
 ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  πªëàjh .("áÄ«¡dG"  `H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–"
 øµÁ iôNCG  ™FÉbh …CG  óLƒJ ’ ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G ≈dEGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL AGôLEG  ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG  ≈∏Y
 ¿É«∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  ¿É«£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  (∫hGó`̀J)  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ácô°Th  áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  .á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉ`̀aEG  …CG  π©L  ≈dEG  Iô°ûædG  É¡æ«ª°†J  ΩóY  …ODƒ`̀j  ¿CG

."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf

.(Ω2014/4/8 ≥aGƒŸG) `g1435/6/8 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 ≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉJh (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc ,("ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) iô≤dG ΩCG âæª°SEG  ácô°T â°ù°SCÉJ
 ≈dEG º q°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000) ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG) `g1434/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2013/07/04
 ÉŸ kÉ≤ahh »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤©d É≤ÑWh .("º¡°SCG" hCG "º¡°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000)
 ≠∏ÑÃ  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ™aQ  ≈∏Y  (Ω2014/2/25  ≥aGƒŸG)  ````g1435/4/25  ‘  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  â≤aGh  ó≤a  ,á«fó©ŸG  IhÌ`̀ dGh  ∫hÎÑdG  IQGRh  πÑb  øe  á°üNôdG  íæe  •hô°T  ¬«∏Y  â°üf
 ÜÉààcE’G ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG íÑ°ü«d ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ìôW ∫ÓN øe (ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000)
 ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ óbh .óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ¢ùªN (55^000^000) ≈dEG kÉª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª°ùªN( 550^000^000)

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ‘ º¡≤M Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ¢SQÉÁ ød å«M ÜÉààc’G ‘ ájƒdhC’G ≥M øY ¿ƒ°ù°SDƒŸG

 πã“ ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcE’G º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààcE’G º¡°SCG") º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ìôW ΩÉ©dG ÜÉààcE’G á«∏ªY πª°ûJ
 É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d ≥ëjh Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG OGôaC’G øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ©dG ÜÉààcE’G ô°üà≤jh .(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààcE’G º¡°SCG
 øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcEG kÉ«Z’ ó©jh ,("OôØdG ôªãà°ùŸG"`H øjOôØæeh "OGôaC’G ¿hôªãà°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG
 ∫ÉªYCG πjƒ“ ‘ ("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ‘É°U") ("ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üeh Ωƒ°SQ" º°ùb ™LGQ Ó°†a) ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üe º°ùM ó©H ,ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg

.("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ Ó°†a) âæª°SE’G ™æ°üe AÉæH ¢Vô¨H ácô°ûdG

 kÉ≤M’ Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ,("¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a ) Iô°ûædG √òg øe (48 ,47 ,46) äÉëØ°üdÉH º¡FÉª°SCG IQƒcòŸGh ºgÉ°ùe 55 ºgOóYh ácô°û∏d ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG ,ìô£dG Gòg πÑb
 ó¡©àdG ” óbh ,πeÉµdÉH kGó≤f É¡àª«b OGó°S ”h ,(ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ¬Yƒª› Ée ‘ ,("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H
 »°†eh …QÉéàdG êÉàfE’G á«∏ªY ájGóH ácô°ûdG ¿ÓYEG ≈àM º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶oJ øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààcEÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH

.á≤HÉ°ùdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ácô°ûdG º¡°SCG êGQOEG ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG kGô¡°T ô°ûY »æKG 12 øY É¡æe πc π≤J ’ á∏eÉc á«dÉe äGƒæ°S çÓK

 .("ÜÉààcE’G IÎa") (Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG) `g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG) `g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ÜÉààcE’G CGóÑj
 – ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààcE’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûŸG) ,(•) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ ÜÉààcE’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M

.("ÜÉààcE’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c

 ôªãà°ùe πµd º¡°S (50) Ú°ùªN ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Öààµe πµd º¡°S ∞dCG ÉàFÉe (200^000) ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc .≈fOCG óëc kÉª¡°S Ú°ùªN (50) øY π≤j ’ Ée ‘ ÜÉààcEÓd Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG Öààµe πc ≈∏Y
 ’h .É¡H ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa ôªãà°ùe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü«°üîJ ºàjh ,≈fOCG óëc Oôa
 …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG Ú°ùªNh áFÉª°ùªN (550^000) øjôªãà°ùŸG OóY RhÉŒ GPEG ¬fEG å«M ,Oôa ôªãà°ùe πµd ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ ácô°ûdG øª°†J
 ‘ ,óLh ¿EG ,¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG ,óLh ¿EG ,ÜÉààcE’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .øjôªãà°ùŸG OóY ≈∏Y

 .("ÜÉààcE’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) (Ω2014/5/11 ≥aGƒŸG) `g1435/7/12 óM’G Ωƒj √É°übCG óYƒe

 πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh §≤a óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ºgÉ°ùe …CG »£©J ’h ,º¡°SC’G øe §≤a IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ÜÉààcE’G IÎa øe AÉ¡àfE’G ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcEÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤ëH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h .É¡«a âjƒ°üàdGh ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M

.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh

 êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd É¡MôW πÑb  É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 äÉª«∏©Jh •hô°T"  º°ùb ™LGQ kÓ°†a) º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("∫hGóJ" hCG "¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .("É¡ÑLƒÃ º¡°SC’G ìô£à l°S »àdG äÉ≤aGƒŸGh äGQGô≤dG" Iô≤a "ÜÉààc’G
 øY ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh á«eÉ¶f áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh

.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh "SWAP" ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW

.ÜÉààcE’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH kGQGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Ú∏ªàëŸG ÚÑààµŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

شركة إسمنت أم القرى

شركة إسمنت أم القرى

.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh (ÜÉààcE’G ó©H) iô≤dG ΩCG âæª°SEG  ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“ ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ≥jôW øY kGójóL kÉjOÉY kÉª¡°S 27^500^000 ìôW
 `g1434/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,(Ω2013/07/04 ≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉàH (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

.(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG)
.(Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG)`g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG) `g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj øe ÜÉààcE’G IÎa

نشرة إصدار
شركة إسمنت أم القرى



شركة إسمنت أم القرى



ب

إشعار هام

اأ�سهم االكتتاب،  واالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف  بال�سركة  املتعلقة  املعلومات  تفا�سيل كاملة عن  االإ�سدار هذه على  ن�سرة  حتتوي 
�ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير 
االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة اأو املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية وعنوانه )www.cma.org.sa( اأو موقع مدير االكتتاب )www.riyadcapital.com( اأو 

.)www.uacc-ksa.com( موقع ال�سركة

عينت ال�سركة �سركة الريا�س املالية )"الريا�س املالية"( كم�ست�سار مايل )"امل�ست�سار املايل"( لها فيما يخت�س باالكتتاب، ومديرًا لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، 
ومتعهدا للتغطية )"متعهد التغطية"(.

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها وفًقا ملتطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة 
الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سئولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم 
بعد اإجراء الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول باأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار هذه اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها 

م�سللة.

قامت ال�سركة بالتحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، ومت احل�سول على جزء كبري من املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع من م�سادر خارجية ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم. ومع اأنه ال يوجد لدى الريا�س املالية اأو ال�سركة اأو اأي من 
م�ست�ساري ال�سركة اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من دقة هذه 

املعلومات. وعليه، فاإنه ال يوجد اأي بيان اأو �سمان ب�سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات التي حتتوي عليها ن�سرة االإ�سدار هذه عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة االأ�سهم والتي ميكن اأن تتاأثر 
�سلبًا بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة. وال يجوز 
اعتبار تقدمي ن�سرة االإ�سدار هذه اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة باأ�سهم االكتتاب اأو تف�سريها اأو االإعتماد عليها باأي �سكل على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار 

ب�ساأن اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار ن�سرة االإ�سدار هذه على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية االكتتاب، وتعترب املعلومات التي 
حتتوي عليها ن�سرة االإ�سدار هذه ذات طبيعة عامة وقد مت اإعدادها دون اعتبار الأهداف ا�ستثمارية فردية، اأو اأو�ساع مالية، اأو احتياجات ا�ستثمارية خا�سة. وقبل 
اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار، يكون كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سوؤواًل عن احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات 

الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة به.

يقتصر هذا االكتتاب على:

ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها  االأفراد ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اإكتتاب من اإكتتب باإ�سم مطلقته.

ويحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االإكتتاب يف اأية دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة وامل�ست�سار املايل وامل�ساهمون احلاليون 
من متلقي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية تتعلق بهذا الطرح ومراعاة التقيد بها.



ج

معلومات عن السوق والقطاع

اأُعدت من قبل �سركة هولتك كون�سالتنت  والتي  ال�سوق  درا�سة  من  اقتبا�سها  مت  فقد  "معلومات عن ال�سوق والقطاع"،  بالن�سبة للمعلومات الواردة يف الق�سم 
برايفت مليتد "م�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية" يف �سهر مايو من العام 2013م باالإ�سافة اإلى الدرا�سة اجليولوجية املعدة يف �سهر يوليو 2013م بتكليف 
لقطاع  ا�ست�سارات  لتوفري خدمات   )ISO( ا�ست�ساري اعتماد  �سهادة  تاأ�س�ست يف عام 1967م وح�سلت على  ا�ست�سارات م�ستقلة  �سركة  اإن هولتك  ال�سركة.  من 
ومقرها  الهند�سية  االخت�سا�سات  خمتلف  يف  لال�ست�سارات  عاملية  �سركة  وتعترب  وال�سناعية  ال�سوقية  الدرا�سات  تقدم  انها  كما  العامل.  م�ستوى  على  االإ�سمنت 
مدينة جورجاون، الهند. وتتمتع ال�سركة بخربة يف قطاع �سناعة االإ�سمنت بالتحديد، حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�سارية ل�سركات االإ�سمنت. وكذلك 
مت اقتبا�س معلومات من التقرير ال�سنوي التا�سع واالأربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باالإ�سافة اإلى املوقع االإلكرتوين لوزارة االقت�ساد والتخطيط والبوابة 

