6.160.000ريال �سعودي .وال ي�شمل هذا المبلغ الثابت والمقطوع جميع النفقات التي يتكبدها المقاول لل�سفر لأغرا�ض الم�شروع خارج المملكة .والغر�ض من
العقد هو تعيين مدير لم�شروع �إن�شاء م�صنع الإ�سمنت الجديد بطاقة  5.000طن من الكلنكر يومي ًا.
و�سي�ضمن فريق الم�شروع من المجموعة العربية للخدمات المحدودة ( � )ASGإدارة الأن�شطة الهامة التالية :الم�شتريات ،والتعاون مع ال�شركة في مراجعة ال�ضمانات المقدمة من قبل
موردي المعدات قبل تثبيت �أمر �شراء المعدات  ،وت�أمين ال�ضمانات الالزمة لل�شركة من المقاولين وموردي المعدات ،و�إدارة العقود ،ومراجعة واعتماد مخططات وت�صاميم المقاول،
والإ�شراف على �أعمال المقاول في الموقع ومراجعة ومراقبة تقدم �سير العمل في �أن�شطة عمل المقاول في مجاالت التنفيذ وال�شراء ،وتقييم ن�سبة العمل المنجز ،و�إ�صدار الم�ستخل�صات
ومراقبة التكاليف ،وكذلك مراجعة ومراقبة برنامج �ضمان الجودة ،والمعاينة واختبارات الأداء ،وتحديد وت�صحيح العيوب ،وتقييم المطالبات و�إعداد التقارير وتوزيعها.
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6 666-66عقد االستشارات القاضي بتعيين شركة هولتيك لالستشارات الخاصة المحدودة ( )HOLTECمستشارًا فنيًا
للشركة
وقد تم �إبرام هذه االتفاقية بتاريخ 2007/3/10م (الموافق 1428/2/20هـ ) ،ودخلت حيز التنفيذ اعتبار ًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها (2007/3/10م الموافق 1428/2/20هـ).
ومدة االتفاقية اال�ست�شارية � 40شهر ًا .والأتعاب الأ�سا�سية البالغة ( )800.000دوالر �أمريكي مخ�ص�صة لمراجعة الت�صاميم الهند�سية وخدمات مراقبة عمليات ال�شراء .وتدفع الر�سوم
على �أ�سا�س  150يوم عمل .وتدفع ر�سوم �أخرى عن �أي �أيام �إ�ضافية على �أ�سا�س يومي بنف�س الن�سبة� .أما م�صاريف ال�سفر والإقامة والإعا�شة فيتم �سدادها بالتكلفة ،وتقدر بمبلغ 40.000
دوالر �أمريكي.

6 666-66اتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة

CITEC

�شركة ت�شاينا تريمف �إنترنا�شيونال �إنجنيرنج المحدودة ((  ،)China International Engineering Co. Ltd. Triumph (CTIECوهي �شركة مقاوالت �صينية عالمية ذات
م�س�ؤولية محدودة ،ومتخ�ص�صة في �صناعة الإ�سمنت والزجاج ،وهي تابعة لـ�شركة ت�شاينا نا�شيونال بيلدنج ماتيريال المحدودة ()China National Building Material Co. Ltd.
(�شركة مدرجة ب�سوق هونج كونج للأوراق المالية)،وقد قامت ال�شركة ب�إن�شاء �أكثر من ( )70م�صنع ًا من م�صانع الإ�سمنت بطاقات �إنتاجية تتراوح بين ( )2.500و ( )12.000طن يومي ًا.
تبلغ مدة العقد ثالث �سنوات تبد�أ من بداية توقيع العقد بتاريخ 2009/05/14م  ،والهدف الرئي�سي من هذا العقد هو �أعمال الت�شغيل وال�صيانة لم�صنع ال�شركة في منطقة طريف بالإ�ضافة
�إلى توفير الخدمات الأخرى من �أجل �ضمان توفير المنتج على نحو م�ستمر وم�ستدام وبجودة عالية ،وي�شمل هذا �أي�ض ًا القيام بجميع المهام الإدارية والت�شغيلية والتقنية للم�صنع.
والعقد هو عقد محدد المدة بموجبه �سوف تح�صل ال�شركة ال�صينية على  6.95دوالر �أمريكي  /طن من الكلنكر المنتج لل�سنة الأولى ،وبالن�سبة لل�سنوات الالحقة �سيتم تعديل العقد كحد
�أق�صى بن�سبة  %10 -/+ح�سب تقلبات �سعر �صرف اليوان (العملة ال�صينية) مقابل الدوالر الأمريكي .

6 666-66اتفاقية إمدادات الوقود مع شركة الزيت العربية السعودية
تم �إبرام العقد في � 01إبريل 2009م لمدة �سنة واحدة قابلة للتجديد �سنوي ًا لمدة مماثلة ،وذلك بهدف توفير احتياجات ال�شركة من الوقود بمقدار ( )12.000طن �شهري ًا ،وتبلغ �أجرة نقل
الطن الواحد ( )115ريال �سعودي ،وهذا يعني �أن التكلفة الإجمالية للوقود في ال�سنة الواحدة تبلغ ( )16.560.000ريال �سعودي.
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6العقود مع األطراف ذات العالقة

بخالف التعامالت الواردة �أدناه ف�إنه ال توجد �أي معامالت تجارية في الوقت الراهن مع �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أو الإدارة العليا �أو حاملي �أ�سهم بن�سبة � ٪ 5أو �أكثر من ر�أ�س مال
ال�شركة �أو �أي من �أقاربهم ممن له �أو لهم م�صلحة مادية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة من هذه التعامالت ،كما �أنه لي�س لديهم الحق في الت�صويت على تلك ال�صفقات .وهذه التعامالت كما يلي:
z
z

z
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zتمتلك مجموعة ك�سب المالية (الم�ست�شار المالي مع �شركة الأهلي المالية) عدد� 12.500.000سهم من �أ�سهم �شركة �إ�سمنت الجوف بما يعادل ن�سبة . %12.24
كل من مجموعة ك�سب
zكل من الأع�ضاء :الأمير خالد بن فهد بن خالد ،وع�شري �سعد مزعل الع�شري ،و �سعد �صنيتان ع�شري بن هديب ،هم �أع�ضاء مجل�س �إدارة في ٍ
المالية و�شركة �إ�سمنت الجوف .
zمجموعة ك�سب المالية هي �أحد الم�ست�شارين الماليين لعملية االكتتاب العام ل�شركة �إ�سمنت الجوف.

6مراجعو الحسابات

مراجعو ح�سابات ال�شركة هم مكتب الخرا�شي ،محا�سبون ومراجعون قانونيون.
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6العموالت

ي�ؤكد مجل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة ب�أن ال�شركة لم تدفع �أي عموالت �أو ح�سومات �أو عمولة و�ساطة �أو غيرها من التعوي�ضات غير النقدية خالل فترة ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة
لطلب الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أية �أوراق مالية من جانب ال�شركة.
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6استمرار األنشطة

لم يكن هناك تعليق لعمليات و�أن�شطة ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها .كما �أن �أع�ضاء مجل�س الإدارة ال ينوون �إدخال �أي تغيير جوهري في طبيعة الأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة .كما �أنه لم يحدث
�أي تغيير �سلبي هام في المركز المالي �أو التجاري لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها.
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6رأس المال العامل

كاف من ر�أ�س المال العامل لتغطية احتياجاتها لفترة الـ � 12شهر ًا التي تلي مبا�شرة تاريخ
يرى �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أنه بعد ا�ستالم متح�صالت االكتتاب ف�إن ال�شركة �سيكون لديها قدر ٍ
هذه الن�شرة.
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6توزيعات األرباح

ال�شركة لم تعلن عن دفع ولم تدفع �أي �أرباح عن ملكية الأ�سهم منذ تاريخ ت�أ�سي�سها.
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6رأس المال والمديونية

يت�ضمن الجدول �أدناه بيان ًا موجز ًا ببنود ر�أ�س المال كما في 2009/12/31م .ويراعى �أن البيانات الواردة في هذا الجدول ينبغي �أن تقر�أ مقترنة مع البيانات الواردة في الق�سم 14
("البيانات المالية المراجعة").

القرو�ض

قرو�ض طويلة الأجل
قرو�ض ق�صيرة الأجل
مجموع القرو�ض
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
م�ساهمة من الم�ساهمين
احتياطي نظامي
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
�إجمالي الر�سملة
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0
0
0

المبلغ

1.021.000.000
0
0
()49.103.053
971.896.947
971.896.947

6االلتزامات الطارئة

حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،لي�س لدى ال�شركة �أية التزامات طارئة �أو �ضمانات قائمة ،با�ستثناء تلك الواردة في هذه الن�شرة.

6-66

6الضمانات والرهونات

لدى ال�شركة ت�سهيالت مرابحة تجارية محلية من البنك الأهلي التجاري منذ تاريخ 1428/6/5هـ ،الموافق 2007/6/20م ،بمبلغ �إجمالي قدره  383.700.000ريال �سعودي .وتاريخ
اال�ستحقاق النهائي لهذه المرابحة هو 2009/12/31م.
بخالف ما تقدم ،ال يوجد لدى ال�شركة �أي �سند مديونية م�ضمون �أو غير م�ضمون ،برهن �أو بدون رهن.

6 6-66صكوك الملكية
لدى ال�شركة عقد �إيجار بتاريخ 1429/2/17هـ (الموافق 2008/2/24م) لمقرها الرئي�سي الواقع في مركز المو�سى ال�سكني والتجاري ،وهو المكتب رقم /221ب� ،شارع العليا ،الريا�ض،
المملكة العربية ال�سعودية .ومدة عقد الإيجار �سنة واحدة من 1429/3/1هـ (الموافق 2008/3/9م حتى 1430/2/28هـ (الموافق 2009/1/24م) ،وهو قابل للتجديد تلقائي ًا لمدة
�أخرى .والإيجار ال�سنوي الحالي هو  166.175ريال �سعودي.
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6حقوق التعدين

ح�صلت ال�شركة بتاريخ 1428/07/03هـ (الموافق 2007/07/17م) على رخ�صة محجر مواد خام ال�ستخراج الحجر الجيري في الجزء الجنوبي من مدينة طريف بمحافظة طريف
التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية ،وذلك بموجب الترخي�ص رقم ( / 59ق) .ومدة الترخي�ص ( )30ثالثين �سنة هجرية من تاريخ �صدوره .وال�شركة ملزمة بدفع مبلغ  10.000ريال �سعودي
م�سبق ًا لكل كيلومتر مربع (وقد تم دفع هذا المبلغ).
ولدى الوزارة الحق في �إنهاء الترخي�ص في حال:
z
z
z
z

z
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�zإخفاق ال�شركة في ت�سديد الدفعة المقررة �إلى الحكومة في غ�ضون  150يوم ًا من تاريخ ا�ستحقاقها.
zقيام ال�شركة بتقديم معلومات غير �صحيحة.
�zإخفاق ال�شركة في اتخاذ التدابير الالزمة خالل ( )60يوم ًا من تلقيها �إخطار ًا بت�صحيح �أي عمل يهدد �صحة و�سالمة موظفيها �أو غيرهم �أو الهياكل المعدنية.
�zإخفاق ال�شركة لمدة ( )60يوم ًا بعد ا�ستالم �إ�شعار خطي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات المطلوبة بموجب نظام اال�ستثمار في مجال التعدين والئحته التنفيذية �أو
الترخي�ص.
ً
�zإخفاق ال�شركة في اتخاذ التدابير الالزمة خالل ( )60يوما من تاريخ �إخطارها بذلك �أو اتخاذ ما يلزم من �إجراءات للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والمناطق
ال�سياحية.

6عقود التأمين

�أبرمت ال�شركة بولي�صة ت�أمين على الممتلكات وت�أمين م�س�ؤولية �ضد الغير مع �شركة الت�أمين التعاوني "التعاونية" اعتبار ًا من 2010/2/16م (الموافق 1431/3/2هـ) حتى 2011/2/15م
(الموافق 1432/3/12ه ــ)  .و�أكدت ال�شركة �أنه ال توجد �أي مطالبات ت�أمين لم يبت فيها حتى تاريخه �أو لم يتم ت�سويتها ،كما �أن ال�شركة لي�ست على علم ب�أية ظروف راهنة يمكن �أن ت�ؤدي
�إلى �أي مطالبة ت�أمين.

36

7

7ملخص النظام األساسي للشركة

777

7اسم الشركة

ا�سم ال�شركة هو "�شركة �إ�سمنت الجوف".

777

7أغراض الشركة
z
z
z
z
z
z
z

z

777

�zإن الغر�ض من ت�أ�سي�س ال�شركة هو ت�شجيع اال�ستثمار ومبا�شرته بمفردها �أو مع الغير في المجاالت التالية:
�zإنتاج �إ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات بموجب الترخي�ص ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة.
zتجارة الجملة والتجزئة في منتجات ال�شركة ومواد البناء.
zت�أ�سي�س �أو الم�شاركة في ت�أ�سي�س �شركات الخدمات ال�صناعية لأغرا�ض ال�صيانة وتوفير الخدمات لم�صانع ال�شركة� ،سوا ًء داخل المملكة �أو خارجها.
�zإدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي العادي والمقاوم وغيرها.
zتملك الأرا�ضي والعقارات والملكية الفكرية ذات ال�صلة بتحقيق �أغرا�ض ال�شركة.
zت�أ�سي�س �أو الم�شاركة في ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكمل �أو تتمم ن�شاط ال�شركة و�إن�شاء م�صانع من م�شتقات الإ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�صانع البلوك والبالط
وغير ذلك في نف�س المجال.
zالوكاالت التجارية.

7المركز الرئيسي للشركة

يقع مقر ال�شركة في مدينة الريا�ض .ويجوز لمجل�س الإدارة �إن�شاء فروع �أو مكاتب �أو وكاالت لل�شركة داخل المملكة �أو خارجها.

777

7مدة الشركة

مدة ال�شركة � 99سنة بالتقويم الميالدي تبد�أ من 2006/8/5م وتنتهي في 2105/8/4م.
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7رأس مال الشركة

حدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ وقدره ( )1.300.000.000ريال (مليار وثالثمائة مليون ريال ) مق�سم �إلى (� )130.000.000سهم (مائة وثالثون مليون �سهم ) مت�ساوية القيمة تبلغ
القيمة الأ�سمية لكل �سهم ( )10ريال وجميعها �أ�سهم نقدية.

777

7المساهمون في الشركة

اكتتب الم�ؤ�س�سون في (� )102.100.000سهم (مائة واثنان مليون ومائة �ألف �سهم ) بقيمة ( )1.021.000.000ريال (مليار وواحد وع�شرون مليون ريال ) من �إجمالي �أ�سهم ال�شركة
البالغ عددها (� )130.000.000سهم (مائة وثالثون مليون �سهم) بقيمة ( )1.300.000.000ريال (مليار وثالثمائة مليون ريال ) وقد تم الوفاء بالجزء المدفوع من ر�أ�س المال عند
الت�أ�سي�س.

777

7عدم تسديد قيمة األسهم

�إذا تخلف الم�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم في المواعيد المعينة لذلك ،جاز لمجل�س الإدارة بعد �إنذار الم�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه المثبت في �سجل الم�ساهمين بيع ال�سهم في مزاد
علني ،ومع ذلك يجوز للم�ساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة الم�ستحقة عليها م�ضاف ًا �إليها الم�صروفات التي �أنفقتها ال�شركة ،وت�ستوفي ال�شركة من ح�صيلة البيع
المبالغ الم�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم ،ف�إذا لم تف ح�صيلة البيع بهذه المبالغ جاز لل�شركة �أن ت�ستوفي الباقي من جميع �أموال الم�ساهم وتلغي ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطي
الم�شتري �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم الملغي وت�ؤ�شر بذلك في �سجل الم�ساهمين.

777

7األسهم

تكون الأ�سهم ا�سمية و ال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إنما يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي ولو
بلغ حده الأق�صى ،وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�شركة ،ف�إذا تملكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال الحقوق المخت�صة بال�سهم ويكون
ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولين بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

777

7نقل ملكية األسهم

الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهاداتها وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطي مقابل الح�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها الم�ؤ�س�سون قبل ن�شر الميزانية
وح�ساب الأرباح والخ�سائر عن �سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.
ت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به الم�ؤ�س�سون في حالة زيادة ر�أ�س المال قبل انق�ضاء فترة الحظر ،وذلك بالن�سبة للمدة المتبقية من هذه الفترة ،وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك بما يدل
على نوعها وتاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
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ومع ذلك  ،يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع الحقوق من �أحد الم�ؤ�س�سين �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة لتقديمها ك�ضمان للإدارة
�أو من ورثة �أحد الم�ؤ�س�سين في حالة وفاته �إلى الغير.
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7سجل المساهمين

تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد في �سجل الم�ساهمين يت�ضمن على �أ�سمائهم وجن�سياتهم ومهنهم ومحال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر المدفوع منها وي�ؤ�شر بهذا القيد على
الأ�سهم ،و ال يعتد بنقل ملكية الأ�سهم في مواجهة ال�شركة �أو الغير �إال من تاريخ القيد في ال�سجل المذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأ�سهم،
ويفيد االكتتاب في الأ�سهم وتملكها قبول الم�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر عن جمعيات الم�ساهمين وفق ًا لأحكام هذا النظام �سوا ًء كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا و�سوا ًء كان
موافق ًا على هذه القرارات �أو مخالف ًا لها.
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7شهادات األسهم

ت�صدر ال�شركة �شهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات �أرقام مت�سل�سلة وموقع ًا عليها من رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة �أو من يفو�ضه من �أع�ضاء المجل�س وتختم بخاتم ال�شركة ويت�ضمن ال�سهم على
الأخ�ص رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر بالترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وقيمة ر�أ�س المال وعدد الأ�سهم الموزع عليها وقيمة
الأ�سهم اال�سمية ،والمبلغ المدفوع منها وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�سي ومدتها ،ويجوز �أن يكون للأ�سهم كوبونات ذات �أرقام م�سل�سلة وم�شتملة على رقم ال�سهم المرفقة به.
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7زيادة رأس المال

للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مر ًة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة
اال�سمية التي للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ،وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين �أولوية
االكتتاب بالأ�سهم الجديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر في جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س المال و�شروط االكتتاب ،ويبدي كل م�ساهم رغبته في ا�ستعمال حقه في الأولوية
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الن�شر الم�شار �إليه.
وتوزع تلك الأ�سهم على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من
الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة و يطرح ما
يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
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7تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر،
و ال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام
ال�شركات ،ويبين القرار طريقة التخفي�ض ،و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل (� )60ستين يوم ًا من
تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحدهم وقدم لل�شركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن
ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

7-77

7تشكيل مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من (� )7سبعة �أع�ضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للم�ساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث �سنوات ،ومع ذلك يجوز �أن تكون مدة �أول مجل�س �إدارة
( )5خم�س �سنوات على الأكثر تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
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7أسهم التأهيل

يجب �أن يكون ع�ضو مجل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ( )10.000ع�شرة �آالف ريال ،وتودع هذه الأ�سهم خالل ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ تعيين
الع�ضو �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء مجل�س الإدارة وتظل غير قابلة للتداول �إلى �أن تق�ضي المدة المحددة
ل�سماع دعوى الم�س�ؤولية في المادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل في الدعوى المذكورة .و�إذا لم يقدم ع�ضو مجل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت
ع�ضويته.
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7سلطات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االخت�صا�صات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات في �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها والت�صرف في �أ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق ال�شراء
وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقب�ض الثمن وت�سليم الثمن ،على �أن يت�ضمن مح�ضر مجل�س الإدارة وحيثيات قراره للت�صرف في �أ�صول وممتلكات وعقارات ال�شركة
مراعاة ال�شروط التالية:
z
z
z
z
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�zأن يحدد المجل�س في قرار البيع الأ�سباب والمبررات له.
�zأن يكون البيع مقارب ًا لثمن المثل.
�zأن يكون البيع حا�ضر ًا �إال في حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
�zأن ال يترتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو تحميلها بالتزامات �أخرى.