الوطنية للتعامالت االإلكرتونية.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية ال ميلك هو وال م�ساهميه وال مدرائه وال اأي من اأقربائهم اأي ح�سة اأو م�سلحة من اأي نوع كانت يف 
ال�سركة، وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات وبحوث ال�سوق بال�سيغة وال�سياق الواردة يف هذه الن�سرة، ومل 

ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

المعلومات المالية

لقد متت مراجعة قوائم ال�سركة املالية منذ تاأ�سي�س ال�سركة بتاريخ 3 يوليو 2013م الى 31 دي�سمرب 2013م واالإي�ساحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�سرة االإ�سدار 
هذه من قبل املحا�سب القانوين )الهو�سان حما�سبون ومراجعون قانونيون(، وقد مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية )SOCPA(. وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. 

التوقعات والبيانات المستقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة. وقد تختلف الظروف الت�سغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل 
فاإنه ال يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات اأو التقديرات.

متثل بع�س االإفادات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه "اإفادات م�ستقبلية" وميكن اال�ستدالل عليها من خالل ما ي�ستخدم فيها من الكلمات الدالة على امل�ستقبل، 
ومنها على �سبيل املثال ال احل�سر، "يخطط"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع"، "ميكن"، "قد"، "�سوف"، "يجب"، "يتوقع"، اأو "من املتوقع"، اأو ب�سيغتها املنفية 
اأو اأي ا�ستقاق منها اأو اأي م�سطلحات مماثلة لها. وتعك�س هذه االإفادات وجهات نظر ال�سركة احلالية بخ�سو�س اأحداث م�ستقبلية وهي لي�ست �سمانا الأي اأداء 
يف امل�ستقبل حيث اأن هناك الكثري من العوامل التي توؤدي اإلى اختالف النتائج الفعلية لل�سركة اأو اأدائها واإجنازاتها اختالفا جوهريا عما حتمله هذه االإفادات 
امل�ستقبلية �سراحة اأو �سمنا. وقد مت �سرح اأهم املخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا االأثر بالتف�سيل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع ق�سم "عوامل 
من املخاطر اأو االحتماالت ال�سلبية اأو ثبت عدم دقة اأو خطاأ اأي من االفرتا�سات االأ�سا�سية، فاإن النتائج  اأكرث  اأو  واحد  حتقق  ما  اإذا  فاإنه  وعليه،  املخاطرة"(. 

الفعلية قد تختلف بدرجة كبرية عن تلك الواردة يف هذه الن�سرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، فاإن ال�سركة تلتزم بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة يف اأي وقت بعد اعتماد ن�سرة االإ�سدار هذه وقبل ت�سجيل 
االأ�سهم وقبول االإدراج يف ال�سوق وذلك يف احلاالت التالية: )1( حدوث اأي تغري ملحوظ يف االأمور اجلوهرية الواردة يف  ن�سرة االإ�سدار هذه اأو يف اأي م�ستند 
مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )2( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار هذه. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ال 
تنوي حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�سوق اأو االإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها  ن�سرة االإ�سدار هذه، �سواء كان ذلك ب�سبب معلومات جديدة اأو 
اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر واالأمور الغري موؤكدة والتقديرات، فاإن االأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال 
حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ال حتدث مطلقا. وعليه، يجب على امل�ساهمني وامل�ستثمرين درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه التـف�سريات 

وعدم االعتماد على االإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة

جدول رقم )1( اأع�ساء جمل�س الإدارة

 امللكية املبا�سرةالعمراجلن�سيةال�سفةاملن�سبجهة التمثيلال�سمم
 قبل الطرح

 امللكية  الغري املبا�سرة
 قبل الطرح

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك 

)%(

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك 

)%(

عبدالعزيز 1
عمران 
العمران

�سركة عبدالعزيز 
عمران العمران 

و�سركاه

رئي�س 
جمل�س 
االدارة

غري 
تنفيذي/ 

غري 
م�ستقل

6.86%1.886.027--49�سعودي

عبداهلل 2
عبدالعزيز 

العبداللطيف

ع�سو -
جمل�س 

اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

--1.35%33370.000�سعودي

�سالح ابراهيم 3
اخلليفي

ع�سو -
جمل�س 

اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

----56�سعودي

�سعود حممد 4
ال�سبهان

ع�سو -
جمل�س 

اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

----41�سعودي

فواز حمد 5
الفواز

ع�سو -
جمل�س 

اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

----57�سعودي

اأحمد بن �سعيد 6
العي

ع�سو -
جمل�س 

اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

1.39%0.93382.258%58254.469�سعودي

امل�سدر : ال�سركة

مالحظة: الن�سب املذكورة اأعاله مقربة
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ا�سم وعنوان ال�سركة

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

حي ال�سلمانية، �سارع التحلية

�س.ب 10182 الريا�س 11433

هاتف:2884484 )11( 966+ 

فاك�س: 2011337 )11( 966+

 www.uacc-ksa.com   :املوقع االلكرتوين

 info@uacc-ksa.com:الربيد االلكرتوين

ممثلي ال�سركة املعتمدين لدى هيئة ال�سوق املالية

فواز بن �سالح املطريي

املدير العام و�سكرتري جمل�س االإدارة

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

حي ال�سلمانية، �سارع التحلية

�س.ب 10182 الريا�س 11433

هاتف: 2884484 )11( 966+

فاك�س: 2011337 )11( 966+

fawaz@uacc-ksa.com :الربيد االلكرتوين

عبدالعزيز عمران العمران

رئي�س جمل�س االإدارة

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

حي ال�سلمانية، �سارع التحلية

�س.ب 10182 الريا�س 11433

هاتف: 2884484 )11( 966+

فاك�س: 2011337 )11( 966+

azomran@uacc-ksa.com   :الربيد االإلكرتوين

�سكرتري جمل�س الإدارة

فواز بن �سالح املطريي

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

حي ال�سلمانية، �سارع التحلية

�س.ب 10182 الريا�س 11433

هاتف: 2884484 )11( 966+

فاك�س: 2011337 )11( 966+

fawaz@uacc-ksa.com  :الربيد االإلكرتوين

م�سوؤول عالقات امل�ساهمني

عاطف  حممد �سلبي اجلوهري

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

حي ال�سلمانية، �سارع التحلية

�س.ب 10182 الريا�س 11433

هاتف: 2884484 )11( 966+

فاك�س: 2011337 )11( 966+

 atef@uacc-ksa.com  :الربيد االإلكرتوين
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م�سجل الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية

طريق امللك فهد

�س. ب. 60612 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

تلفون: 2189999 )11( 966+

فاك�س: 2189090 )11( 966+

 www.tadawul.com.sa :املوقع االلكرتوين

webinfo@tadawul.com.sa : الربيد االإلكرتوين

البنوك الرئي�سية لل�سركة

بنك الريا�س

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4013030 )11( 966+ 

فاك�س:  4042618 )11( 966+   

       www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين

 customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

بنك البالد

طريق �سالح الدين

�س.ب: 140   الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4798888 )11( 966+

فاك�س: 4798898 )11( 966+

 www.bankalbilad.com :املوقع االلكرتوين

  info@bankalbilad.com.sa  :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع املعذر

�س.ب: 56006 الريا�س 11554

 اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 289999 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االلكرتوين 

communications@alfransa.com.sa : الربيد االإلكرتوين 
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امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية

�سركة الريا�س املالية 

�سارع التخ�س�سي- مبنى بر�ستيج �سنرت

�س ب 21116، الريا�س 11475 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4865649 )11( 966+ 

فاك�س: 4865908 )11( 966+ 

www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

 projecthaden@riyadcapital.com  :الربيد االلكرتوين

امل�ست�سار القانوين 

مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد

�سارع العليا العام

�س.ب.15870، الريا�س 11454

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4648081 )11( 966+ 

فاك�س: 4624968 )11( 966+ 

 www.fahadlaw.com :املوقع االإلكرتوين

 ahabardi@fahadlaw.com :الربيد الكرتوين

املحا�سب القانوين

الهو�سان حما�سبون ومراجعون قانونيون

�سارع العليا العام 

�س.ب 52654، الريا�س 11573

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4649166 )11( 966+ 

فاك�س: 4632083 )11( 966+ 

www.alhoshan.com  :املوقع االلكرتوين

info@alhoshan.com  :الربيد االإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية املالية

�سركة ارن�ست ويونغ و�سركاهم )حما�سبون قانونيون(

طريق امللك فهد، برج الفي�سلية

�س. ب. رقم 2732، الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2734740 )11( 966+ 