كما يجوز لمجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقرو�ض التجارية التي ال تجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة مع مراعاة ال�شروط التالية:
z
z
z

�zأن ال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة المالية لل�شركة عن  %50من ر�أ�س مال ال�شركة.
�zأن يحدد مجل�س الإدارة في قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
�zأن يراعى في �شروط القر�ض وال�ضمانات المقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنين.

كما يكون لمجل�س الإدارة حق ال�صلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها ،ولمجل�س الإدارة القيام بكافة الأعمال �أو الت�صرفات التي من �ش�أنها تحقيق �أغرا�ض
ال�شركة .ويكون لمجل�س �إدارة ال�شركة وفي الحاالت التي يقدرها حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا لما يحقق م�صلحتها ،على �أن يت�ضمن مح�ضر مجل�س الإدارة وحيثيات
قراره مراعاة ال�شروط التالية:
z
z
z

�zأن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين كحد �أدنى.
�zأن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
zالإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.

ولمجل�س الإدارة �أن يوكل نيابة عنه في حدود اخت�صا�صه واحد ًا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو من الغير في اتخاذ �إجراءات �أو ت�صرف معين �أو القيام بعمل �أو �أعمال معينة ،وللمجل�س حق تفوي�ض
من يراه من اخت�صا�صاته و�صالحياته.
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7مكافأة مجلس اإلدارة

تتكون مكاف�أة مجل�س الإدارة وفق ًا لأنظمة ال�شركة وفي حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركة �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة له ،وي�شتمل تقرير مجل�س الإدارة �إلى الجمعية
العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المالية من رواتب ون�صيب من الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغير ذلك من المزايا ،كما ي�شتمل
التقرير المذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء المجل�س بو�صفهم موظفين �أو �إداريين �أو ما قب�ضوه نظير �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق �أن وافقت عليها الجمعية العامة لل�شركة.
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7رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير المجلس

يعين مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه رئي�س ًا ،كما يجوز له �أن يعين من بين �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا ،و ال يجوز الجمع بين مركز رئي�س المجل�س ومركز الع�ضو المنتدب ،ويحدد مجل�س الإدارة
بقرار منه اخت�صا�صات و�صالحيات كل من رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب ،ويمثل رئي�س مجل�س الإدارة �أو الع�ضو المنتدب ال�شركة في عالقتها مع الغير و�أمام الق�ضاء ولأي منهما
حق التوقيع وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن ال�شركة ،ويكون لكل من رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب حق التوقيع على عقود الت�أ�سي�س وتعديالتها في ال�شركات التي ت�شترك
فيها ال�شركة وغيرها من العقود وال�صكوك و الإفراغات �أمام كاتب العدل �أو �أمام الجهات الر�سمية.
ويعين مجل�س الإدارة �سكرتير ًا من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم ويحدد مجل�س الإدارة اخت�صا�صات ال�سكرتير ومكاف�آته ،و ال تزيد مدة رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب وال�سكرتير ع�ضو
مجل�س الإدارة عن مدة ع�ضوية كل منهم في المجل�س ،ويجوز �إعادة تعيينهم.
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7اجتماعات المجلس

يجتمع مجل�س الإدارة في المركز الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ،ويجب على رئي�س المجل�س �أن يدعوه �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك كتابة اثنان من الأع�ضاء.
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7النصاب والتمثيل

ال يكون اجتماع المجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره (� )4أربعة �أع�ضاء على الأقل ،ب�شرط �أال يقل عدد الحا�ضرين عن (� )4أربعة ،وفي حالة �إنابة ع�ضو مجل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر في ح�ضور
اجتماعات المجل�س يتعين �أن تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط الآتية:
z
z
z

zال يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكثر من ع�ضو واحد في ح�ضور ذات االجتماع.
zيجب �أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
zال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب الت�صويت ب�ش�أنها.

ت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية �آراء الأع�ضاء الحا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.
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7محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت المجل�س وقراراته في محا�ضر يوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير ،وتدون هذه المحا�ضر في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س المجل�س وال�سكرتير.
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7الجمعية العامة

الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة .لكل م�ساهم حائز على ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل حق ح�ضور
الجمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العامة.
الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية :تخت�ص الجمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية :
z

zالتحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س المال ومن الوفاء بالحد الأدنى من ر�أ�س المال وبالقدر الم�ستحق من قيمة الأ�سهم.
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z
z
z
z

zو�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ولكن ال يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�ض عليها �إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
zتعيين �أول مراقب ح�سابات لل�شركة .
zالمداولة في تقرير الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها الت�أ�سي�س.
zتعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة.

وي�شترط ل�صحة انعقادها ح�ضور عدد من المكتتبين يمثل ن�صف ر�أ�س المال على الأقل.

7 7-77الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة �شهور التالية
النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
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7الجمعية العامة غير العادية

تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية
و ذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

7 7-77كيفية عقد الجمعيات العامة
تنعقد الجمعيات العامة للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة ،وعلى مجل�س الإدارة �أن يدعو الجمعيات العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب الح�سابات �أو عدد من الم�ساهمين يمثل ()%5
من ر�أ�س المال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئي�سي لل�شركة قبل الميعاد المحدد
لالنعقاد بـ ( )25خم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة
خالل المدة المحددة للن�شر.
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7إثبات حضور اجتماعات الجمعية العامة

يحرر عند انعقاد الجمعية ك�شف ب�أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين والممثلين ومحال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالإ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات المخ�ص�صة لهم،
ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.

7 7-77النصاب القانوني للجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون ن�صف ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجبت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ يعقد خالل الثالثين يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم
الممثلة فيه.

7 7-77النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون ن�صف ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ بنف�س الأو�ضاع المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل .
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7حقوق التصويت

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم يمثله في الجمعية الت�أ�سي�سية وتح�سب الأ�صوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم .

7 7-77التصويت باألغلبية
ت�صدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها ،ومع ذلك� ،إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية المكتتبين
ب�أ�سهم نقدية والتي تمثل ثلثي الأ�سهم المذكورة على الأقل بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدموا الح�ص�ص العينية �أو الم�ستفيدين من المزايا الخا�صة ،وال يكون له�ؤالء ر�أي في هذه القرارات
ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية.
وت�صدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة في االجتماع .كما ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �أذا
كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء المدة المحددة في نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون
القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
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7حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة

لكل م�ساهم حق مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات ،ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات
على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و �إذا ر�أى الم�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غير مقنع احتكم �إلى الجمعية وكان قرارها في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
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7 7-77إجراءات عقد الجمعية العامة
ير�أ�س الجمعية العمومية رئي�س مجل�س الإدارة �أو من ينيبه من �أع�ضاء مجل�س الإدارة في حالة غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ،ويحرر باجتماع الجمعية مح�ضر ًا
يت�ضمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازاتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت
عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع  ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.

7 7-77تعيين مراجع الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكثر من بين المراقبين الم�صرح لهم بالعمل في المملكة ،وتعينه الجمعية العامة �سنوي ًا وتحدد مكاف�أته ويجوز لها �إعادة تعيينه.هذا وقد عين الم�ساهمون
الحاليون مكتب الخرا�شي محا�سبون ومراجعون قانونيون ليكون مراجع الح�سابات الأول لل�شركة.

7 7-77اإلطالع على السجالت
لمراقب الح�سابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله �أي�ض ًا �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة الح�صول عليها وله �أي�ض ًا �أن
يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.

 7 7-77تقرير مراجع الحسابات
على مراقب الح�سابات �أن يقدم �إلى الجمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يكون قد ك�شفه من مخالفات
لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

7 7-77السنة المالية
تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة في  1يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل �سنة ميالدية.

7 7-77الحسابات السنوية
يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها في التاريخ المذكور ،كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح والخ�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة
ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنتهية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ب�ستين يوم ًا على الأقل ،وي�ضع المجل�س هذه الوثائق
تحت ت�صرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخم�سة وخم�سين يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة �أو من يمثله هذه الوثائق الم�شار �إليها وتودع ن�سخ منها
في المركز الرئي�سي لل�شركة تحت ت�صرف الم�ساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س مجل�س الإدارة �أن ين�شر في �صحيفة توزع
في المركز الرئي�سي لل�شركة الميزانية وح�ساب الأرباح والخ�سائر وخال�صة وافية من تقرير مجل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب الح�سابات ،و �أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى
الإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.

7 7-77توزيع األرباح السنوية
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع الم�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
z
z
z
z

z

zيجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س المال.
zيجوز للجمعية العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة �أن تجنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وتخ�صي�صها لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
zيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5على الأقل من ر�أ�س المال المدفوع.
zيخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن ( )%10من الباقي لمكاف�أة مجل�س الإدارة ،مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة بهذا
ال�ش�أن.
zيوزع الر�صيد الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة �إ�ضافية في الأرباح.

7 7-77سداد األرباح
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.

7-77

7خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س المال وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها المعين في بند �أجل
ال�شركة وين�شر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.
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7-77

7المنازعات

في حال عدم توزيع �أرباح عن �أية �سنة مالية ف�إنه اليجوز توزيع �أرباح عن ال�سنوات التالية �إال بعد دفع الن�سب المن�صو�ص عليها في فقرة الأ�سهم الممتازة الممنوعة من حق الت�صويت .واذا
ف�شلت ال�شركة في دفع هذه الن�سبة من الأرباح لمدة ثالث �سنوات متتالية ف�إنه يجوز للجمعية الخا�صة لأ�صحاب هذه الأ�سهم �أن تقرر �إما ح�ضورهم اجتماعات الجمعية العامة لل�شركة
والم�شاركة في الت�صويت �أو تعيين ممثلين عنهم في مجل�س الإدارة بما يتنا�سب مع قيمة �أ�سهمهم في ر�أ�س المال وذلك �إلى �أن تتمكن ال�شركة من دفع كامل �أرباح الأولوية المخ�ص�صة
لأ�صحاب هذه اال�سهم عن ال�سنوات ال�سابقة .

7-77

7حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين م�صفي �أو اكثر وتحدد �صالحيتهم
و�أتعابهم وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر مجل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر
الذي اليتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين.
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8

8مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات

888

8مقدمة

ت�ستند المناق�شة والتحليل التاليين للو�ضع المالي لل�شركة ونتائج �أعمالها على القوائم المالية المراجعة لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و
2007م (التي تغطي الفترة من � 11إبريل 2006م �إلى  31دي�سمبر 2007م) والإي�ضاحات المرفقة بها ،والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الح�سابات ب�صيغتها الواردة في الق�سم 14
("البيانات المالية المراجعة") ،ويجب قراءتها �إلى جانب تلك القوائم .يحتوي ق�سم "مناق�شة الإدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات" على عبارات م�ستقبلية تنطوي على جملة
من المخاطر و�أمور احتمالية غير م�ؤكدة ،بينما قد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة ب�شكل جوهري عن تلك التي تت�ضمنها العبارات الم�ستقبلية نتيجة لعدة عوامل منها ما �سيتم مناق�شته
في هذا الق�سم ،ومنها ما قد �سبق مناق�شته في موا�ضع �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه وخ�صو�ص ًا في ق�سم «عوامل المخاطرة» .يغطي هذا الق�سم الأداء المالي التاريخي لل�شركة والذي
يمثل ب�شكل رئي�سي �إدارة ال�شركة لر�أ�سمالها وا�ستثماراتها خالل فترة المراجعة .ولذلك ،ال يجب االعتماد على التحليل التالي للنتائج المالية التاريخية كم�ؤ�شر حقيقي لأداء ال�شركة في
الم�ستقبل عند بدء العمليات التجارية.

888

8إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

يقر �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أن المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه م�أخوذة من القوائم المالية المراجعة لل�شركة دون �أية تغييرات جوهرية ،و�أن القوائم المالية قد تم �إعدادها
وفق ًا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ( .)SOCPAكما يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيير �سلبي جوهري في المركز المالي �أو
التجاري لل�شركة خالل الثالث �سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2007م و2008م و 2009م وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
كذلك يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،ب�أن ال�شركة �سيكون لديها ما يكفي من الأموال لتلبية متطلبات ر�أ�س المال العامل لمدة ( )12الإثنى ع�شر �شهر ًا التي تلي عملية االكتتاب.

888

8لمحة عامة

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت الجوف ك�شركة م�ساهمة �سعودية بموجب �سجل تجاري رقم ( )1010225259وتاريخ 1427/11/1هـ (الموافق 2006/11/22م) و وفق ًا للقرار الوزاري رقم ()1870
وتاريخ 1427/7/11هـ (الموافق 2006/8/6م) .وقد بلغ ر�أ�س مال ال�شركة في تاريخ هذه الن�شرة ( )1.021.000.000ريال مق�سم �إلى (� )102.100.000سهم .وتعتزم ال�شركة زيادة
ر�أ�سمالها من خالل عملية الطرح لالكتتاب العام �إلى ( )1.300.000.000ريال مق�سم �إلى (� )130.000.000سهم .و�سيكون الطرح لالكتتاب العام لعدد ( )65.000.000تمثل ٪50
من ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة .وت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لديها �أي ر�أ�س مال م�شمو ًال بحق خيار.
ت�شمل الأن�شطة التجارية لل�شركة �إدارة م�صانع الإ�سمنت وت�شغيلها و�إنتاج الإ�سمنت وتجارة الإ�سمنت ومواد البناء الأخرى بالجملة والتجزئة .ويقع مقر ال�شركة الرئي�سي في مدينة الريا�ض،
ولها م�صنعها في مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�شمالية.

888

8السياسات المحاسبية الهامة

تم �إعداد القوائم المالية المراجعة لل�شركة وفق ًا لمبد�أ اال�ستحقاق المحا�سبي ومبد�أ التكلفة التاريخية ووفق ًا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين
(.)SOCPA
تم تحديد ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة لل�شركة في الإي�ضاحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة الواردة في الق�سم  14من هذه الن�شرة.

888

8نتائج العمليات

اكتمل �إن�شاء م�صنع ال�شركة في دي�سمبر 2009م ،ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الثاني من عام 2010م .وبنا ًء عليه ،ف�إن نتائج عمليات ال�شركة للفترة قيد المناق�شة تمثل
�أ�سا�س ًا نفقات ما قبل الت�شغيل والأ�صول الثابتة المتعلقة بالم�صنع وتوظيف الأموال الفائ�ضة من ر�أ�س مال ال�شركة �ضمن ترتيبات مرابحة قبل ا�ستخدامها في بناء الم�صنع.
وت�ؤكد ال�شركة على �أن ربحيتها و�أعمالها ال تعتمد على �أي �أ�صول غير ملمو�سة مثل العالمات التجارية �أو براءات االختراع �أو حقوق الطبع �أو �أي من حقوق الملكية الفكرية الأخرى.
الإيرادات من الأن�شطة غير الت�شغيلية و�صافي الربح( /الخ�سارة) والتدفقات النقدية الت�شغيلية
الإيرادات من الأن�شطة غير الت�شغيلية و�صافي الربح( /الخ�سارة) والتدفقات النقدية الت�شغيلية لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2007م و2008م و2009م مبينة
في الجدول �أدناه:

ال�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر 2009م
 31دي�سمبر 2008م
 31دي�سمبر 2007م

مراجعة
مراجعة
مراجعة

�إيرادات الأن�شطة غير
الت�شغيلية
�آالف الرياالت
32
11.153
26.737

�صافي الدخل/
(الخ�سارة)
�آالف الرياالت
()31.878
()10.975
()5.948

�صافي الدخل/
(الخ�سارة)
 ٪من الإيرادات
(٪)99618.8
(٪)98.4
(٪)22.2

التدفق النقدي الت�شغيلي
�آالف الرياالت
67.037
2.460
22.263

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف
مالحظة :ال�سنة المالية 2007م تغطي فترة مالية مدتها � 20شهر ًا منذ ت�أ�سي�س ال�شركة في �شهر �إبريل من عام 2006م.
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وفيما يلي ملخ�ص لقائمة الدخل المراجعة لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2007م و2008م و2009م:

�آالف الرياالت
�إيرادات غير متعلقة بالن�شاط
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
م�صاريف عمومية و�إدارية
ا�ستهالك
�صافي الدخل (الخ�سارة) قبل الزكاة ،والإيرادات الأخرى
�إيرادات متنوعة
خ�سائر ر�أ�سمالية
خ�سائر فرق عملة
�صافي (الخ�سارة) /الدخل قبل الزكاة
الزكاة
�صافي الخ�سارة بعد الزكاة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة (� 20شهراً)
مراجعة (� 12شهراً)
مراجعة (� 12شهراً)
32
()24.524
()6.213
()415
()31.120
33
--()1
()31.088
()790
()31.878

11.153
()14.311
()3.053
()216
()6.427
45
--()159
()6.541
()4.434
()10.975

26.737
()15.412
()296
()163
10.866
--()43
()210
10.613
()16.561
()5.948

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

88888

8اإليرادات

بما �أن ال�شركة لم تبد�أ عملياتها التجارية ،ف�إنها لم ت�سجل �أية �إيرادات من عملياتها الت�شغيلية الأ�سا�سية .الإيرادات غير المتعلقة بالن�شاط (غير الت�شغيلية) تمثل الدخل الذي حققته
ال�شركة من ا�ستثمار �أر�صدتها النقدية بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي في �أحد البنوك المحلية �ضمن ترتيبات مرابحة.
انخف�ضت الإيرادات غير الت�شغيلية لل�شركة بن�سبة انخفا�ض �سنوي مركب قدرها  ٪96.5بين ال�سنتين الماليتين 2007م و 2009م.
وقد انخف�ضت �إيرادات ال�شركة غير الت�شغيلية �إلى  0.032مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل  11.1مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م و  26.7مليون ريال في ال�سنة المالية
2007م ،وقد جاء هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة لـ )1( :انخفا�ض حجم ا�ستثمارات المرابحة والتي ا�ستخدمت لدفع م�ستحقات المقاولين المتعاقدين مع ال�شركة في عامي 2009م
و 2008م )2( ،الفترة المحا�سبية البالغة � 12شهر ًا لكل من ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م مقابل الفترة المحا�سبية الأولى التي امتدت � 20شهر ًا منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى 31
دي�سمبر 2007م.
يت�ضمن الجدول التالي ملخ�ص ًا لتوزيع �إيرادات ال�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و2008م و 2007م:

�آالف الرياالت
�إيرادات ا�ستثمار المرابحة – ريال
�إيرادات ا�ستثمار المرابحة – دوالر �أمريكي
المجموع

2009م
مراجعة
(� 12شهراً)
32
32

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
مراجعة
(� 12شهراً)
1.918
9.235
11.153

2007م
مراجعة
(� 20شهراً)
7.016
19.721
26.737
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�إيرادات ا�ستثمارات المرابحة
تمثل �إيرادات ا�ستثمارات المرابحة الإيرادات المتحققة من الأر�صدة النقدية المودعة لدى �أحد البنوك التجارية المحلية �ضمن ترتيبات مرابحة بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي.
وقد بلغت �إيرادات ا�ستثمار المرابحة الم�سجلة في ال�سنة المالية 2009م �إلى 0.032مليون ريال مقابل  11.1مليون ريال و  26.7مليون ريال لل�سنتين الماليتين 2008م و 2007م على
التوالي .وكان االنخفا�ض التدريجي في حجم الأموال الم�ستثمرة في ترتيبات المرابحة �إلى  11.8مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل  629.9مليون ريال في ال�سنة المالية 2007م
هو ال�سبب الرئي�سي النخفا�ض �إيرادات اال�ستثمار في المرابحة.