فاك�س: 2734730 )11( 966+

 www.ey.com : املوقع االإلكرتوين

 riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين
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م�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية

هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد

اأبلوك، �سو�سانت لوك

جورجاون، الهند

هاتف: 42385093  )12( 910

فاك�س: 42385114  )12( 910

  www.holtecnet.com :املوقع االإلكرتوين

 pas@holtecnet.com :الربيد االإلكرتوين

امل�ست�سار الإعالين والإعالمي

�سركة ال�سواف العاملية

مركز ال�سفوة التجاري، ال�سليمانية

�س ب 43307 الريا�س 11561

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2886632 )11( 966+

فاك�س: 2886631 )11( 966+

www.advert1.com :املوقع االلكرتوين

info@advert1.com :الربيد االإلكرتوين

تنويه: قدم كل من امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية، وامل�ست�سار القانوين، واملحا�سب القانوين، وم�ست�سار العناية املهنية املايل، وم�ست�سار ال�سوق 
والدرا�سات اجليولوجية، وامل�ست�سار االإعالين واالإعالمي موافقتهم الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم يف هذه الن�سرة. كما قدم كاًل من املحا�سب 
القانوين، وم�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية موافقتهم على ت�سمني اإفادتهم يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب اأي من هذه  املوافقات حتى تاريخ اإعداد هذه 

الن�سرة. هذا وال متلك اأيًا من هذه اجلهات وال العاملني لديها اأو اأي من اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة.
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الجهات المستلمة

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622 الريا�س 11416 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4013030  )11( 966+

فاك�س: 4042618  )11( 966+

 www.riyadbank.com:املوقع االلكرتوين

     customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري 

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 3555 جدة 21481 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  6493333  )12( 966+

فاك�س:  6437426  )12( 966+

 www.alahli.com  :املوقع االلكرتوين

 contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي 

�سارع العليا العام

�س ب 28 الريا�س 11411 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2116000  )11( 966+

فاك�س: 4600705  )11( 966+

 www.alrajhibank.com.sa  :املوقع االلكرتوين

  contactcenter1@alrajhibank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع املعذر

�س.ب: 56006 الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 289999 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االلكرتوين

communications@alfransa.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

�سارع املعذر

�س.ب. 3533 الريا�س-11481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4786000 )11( 966 +

فاك�س: 4776781 )11( 966 +

www.saib.com.sa : املوقع االلكرتوين

 ir@saib.com.sa    : الربيد االلكرتوين
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ملخص الطرح

اأن هذا امللخ�س ال يت�سمن جميع  اإال  يهدف ملخ�س الطرح هذا الى اعطاء نبذة عامة عن املعلومات املتعلقة بالطرح والواردة يف هذه الن�سرة ب�سكل مف�سل. 
املعلومات التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة، لذا ينبغي على م�ستلم هذه الن�سرة اأن يقراأ ق�سمي االإ�سعار الهام 

وعوامل املخاطرة باالإ�سافة اإلى ن�سرة االإ�سدار كاملة قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة وان ال يعتمد فقط على هذا امللخ�س.

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى، والتي تاأ�س�ست ك�سركة م�ساهمة �سعودية يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية مبوجب القرار الوزاري ال�سركة
1434/08/28هـ  وتاريخ   1010382514 رقم  التجاري  وال�سجل  )املوافق2013/07/04م(  1434/08/25هـ  وتاريخ  )214/ق(  رقم 

)املوافق 2013/07/07م(.

انتاج االإ�سمنت البورتالندي باأنواعه مبوجب الرتخي�س رقم )ق/2( وتاريخ 1433/01/01هـ وانتاج االإ�سمنت االأبي�س باأنواعه مبوجب ن�شاط ال�شركة
الرتخي�س رقم )ق/1( وتاريخ 1433/01/01هـ، باالإ�سافة اإلى اإدارة وت�سغيل م�سانع االإ�سمنت البورتالندي واالإ�سمنت االبي�س ومقاوالت 

عامة للمباين واأعمال الرتكيب واإن�ساء االعمال امليكانيكية والكهربائية.

يبني اجلدول التايل امللكية املبا�سرة لكبار امل�ساهمني كبار امل�ساهمني

بعد الطرحقبل الطرحا�سم امل�ساهم

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك )%(

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك )%(

5.135.00018.675.135.0009.34�سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

2.514.7039.142.514.7034.57�سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه

2.085.0007.582.085.0003.79حمد بن اإبراهيم بن حمد العبد اللطيف

1.500.0005.451.500.0002.73�سركة املدى االأول القاب�سة

امل�سدر: ال�سركة
مالحظة: الن�سب املذكورة اأعاله مقربة

راأ�س مال ال�سركة 
املدفوع قبل الطرح

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

راأ�س مال ال�سركة 
املدفوع بعد اكتمال 

الطرح 

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

عدد الأ�سهم ال�سادرة 
قبل الطرح

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

عدد الأ�سهم ال�سادرة 
بعد الطرح

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

ا�سمية الطرح بقيمة  الواحد  لل�سهم  �سعودية  رياالت  ع�سرة  ب�سعر )10(  �سهم  الف  وخم�سمائة  مليون  وع�سرون  �سبعة  طرح )27.500.000( 
قدرها 10 رياالت �سعودية، متثل 50% من راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب.

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم.�سعر الكتتاب 

)27.500.000( �سبعة وع�سرون مليون وخم�سمائة الف �سهم.عدد اأ�سهم الكتتاب 

القيمة ال�سمية 
لل�سهم 

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم.

القيمة الإجمالية 
لأ�سهم الكتتاب 

)275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.
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يقت�سر هذا الطرح على االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري امل�ستثمرين من الفراد 
�سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر، ويعد 

االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته، واذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

كيفية التقدم بطلب 
الكتتاب 

للتعليمات  الطلبات وفقًا  تعبئة تلك  امل�ستلمة. ويجب  �ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات 
املبينة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�سرة. باإمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�ساركة يف االإ�سدارات االأولية ال�سابقة 
االكتتاب عن طريق االإنرتنت، اأو الهاتف امل�سريف، اأو ال�سراف االآيل، يف اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة 

لعمالئها الذين �سبق اأن ا�سرتكوا يف اإحدى عمليات االكتتاب التي جرت موؤخرًا.

)50( خم�سون �سهم.احلد الأدنى لالكتتاب 

احلد الأدنى ملبلغ 
الكتتاب 

)500( خم�سمائة ريال �سعودي .

)200.000( مائتا األف �سهم.احلد الأق�سى لالكتتاب 

احلد الأق�سى ملبلغ 
الكتتاب 

)2.000.000( مليوين ريال �سعودي .

عدد اأ�سهم الكتتاب 
املتعهد بتغطيتها

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

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

ا�ستخدام متح�سالت 
الكتتاب

�سوف تدفع �سايف متح�سالت الطرح البالغة )263( مليون ريال �سعودي )بعد ح�سم جميع التكاليف املتعلقة بالطرح واملقدرة بـ )12( 
مليون ريال �سعودي( )ف�سال راجع ق�سم "ر�سوم وم�ساريف االإكتتاب"( اإلى ال�سركة لتمويل بناء م�سنع االإ�سمنت واملرافق التابعة له. 
متح�سالت  " ا�ستخدام  ق�سم  راجع  )ف�ساًل  املعلومات  من  ملزيد  االكتتاب.  متح�سالت  مبلغ من  اأي  املوؤ�س�سون  امل�ساهمون  ي�ستلم  ولن 

االإكتتاب"(.

�سيبداأ االإكتتاب يف يوم الثالثاء 1435/6/29هـ )املوافق 2014/4/29م( وي�ستمر لفرتة )�سبعة اأيام( �ساملة اآخر يوم الإغالق االإكتتاب فرتة الكتتاب
يف يوم االثنني 1435/7/6هـ )املوافق 2014/5/5م(.

تخ�سي�س اأ�سهم 
الكتتاب

يتوقع اأن يتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب يف موعد اأق�ساه يوم االحد 7/12/ 1435هـ )املوافق 2014/5/11 م(. �سيتم تخ�سي�س )50( 
)اإن  االأفراد  امل�ستثمرين  لالكتتاب على  املطروحة  االأ�سهم  تبقى من  ما  و�سيتم تخ�سي�س  اأدنى،  فرد كحد  م�ستثمر  لكل  �سهم  خم�سني 
ال�سركة  بها. وال ت�سمن  االكتتاب  املطلوب  االأ�سهم  اإجمايل  الى  ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر فرد  بناًء على  تنا�سبي  اأ�سا�س  وجدت( على 
تخ�سي�س احلد االأدنى لكل م�ستثمر فرد؛ حيث اإنه اإذا جتاوز عدد امل�ستثمرين )550.000( خم�سمائة وخم�سني الف مكتتب، فاإن ال�سركة 

ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س و�سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي على عدد امل�ستثمرين

رد فائ�س اأموال 
الكتتاب

�سوف تعاد اأموال فائ�س االإكتتاب، اإن وجدت، اإلى املكتتبني االأفراد دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم 
االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1435/7/12هـ )املوافق 2014/5/11م( ف�ساُل راجع ق�سم 

االكتتاب". وتعليمات  "�شروط 

ت�ستحق اأ�سهم االإكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة بعد تاريخ اإنتهاء فرتة االإكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها. ف�سال راجع توزيع الأرباح
االأرباح". توزيع  "�سيا�سة 