8 88888مصاريف ما قبل التشغيل
تمثل م�صاريف ما قبل الت�شغيل التكاليف التي تكبدتها ال�شركة قبل و�أثناء بناء الم�صنع الذي اكتمل �إنجازه في �أواخر عام 2009م .وقد تم ت�سجيل هذه الم�صاريف في دفاتر الح�سابات
لل�سنة التي تم فيها تكبد تلك الم�صاريف.
تتكون م�صاريف ما قبل الت�شغيل البالغة  24.5مليون ريال و  14.3مليون ريال و  15.4مليون ريال في ال�سنوات المالية 2009م و2008م و 2007م على التوالي �أ�سا�س ًا من م�صاريف �إدارة
الم�شروع ونفقات الخدمات اال�ست�شارية وتكاليف الأيدي العاملة والت�أمين وتبرعات لجمعيات خيرية معتمدة من الحكومة.
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�آالف الرياالت
خدمات �إدارة الم�شروع
درا�سات فنية وا�ست�شارات
طرق م�ؤقتة و�صيانة
�أجهزة ات�صال م�ؤقتة
تكاليف ت�شغيل المناجم
وقود ومواد ت�شحيم
تكلفة العمالة
م�صاريف ت�أمين
�صيانة
�سفريات عمل
خرائط ور�سومات وتراخي�ص الموقع
�إيجارات
تبرعات
رعاية م�ؤتمرات
زراعة وت�شجير
م�صاريف متفرقة �أخرى
المجموع

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

2.004
1.359
7.894
2.954
1.938
310
4.940
887
141
389
20
60
20
87
1.521
24.524

2.657
2.663
2.752
1.328
775
217
1
60
2.460
321
358
719
14.311

4.835
4.158
2.583
449
578
608
30
2.171
15.412
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خدمات �إدارة الم�شروع
تمثل خدمات �إدارة الم�شروع الأتعاب التي دفعت للمجموعة العربية للخدمات ( )ASGبموجب عقد وقعته ال�شركة وهذه المجموعة ب�صفتها مدير ًا للم�شروع في يناير 2007م ،وقد ا�ستمرت
هذه المدفوعات ال�شهرية حتى � 30سبتمبر 2009م.
الدرا�سات الفنية واال�ست�شارية
تت�ألف تكاليف الدرا�سات الفنية واال�ست�شارية من الم�صاريف ذات ال�صلة بالدرا�سات المالية وغير المالية� ،شام ًال ذلك فحو�ص التربة في �أر�ض الم�صنع وتقييم الأثر البيئي للم�شروع.
وقد انخف�ضت هذه الم�صاريف بمعدل انخفا�ض �سنوي مركب ن�سبته  ٪42.8خالل الفترة ما بين 2007م و 2009م وذلك نظر ًا النخفا�ض عدد الدرا�سات التي �أجريت بالن�سبة للتربة
والبيئة حيث �أن �أعمال بناء الم�صنع بد�أت في 2007م.
وخالل ال�سنة المالية 2008م ،دفعت ال�شركة �إلى �شركة هولتيك ( )HOLTECمقابل الخدمات التي قدمتها الأخيرة مبلغا �شهري ًا قدره  150.200ريال وذلك بموجب عقد خدمات
�إ�شراف ا�ست�شارية بد�أت في �شهر مار�س 2007م .وقد �شملت الخدمات التي قدمتها هولتيك الإ�شراف على �أعمال البناء والتركيب وبدء الت�شغيل التجريبي وكذلك مراقبة عمليات ال�شراء.
الطرق الم�ؤقتة وال�صيانة
ت�شمل تكاليف الطرق الم�ؤقتة وال�صيانة دفعة تعاقدية قدمتها ال�شركة مقابل �إن�شاء طرق م�ؤقتة ت�ؤدي �إلى الموقع بوا�سطة �شركة التعفف  STSخالل ال�سنة المالية 2007م.
وقد ت�أجل تحميل هذه الم�صاريف البالغة  2.1مليون دوالر ( 7.9مليون ريال) حتى 2009م لحين اكتمال �إن�شاء الم�صنع ،وذلك طبقا التفاق بين �شركة التعفف  STSو�إدارة ال�شركة.
�أجهزة االت�صال الم�ؤقتة
ت�شمل �أجهزة االت�صال الم�ؤقتة دفعة تعاقدية قدمتها ال�شركة مقابل توفير خدمات ات�صال م�ؤقتة في الموقع بوا�سطة �شركة التعفف  STSخالل ال�سنة المالية 2009م.
وقد ت�أجل تحميل هذه الم�صاريف البالغة  0.8مليون دوالر ( 2.9مليون ريال) حتى 2009م لحين اكتمال �إن�شاء الم�صنع ،وذلك طبقا التفاق بين � STSشركة التعفف وال�شركة.
تكاليف المناجم الت�شغيلية
تمثل تكاليف المناجم الت�شغيلية مدفوعات بقيمة  1.9مليون ريال قدمت �إلى ال�شركة العربية للتعدين في �شهري نوفمبر ودي�سمبر 2009م ال�ستخدام المحجر الكائن في موقع الم�صنع
وتكاليف ا�ستخراج الحجر الجيري وال�صل�صال.
تكلفة العمالة
ت�شمل تكاليف العمالة الرواتب الأ�سا�سية وبدل ال�سكن والمكاف�أة وبدل النقل وبدل الإجازة وا�شتراك الت�أمينات االجتماعية وتذاكر ال�سفر والعمل الإ�ضافي.
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ويعود ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة بن�سبة  ٪38.3خالل ال�سنوات المالية 2007م �إلى 2009م �إلى الزيادة في عدد العاملين من  10عاملين في عام 2007م �إلى  19و  44في ال�سنتين
الماليتين 2008م و 2009م على التوالي.
م�صاريف الت�أمين
تت�ألف م�صاريف الت�أمين من بوال�ص الت�أمين التي تغطي الت�أمين الطبي للموظفين والت�أمين على ال�سيارات والمعدات وجميع المخاطر في الموقع (الحريق والكوارث الطبيعية).
وقد كانت م�صاريف الت�أمين في ال�سنة المالية 2009م �أقل منها في ال�سنة المالية 2008م والتي ا�شتملت على م�صاريف الت�أمين المتعلقة ب�ستة �أ�شهر من ال�سنة المالية 2007م.
ال�صيانة
انخف�ضت تكاليف ال�صيانة �إلى  0.1مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل  0.8مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م نظرا النتهاء العقد الموقع مع م�ؤ�س�سة م�ضارو�ش ل�صيانة الطرق
الم�ؤدية �إلى الموقع في فبراير .2009
التبرعات
فو�ض مجل�س �إدارة ال�شركة رئي�سه في �شهر نوفمبر  2007بتقديم تبرعات �إلى جمعيات خيرية معتمدة من الحكومة حيث تبرعت ال�شركة في ال�سنة المالية 2008م بمبلغ مليوني ريال
لم�ؤ�س�سة الأمير �سلطان بن عبد العزيز الخيرية .كما قدمت ال�شركة تبرعا بقيمة  0.2مليون ريال لتوزيع حقائب مدر�سية على الطالب ومبلغ  0.2مليون ريال لرعاية مهرجان الزيتون
في مدينة الجوف.
م�صاريف �أخرى
ي�شمل بند الم�صاريف الأخرى ب�شكل �أ�سا�سي م�صاريف �أمنية تتعلق بالموقع ور�سوم ا�شتراك ونفقات ال�سفر.

8 88888المصاريف العمومية واإلدارية
ارتفعت الم�صاريف العمومية والإدارية خالل الفترة ما بين 2007م و 2009م بمعدل نمو �سنوي مركب ن�سبته  .٪436.4وتعود هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تعيين  17موظف ًا و  21موظف ًا
جديد ًا خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م على التوالي.
ويلخ�ص الجدول التالي توزيع الم�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2007م و 2008م و 2009م:

�آالف الرياالت
تكلفة العمالة
�إيجارات
قرطا�سية ومطبوعات وا�شتراكات
�أتعاب مهنية
�إنترنت و�أجهزة كمبيوتر
تبرعات
ا�ستقطاع �ضريبي
م�صاريف متفرقة �أخرى
المجموع

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
(� 12شهرا)ً
(� 12شهرا)ً
5.090
218
207
370
196
130
6.213

2.275
147
110
127
102
171
121
3.053

2007م
مراجعة
(� 20شهرا)ً
177
113
4
2
296
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تكاليف العمالة
�شكلت تكاليف العمالة  ٪82و  ٪74.5و  ٪59.8من مجموع الم�صاريف العمومية والإدارية لل�سنوات المالية 2009م و 2008م و 2007م على التوالي .وتعود الزيادة البالغة  3.2مليون ريال
في عام والزيادة البالغة  2.8مليون ريال في الم�صاريف خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م �أ�سا�س ًا �إلى توظيف كوادر �إ�ضافية من كبار الموظفين لتلبية االحتياجات المتزايدة
لل�شركة و �إلى دفع رواتب و�أجور للعاملين في ال�شركة �سبق �أن حملت على بند م�صاريف �إدارة الم�شروع في العام المالي 2007م.
الإيجارات
تمثل م�صاريف الإيجارات �إيجارات المكتب الرئي�سي لل�شركة في الريا�ض ومكتب الإدارة في مدينة طريف.
م�صاريف الإنترنت والأجهزة الكمبيوتر
�شملت م�صاريف الإنترنت و�أجهزة الكمبيوتر الم�صاريف المتعلقة بتركيب و�صالت م�ؤقتة في موقع الم�صنع والمكتب الرئي�سي في عام 2009م.
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التبرعات
يمثل بند التبرعات التي بلغت قيمتها  102.000ريال مبالغ تم التبرع بها لعدد من الجمعيات الخيرية.
اال�ستقطاع ال�ضريبي
تقت�ضي �أنظمة الزك ــاة وال�ضريبة المحلية ا�ستقطـ ــاع ن�سبة  ٪5من المبالغ التي تدف ـ ــع لال�ست�شاريين الفنيين الأجـ ــانب .وقد �سجلت ال�شرك ــة ا�ستقطاع ًا �ضريبي ًا بقيمة  171.000ريال في
ال�سنة المالية 2008م ،وهو ما يمثل  93.600ريال ومبلغ  77.400ريال لل�سنتين الماليتين 2008م و2007م على التوالي حملت على بند الم�صاريف.

8 88888الزكاة
انخف�ضت م�صاريف الزكـ ـ ـ ـ ــاة التي تحملتها ال�شركة عن ال�سنة المالية 2009م �إلى  0.8مليون ريال ،مقابل  4.4مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م و  16.6مليون ريال في ال�سنة المالية
2007م .ويرجع هذا االنخفا�ض التدريجي �إلى انخفا�ض قيمة وعاء الزكاة في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م .وقد انخف�ض وعاء الزكاة في ال�سنة المالية 2009م نتيجة الكتمال
بناء الم�صنع وتحويل الأ�صول من م�شاريع تحت التنفيذ �إلى �أ�صول ثابتة .كما انخف�ض وعاء الزكاة في ال�سنة المالية 2008م نتيجة للمبالغ الم�سددة للموردين والزيادة في الم�شاريع تحت
التنفيذ خالل ال�سنة.

8 88888أرباح األسهم
لم تعلن ال�شركة عن توزيع �أية �أرباح عن ال�سنوات المالية 2009م2008 ،م و 2007م.

888

8قائمة المركز المالي

فيما يلي ملخ�ص للميزانية العمومية المراجعة لل�شركة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م2008 ،م و2007م على التوالي:

�آالف الرياالت
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
ر�أ�س المال
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

39.240
1.091.184
1.130.424
157.978
549
1.021.000
()49.103
1.130.424

179.331
885.978
1.065.309
60.972
260
1.021.000
()16.923
1.065.309

663.529
382.443
1.045.972
30.824
96
1.021.000
()5.948
1.045.972
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8الموجودات المتداولة

يلخ�ص الجدول التالي تفا�صيل الأ�صول المتداولة لل�شركة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م2008 ،م و2007م:

�آالف الرياالت
نقد بال�صندوق ولدى البنوك
ا�ستثمارات مرابحة
مخزون
�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجمالي الأ�صول المتداولة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
(� 12شهرا)ً
(� 12شهرا)ً
5.036
11.751
6.135
16.318
39.240

19.661
135.709
23.961
179.331

2007م
مراجعة
(� 20شهرا)ً
30.695
629.920
2.914
663.529
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النقد بال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك
ي�شمل بند النقد بال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك عهدة الم�صاريف النثرية التي تحتفظ بها ال�شركة لال�ستخدام اليومي و�أر�صدة الح�سابات الم�صرفية والمبالغ النقدية التي ت�ستثمرها
ال�شركة �ضمن ترتيبات مرابحة مع بنك محلي .وت�ستحق هذه اال�ستثمارات على �أ�سا�س �أ�سبوعي ب�سبب الدفعات المتوقع �أن ت�سددها ال�شركة لمقاول الهند�سة والتوريد والبناء �شركة التعفف
 STSخالل فترة بناء الم�صنع.
ا�ستثمارات المرابحة

�آالف الرياالت
وديعة مرابحة لدى البنك الأهلي التجاري (ريال)
وديعة مرابحة لدى البنك الأهلي التجاري (دوالر �أمريكي)
المجموع

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)
11.751
11.751

135.709
135.709

2007م
مراجعة
(� 20شهراً)
236.666
393.254
629.920
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انخف�ضت المبالغ النقدية الم�ستثمرة وفق ترتيبات المرابحة من  629.9مليون ريال في ال�سنة المالية 2007م �إلى  11.8مليون ريال في  31دي�سمبر 2009م .ويعزى االنخفا�ض العام في
هذه اال�ستثمارات �إلى �سحب الأموال الم�ستثمرة وفق ترتيبات المرابحة ال�ستخدامها من قبل ال�شركة في دفع التكاليف المتعلقة ببناء الم�صنع.
الأر�صدة المدينة الأخرى
تمثل الأر�صدة المدينة الأخرى في المقام الأول هوام�ش نقدية بن�سبة  ٪100محفوظة مقابل خطابات �ضمان �صادرة عن �أحد البنوك المحلية ل�صالح �إدارة الجمارك في ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام .وقد �شكلت خطابات ال�ضمان هذه  ٪45.4من بند الأر�صدة المدينة الأخرى كما في  31دي�سمبر 2009م .ويتم ف�سح خطابات ال�ضمان هذه عند تقديم ال�شركة خطابا
من وزارة التجارة وال�صناعة ب�إعفائها من دفع الر�سوم الجمركية على الواردات من الآالت والمعدات.
كما ت�شمل الأر�صدة المدينة الأخرى �سلف مقدمة �إلى المقاولين والموردين ،والتي ارتفعت من  1.3مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م �إلى  8.7مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م
ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �سلفة تم دفعها �إلى �شركة ت�شاينا ترامف �إنترنا�شونال �إنجنيرنغ ،مقاول ت�شغيل الم�صنع و�صيانته.

8 88888الموجودات غير المتداولة
يلخ�ص الجدول التالي تفا�صيل الأ�صول غير المتداولة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و2008م و2007م:

�آالف الرياالت
ا�ستثمارات في �شركات
�صافي الأ�صول الثابتة
�أعمال تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)
36.000
1.048.885
6.299
1.091.184

36.000
995
848.983
885.978

2007م
مراجعة
(� 20شهراً)
16.000
486
365.957
382.443

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

اال�ستثمارات في �شركات

�آالف الرياالت
ا�ستثمار في �شركة ال�شرقية ال�صناعية
م�صاريف تطوير
الر�صيد الختامي
الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف
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ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)
30.000
6.000
36.000

30.000
6.000
36.000

10.000
6.000
16.000

اال�ستثمار في �شركة ال�شرقية ال�صناعية
قامت ال�شركة باال�ستثمار في �شركة ال�شرقية ال�صناعية في 2008م و2007م ا�ستناد ًا �إلى قرار مجل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  5مايو 2007م بالموافقة على الدخول ك�شريك م�ؤ�س�س ب�شركة
ال�شرقية ال�صناعية بعدد  4ماليين �سهم بقيمة ا�سمية ( )10ريال �سعودي لكل �سهم� ،أي بمبلغ  40مليون ريال �سعودي ،وكذلك الموافقة على مبلغ م�صاريف التطوير بمبلغ ()1.50
ريال لل�سهم الواحد عن كامل قيمة الأ�سهم بقيمة قدرها  6ماليين ريال �سعودي .ولغاية  31دي�سمبر 2008م ،كانت ال�شركة قد دفعت مبلغ  30مليون ريال �سعودي ،مع االلتزام بدفع المبلغ
المتبقي وهو  10ماليين ريال �سعودي عند الطلب.
وفي يناير 2010م� ،سددت ال�شركة المبلغ المتبقي بقيمة  10ماليين ريال بناء على طلب �شركة ال�شرقية ال�صناعية.
م�صاريف التطوير
تمثل م�صاريف التطوير ر�سوم تطوير بمبلغ  6ماليين ريال �سعودي قامت ال�شركة بر�سملتها في ال�سنة المالية 2007م باعتبارها تمثل تكلفة ا�ستثمارها في �شركة ال�شرقية ال�صناعية .حيث
كان االكتتاب في �شركة ال�شرقية ال�صناعية يتمثل في القيمة اال�سمية لل�سهم والتي تبلغ ( )10رياالت �سعودية بالإ�ضافة �إلى مبلغ ( )1.50ريال �سعودي كم�صاريف تطوير لي�صبح المبلغ
الإجمالي لال�ستثمار  46مليون ريال �سعودي.
وقد ح�صلت “�شركة تنفيذ المرافق المحدودة” على قيمة م�صاريف التطوير البالغة  6ماليين ريال �سعودي باعتبارها مطور الم�شروع ،حيث عملت خالل فترة زمنية تزيد عن ال�سنتين
والن�صف على تطوير الم�شروع انتهت بت�أ�سي�س �شركة ال�شرقية ال�صناعية منت�صف عام 2007م ،ونقل ملكية كامل الم�شروع ومتطلباته وتراخي�صه وعقوده تحت ا�سم تلك ال�شركة ،وتتلخ�ص
الأعمال التي تم �إنجازها من قبل المطور (�شركة تنفيذ المرافق المحدودة) فيما يلي:
 -1الدرا�سة المبدئية لتقييم الفر�صة اال�ستثمارية.
 -2تعيين فريق العمل المتخ�ص�ص للإ�شراف على �أعمال التطوير ،وتحمل كامل تكاليفه.
�	-3إعداد درا�سة الجدوى االقت�صادية للم�شروع ،وتقييم نتائجها ،وتحمل تكاليفها.
 -4توفير المقومات الأ�سا�سية لنجاح الم�شروع ،والتي ت�شمل:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ا�ست�صدار الترخي�ص ال�صناعي.
ت�أمين �أر�ض الم�صنع في المنطقة ال�صناعية الأولى بالجبيل.
توفير غاز الوقود من �شركة �أرامكو.
تعيين الم�ست�شار القانوني “ ”Associates & Cluverالأمريكية لإعداد ومراجعة العقود المبرمة.
التعاقد مع �شركة “ ”Fiberexالكندية لنقل تقنية �إنتاج الألياف الزجاجية (.)E-CR
�إبرام �صفقات لبيع منتجات الم�شروع.
التقدم بطلب تمويل ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
توفير التدريب الكافي للكادر الفني للم�شروع.
التعاقد مع �شركة محمد علي التركي موت ماكدونالد لال�ست�شارات الهند�سية للإ�شراف على و�إدارة تنفيذ الم�صنع.
�إعداد الدرا�سة البيئية و�إ�صدار الترخي�ص البيئي للم�صنع.
التعاقد مع �شركة الريا�ض للجيوتقنية لعمل جل�سات التربة لأر�ض الم�صنع.
ت�أ�سي�س �شركة ال�شرقية ال�صناعية المالكة للم�شروع.

 -5تحمل م�صاريف وتكاليف التطوير ،وم�صاريف ت�أ�سي�س �شركة ال�شرقية ال�صناعية.
 -6تحمل مخاطر �سداد الدفعات المقدمة ل�ضمان التزام الأطراف ذات العالقة بالم�شروع والتي تم التعاقد معها ،وقد بلغت قيمتها الإجمالية ( )20مليون ريال �سعودي.
وتعود ملكية "�شركة تنفيذ المرافق المحدودة" �إلى ثالثة من �أع�ضاء مجل�س الإدارة الحاليين ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة كما في الجدول التالي:

الم�ساهم
�شركة الأعمال التطويرية المحدودة

(� ) %50سعد بن �صنيتان بن ع�شري هديب
( ) %50ع�شري بن �سعد بن مزعل الع�شري

الأمير خالد بن فهد بن خالد �آل �سعود

ن�سبة الملكية

عدد الأ�سهم

%80

500.000

%20

125.000

كما تجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن �شركة تنفيذ المرافق تملك لن�سبة  %5من مجموعة ك�سب المالية.
�صافي الأ�صول الثابتة
في ال�سنة المالية 2009م ،حولت ال�شركة الأر�صدة القائمة تحت بند «م�شاريع تحت التنفيذ» �إلى �أ�صول ثابتة عند اكتمال �إن�شاء الم�صنع.
وقد �شملت الأ�صول الثابتة في ال�سنتين الماليتين 2007م و 2008م خزان ًا �صغير ًا من الإ�سمنت ي�ستخدم في ري الأ�شجار في الموقع ،و�سيارات ي�ستخدمها موظفو ال�شركة و�أثاث وتجهيزات
و�أدوات.
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ويلخ�ص الجدول التالي تفا�صيل الأ�صول الثابتة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و2008م و2007م:

�آالف الرياالت
مبان
طرق داخلية
مركبات
�أثاث وتجهيزات
�آالت ومعدات
معدات مكتبية
�صافي القيمة الدفترية

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

336.909
39.405
680
238
671.274
379
1.048.885

342
80
5
59
486

82
433
120
95
265
995

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

�أعمال تحت التنفيذ
تتعلق الأعمال تحت التنفيذ ب�إن�شاء الطرق الرئي�سية الدائمة في طريف بالقرب من موقع الم�صنع.
يلخ�ص الجدول التالي تفا�صيل الأعمال تحت التنفيذ كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م2008 ،م و2007م:

�آالف الرياالت
مبان ومعدات تحت الإن�شاء
دفعات لأعمال ر�أ�سمالية
�أعمال الطريق الرئي�سي
المجموع

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

3.002
3.297
6.299

845.990
2.825
168
848.983

365.957
365.957

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

في ال�سنة المالية 2009م ،حولت ال�شركة �أر�صدتها القائمة تحت بند «�أعمال تحت التنفيذ» في نهاية ال�سنة المالية 2009م �إلى �أ�صول ثابتة عند اكتمال �إن�شاء الم�صنع.
وفي نهاية ال�سنة المالية 2008م ،ازدادت قيمة الأعمال تحت التنفيذ بمقدار  483مليون ريال لت�صل �إلى  848.9مليون ريال مقابل  365.9مليون ريال في نهاية ال�سنة المالية 2007م.
وترجع هذه الزيادة �إلى حد كبير �إلى المبالغ التي دفعتها ال�شركة ال�ستيراد الآالت والمعدات الالزمة للم�صنع وت�شييد مباني الم�صانع.
بالن�سبة للدفعات المقدمة �سلف ًا �إلى مقاول الهند�سة والتوريد والإن�شاء وموردي المعدات فهي مدرجة �ضمن بند تكاليف الم�شاريع تحت التنفيذ في  31دي�سمبر 2008م.

8 88888المطلوبات المتداولة
يلخ�ص الجدول التالي تفا�صيل المطلوبات المتداولة لل�شركة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م2008 ،م و 2007م:

�آالف الرياالت
دائنون
�أر�صدة دائنة �أخرى
مخ�ص�ص الزكاة
مجموع المطلوبات المتداولة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

79.061
77.957
960
157.978

38.080
18.287
4.605
60.972

14.003
260
16.561
30.824

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

الدائنون
يخ�ص بند الذمم الدائنة كما في  31دي�سمبر 2008م مبالغ م�ستحقة الدفع �إلى مقاول الهند�سة والتوريد والإن�شاء و�شركة التعفف  STSمقابل الأعمال المنفذة لغاية دي�سمبر 2009م.
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�أر�صدة دائنة �أخرى
ت�شمل الأر�صدة الدائنة الأخرى ب�صفة �أ�سا�سية المبالغ المحتجزة والم�ستحقة الأداء �إلى �شركة التعفف  STSلت�سديد الفواتير التي قدمت في نهاية ال�سنة .وقد ارتفعت هذه المبالغ
المحتجزة �إلى  77.9مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل  18.2مليون ريال في 2008م.
مخ�ص�ص الزكاة
يتم احت�ساب مخ�ص�ص الزكاة كن�سبة مئوية من وعاء الزكاة المقرر لل�شركة والذي انخف�ض بدرجة كبيرة في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م ب�سبب الدفعات التي �سددت للموردين
وزيادة الأ�صول غير المتداولة في عامي 2009م و 2008م.

8 88888المطلوبات غير المتداولة
يبين الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة لل�شركة كما في  31دي�سمبر لعامي 2008م و2007م:

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

�آالف الرياالت

549
549

مخ�ص�ص ترك الخدمة
المجموع

96
96

260
260

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

مخ�ص�ص ترك الخدمة
و�ضعت ال�شركة مخ�ص�ص ًا لمكاف�آت نهاية الخدمة الم�ستحقة لموظفيها بموجب �أحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي.
خالل ال�سنة المالية 2009م ،ارتفع عدد الموظفين من � 44إلى  87موظف ًا ،بما في ذلك تعيين موظفين على م�ستوى الإدارة العليا مما �أدى �إلى زيادة مخ�ص�ص نهاية الخدمة المطلوب من
ال�شركة .وكان عدد الموظفين قد ازداد خالل ال�سنة المالية 2008م �إلى  44موظف ًا مقابل  14موظف ًا في ال�سنة المالية 2007م.

8 88888حقوق المساهمين
يلخ�ص الجدول التالي توزيع حقوق الم�ساهمين في ال�شركة كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و2008م و 2007م:

�آالف الرياالت
ر�أ�س المال
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل
المجموع

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

1.021.000
()49.103
971.897

1.021.000
()16.923
1.004.077

1.021.000
()5.948
1.015.052

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

ر�أ�س المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع  1.021مليون ريال مق�سمة �إلى  102.1مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية مقدارها  10رياالت لل�سهم الواحد كما في  31دي�سمبر 2009م.
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل
يمثل هذا البند الخ�سائر المرحلة من قائمة الدخل لل�سنوات المالية 2009م2008 ،م و2007م.
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8الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى

يلخ�ص الجدول التالي التدفقات النقدية لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م2008 ،م و 2007م:

�آالف الرياالت
�صافي (الخ�سارة) الدخل بعد الزكاة
�صافي النقدية (الم�ستخدمة في) /من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي النقدية (الم�ستخدمة في)�أن�شطة اال�ستثمار
�صافي النقدية (الم�ستخدمة في) �أن�شطة التمويل
�صافي التغيير في النقد وما يعادله
ر�صيد النقد وما يعادله في بداية ال�سنة
ر�صيد النقد وما يعادله في نهاية ال�سنة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

()31.088
67.037
()205.620
()138.583
155.370
16.787

()6.541
2.460
()507.705
()505.245
660.615
155.370

10.613
22.263
()382.648
1.021.000
660.615
660.615

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

88888

8التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الجدول التالي يلخ�ص التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية لل�شركة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و 2007م:

�آالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

()31.088
�صافي (الخ�سارة) بعد الزكاة
تعديالت لت�سوية �صافي الدخل ل�صافي النقدية الناتجة من (الم�ستخدمة في ) الأن�شطة الت�شغيلية
415
ا�ستهالكات
299
مخ�ص�ص ترك الخدمة
خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
7.642
�أر�صدة مدينة �أخرى
()6.135
مخزون
40.981
دائنون
59.669
�أر�صدة دائنة �أخرى
()303
تعديالت �سنوات �سابقة
()4.434
الم�سدد من الزكاة
67.037
�صافي النقد (الم�ستخدم) /من الأن�شطة الت�شغيلية

()6.541

10.613

216
169
()21.047
24.077
21.981
171
()16.561
2.460

163
96
43
()2.914
14.003
259
22.263

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

حققت ال�شركة تدفقات نقدية �إيجابية من العمليات في الفترات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و 2007م.
�أ�سفرت ال�سنة المالية 2009م عن تدفقات نقدية �صافية بمبلغ  67.0مليون ريال وهذا يعود ب�صورة �أ�سا�سية �إلى الزيادة في ر�صيد الدائنين والأر�صدة الدائنة الأخرى بقيمة  40.0مليون
ريال و  59.7مليون ريال على التوالي .وقد �سجلت ال�شركة خ�سارة �صافية بقيمة  31.1مليون ريال خالل عام 2009م.
في ال�سنة المالية 2008م ،حققت الأن�شطة الت�شغيلية تدفقات نقدية �صافية بقيمة  2.26مليون ريال ،ويعود هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ت�سديد الزكاة في عام 2008م و�صافي خ�سارة
ال�سنة بقيمة  6.5مليون ريال.
وقد كانت ال�سنة المالية 2007م �أول �سنة لأعمال ال�شركة والتي �شهدت خاللها الأن�شطة الت�شغيلية تدفقات نقدية �صافية بقيمة  22.3مليون ريال والتي جاءت ب�شكل �أ�سا�سي من الزيادة
في ر�صيد الدائنين.
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8 88888التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
الجدول التالي يلخ�ص التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة خالل ال�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و 2007م:

�آالف الرياالت
موجودات ثابتة
ا�ستبعادات الموجودات الثابتة بال�صافي
�أعمال تحت التنفيذ
ا�ستثمارات
�صافي النقد (الم�ستخدم في) /من �أن�شطة اال�ستثمار

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)

()1.048.427
123
842.684
()205.620

()726
--()486.979
()20.000
()507.705

()700
9
()365.957
()16.000
()382.648

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

�سجلت ال�شركة تدفق ًا نقدي ًا �صافي ًا من �أن�شطتها اال�ستثمارية خالل ال�سنوات المالية 2009م2008 ،م و 2007م.
خالل ال�سنة المالية 2009م ،حولت ال�شركة غالبية �أر�صدة الأعمال تحت التنفيذ �إلى �أ�صول ثابتة.
وقد �شكل �صافي التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و2007م ب�شكل �أ�سا�سي ا�ستثمار ال�شركة في الم�صنع بقيمة  487مليون ريال و  366مليون ريال
على التوالي.
كما ا�ستثمرت ال�شركة في 2008م مبلغ  20مليون ريال وفي عام 2007م مبلغ  10ماليين ريال في �شركة ال�شرقية ال�صناعية ،بما في ذلك  6ماليين تم دفعها ك�أتعاب تطوير في ال�سنة
المالية 2007م.

8 88888التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
الجدول التالي يلخ�ص التدفقات النقدية التي حققتها ال�شركة من الأن�شطة التمويلية خالل ال�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و 2007م:

�آالف الرياالت
ر�أ�س المال المدفوع
�صافي النقد من �أن�شطة التمويل

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2007م
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
مراجعة
(� 20شهراً)
(� 12شهراً)
(� 12شهراً)
-

-

1.021.000
1.021.000

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

تعزى التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية الم�سجلة في ال�سنة المالية 2007م �إلى ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع �إذ يتوفر لدى ال�شركة ر�أ�س مال مدفوع بقيمة  1.021مليون ريال مق�سمة
�إلى  102.1مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد ،ويملكها  195م�ساهم ًا .ولم يطر�أ �أي تغيير في ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م.

888

8التزامات رأسمالية

يلخ�ص الجدول التالي التزامات ال�شركة الر�أ�سمالية كما في  31دي�سمبر للأعوام 2009م و 2008م و2007م:

�آالف الرياالت
خطابات اعتماد
ا�ستثمار في �شركة ال�شرقية ال�صناعية
�إجمالي االلتزامات وااللتزامات الطارئة

ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
2008م
2009م
مراجعة
مراجعة
(� 12شهرا)ً
(� 12شهرا)ً
11.061
10.00
21.061

115.900
115.900

2007م
مراجعة
(� 20شهرا)ً
382.500
382.500

الم�صدر� :شركة �إ�سمنت الجوف .تم تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف

انخف�ضت خطابات االعتماد المتفق عليها مع �أحد البنوك المحلية في ال�سنة المالية 2009م ب�سبب �شراء وا�ستالم معظم الآالت الم�ستوردة للم�صنع.
وبالن�سبة اللتزامات ر�أ�س المال البالغة  115.9مليون ريال المبينة كما في  31دي�سمبر 2008م فهي تخ�ص الواردات من المعدات بموجب ت�سهيالت خطاب اعتماد قدمها �أحد البنوك
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المحلية في يونيو 2007م .وفي نهاية ال�سنة المالية 2007م ،كان ر�صيد االلتزامات الر�أ�سمالية غير الم�سددة  382.5مليون ريال �سعودي.
وت�شمل التزامات ر�أ�س المال كما في  31دي�سمبر 2009م مبلغ  10ماليين ريال م�ستحق ل�شركة ال�شرقية ال�صناعية وهو الجزء المتبقي من اال�ستثمار الذي �أجرته ال�شركة في ال�سنة المالية
2007م.

888

8األنشطة الحالية وتوقعات المستقبل

منذ �أن ت�أ�س�ست ال�شركة في �شهر �أبريل 2006م ظل هدفها الرئي�سي يتمثل في تخطيط بناء الم�صنع وتطويره وتنفيذه بطاقة �إنتاجية قدرها  5.000طن يومي ًا .وقد اكتمل بناء الم�صنع
في �أواخر ال�سنة المالية لعام 2009م.
ونظر ًا لطول فترة التجهيز المعتادة في مثل هذا النوع من ال�صناعة ،فقد ا�ستثمرت ال�شركة فائ�ض الأموال المتاحة لديها في ترتيبات مرابحة من �أجل زيادة العائد على ر�أ�س المال ما
�أمكن و�ضمان من �أن هذه الأموال �ستكون متاحة عند الحاجة وعند الطلب لت�سديد المدفوعات التي التزمت بها ال�شركة للمقاول الرئي�سي لأعمال الهند�سة والتوريد والبناء �شركة التعفف
 STSولموردي المعدات الأجانب.
وخالل ال�سنة المالية 2009م ،انخف�ضت ا�ستثمارات ال�شركة في ترتيبات المرابحة ب�سبب المبالغ التي تم دفعها للمقاول مع اقتراب االنتهاء من بناء الم�صنع في هذا العام .ويتوقع بدء
الإنتاج التجاري في الربع الثاني من عام 2010م بعد �إجراء االختبار الفني.
وقد ا�ستثمرت ال�شركة فائ�ض المتاح لديها من ر�أ�س المال وفق ترتيبات مرابحة حققت لها �إيرادات بقيمة  11.2مليون ريال و  26.7مليون ريال في ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م
على التوالي.
وي�أتي بناء الم�صنع و�إدارته وت�شغيله من�سجم ًا مع �أهداف العمل الرئي�سية لل�شركة وال يتوقع ح�صول تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�شركة في الم�ستقبل.
ولالطالع على التطلعات الم�ستقبلية لل�شركة فيما يتعلق بالم�صنع وعملياته ،راجع الق�سم ( )3من ن�شرة الإ�صدار هذه.

8-88

8إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية

تم �إعداد ق�سم "مناق�شة الإدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات" من قبل �إدارة ال�شركة وتم اعتماده من قبل مجل�س الإدارة .وبا�ستثناء ما ن�صت عليه ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن
الإدارة العليا لل�شركة تعتقد ب�أنه لم يكن هناك �أي تغيرات ذات �أثر مادي على القوائم المالية لل�شركة �أو مركزها المالي �أو توقعاتها الم�ستقبلية منذ تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وتتحمل
الإدارة الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة المعلومات والتحليالت المالية وم�صداقيتها وت�ؤكد بعد �إجراء كل التحريات المعقولة �أنها قدمت �إف�صاح ًا كام ًال وعاد ًال عن هذه البيانات و�أنه لي�س هناك
�أية معلومات �أو وثائق �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي �إغفالها �إلى جعل البيانات المالية �أو المعلومات الواردة في هذه الن�شرة م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وبا�ستثناء ما تم الإف�صاح عنه في هذه الن�شرة ،ف�إن الإدارة العليا لل�شركة تقر ب�أنه لي�س هناك �أي رهن �أو حقوق �أو �أعباء �أخرى على عقارات ال�شركة كما في تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
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9

9سياسة توزيع األرباح

تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية لتعزيز قيمة العائد للم�ساهمين بما يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة وو�ضعها المالي وحالة الأ�سواق والمناخ االقت�صادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك
تحليل الفر�ص اال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية وم�ستوى الن�شاط التجاري المتوقع �إ�ضافة �إلى االعتبارات القانونية والنظامية .و�سوف يتم توزيع
الأرباح بالريال ال�سعودي.
وبالرغم من توقع ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على الم�ساهمين� ،إال �أنه ال يوجد �ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح ،كما ال يوجد �أي �ضمان للمبالغ التي �سيتم توزيعها في �أي �سنة في الم�ستقبل،
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن توزيع الأرباح يخ�ضع ل�شروط معينة ورد ذكرها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
وت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلن ال�شركة عن توزيعها بعد اكتمال عملية االكتتاب العام وال�سنوات المالية الالحقة.
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10

1وصف األسهم

1110

1أسهم رأس المال

بتاريخ هذه الن�شرة ،بلغت قيمة �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة  1.021.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 102.100.000سهم .و�ستقوم ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها من خالل هذا الطرح
لالكتتاب العام لت�صبح قيمة �أ�سهم ر�أ�س المال  1.300.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 130.000.000سهم ،و�سيتم طرح � 65.000.000سهم منها لالكتتاب العام ،وهو ما يمثل
 ٪50من �أ�سهم ر�أ�س المال بعد الزيادة.