لل�سركة فئة واحدة فقط من االأ�سهم، وال يتمتع اأي م�ساهم بحقوق ت�سويت تف�سيلية، بل مينح كل �سهم �ساحبه احلق يف �سوت واحد، حقوق الت�سويت
كما يحق لكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على االأقل ح�سور اجتماع اجلمعية العامة لل�سركة والت�سويت فيها. ف�سال راجع ق�سم 

االأ�سهم". "و�سف 

يحظر على االأ�سخا�س الذين ُتظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم حتى اإعالن ال�سركة بداية عملية االإنتاج القيود على الأ�سهم
التجاري وم�سي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 12 اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة وال يجوز لهم 

الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
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مل توجد �سوق الأ�سهم ال�سركة داخل اململكة اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت ال�سركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية يف اململكة اإدراج  و تداول الأ�سهم 
العربية ال�سعودية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق املالية، ومتت 
املوافقة على ن�سرة االإ�سدار هذه. كما اأنه قد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح االأ�سهم )ف�ساًل راجع ق�سم 
يف  االأ�سهم  تداول  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  مبوجبها"(،  االأ�سهم  �ٌستطرح  التي  واملوافقات  "القرارات  فقرة  االكتتاب"  وتعليمات  "�شروط 

ال�سوق املالية ال�سعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�سي�س )ف�ساًل راجع ق�سم "تواريخ مهمة للمكتتبني"(.

هناك خماطر معينة تتعلق باالإ�ستثمار يف هذه ال�سركة وميكن ت�سنيفها كالتايل )1( عوامل املخاطرة املتعلقة بال�سركة وعملياتها. )2( عوامل املخاطرة
املخاطر املرتبطة بال�سوق. )3( خماطر تتعلق باالأ�سهم. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة، 

والتي يجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ القرار باالإ�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب.

"ر�سوم م�ساريف الكتتاب ق�سم  راجع  )ف�سال  �سعودي  ريال  مليون   )12( بحوايل  تكاليفها  كافة  ال�سركة  تتحمل  والتي  بالطرح  املتعلقة  التكاليف  تقدر 
وم�ساريف االإكتتاب"(، و�سيتم خ�سمها من اإجمايل متح�سالت الطرح البالغة )275( مليون ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف االكتتاب 
اجلهات  وم�ساريف  بالتغطية  التعهد  وم�ساريف  املايل  املهنية  العناية  وم�ست�سار  لالكتتاب  القانوين  وامل�ست�سار  املايل  امل�ست�سار  اأتعاب 

امل�ستلمة وم�ساريف امل�ست�سار االإعالين واالإعالمي وامل�ساريف االخرى املتعلقة بالطرح.

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريــــخاجلدول الزمني لالكتتاب

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

يوم االأحد 1435/6/6هـ )املوافق 2014/4/6م(موافقة الهيئة على الطرح

من يوم الثالثاء 1435/6/29هـ )املوافق 29 / 4 / 2014م ( اإلى نهاية يوم االثنني 1435/7/6هـ فرتة االإكتتاب 
)املوافق 5 / 5 / 2014م(.

يوم االأثنني 7/6/ 1435هـ )املوافق 2014/5/5 م(اآخر يوم لتقدمي طلبات االإكتتاب و�سداد قيمة االإكتتاب

يوم االحد 7/12/ 1435هـ )املوافق 2014/5/11 م(اإ�سعار التخ�سي�س النهائي ورد اأموال فائ�س االإكتتاب، اإن وجدت

بعد االنتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي ورد اأموال فائ�س االإكتتاب، وقبل بدء تداول االأ�سهم يف اإ�سدار ال�سجل التجاري اجلديد لل�سركة
ال�سوق. 

بعد االنتهاء من جميع االإجراءات الر�سمية ذات العالقة، و�سيتم االإعالن عن بدء تداول االأ�سهم يف تاريخ بدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق 
ال�سحف املحلية وموقع تداول.

يحتوي اجلدول الزمني اأعاله على تواريخ تقريبية، و�سوف يتم االإعالن عن التواريخ الفعلية يف ال�سحف املحلية اليومية التي ت�سدر باللغة العربية وعرب املوقع 
.www.tadawul.com.sa )"االإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )"تداول

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقت�سر االكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب على االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي 
حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب با�سم 

مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة. وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو 
الهاتف امل�شريف اأو اأجهزة ال�شراف االآيل التابعة للجهات امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني، ب�شرط اأن:

يكون امل�ستثمر قد �سبق اأن ا�سرتك يف اأحد االكتتابات التي جرت موؤخرا.. 1
يكون للم�ستثمر ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة، و�سيتم خ�سم مبلغ االكتتاب من ح�سابه.. 2
اأن ال تكون معلومات اأو بيانات املكتتب قد تغريت منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.. 3

يجب تعبئة مناذج طلب االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب". ويجب على كل مقدم طلب اأن يوافق على 
جميع بنود منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة. وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض اأي طلب اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�شتيفاء اأي من �شروط 
واأحكام االكتتاب اأو عدم اإتباع التعليمات بدقة. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب االكتتاب يف حال 

ت�سليمه اتفاًقا ملزًما قانونيًا بني مقدم الطلب وال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب"(.