1110

1حقوق المساهمين

يعطي كل �سهم حامله حق ًا مت�ساوي ًا في الح�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة ومن الأرباح التي يقرر توزيعها وحق ح�ضور جمعيات الم�ساهمين والت�صويت على قراراتها.

1110

1الجمعيات العامة للمساهمين

الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة.
ولكل م�ساهم يملك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل الحق في ح�ضور الجمعية العامة � ،سوا ًء ب�صفة �شخ�صية �أو بالوكالة .كما �أن لكل م�ساهم من الم�ساهمين ب�صرف النظر عن عدد
الأ�سهم التي يمتلكها الحق في ح�ضور الجمعية العامة الت�أ�سي�سية .ويجوز لكل م�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر ،من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو العاملين في ال�شركة ،لينوب عنه في ح�ضور
الجمعية العامة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ( )6ال�ستة �أ�شهر التالية
النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت الحاجة لذلك ،تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام
المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
تنعقد الجمعية العامة بطلب من مجل�س الإدارة .وعلى مجل�س الإدارة عقد اجتماع للجمعية العامة العادية بطلب من مراجعي الح�سابات �أو عدد من الم�ساهمين يمثلون على الأقل خم�سة
في المائة ( )٪ 5من ر�أ�س مال ال�شركة .وين�شر �إعالن الدعوة لعقد االجتماع في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار في المدينة التي يوجد فيها المقر الرئي�سي لل�شركة
وذلك قبل ( )25خم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل من الوقت المحدد لالجتماع .ويجب �أن يرفق ب�إعالن الدعوة لعقد االجتماع جدول الأعمال لذلك االجتماع .ومع ذلك  ،ف�إنه طالما بقيت
�أ�سهم ال�شركة ا�سمية  ،ف�إنه يجوز توجيه الإعالن في الوقت المحدد �أعاله بموجب ر�سائل م�سجلة .كما تر�سل ن�سخة من الإعالن مع جدول الأعمال  ،خالل الفترة المحددة للن�شر � ،إلى
�إدارة ال�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة.
في بداية جل�سة الجمعية العامة  ،يجب �إعداد بيان ب�أ�سماء الم�ساهمين  ،الحا�ضرين �أو الممثلين  ،وعناوينهم  ،وكذلك عدد الأ�سهم التي يمتلكونها  ،وعدد الأ�صوات التي يحق لهم الإدالء
بها .ويكون لأي طرف معني الحق في تفح�ص تلك القائمة.
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �أذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون ( )%50خم�سون في المائة على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ يعقد خالل ( )30الثالثين يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة ذاتها التي تم بها الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية.
و ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال اذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون ( )%50خم�سون في المائة على الأقل ،ف�إذا لم يتوافر هذا الن�صاب في االجتماع وجهت الدعوة �إلى
اجتماع ثانٍ يعقد خالل ( )30الثالثين يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا اذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.

1110

1حقوق التصويت

يكون لكل م�ساهم من الم�ساهمين �صوت واحد لكل �سهم يمثله في الجمعية العامة الت�أ�سي�سية .وتحت�سب الأ�صوات في االجتماعات العادية وغير العادية للجمعية العامة على �أ�سا�س �صوت
واحد لكل �سهم ممثل في االجتماع.
يجب تبني قرارات الجمعية العامة الت�أ�سي�سية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها .وفي حال ت�ساوي الأ�صوات ،ف�إنه يتم ا�ستبعاد الأ�سهم الممتازة من الت�صويت
كما يتم �أي�ضا ا�ستبعاد الم�ساهمين الذين لهم م�صلحة �شخ�صية في تمرير القرارات ،و بعد هذه اال�ستثناءات ف�إنه بالإمكان اتخاذ القرار ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
كما ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل انق�ضاء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في
االجتماع.

1110

1األسهم

تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية و ال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إنما يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي ولو بلغ
حده الأق�صى .وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�شركة ف�إذا تملكه �أ�شخا�ص عديدين وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال الحقوق المت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء
الأ�شخا�ص م�س�ؤولين بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
ويجب تحويل ملكية الأ�سهم وفق ًا لقواعد و�أنظمة هيئة ال�سوق المالية.
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1مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سع وت�سعون (� )99سنة تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و يجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل
�سنة واحدة على الأقل من انتهاء مدتها.

1110

1حل الشركة و تصفيتها

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو حلها قبل الأجل المحدد النتهائها ،ف�إنه يتعين على الجمعية العامة غير العادية ،بنا ًء على اقتراح من مجل�س الإدارة � ،أن تقرر طريقة الت�صفية ،و�أن تعين واحد ًا
�أو �أكثر من الم�صفين و�أن تحدد �صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �صالحيات مجل�س الإدارة بانتهاء مدة ال�شركة .ومع ذلك  ،يبقى مجل�س الإدارة م�سئو ًال عن �إدارة ال�شركة �إلى حين تحديد
الم�صفين .وتبقي لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين.
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1التعهد بتغطية االكتتاب

11

�ستقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد تغطية االكتتاب (�شركة الأهلي المالية) وذلك قبل فترة االكتتاب ،وفيما يلي عر�ض لل�شروط الأ�سا�سية التفاقية تغطية
االكتتاب:

1111

1بيع األسهم المطروحة والتعهد بتغطية االكتتاب

طبق ًا لل�شروط والأحكام الواردة اتفاقية تغطية االكتتاب المبرمة بين ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب ف�إنه:
(�أ) تتعهد ال�شركة لكل متعهد بتغطية االكتتاب� ،أنه في �أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة بعد انتهاء فترة االكتتاب ،ب�أنها �ستقوم بما يلي:
( )1بيع وتخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة لأي مكتتب تم الموافقة على طلبه من �أحد الجهات الم�ستلمة ،و�/أو
( )2بيع وتخ�صي�ص �أي من الأ�سهم المطروحة التي لم يتم �شرا�ؤها من المكتتبين بموجب �شروط الطرح لالكتتاب على �أي متعهد بتغطية االكتتاب ،وكذلك؛
(ب) يتعهد متعهد تغطية االكتتاب �إلى ال�شركة �أنه �سيقوم بتاريخ التخ�صي�ص ب�شراء الأ�سهم المطروحة التي لم يكتتب بها المكتتبين وذلك بالن�سب المبينة �أدناه:

المتعهد بتغطية االكتتاب
�شركة الأهلي المالية

1111

عدد الأ�سهم

ن�سبة الأ�سهم من الإجمالي

� 65.000.000سهم

%100

1الرسوم والمصاريف

وافقت ال�شركة على دفع م�صاريف التغطية على �أ�سا�س عدد الأ�سهم لكل متعهد قام بالتعهد بتغطية تلك الأ�سهم .
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12

شروط وتعليمات االكتتاب

1111

االكتتاب في األسهم المطروحة

�سيكون الكتتاب لعدد (� )65.000.000سهم وبقيمة ا�سمية قدرها ( )10ريال �سعودي لل�سهم وتمثل بمجملها  %50من اأ�سهم راأ�س المال بعد الزيادة وب�سعر ( )10ريال �سعودي لل�سهم
الواحد .وتقت�سر عملية الطرح على الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين  ،وت�سم هذه الفئة على �سبيل المثال ل الح�سر ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات اأو الأرامل ولديهن اأطفال من اأزواج
غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن الكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم اأو اأ�سماء اأي من اأطفالهن الق�سر (وي�سار اإليهم مجتمعين بـ "المكتتبين " وي�سار اإليهم منفرد ًا بـ "المكتتب").
يجب على المكتتبين تعبئة وتوقيع وتقديم طلبات الكتتاب للح�سول على الأ�سهم المطروحة .ويمثل طلب الكتتاب المقدم اإلى اأي من الجهات الم�ستلمة اتفاق ًا ملزم ًا من الناحية القانونية
بين كل م�ساهم حالي  /ال�سركة وبين مقدم الطلب.
وباإمكان الم�ستثمرين المحتملين من ال�سعوديين الح�سول على ن�سرة الإ�سدار ب�سيغتيها الرئي�سية والمخت�سرة ،بالإ�سافة اإلى ا�ستمارة طلب الكتتاب من الجهات الم�ستلمة التالية:

−

−
−
−

البنك االأهلي التجاري

�س .ب ،3555 .جدة 21481

م�سرف الراجحي

�س .ب ،28 .الريا�س 11411

بنك الريا�س

�س .ب ،22622 .الريا�س 11614

مجموعة �سامبا المالية

�س .ب ،833 .الريا�س 11421

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�س .ب ،56006 .الريا�س 11554

البنك العربي الوطني

�س .ب ،56921 .الريا�س 11564

بنك االإنماء

�س.ب  ،66674الريا�س 11586

فالكم للخدمات المالية

�س.ب ،884 .الريا�س 11421

االأولى جوجيت

�س.ب ،86303 .الريا�س 11622

جدوى لالإ�ستثمار

�س.ب ،60677 .الريا�س 11555

�zستبداأ الجهات الم�ستلمة في تلقي ا�ستمارات الكتتاب في فروعها في جميع اأنحاء المملكة في الفترة من يوم  1431/8/7هـ (الموافق  2010/7/19م) اإلى  1431/8/13هـ (الموافق
 2010/7/25م) .وبمجرد التوقيع على طلب الكتتاب وتقديمه  ،تقوم الجهات الم�ستلمة بختمها  ،وتزويد المكتتب بن�سخة من طلب الكتتاب المكتمل  .وفي حال كون المعلومات
الواردة في طلب الكتتاب غير مكتملة اأو غير دقيقة اأو غير مختومة من قبل البنك الم�ستلم ،يعتبر طلب الكتتاب لغي ًا.
zيجب على كل متقدم لالكتتاب اأن يو�سح في طلب الكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم لالكتتاب هو حا�سل �سرب عدد
الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها في ( )10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
zل تقبل الطلبات لأقل من � 50سهم اأو جزء من ال�سهم ويجب اأن تكون الزيادات في الأ�سهم المطلوبة بم�ساعفات الحد الأدنى  ،بالإ�سافة اإلى ذلك ،فاإن الحد الأق�سى لطلب الكتتاب
هو (� )500.000سهم لكل مكتتب.
zيجب اأن يتم تقديم طلبات الكتتاب واإجمالي مبلغ الكتتاب خالل فترة الكتتاب م�سحوب ًا بما يلي:
z
z
z
z
z

zاأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية للمكتتب الفرد.
zاأ�سل و�سورة دفتر العائلة لأفراد العائلة.
zاأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية.
zاأ�سل و�سورة �سك الولية (لالأيتام).
zاأ�سل و�سورة �سك الطالق (لأبناء المراأة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي)
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z
z

�zأ�صل و�صورة �شهادة الوفاة ( لأبناء المر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي)
�zأ�صل و�صورة �شهادة الميالد( لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي).

−

−وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب (الوالدين والأوالد فقط) يجب الن�ص في نموذج االكتتاب على �أن ال�شخ�ص الموقع على الطلب هو المخول بالت�صرف نيابة عن المكتتب و�أن
ترفق معه وكالة �صادرة من كتابة عدل بالن�سبة للمواطنين المقيمين بال�سعودية ،وعلى المقيمين بالخارج ت�صديق الوكالة من ال�سفارة ال�سعودية �أو القن�صلية في البلد.

−

−يكتفي بتعبئة نموذج اكتتاب واحد من المكتتب الرئي�سي و�أفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم المكتتب الرئي�سي
بطلبها .ويترتب على ذك ما يلي )1( :ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي والمكتتبين التابعين با�سم المكتتب الرئي�سي )2( ،تعاد جميع المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم
غير المخ�ص�صة �إلى المكتتب الرئي�سي ،و ( )3يح�صل المكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة له وللمكتتبين التابعين (في حال عدم بيع الأ�سهم
�أو نقل ملكيتها) ،و �إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها ،عليها �أن تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية ،وفي هذه الحالة يلغى
�أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وي�شرع البنك الم�ستلم ب�إجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.

−

 −ي�ستخدم نموذج طلب اكتتاب منف�صل في الحاالت الآتية  )1( :عند الرغبة في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غير ا�سم المكتتب الرئي�سي )2( ،عند اختالف كمية
الأ�سهم التي يرغب التابع فيها االكتتاب بها عن كمية المكتتب الرئي�سي� )3( ،إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها ( ولكن عليها �أن تتقدم
بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية) وفي هذه الحالة يلغى �أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وي�شرع البنك الم�ستلم ب�إجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.

−

−ب�إمكان ال�سيدة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لديها �أبناء من زوج غير �سعودي االكتتاب نيابة عن ه�ؤالء الأبناء في �أ�سهم ال�شركات المطروحة لالكتتاب العام �شريطة �أن تقدم
�إثبات �أنها �إما مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأبناء الق�صر.

−

 −خالل فترة االكتتاب ،ال تقبل �سوى �إقامة �سارية المفعول لتعريف التابعين من غير ال�سعوديين .وال تقبل بهذا الخ�صو�ص �شهادات الميالد �أو جوازات ال�سفر .وبالإمكان �إدراج التابعين
غير ال�سعوديين مع �أمهاتهم وال يمكن لهم االكتتاب ب�صفة مكتتبين رئي�سيين .والحد الأق�صى ل�سن التابعين غير ال�سعوديين الذين ي�سمح ب�إدراج �أ�سمائهم مع �أمهاتهم هو  18عام ًا.
ويراعى �أن �أية وثائق �صادرة عن حكومة �أجنبية يجب �أن تكون موثقة (م�صدقة) من قبل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية في ذلك البلد الأجنبي.

−

−يقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها
م�ضروب ًا في �سعر االكتتاب ( )10رياالت �سعودية ،ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي تمت الموافقة على اكتتابه بها عند تحقق ما يلي:
(�أ) تقديم المكتتب لطلب االكتتاب للجهات الم�ستلمة( ،ب) �أن يدفع المكتتب كامل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها لدى الجهات الم�ستلمة( ،ج) تقديم البنك الم�ستلم لإ�شعار
التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.

−

−ويجب دفع القيمة الإجمالية للأ�سهم المتقدم لها كاملة لدى �أحد فروع الجهات الم�ستلمة عن طريق تقديم �إ�شعار مدين من ح�سابه لدى البنك الم�ستلم الذي تم تقديم الطلب �إليه.

−

−و�إذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد و�شروط االكتتاب ،ف�إن ال�شركة لها حق رف�ض هذا الطلب برمته �أو جزء منه ،ويوافق المكتتب على �أي عدد من الأ�سهم تم
تخ�صي�صها له.
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1التخصيص ورد أموال فائض االكتتاب

تقوم الجهات الم�ستلمة ومدير االكتتاب بفتح وت�شغيل ح�سابات �أمانة م�ؤقتة با�سم «اكتتاب الجوف».
ويقوم كل بنك م�ستلم ب�إيداع جميع المبالغ التي يت�سلمها من المكتتبين في ح�سابات الأمانة الم�ؤقتة المذكورة �أعاله.
�سوف يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب وا�سترداد الفائ�ض �إن وجد في يوم 1431/8/20هـ (الموافق 2010/8/1م) على النحو التالي :
كل مكتتب فرد �سوف يح�صل كحد �أدنى على (� )50سهم من الأ�سهم المطروحة على �أن يتم تخ�صي�ص بقية الأ�سهم المطروحة على �أ�سا�س تنا�سبي .وفي حال تجاوز عدد المتقدمين
بالطلبات ( ، )1.300.000ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص من الأ�سهم المطروحة لكل مكتتب  ،و�سوف تخ�ص�ص الأ�سهم المطروحة بالت�ساوي بين جميع المكتتبين .و�إذا
كان عدد المكتتبين يتجاوز عدد الأ�سهم المطروحة ،ف�إن عملية التخ�صي�ص �سيتم تحديدها وفق تقدير واجتهاد الهيئة.
ومن المتوقع �أن يتم الإعالن عن العدد النهائي لأ�سهم االكتتاب المخ�ص�صة لكل مكتتب بالإ�ضافة �إلى فائ�ض االكتتاب ،من دون احت�ساب �أية م�صاريف �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير
االكتتاب �أو الجهات الم�ستلمة في موعد �أق�صاه يوم 1431/8/20هـ (الموافق 2010/8/1م) .
و�سوف يقوم كل بنك م�ستلم ب�إر�سال خطابات ت�أكيد � /إ�شعار �إلى المكتتبين الذين قدموا طلباتهم عن طريقه يبلغهم فيها بالعدد النهائي لأ�سهم الطرح التي خ�ص�صت لهم �إ�ضافة �إلى
المبالغ التي �سيتم ردها� .إن وجدت  .كذلك �ستقوم الجهات الم�ستلمة برد �أية �أموال تتعلق ب�أ�سهم االكتتاب التي يتم تخ�صي�صها �إلى المكتتبين المعنيين ح�سبما هو من�صو�ص عليه في
خطابات الت�أكيد /الإ�شعار .و�سترد مبالغ فائ�ض االكتتاب كاملة بدون �أية ر�سوم �أو اقتطاعات وذلك بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى البنوك .وللح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية ،يجب
على المكتتب مراجعة مدير االكتتاب �أو البنك الم�ستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله .
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1اإلقرارات

بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب ،ف�إن المكتتب:
z
z
z

60

zيقبل االكتتاب بعدد الأ�سهم المحدد في طلب االكتتاب.
zيقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة محتوياتها ودرا�ستها بعناية وفهم م�ضمونها.
zيقبل بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة في ن�شرة الإ�صدار وبناء على ذلك يتم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة.

z

z

z
z
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zاليتنازل عن حقه في مطالبة ال�شركة والرجوع �إليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غير �صحيحة �أو غير كافية � ،أو
نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة �إ�ضافتها للن�شرة.
zيعلن �أنه لم ي�سبق له وال لأي من الأفراد الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في �أ�سهم ال�شركة  ،ولل�شركة الحق قي رف�ض كافة الطلبات بما في ذلك
طلبات االكتتاب المتكررة.
zيعلن قبوله الأ�سهم المخ�ص�صة بموجب طلب االكتتاب وقبولة كافة �شروط االكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي ن�شرة الإ�صدار.
zيتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقديمه للبنك الم�ستلم �أو لمدير االكتتاب.

1بنود متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهد ذات العالقة ملزمة ولمنفعة �أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم ل�صالحهم ومنفذي الو�صايا ومديري التركات والورثة ،وي�شترط
فيماعدا ماجرى الن�ص عليه تحديد ًا في هذه الن�شرة ،واليتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه� ،أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف الم�شار �إليها في هذه
الن�شرة دون الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
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1سوق األسهم السعودي (تداول)

في عام  1990بد�أ تداول الأ�سهم في المملكة ب�شكل �إلكتروني  .وفي عام 2001م ،تم ت�أ�سي�س نظام "تداول" ليحل محل نظام المعلومات الآلي للأوراق المالية .يغطي نظام تداول عمليات
التداول ب�شكل متكامل بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا .وي�سمح ب�إدخال الأوامر
وتعديلها �أو �إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ويمكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات الجديدة ابتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا قبل جل�سة االفتتاح ( التي تبد�أ ال�ساعة 11
�صباح ًا) ويبد�أ هذا النظام في فتح �إجراءات التداول ،وتحديد �أ�سعار االفتتاح وتقرير الأوامر التي يراد تنفيذها ،وفق ًا لقواعد المطابقة.
يتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ات�سقبال وتنفيذ الأوامر ال�صحيحة وفق ًا لل�سعر ،وب�شكل عام  ،تنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أو ًال  .يليها الأوامر محددة ال�سعر
(الأوامر ب�سعر محدد) ،وفي حالة �إدخال عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ،فيتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم تداول بتوزيع نطاق �شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة منها موقع تداول على االنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي يوفر بيانات التداول ب�شكل فوري لمزودي
المعلومات المعروفين مثل رويترز.
ويتم ت�سوية ال�صفقات بالآنية� ،أي نقل ملكية الأ�سهم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة
عمليات ال�سوق.
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1تداول أسهم الشركة من خالل نظام تداول

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ،و�ست�ؤكد الهيئة تاريخ تداول الأ�سهم في حينه .وتعتبر التواريخ والأوقات المذكورة في هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت
لال�ستدالل فقط ويمكن تغييرها �أو تعديلها بموافقة الهيئة.
عالوة على ذلك ،ف�إنه اليمكن تداول �أ�سهم االكتتاب �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم في ح�سابات المكتتبين في «تداول» ،وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها في ال�سوق
المالية "تداول"  .ويحظر التداول الم�سبق حظر ًا تام ًا .ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في الأن�شطة المحظورة حيث يتحملون
هم الم�س�ؤولية الكاملة عنها.
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1المستندات المتاحة للمعاينة

�ستتوفر الم�ستندات التالية للفح�ص في المركز الرئي�سي لل�شركة من ال�ساعة � 8:30صباح ًا حتى ال�ساعة  5:00م�سا ًء قبل �أ�سبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب :

62

z

zالنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

z

zموافقة خطية من مكتب هاني القر�شي للمحاماة على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار باعتبارهم الم�ست�شارين القانونيين لعملية االكتتاب.

z

zموافقة خطية من �إرن�ست و يونغ ( )ERNST&YOUNGعلى الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار باعتبارهم م�ست�شار الدرا�سة ال�سوقية.

z

zموافقة خطية من كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان ( )KPMGعلى الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدارباعتبارهم الم�ست�شار المالي لدرا�سة التحقق المالي.

z

zالقوائم المالية المراجعة لل�سنوات المالية 2007م و 2008م و2009م.

z

zموافقة خطية من مراجع الح�سابات على ن�شر تقرير المراجعة في ن�شرة الإ�صدار.

z

zموافقة هيئة ال�سوق المالية على عملية طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب.

z

zالدرا�سة ال�سوقية المعدة من قبل �إرن�ست ويونغ (.)ERNST&YOUNG

z

zتقرير البحث الذي �أعدته �شركة الأهلي المالية عن قطاع الإ�سمنت.

z

zملخ�ص العقود الهامة.
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1البيانات المالية المراجعة

شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في  31ديسمبر 2009

63

64

شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة المركز المالي
في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

(�إي�ضاح )3

5.035.837

19.661.027

�إ�ستثمارات مرابحة

(�إي�ضاح )4

11.750.968

135.708.639

المخزون

(�إي�ضاح )5

6.134.920

0

�أر�صدة مدينة �أخرى

(�إي�ضاح )6

16.318.319

23.960.715

39.240.044

179.330.381

�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة :
�إ�ستثمارات في �شركات

(�إي�ضاح )7

36.000.000

36.000.000

�صافي الأ�صول الثابتة

(�إي�ضاح )8

1.048.884.986

995.381

�أعمال تحت التنفيذ

(�إي�ضاح )9

6.299.453

848.983.456

�إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.091.184.439

885.978.837

�إجمالي الموجودات

1.130.424.483

1.065.309.218

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة :
دائنون

(�إي�ضاح )10

79.061.279

38.079.902

�أر�صدة دائنة �أخرى

(�إي�ضاح )11

77.956.479

18.287.543

مخ�ص�ص الزكاة

(�إي�ضاح )12

960.462

4.604.618

�إجمالي المطلوبات المتداولة

157.978.220

60.972.063

مخ�ص�ص ترك الخدمة

549.316

259.965

�إجمالي المطلوبات

158.527.536

61.232.028

حقوق الم�ساهمين :
ر�أ�س المال المدفوع
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

(�إي�ضاح )1

1.021.000.000
()49.103.053

1.021.000.000
()16.922.810

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

971.896.947

1.004.077.190

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.130.424.483

1.065.309.218

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة الدخل
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2008
2009
ريال �سعودي
ريال �سعودي
�إيرادات غير متعلقة بالن�شاط

(�إي�ضاح )13

31.973

11.152.682

يطرح:
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

(�إي�ضاح )14

)(24.523.810

)(14.311.474

م�صروفات عمومية و�إدارية

(�إي�ضاح )15

)(6.213.581

)(3.052.544

ا�ستهالك الأ�صول الثابتة

)(414.820

)(215.678

�صافي (الخ�سارة)

)(31.120.238

)(6.427.014

32.900

�إيرادات متنوعة
خ�سائر فروق عملة

)(940

)(159.202

�صافي (الخ�سارة) قبل الزكاة

)(31.088.278

)(6.541.416

)(789.471

)(4.433.627

)(31.877.749

)(10.975.043

الزكاة
�صافي (الخ�سارة) بعد الزكاة

(�إي�ضاح )12

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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44.800

شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :
�صافي (الخ�سارة)

)(31.088.278

)(6.541.416

تعديالت لت�سوية �صافي الدخل ل�صافي النقدية الناتجة من (الم�ستخدمة في) الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالكات

414.820

215.678

مخ�ص�ص ترك الخدمة (المكون)

299.705

169.111

نق�ص (زيادة) في �أر�صدة مدينة �أخرى

7.642.396

(زيادة) في المخزون

)(21.046.889

)(6.134.920

زيادة في الدائنون

40.981.377

24.076.826

زيادة في �أر�صدة دائنة �أخرى

59.668.936

21.981.160

مخ�ص�ص ترك الخدمة (الم�ستخدم)

)(10.354

تعديالت �سنوات �سابقة (زكاة)

)(302.494

الم�سدد من الزكاة

)(4.433.627

�صافي النقدية الناتجة من الأن�شطة الت�شغيلية

67.037.561

)(5.379
170.991
)(16.561.039
2.459.043

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
موجودات ثابتة

)(1.048.426.926

)(725.393

ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�صافي

122.501

0

نق�ص (زيادة) في �أعمال تحت التنفيذ

842.684.003

)(486.979.097

(زيادة) في الإ�ستثمارات

0

)(20.000.000

�صافي النقدية (الم�ستخدمة في) �أن�شطة اال�ستثمار

)(205.620.422

)(507.704.490

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
0

�صافي النقدية (الم�ستخدمة في) �أن�شطة التمويل

)(302.494

�صافي (النق�ص) في النقدية

)(138.582.861

)(505.245.447

ر�صيد النقد ومثيله في بداية ال�سنة

155.369.666

660.615.113

ر�صيد النقد ومثيله في نهاية ال�سنة

16.786.805

155.369.666

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2008
2009
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ر�أ�س المال :
الر�صيد في نهاية العام

1.021.000.000

1.021.000.000

الخ�سائر المبقاة :
(خ�سائر) مدورة في بداية العام

)(16.922.810

ت�سويات �سنوات �سابقة

)(302.494

�صافي (الخ�سارة) قبل الزكاة

)(31.088.278

)(6.541.416

الزكاة

)(789.471

)(4.433.627

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

)(49.103.053

)(16.922.810

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

971.896.947

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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)(5.947.767
0

1.004.077.190

شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2009
�إي�ضاح ( : )1الكيان القانوني ور�أ�س المال :
ت�أ�سي�س ال�شركة :
�شركة �أ�سمنت الجوف (�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة) ت�أ�س�ست بموجب ترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة رقم �/25ص وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في
مدينة الريا�ض بموجب ال�سجل التجاري رقم  1010225259بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .
طبيعة ن�شاط ال�شركة :
يتمثل ن�شاط ال�شركة في �إنتاج �أ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�شاط ال�شركة ومواد البناء و�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي العادي
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�ضي والعقارات وبراءات االختراع لتحقيق �أغرا�ضها ال�صناعية داخل وخارج المملكة وت�أ�سي�س �أو الأ�شتراك في ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكمل �أو تتمم ن�شاط
ال�شركة و�إن�شاء م�صانع م�شتقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�صانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�شركة في مرحلة �إن�شاء وتجهيز الم�صنع .
ر�أ�س المال :
تم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )1.021.000.000الف وواحد وع�شرون مليون ريال �إلى  1.300.000.000الف وثالثمائة مليون ريال مق�سم �إلى  130.000.000مائة وثالثون
مليون �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال لل�سهم الواحد بموجب قرار الجمعية العموميـة غير العاديــة لل�شركــة المنعقــدة بتاريخ 1430/6/27هـ الموافق  2009/6/20وقد �أكتتب الم�ؤ�س�سون في
 102.100.000مائة واثنان ومائة الف �سهم بقيمة  1.021.000.000الف وواحد وع�شرون مليون ريال من �إجمالي عدد �أ�سهم ال�شركة البالغ عددها  130.000.000مائة وثالثون مليون
�سهم وقد تم الوفاء ب�سداد ر�أ�س المال المدفوع عند الت�أ�سي�س.

�إي�ضاح ( : )2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�س المحا�سبي :
يتم �إعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومعيار العر�ض والإف�صاح العام ومتطلبات
نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
المخزون :
يقيم المخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صافي القيمة القابلة لال�سترداد �أيهما �أقل تظهر تكلفة الب�ضاعة تامة ال�صنع والمواد الأولية وقطع الغيار والوقود ومواد التغليف على �أ�سا�س
المتو�سط المرجح للتكلفة وت�شتمل تكلفة الب�ضاعة تامة ال�صنع والب�ضاعة تحت الت�صنيع على تكلفة المواد االولية والعمالة وم�صروفات الت�صنيع غير المبا�شرة و�إن �صافي القيمة القابلة
لال�سترداد هو �سعر البيع في �سياق االعمال العادية بعد خ�صم م�صروفات البيع المتغيرة ذات العالقة.
اال�ستثمارات :
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات في ال�شركات التى ت�ساهم فيها ال�شركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن  %20وت�سجل �إيرادات تلك اال�ستثمارات �ضمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .
الموجودات الثابتة :
يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على �أ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�شمل الإ�ضافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة اال�ستفادة منها  .وت�ستهلك الموجودات الثابتة على �أ�سا�س
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

البيان

الن�سبة

المباني

 3ـ %20

الآالت والمعدات

%10

ال�سيارات

%25

الأثاث

%10

�أجهزة كهربائية

%15

�أجهزة كمبيوتر

%20

عدد و�أدوات

%25
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2009
�أعمال تحت التنفيذ :
يتم �إثبات ما يتم �إنفاقه على �إن�شاء وتجهيز الم�صنع والمن�ش�آت الأخرى كم�شروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�صنع والمن�ش�آت وا�ستالمها وت�صبح جاهزة للت�شغيل حيث يتم �إقفالها
ك�أ�صول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�صول الثابتة والمعايير ذات العالقة .
مكاف�أة ترك الخدمة :
يتم تكوين مخ�ص�ص مكاف�أة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ �إعداد القوائم المالية وفق ًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية  ،كما يتم احت�ساب
مخ�ص�ص للإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .
الزكاة ال�شرعية :
تخ�ضع ال�شركة للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل .
االحتياطي النظامي :
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجنب ن�سبة  %10من �أرباحها ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�صيد االحتياطي
النظامي ن�صف قيمة ر�أ�س المال وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .
م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي يتم �إنفاقها في مرحلة ما قبل الت�شغيل الفعلي كم�صروفات ما قبل الت�شغيل .
م�صروفات عمومية و�إدارية :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�شغيل كم�صاريف عمومية و�إدارية .
العمليات بالعمالت الأجنبية :
يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل �أر�صدة الموجودات والمطلوبات وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة
في ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

�إي�ضاح ( : )3نقد بال�صندوق ولدى البنوك :
تتمثل النقدية لدى البنوك في ح�سابات جارية لدى البنوك المحلية بمبلغ  5.035.837ريال في 31/12/2009م مقابل  19.661.027ريال لعام 		.2008

�إي�ضاح ( :)4ا�ستثمارات مرابحة:

تتمثل ا�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�صيرة الأجل لدى البنك الأهلي بمبلغ  11.750.968ريال في 31/12/2009م مقابل  135.708.639ريال للعام 2008م.

�إي�ضاح ( :)5المخزون:
في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي
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2008
ريال �سعودي

مخزون خام حديد

576.883

-

مخزون خام البوك�سيت

548.496

-

مخزون زيت ثقيل

2.373.210

-

مخزون قطع غيار

2.342.006

-

مخزون ديزل

55.640

-

مخزون زيوت و�شحومات

238.685

-

6.134.920

-
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2009
�إي�ضاح (� : )6أر�صدة مدينة �أخرى :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي
خطابات ال�ضمان

7.400.676

21.895.045

دفعات مقدمة (مقاولين وموردين)
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

8.736.828

1.388.078

170.477

660.692

�سلف الموظفين

10.338

16.900

الإجمالي

16.318.319

23.960.715

خطابات ال�ضمان ال�صادرة ل�صالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام  ،وميناء الريا�ض الجاف.

�إي�ضاح (� : )7إ�ستثمارات في �شركات :
في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

المدفوع من الإ�ستثمار في ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات

30.000.000

30.000.000

م�صاريف التطوير

6.000.000

6.000.000

الإجمالي

36.000.000

36.000.000

تمثل ن�سبة الم�شاركة في ر�أ�س مال ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات  %10بواقع  40مليون ريال �سعودي تم دفع  %75من قيمة الم�شاركة .
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح ( : )8الأ�صول الثابتة:
التكلفة الدفترية
الإ�ضافات

المباني

ر�صيد بداية
العام
ريال
ريال
�سعودي
�سعودي
336.835.446
85.000

مجمع اال�ستهالك
ر�صيد
اال�ستبعادات
نهاية العام
ريال
ريال
�سعودي
�سعودي
336.920.446
-

ر�صيد بداية ا�ستهالك
العام الحالي
العام
ريال
ريال
�سعودي
�سعودي
8.500
2.833

�صافي القيمة

الإ�ستبعادات ر�صيد نهاية
العام
ريال
ريال
ريال
�سعودي
�سعودي
�سعودي
336.909.113 11.333
-

2009

ريال
�سعودي
82.167

الطرق الداخلية

-

39.404.951

-

39.404.951

-

-

-

-

ال�سيارات

665.950

679.900

168.000

1.177.850

232.968

264.698

-

680.184 497.666

432.982

96.548

-

250.298

33.479

24.765

45.499

237.553 12.745

120.271

الآالت والمعدات

115.100

671.207.388

-

671.322.488

20.512

28.112

-

671.273.864 48.624

94.588

معدات المكاتب

321.615

202.693

-

524.308

56.242

88.745

-

379.321 144.987

265.373

الإجمالي

168.000 1.048.426.926 1.256.415

414.820

45.499

1.048.884.986 715.355

995.381

الأثاث والمفرو�شات 153.750

346.034 1.049.600.341

39.404.951

2008

�إي�ضاح (� : )9أعمال تحت التنفيذ:
في  31دي�سمبر
مباني ومعدات تحت الإن�شاء (الم�صنع والمدينة ال�سكنية)
دفعات لأعمال ر�أ�سمالية
�أعمال الطريق الرئي�سي
الإجمالي

2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي

845.990.599
2.824.857
168.000
848.983.456

3.001.995
3.297.458
6.299.453

�إي�ضاح ( : )10دائنون :
في  31دي�سمبر
موردين محليون
موردين خارجيون
الإجمالي

2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي

37.902.413
177.489
38.079.902

77.733.088
1.328.191
79.061.279

�إي�ضاح (� : )11أر�صدة دائنة �أخرى :
في  31دي�سمبر
م�صاريف م�ستحقة
ت�أمينات محتجزة
�أخرى
الإجمالي
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2009
ريال �سعودي

706.902
77.144.931
104.646
77.956.479

2008
ريال �سعودي

317.569
17.390.712
579.262
18.287.543

-
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح ( : )12مخ�ص�ص الزكاة :
في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

احت�ساب الزكاة :
�صافي (الخ�سارة) ويعدل بما يلي :
المخ�ص�صات المكونة خالل العام
�صافي (الخ�سارة) المعدلة
بنود م�ضافة
بنود مخ�صومة

()6.541.416

()31.088.278

169.111

289.351

()6.372.305

()30.798.927

1.075.643.979

1.170.963.131

()891.926.604

()1.108.585.340

وعاء الزكاة

31.578.864

177.345.070

الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

789.471

4.433.627

وقد كانت حركة مخ�ص�ص الزكاة كما يلي :

في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

ر�صيد �أول العام

4.604.618

16.561.039

ت�سويات �سنوات �سابقة

-

170.991

الزكاة عن الفترة

789.471

4.433.627

()4.433.627

()16.561.039

960.462

4.604.618

الزكاة الم�سددة خالل الفترة
ر�صيد نهاية العام

�إي�ضاح (� :)13إيرادات غير متعلقة بالن�شاط:
تتمثل �إيرادات غير متعلقة بالن�شاط في �إيرادات ودائع لدى البنك االهلي التجاري في 2009/12/31م بمبلغ  31.973ريال .مقابل  11.152.682ريال في 2008/12/31م.
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح ( : )14م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
في  31دي�سمبر
2009
ريال �سعودي
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2008
ريال �سعودي

تكلفة العمالة

4.939.522

2.752.159

�إ�صالحات وطرق م�ؤقتة

7.894.084

-

�أنظمة ات�صاالت م�ؤقتة

2.953.628

-

تكلفة ت�شغيل وا�ستغالل المحاجر

1.937.914

-

وقود وزيوت وديزل

309.995

-

م�صاريف حا�سب �آلي

66.100

-

�إيجارات

59.850

58.500

م�صاريف ت�أمين

886.932

1.328.383

�سفريات عمل

389.031

217.071

دعاية و�إعالن ون�شر

1.300

108.417

عدد و�أدوات م�ستهلكة

123.385

-

قرطا�سية ومطبوعات

47.395

44.113

بريد وهاتف

21.032

141.944

�سيارات

50.521

28.191

ر�سوم وا�شتراكات

388.966

133.247

مواد ومهمات متنوعة

46.797

44.206

تبرعات

20.000

2.459.600

�صيانة و�إ�صالح

141.038

776.410

�ضيافة وم�ستلزمات

68.393

39.876

خدمات �إدارة الم�شروع

3.362.531

5.320.219

خرائط ور�سومات وتراخي�ص الموقع

20.000

1.390

رعاية م�ؤتمرات

-

321.045

�أمن

653.200

120.466

زراعة وت�شجير

86.600

357.950

بنكية

12.370

32.180

مياه وكهرباء

7.786

2.917

تدريب

17.620

-

متنوعة

17.820

23.190

الإجمالي

24.523.810

14.311.474
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح ( : )15م�صروفات عمومية و�إدارية :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2009
ريال �سعودي
تكلفة عمالة

5.092.008

2.274.735

�إيجارات

217.624

146.480

قرطا�سية ومطبوعات

176.284

97.698

حا�سب �آلي و�إنترنت

196.319

-

�أبحاث ودرا�سات ورعاية م�ؤتمرات

110.000

-

تبرعات

-

101.990

ر�سوم و�إ�شتراكات

30.944

12.081

زكاة

-

170.991

بدالت ومهام عمل

69.457

33.483

مواد ومهمات متنوعة

40.873

19.265

�ضيافة وم�ستلزمات

62.125

21.006

ت�أمين

7.800

9.358

بريد وهاتف

23.704

15.003

�سيارات

19.424

5.295

مياه وكهرباء

5.306

3.010

دعاية و�إعالن ون�شر

8.120

12.600

بنكية

16.235

3.467

الجمعية العمومية

28.470

11.312

�إ�صالح و�صيانة

5.580

1.750

�أخرى

103.308

113.020

الإجمالي

6.213.581

3.052.544
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح (� :)16إرتباطات والتزامات م�ستقبلية:
�	.1أبرمت ال�شركة اتفاقية عقود تمويلية وخدمات م�صرفية مع البنك الأهلي بمبلغ  231.061.340ريال في  2009/12/31ب�ضمان التدفقات النقدية الواردة عن عملية االكتتاب بمبلغ
 225.000.000ريال وقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعي وذلك على النحو التالي:
�

ت�سهيالت اعتمادات م�ستندية بمبلغ  11.061.340ريال ت�ستحق ال�سداد بتاريخ  2009/12/31ووقعت ال�شركة �سند لأمر ل�صالح البنك بقيمة الت�سهيالت.

�

ت�سهيالت ائتمانية بمبلغ  220.000.000ريال ت�ستحق ال�سداد بتاريخ  2010/7/15ووقعت ال�شركة �سند لأمر ل�صالح البنك بقيمة الت�سهيالت االئتمانية.

 .2بموجب موافقة �صندوق التنمية ال�صناعي رقم 2970م�/أ 1/بتاريخ 1430/9/24هـ الموافق  2009/9/14على منح ال�شركة قر�ضا �أجال بمبلغ  483.500.000ريال ب�ضمان كافة
�أ�صول الم�شروع وب�ضمانات �شخ�صية من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بمبلغ  200مليون ريال وجاري العمل على ا�ستكمال متطلبات ال�صندوق للح�صول على القر�ض.
 .3بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �شركة ال�شرقية للبتروكيماويات مبلغ  10.000.000ريال والتي تمثل  %75من قيمة الم�ساهمة.

�إي�ضاح ( : )17النقد ومثيله:
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية اعتبرت الأر�صدة البنكية واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �شهور �أو �أقل بمثابة
النقد ومثيله.

�إي�ضاح ( :)18الأدوات المالية:
القيمة العادلة:
تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في ال�صندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات والمطلوبات الأخرى مقاربة للقيمة الم�سجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها ق�صيرة
الأجل.
وال ت�ستخدم ال�شركة �أدوات مالية م�شتقة لإدارة مخاطر معدالت العمولة وتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وذلك ب�سبب العوامل المبينة �أدناه:
مخاطر معدالت العمولة:
هي مخاطر متعددة تتعلق بت�أثير التغيرات في معدالت العمولة في ال�سوق على المركز المالي لل�شركة وتدفقاتها النقدية ،لي�س لدى ال�شركة موجودات �أو مطلوبات جوهرية تحمل معدالت
عمولة عائمة كما في  31دي�سمبر  ،2009وتدير ال�شركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المح�صل والتدفق النقدي الم�ستخدم ،ويتم ا�ستثمار الفائ�ض النقدي
لزيادة دخل ال�شركة من العمولة من خالل �أر�صدة يحتفظ بها كودائع ق�صيرة الأجل �إال �أن مخاطر معدالت العمولة في هذا الخ�صو�ص ال تعتبر جوهرية.
مخاطر تغير �أ�سعار ال�صرف:
هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار �صر ف العمالت الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتعتقد �أن ال�شركة لي�ست عر�ضة
لمخاطر تغير �أ�سعار ال�صرف بدرجة كبيرة نظر ًا لأن العملة الر�سمية لل�شركة هي الريال ال�سعودي وهو العملة الأ�سا�سية التي تتعامل بها ال�شركة و�سعره ثابت حالي ًا وبهام�ش ب�سيط مقابل
الدوالر الأمريكي.
مخاطر االئتمان:
هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه ال�شركة مما ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة لخ�سارة مالية ،تتكون الأدوات المالية التي قد تعر�ض ال�شركة لمخاطر تركز
المديونية ب�شكل رئي�سي من الأر�صدة النقدية وح�سابات المدينين ،تقوم ال�شركة ب�إيداع �أر�صدتها النقدية في عدد من الم�ؤ�س�سات المالية ذات القدرة االئتمانية العالية وتبا�شر �سيا�سة
للحد من حجم �أر�صدتها المودعة في كل م�ؤ�س�سة مالية ،وال تعتقد ال�شركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه الم�ؤ�س�سات المالية.
مخاطر ال�سيولة:
هي مخاطر تعر�ض ال�شركة ل�صعوبات في الح�صول على الأموال لمقابلة االلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة
�أية التزامات م�ستقبلية وال تعتقد ال�شركة �أنها عر�ضة لمخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة.
ال تعتقد ال�شركة �أنها عر�ضة لأي مخاطر هامة ن�سبي ًا ذات عالقة بما �سبق.
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في  31ديسمبر 2008
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة المركز المالي
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2007
ريال �سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

(�إي�ضاح )3

19.661.027

30.695.214

�إ�ستثمارات مرابحة

(�إي�ضاح )4

135.708.639

629.919.899

�أر�صدة مدينة �أخرى

(�إي�ضاح )5

23.960.715

2.913.826

179.330.381

663.528.939

�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة :
�إ�ستثمارات في �شركات

(�إي�ضاح )6

36.000.000

16.000.000

�صافي الأ�صول الثابتة

(�إي�ضاح )7

995.381

485.666

�أعمال تحت التنفيذ

(�إي�ضاح )8

848.983.456

365.957.376

�إجمالي الموجودات غير المتداولة

885.978.837

382.443.042

�إجمالي الموجودات

1.065.309.218

1.045.971.981

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة :
دائنون

(�إي�ضاح )9

38.079.902

14.003.076

�أر�صدة دائنة �أخرى

(�إي�ضاح )10

18.287.543

259.400

مخ�ص�ص الزكاة

(�إي�ضاح )11

4.604.618

16.561.039

�إجمالي المطلوبات المتداولة

60.972.063

30.823.515

مخ�ص�ص ترك الخدمة

259.965

96.233

�إجمالي المطلوبات

61.232.028

30.919.748

حقوق الم�ساهمين :
ر�أ�س المال
خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

(�إي�ضاح )1

1.021.000.000
()16.922.810

1.021.000.000
()5.947.767

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

1.004.077.190

1.015.052.233

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.065.309.218

1.045.971.981

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة الدخل
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2007
2008
ريال �سعودي
ريال �سعودي
�إيرادات غير متعلقة بالن�شاط

(�إي�ضاح )12

11.152.682

26.737.099

يطرح:
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

(�إي�ضاح 13

()14.311.474

()15.411.476

م�صروفات عمومية و�إدارية

(�إي�ضاح 14

()3.052.544

()296.058

ا�ستهالك الأ�صول الثابتة

()215.678

()163.200

�صافي (الخ�سارة) الدخل

()6.427.014

�إيرادات متنوعة

44.800

خ�سائر ر�أ�سمالية

-

()42.842

خ�سائر فروق عملة

()159.202

�صافي (الخ�سارة) الدخل قبل الزكاة

()6.541.416

10.613.272

()4.433.627

()16.561.039

()10.975.043

()5.947.767

الزكاة
�صافي (الخ�سارة) بعد الزكاة

(�إي�ضاح )11

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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10.866.365

()210.251

شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2007
2008
ريال �سعودي
ريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :
�صافي (الخ�سارة) الدخل

()6.541.416

10.613.272

تعديالت لت�سوية �صافي الدخل ل�صافي النقدية
الناتجة من (الم�ستخدمة في) الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالكات

215.678

163.200

مخ�ص�ص ترك الخدمة (المكون)

169.111

96.233

خ�سائر بيع �أ�صول

-

42.842

(زيادة) في �أر�صدة مدينة �أخرى

()21.046.889

()2.913.826

زيادة في الدائنون

24.076.826

14.003.076

زيادة في �أر�صدة دائنة �أخرى

21.981.160

259.400

مخ�ص�ص ترك الخدمة (الم�ستخدم)

()5.379

-

تعديالت �سنوات �سابقة (زكاة)

170.991

-

الم�سدد من الزكاة

()16.561.039

-

�صافي النقدية الناتجة من الأن�شطة الت�شغيلية

2.459.043

22.264.197

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
موجودات ثابتة

()725.393

()700.320

ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�صافي

-

8.612

(زيادة) في �أعمال تحت التنفيذ

()486.979.097

()365.957.376

(زيادة) في الإ�ستثمارات

()20.000.000

()16.000.000

�صافي النقدية (الم�ستخدمة في) �أن�شطة اال�ستثمار

()507.704.490

()382.649.084

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
الم�سدد من ر�أ�س المال

-

1.021.000.000

�صافي النقدية المح�صلة من �أن�شطة التمويل

-

1.021.000.000

�صافي (النق�ص) الزيادة في النقدية

()505.245.447

660.615.113

ر�صيد النقد ومثيله في بداية ال�سنة

660.615.113

-

ر�صيد النقد ومثيله في نهاية ال�سنة

155.369.666

660.615.113

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
2007
2008
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ر�أ�س المال :
الر�صيد في نهاية العام

1.021.000.000

1.021.000.000

الخ�سائر المبقاة :
(خ�سائر) مدورة في بداية العام

()5.947.767

-

�صافي (الخ�سارة) الدخل قبل الزكاة

()6.541.416

10.613.272

الزكاة

()4.433.627

()16.561.039

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

()16.922.810

()5.947.767

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

1.004.077.190

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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1.015.052.233

شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح ( : )1الكيان القانوني ور�أ�س المال :
ت�أ�سي�س ال�شركة :
�شركة �أ�سمنت الجوف (�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة) ت�أ�س�ست بموجب ترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة رقم �/25ص وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في
مدينة الريا�ض بموجب ال�سجل التجاري رقم  1010225259بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .
طبيعة ن�شاط ال�شركة :
يتمثل ن�شاط ال�شركة في �إنتاج �أ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�شاط ال�شركة ومواد البناء و�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي العادي
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�ضي والعقارات وبراءات االختراع لتحقيق �أغرا�ضها ال�صناعية داخل وخارج المملكة وت�أ�سي�س �أو الأ�شتراك في ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكمل �أو تتمم ن�شاط
ال�شركة و�إن�شاء م�صانع م�شتقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�صانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�شركة في مرحلة �إن�شاء وتجهيز الم�صنع .

�إي�ضاح ( : )2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�س المحا�سبي :
يتم �إعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومعيار العر�ض والإف�صاح العام ومتطلبات
نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
اال�ستثمارات :
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات في ال�شركات التى ت�ساهم فيها ال�شركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن  %20وت�سجل �إيرادات تلك اال�ستثمارات �ضمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .
الموجودات الثابتة :
يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على �أ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�شمل الإ�ضافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة اال�ستفادة منها  .وت�ستهلك الموجودات الثابتة على �أ�سا�س
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

البيان

الن�سبة

الآالت والمعدات

%10

ال�سيارات

%25

الأثاث

%10

�أجهزة كهربائية

%15

�أجهزة كمبيوتر

%20

عدد و�أدوات

%25

�أعمال تحت التنفيذ :
يتم �إثبات ما يتم �إنفاقه على �إن�شاء وتجهيز الم�صنع والمن�ش�آت الأخرى كم�شروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�صنع والمن�ش�آت وا�ستالمها وت�صبح جاهزة للت�شغيل حيث يتم �إقفالها
ك�أ�صول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�صول الثابتة والمعايير ذات العالقة .
مكاف�أة ترك الخدمة :
يتم تكوين مخ�ص�ص مكاف�أة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ �إعداد القوائم المالية وفق ًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية  ،كما يتم احت�ساب
مخ�ص�ص للإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .
الزكاة ال�شرعية :
تخ�ضع ال�شركة للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل .
ر�أ�س المال :
حدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ ( )1.021.000.000الف وواحد وع�شرون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )102.100.000مائة و�أثنين مليون ومائة الف �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال
لل�سهم الواحد وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون في جميع �أ�سهم ال�شركة وتم �سداد ر�أ�س المال بالكامل .
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شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
االحتياطي النظامي :
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجنب ن�سبة  %10من �أرباحها ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�صيد االحتياطي
النظامي ن�صف قيمة ر�أ�س المال وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .
م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي يتم �إنفاقها في مرحلة ما قبل الت�شغيل الفعلي كم�صروفات ما قبل الت�شغيل .
م�صروفات عمومية و�إدارية :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�شغيل كم�صاريف عمومية و�إدارية .
العمليات بالعمالت الأجنبية :
يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل �أر�صدة الموجودات والمطلوبات وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة
في ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

�إي�ضاح ( : )3نقد بال�صندوق ولدى البنوك :
في  31دي�سمبر
2007
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي
نقدية

-

14.268

نقد لدى البنوك

19.661.027

30.680.946

الإجمالي

19.661.027

30.695.214

�إي�ضاح (� : )4إ�ستثمارات مرابحة :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي
مرابحة بالريال ال�سعودي لدى البنك الأهلي التجاري

-

236.665.461

مرابحة بالدوالر لدى البنك الأهلي التجاري

135.708.639

393.254.438

الإجمالي

135.708.639

629.919.899

تتمثل �إ�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�صيرة الأجل لدى البنك الأهلي التجاري .
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2007
ريال �سعودي

شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح (� : )5أر�صدة مدينة �أخرى :
في  31دي�سمبر
2007
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي
خطابات ال�ضمان

21.895.045

1.398.623

�إيرادات م�ستحقة

-

913.398

مدينون متنوعون

1.388.078

582.220

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

660.692

-

�سلف الموظفين

16.900

19.585

الإجمالي

23.960.715

2.913.826

خطابات ال�ضمان ال�صادرة ل�صالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام .

�إي�ضاح (� : )6إ�ستثمارات في �شركات :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2007
ريال �سعودي

المدفوع من الإ�ستثمار في ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات

30.000.000

10.000.000

م�صاريف التطوير

6.000.000

6.000.000

الإجمالي

36.000.000

16.000.000

تمثل ن�سبة الم�شاركة في ر�أ�س مال ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات  %10بواقع  40مليون ريال �سعودي تم دفع  %75من قيمة الم�شاركة .
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح ( : )7الأ�صول الثابتة :
التكلفة الدفترية
الإ�ضافات

مجمع اال�ستهالك
ا�ستهالك العام
الحالي
ريال �سعودي

�صافي القيمة
ر�صيد نهاية
العام
ريال �سعودي

2008

2007

ر�صيد بداية
العام
ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�صيد نهاية
العام
ريال �سعودي

ر�صيد بداية
العام
ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

2.833

82.167

-

المباني

-

85.000

85.000

-

2.833

432.982

341.760

ال�سيارات

425.450

240.500

665.950

83.690

149.278

232.968

79.343

الأثاث والمفرو�شات

98.403

55.347

153.750

19.060

14.419

33.479

120.271

الآالت والمعدات

11.650

103.450

115.100

6.795

13.717

20.512

94.588

4.855

معدات المكاتب

80.519

241.096

321.615

20.811

35.431

56.242

265.373

59.708

الإجمالي

616.022

725.393

1.341.415

130.356

215.678

346.034

995.381

485.666

�إي�ضاح (� : )8أعمال تحت التنفيذ:
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2007
ريال �سعودي

مباني ومعدات تحت الإن�شاء (الم�صنع والمدينة ال�سكنية)

845.990.599

365.957.376

دفعات لأعمال ر�أ�سمالية

2.824.857

-

�أعمال الطريق الرئي�سي

168.000

-

الإجمالي

848.983.456

365.957.376

�إي�ضاح ( : )9دائنون :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي

2007
ريال �سعودي

موردين محليون

37.902.413

13.702.676

موردين خارجيون

177.489

300.400

الإجمالي

38.079.902

14.003.076

�إي�ضاح (� : )10أر�صدة دائنة �أخرى :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي
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2007
ريال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة

317.569

205.400

ت�أمينات محتجزة

17.390.712

54.000

�أخرى

579.262

-

الإجمالي

18.287.543

259.400

شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح ( : )11مخ�ص�ص الزكاة :
في  31دي�سمبر
2007
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي
احت�ساب الزكاة :
�صافي (الخ�سارة) الدخل ويعدل بما يلي :

()6.541.416

المخ�ص�صات المكونة خالل العام

169.111

�صافي (الخ�سارة) الدخل المعدل

()6.372.305

بنود م�ضافة
بنود مخ�صومة

10.613.272
96.233
10.709.505
1.034.175.105

1.075.643.979
()891.926.604

()382.443.042

وعاء الزكاة

177.345.070

662.441.568

الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

4.433.627

16.561.039

وقد كانت حركة مخ�ص�ص الزكاة كما يلي :

في  31دي�سمبر
2007
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي
ر�صيد �أول العام

16.561.039

-

ت�سويات �سنوات �سابقة

170.991

-

الزكاة عن الفترة

4.433.627

16.561.039

الزكاة الم�سددة خالل الفترة

()16.561.039

-

ر�صيد نهاية العام

4.604.618

16.561.039

�إي�ضاح (� :)12إيرادات غير متعلقة بالن�شاط:
تتمثل �إيرادات غير متعلقة بالن�شاط في �إيرادات ودائع لدى البنك االهلي التجاري في  31/12/2008بمبلغ  11.152.682ريال.
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح ( : )13م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
في  31دي�سمبر
2008
ريال �سعودي
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2007
ريال �سعودي

خدمات �إدارة الم�شروع

5.320.219

4.835.115

تكلفة العمالة

2.752.159

2.582.909

تبرعات

2.459.600

30.000

م�صاريف ت�أمين

1.328.383

-

�صيانة و�إ�صالح

776.410

-

زراعة وت�شجير

357.950

-

رعاية م�ؤتمرات

321.045

-

�سفريات عمل

217.071

449.457

بريد وهاتف

141.944

67.936

ر�سوم وا�شتراكات

133.247

58.205

�أمن

120.466

-

دعاية و�إعالن ون�شر

108.417

252.502

�إيجارات

58.500

608.149

مواد ومهمات متنوعة

44.206

60.483

قرطا�سية ومطبوعات

44.113

72.899

�ضيافة وم�ستلزمات

39.876

42.220

بنكية

32.180

-

�سيارات

28.191

24.199

مياه وكهرباء

2.917

-

خرائط ور�سومات وتراخي�ص الموقع

1.390

578.206

�إ�ست�شارات ودرا�سات فنية

-

3.049.307

تحاليل وفح�ص العينات ودرا�سة التربة وتقييم الأثر البيئي للموقع

-

728.639

تد�شين الم�شروع

-

644.771

تحاليل جغرافية

-

380.146

م�صاريف الت�أ�سي�س

-

350.000

�أعمال حفر وردم وت�سوية الموقع

-

289.800

�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارات

-

161.150

عالج

-

29.768

متنوعة

23.190

115.615

الإجمالي

14.311.474

15.411.476

شركة أسمنت الجوف

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح ( : )14م�صروفات عمومية و�إدارية :
في  31دي�سمبر
2007
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي
تكلفة عمالة

2.274.735

177.443

�إيجارات

146.480

112.903

قرطا�سية ومطبوعات

97.698

-

تبرعات

101.990

-

ر�سوم و�إ�شتراكات

12.081

3.756

زكاة

170.991

-

بدالت ومهام عمل

33.483

-

مواد ومهمات متنوعة

19.265

-

�ضيافة وم�ستلزمات

21.006

-

ت�أمين

9.358

-

بريد وهاتف

15.003

-

�سيارات

5.295

-

مياه وكهرباء

3.010

-

دعاية و�إعالن ون�شر

12.600

-

بنكية

3.467

-

الجمعية العمومية

11.312

-

�إ�صالح و�صيانة

1.750

-

�أخرى

113.020

1.956

الإجمالي

3.052.544

296.058
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2008
�إي�ضاح (� :)15إرتباطات والتزامات م�ستقبلية:
بلغت الإلتزامات المترتبة على تنفيذ الم�شروع مع �شركة التعفف بمبلغ  141.931.384ريال.
بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �شركة ال�شرقية للبتروكيماويات مبلغ  10.000.000ريال والتي تمثل  %75من قيمة الم�ساهمة.

�إي�ضاح ( : )16النقد ومثيله:
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية اعتبرت الأر�صدة البنكية واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �شهور �أو �أقل بمثابة
النقد ومثيله.

�إي�ضاح ( :)17الأدوات المالية:
القيمة العادلة:
تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في ال�صندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات والمطلوبات الأخرى مقاربة للقيمة الم�سجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها ق�صيرة
الأجل.
وال ت�ستخدم ال�شركة �أدوات مالية م�شتقة لإدارة مخاطر معدالت العمولة وتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وذلك ب�سبب العوامل المبينة �أدناه:
مخاطر معدالت العمولة:
هي مخاطر متعددة تتعلق بت�أثير التغيرات في معدالت العمولة في ال�سوق على المركز المالي لل�شركة وتدفقاتها النقدية ،لي�س لدى ال�شركة موجودات �أو مطلوبات جوهرية تحمل معدالت
عمولة عائمة كما في  31دي�سمبر  ،2008وتدير ال�شركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المح�صل والتدفق النقدي الم�ستخدم ،ويتم ا�ستثمار الفائ�ض النقدي
لزيادة دخل ال�شركة من العمولة من خالل �أر�صدة يحتفظ بها كودائع ق�صيرة الأجل �إال �أن مخاطر معدالت العمولة في هذا الخ�صو�ص ال تعتبر جوهرية.
مخاطر تغير �أ�سعار ال�صرف:
هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار �صر ف العمالت الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتعتقد �أن ال�شركة لي�ست عر�ضة
لمخاطر تغير �أ�سعار ال�صرف بدرجة كبيرة نظر ًا لأن العملة الر�سمية لل�شركة هي الريال ال�سعودي وهو العملة الأ�سا�سية التي تتعامل بها ال�شركة و�سعره ثابت حالي ًا وبهام�ش ب�سيط مقابل
الدوالر الأمريكي.
مخاطر االئتمان:
هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه ال�شركة مما ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة لخ�سارة مالية ،تتكون الأدوات المالية التي قد تعر�ض ال�شركة لمخاطر تركز
المديونية ب�شكل رئي�سي من الأر�صدة النقدية وح�سابات المدينين ،تقوم ال�شركة ب�إيداع �أر�صدتها النقدية في عدد من الم�ؤ�س�سات المالية ذات القدرة االئتمانية العالية وتبا�شر �سيا�سة
للحد من حجم �أر�صدتها المودعة في كل م�ؤ�س�سة مالية ،وال تعتقد ال�شركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه الم�ؤ�س�سات المالية.
مخاطر ال�سيولة:
هي مخاطر تعر�ض ال�شركة ل�صعوبات في الح�صول على الأموال لمقابلة االلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة
�أية التزامات م�ستقبلية وال تعتقد ال�شركة �أنها عر�ضة لمخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة.
ال تعتقد ال�شركة �أنها عر�ضة لأي مخاطر هامة ن�سبي ًا ذات عالقة بما �سبق.
�إي�ضاح (� :)18إعادة التبويب:
تم �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة المقارنة لتتوافق مع عر�ض البيانات المالية للعام الحالي.
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في  31ديسمبر 2007
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2007
ريال �سعودي
الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

(�إي�ضاح )3

30.695.214

�إ�ستثمارات مرابحة

(�إي�ضاح )4

629.919.899

�أر�صدة مدينة �أخرى

(�إي�ضاح )5

2.913.826
663.528.939

�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة :
�إ�ستثمارات في �شركات

(�إي�ضاح )6

16.000.000

�صافي الموجودات الثابتة

(�إي�ضاح )7

485.666

م�شروعات تحت التنفيذ

(�إي�ضاح )8

365.957.376

�إجمالي الموجودات غير المتداولة

382.443.042

�إجمالي الموجودات

1.045.971.981

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة :
دائنون

(�إي�ضاح )9

14.003.076

�أر�صدة دائنة �أخرى

(�إي�ضاح )10

259.400

مخ�ص�ص الزكاة

(�إي�ضاح )11

16.561.039

�إجمالي المطلوبات غير المتداولة

30.823.515

مخ�ص�ص ترك الخدمة

96.233

�إجمالي المطلوبات

30.919.748

حقوق الم�ساهمين :
ر�أ�س المال

(�إي�ضاح )1

1.021.000.000

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

()5.947.767

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

1.015.052.233

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.045.971.981

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة الدخل
عن الفترة من  2006/4/11حتى 2007/12/31
ريال �سعودي
�إيرادات غير متعلقة بالن�شاط

(�إي�ضاح )12

26.737.099

يطرح :
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

(�إي�ضاح 13

()15.411.476

الم�صروفات العمومية والإدارية

(�إي�ضاح 14

()296.058
()163.200

ا�ستهالك الأ�صول الثابتة

10.866.365

�صافي الدخل
خ�سائر ر�أ�سمالية

()42.842

خ�سائر فروق عملة

()210.251

�صافي الدخل قبل الزكاة
الزكاة

10.613.272
(�إي�ضاح )11

�صافي الخ�سارة بعد الزكاة

()5.947.767

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن الفترة من  2006/4/11حتى 2007/12/31
ريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :
�صافي الدخل

10.613.272

تعديالت لت�سوية �صافي الدخل ل�صافي النقدية
الناتجة من (الم�ستخدمة في) الأن�شطة الت�شغيلية :
الإهالكات

163.200

مخ�ص�ص ترك الخدمة (المكون)

96.233

خ�سائر بيع �أ�صول

42.842

�أر�صدة مدينة �أخرى

()2.913.826

الدائنون

14.003.076

�أر�صدة دائنة �أخرى

259.400

�صافي النقدية الناتجة من الأن�شطة الت�شغيلية

22.264.197

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
موجودات ثابتة

()700.320

ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�صافي

8.612

م�شروعات تحت التنفيذ

()365.957.376

الإ�ستثمارات

()16.000.000

�صافي النقدية الم�ستخدمة في �أن�شطة اال�ستثمار

()382.649.084

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
الم�سدد من ر�أ�س المال

1.021.000.000

�صافي النقدية المح�صلة من �أن�شطة التمويل

1.021.000.000

�صافي الزيادة في النقدية

660.615.113

ر�صيد النقد في بداية الفترة

-

ر�صيد النقد ومثيله في نهاية الفترة

660.615.113
-

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
عن الفترة من  2006/4/11حتى 2007/12/31
ريال �سعودي
ر�أ�س المال :
الر�صيد في بداية الفترة

1.021.000.000

الر�صيد في نهاية الفترة

1.021.000.000

الخ�سائر المبقاة :
�أرباح مدورة في بداية الفترة

-

�صافي دخل الفترة قبل الزكاة

10.613.272

الزكاة عن الفترة

()16.561.039

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�شغيل

()5.947.767

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

1.015.052.233

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2007
�إي�ضاح ( : )1الكيان القانوني ور�أ�س المال :
ت�أ�سي�س ال�شركة :
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت الجوف (�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة) بموجب ترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة رقم �/25ص وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في
مدينة الريا�ض بموجب ال�سجل التجاري رقم  1010225259بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .
طبيعة ن�شاط ال�شركة :
يتمثل ن�شاط ال�شركة في �إنتاج �أ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�شاط ال�شركة ومواد البناء و�إدارة وت�شغيل م�صانع الأ�سمنت البورتالندي العادي
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�ضي والعقارات وبراءات االختراع لتحقيق �أغرا�ضها ال�صناعية داخل وخارج المملكة وت�أ�سي�س �أو الأ�شتراك في ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكمل �أو تتمم ن�شاط
ال�شركة و�إن�شاء م�صانع م�شتقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�صانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�شركة في مرحلة �إن�شاء وتجهيز الم�صنع .
ال�سنة المالية :
z

zطبق ًا لما ورد بالمادة ( )10من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة تبد�أ ال�سنة المالية �إعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم ( )648بتاريخ
1427/3/13هـ الموافق 2006/4/11م وحتى نهاية �شهر دي�سمبر من ال�سنة التالية  2007/12/31ثم تكون ال�سنة المالية بعد ذلك �إثنى ع�شر �شهر ًا من بداية �شهر يناير حتى
نهاية �شهر دي�سمبر من كل عام ميالدي .

z

zالقوائم المالية المرفقة �أول قوائم مالية مدققة لل�شركة وتم �إعدادها عن الفترة من  2006/4/11وحتى . 2007/12/31

�إي�ضاح ( : )2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�س المحا�سبي :
يتم �إعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومعيار العر�ض والإف�صاح العام ومتطلبات
نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
اال�ستثمارات :
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات في ال�شركات التى ت�ساهم فيها ال�شركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن  %20وت�سجل �إيرادات تلك اال�ستثمارات �ضمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .
الموجودات الثابتة :
يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على �أ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�شمل الإ�ضافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة اال�ستفادة منها  .وت�ستهلك الموجودات الثابتة على �أ�سا�س
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

البيان

الن�سبة

الآالت والمعدات

%10

ال�سيارات

%25

الأثاث

%10

�أجهزة كهربائية

%15

�أجهزة كمبيوتر

%20

عدد و�أدوات

%25

الم�شروعات تحت التنفيذ :
يتم �إثبات ما يتم �إنفاقه على �إن�شاء وتجهيز الم�صنع والمن�ش�آت الأخرى كم�شروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�صنع والمن�ش�آت وا�ستالمها وت�صبح جاهزة للت�شغيل حيث يتم �إقفالها
ك�أ�صول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�صول الثابتة والمعايير ذات العالقة .
مكاف�أة ترك الخدمة :
يتم تكوين مخ�ص�ص مكاف�أة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ �إعداد القوائم المالية وفق ًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية  ،كما يتم احت�ساب
مخ�ص�ص للإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر2007
الزكاة ال�شرعية :
تخ�ضع ال�شركة للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل .
ر�أ�س المال :
حدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ ( )1.021.000.000الف وواحد وع�شرون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )102.100.000مائة و�أثنين مليون ومائة الف �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال
لل�سهم الواحد وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون في جميع �أ�سهم ال�شركة وتم �سداد ر�أ�س المال بالكامل .
االحتياطي النظامي :
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجنب ن�سبة  %10من �أرباحها ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�صيد االحتياطي
النظامي ن�صف قيمة ر�أ�س المال وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .
م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي يتم �إنفاقها في مرحلة ما قبل الت�شغيل الفعلي كم�صروفات ما قبل الت�شغيل .
م�صروفات عمومية و�إدارية :
يتم ت�صنيف وتبويب الم�صروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�شغيل كم�صاريف عمومية و�إدارية .
العمليات بالعمالت الأجنبية :
ً
ً
يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل �أر�صدة الموجودات والمطلوبات وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة
في ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

�إي�ضاح ( : )3نقد بال�صندوق ولدى البنوك :
ريال �سعودي
نقدية

14.268

نقد لدى البنوك

30.680.946

الإجمالي

30.695.214

�إي�ضاح (� : )4إ�ستثمارات مرابحة :
ريال �سعودي
مرابحة بالريال ال�سعودي لدى البنك الأهلي التجاري

236.665.461

مرابحة بالدوالر لدى البنك الأهلي التجاري

393.254.438

الإجمالي

629.919.899

تتمثل �إ�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�صيرة الأجل لدى البنك الأهلي التجاري .

�إي�ضاح (� : )5أر�صدة مدينة �أخرى :
ريال �سعودي
خطابات ال�ضمان

1.398.623

�إيرادات م�ستحقة

913.398

مقاول م�شروع التعفف

582.220

�سلف الموظفين

19.585

الإجمالي

2.913.826

خطابات ال�ضمان ال�صادرة ل�صالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام .
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إيضاحات حول القوائم المالية
�إي�ضاح (� : )6إ�ستثمارات في �شركات :
ريال �سعودي
المدفوع من الإ�ستثمار في ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات

10.000.000

م�صاريف التطوير

6.000.000

الإجمالي

16.000.000

تمثل ن�سبة الم�شاركة في ر�أ�س مال ال�شركة ال�شرقية للبتروكيماويات  %10بواقع  40مليون ريال �سعودي تم دفع  %25من قيمة الم�شاركة .

�إي�ضاح ( : )7الأ�صول الثابتة :
�صافي الإ�ضافات
خالل الفترة
ريال �سعودي

مجمع اال�ستهالك

�صافي القيمة

�إ�ستهالك الفترة

�إ�ضافات خالل
الفترة
ريال �سعودي

�إ�ستبعادات
خالل الفترة
ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

115.221

31.532

83.689

341.761

�سيارات

505.110

79.660

425.450

222

19.060

79.343

�أثاث ومفرو�شات

99.193

790

98.403

19.282

6.795

4.855

�أالت ومعدات

11.650

-

11.650

6.795

-

59.707

معدات المكاتب

84.367

3.848

80.519

21.902

1.090

20.812

485.666

الإجمالي

700.320

84.298

616.022

163.200

32.844

130.356

ريال �سعودي

الم�ستبعد من
اال�ستهالك
ريال �سعودي
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إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2007
�إي�ضاح ( : )8م�شروعات تحت التنفيذ :
ريال �سعودي
مباني تحت الإن�شاء (الم�صنع)

326.351.616

مباني تحت الإن�شاء (المدينة ال�سكنية)

39.605.760

الإجمالي

365.957.376

�إي�ضاح ( : )9دائنون :
ريال �سعودي
موردين محليون

13.702.676

موردين خارجيون

300.400

الإجمالي

14.003.076

�إي�ضاح (� : )10أر�صدة دائنة �أخرى :
ريال �سعودي
م�صاريف م�ستحقة

205.400

ت�أمينات محتجزة

54.000

الإجمالي

259.400

�إي�ضاح ( : )11مخ�ص�ص الزكاة ال�شرعية :
ريال �سعودي
احت�ساب الزكاة :
�صافي الدخل ويعدل بما يلي :

10.613.272

المخ�ص�صات المكونة خالل الفترة

96.233

�صافي الدخل المعدل

10.709.505

بنود م�ضافة

1.034.175.105

بنود مخ�صومة

()382.443.042

وعاء الزكاة

662.441.568

الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

16.561.039

قامت ال�شركة باحت�ساب الزكاة عن عام  2007على �أ�سا�س الوعاء الزكوي .
وقد كانت حركة مخ�ص�ص الزكاة كما يلي :
ر�صيد �أول الفترة
الزكاة عن الفترة
الزكاة الم�سددة خالل الفترة
ر�صيد 31/12/2007
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إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2007
�إي�ضاح (� : )12إيرادات غير متعلقة بالن�شاط :
تتمثل �إيرادات غير متعلقة بالن�شاط في �إيرادات ودائع لدى البنك الأهلي التجاري بلغت  26.737.099ريال �سعودي كما في . 31/12/2007

�إي�ضاح ( : )13م�صروفات ما قبل الت�شغيل :
ريال �سعودي
خدمات �إدارة الم�شروع

4.835.115

�إ�ست�شارات ودرا�سات فنية

3.049.307

تكلفة العمالة

2.582.909

تحاليل وفح�ص العينات ودرا�سة التربة وتقييم الأثر البيئي للموقع

728.639

تد�شين الم�شروع

644.771

�إيجارات

608.149

خرائط ور�سومات وتراخي�ص الموقع

578.206

�سفريات عمل

449.457

تحاليل جغرافية

380.146

م�صاريف الت�أ�سي�س

350.000

�أعمال حفر وردم وت�سوية الموقع

289.800

دعاية و�إعالن ون�شر

252.502

�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارات

161.150

قرطا�سية ومطبوعات

72.899

بريد وهاتف

67.936

مواد ومهمات متنوعة

60.483

ر�سوم وا�شتراكات

58.205

�ضيافة وم�ستلزمات

42.220

تبرعات

30.000

عالج

29.768

�سيارات

24.199

متنوعة

115.615

الإجمالي

15.411.476
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إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2007
�إي�ضاح ( : )14م�صروفات عمومية و�إدارية :
ريال �سعودي
تكلفة عمالة

177.443

�إيجارات

112.903

ر�سوم و�إ�شتراكات

3.756

�أخرى

1.956

الإجمالي

296.058

�إي�ضاح (� : )15إرتباطات والتزامات م�ستقبلية :
تم توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي في  2/6/2007بمبلغ  383.700.000ريال �سعودي ال�ستيراد �أجهزة ومعدات للم�صنع وتنتهي االتفاقية في  31/10/2009ب�ضمان توقيع �سند
لأمر البنك ب�إجمالي قيمة التمويل .
بلغت الإلتزامات المترتبة على تنفيذ الم�شروع مع �شركة التعفف بمبلغ  626.386.105ريال �سعودي .
بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �شركة ال�شرقية للبتروكيماويات مبلغ  30.000.000ريال �سعودي والتي تمثل  %75من �إجمالي قيمة الم�ساهمة في ال�شركة .

�إي�ضاح ( : )16النقد ومثيله :
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية �إعتبار الأر�صدة البنكية واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �شهور �أو �أقل بمثابة النقد
ومثيله .
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