م

ملخص المعلومات األساسية 

يهدف ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية هذا اإلى اإعطاء نبذة عامة وموجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. اإال اأن هذا امللخ�س اليت�سمن جميع املعلومات التي 
يجب اأن توؤخذ بعني االإعتبار قبل اإتخاذ القرار باالإ�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة، لذا يجب على م�ستلم هذه الن�سرة اأن يقراأ ن�سرة االإ�سدار كاملة قبل اإتخاذ القرار 

باال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة وان ال يعتمد فقط على هذا امللخ�س.

نبذة عن الشركة

تاأ�س�ست �سركة اإ�سمنت اأم القرى يف اململكة العربية ال�سعودية ومقرها الرئي�سي مدينة الريا�س حي ال�سلمانية، �سارع التحلية �س.ب 10182 الرمز الربيدي 11433، 
ك�سركة م�ساهمه �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )214/ق( وتاريخ 1434/08/25هـ املوافق)2013/07/04م(، وال�سجل التجاري رقم 1010382514 وتاريخ 
1434/08/28هـ املوافق )2013/07/07م(. ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج االإ�شمنت البورتالندي باأنواعه مبوجب رخ�شة حمجر مواد خام رقم )ق/2( وتاريخ 
1433/01/01هـ ال�ستغالل خام احلجر اجلريي، واإنتاج االإ�سمنت االأبي�س مبوجب رخ�سة حمجر مواد خام رقم )ق/1( وتاريخ 1433/01/01هـ ال�ستغالل خام 
احلجر اجلريي، وال�سادرتان من وزارة البرتول والرثوة املعدنية. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي 
مدفوعة نقدًا بالكامل، مق�سم اإلى )27.500.000( �سبعة وع�سرين مليون وخم�سمائة الف �سهمًا عاديًا مت�ساوية القيمة، قيمة ال�سهم االإ�سمية )10( ع�سرة رياالت 

�سعودية لل�سهم الواحد.

ال�سركة حديثة التاأ�سي�س وتعمل حاليًا على بناء م�سنع متكامل بهدف اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي وبطاقة اإنتاجية ت�سل الى 1.98 مليون طن �سنويًا من الكلنكر 
)على اأ�سا�س 330 يوم عمل( حيث �سينتج امل�سنع 6.000 طن من الكلنكر يوميًا. و�سينتج امل�سنع 2.22 مليون طن �سنويًا من االإ�سمنت )على اأ�سا�س 330 يوم 
عمل( حيث �سينتج امل�سنع 6.735 طن من االإ�سمنت يوميًا. �سيقوم امل�سنع باإنتاج نوعني من االإ�سمنت البورتالندي هما: االإ�سمنت البورتالندي العادي ون�سبته 

من االإنتاج 75% واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من االإنتاج 25.% 

من املتوقع االإنتهاء من امل�سنع وبدء االإنتاج التجاري يف الربع االول من عام 2016م، كما �ستقوم ال�سركة باإنهاء درا�سة اجلدوى االقت�سادية الالزمة يف الربع 
الثالث من عام 2015م وذلك ال�ستغالل رخ�سة االإ�سمنت االأبي�س. يقع م�سنع  اإ�سمنت اأم القرى يف حرة ح�سن )2( بالقرب من قرية ر�سوان مبحافظة الطائف 

التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.

وطبقا لعقد تاأ�شي�ض ال�شركة ونظامها االأ�شا�شي ووفقًا ملا ن�شت عليه �شروط منح الرخ�شة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية )ف�شاًل راجع ق�شم "املعلومات 
القانونية" فقرة "الرتاخي�س والت�ساريح"(، فقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة يف 1435/4/25هـ )املوافق2014/2/25م( على رفع را�س مال 
ال�سركة مببلغ )275.000.000( مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال والذي ميثل 50% من راأ�س املال )بعد االكتتاب( من خالل طرح اأ�سهم زيادة راأ�س املال 
خم�سة   )55.000.000( الى  مق�سمًا  �سعودي  ريال  مليون  وخم�سون  خم�سمائة   )550.000.000( االكتتاب  بعد  املال  راأ�س  اإجمايل  لي�سبح  العام  لالكتتاب 
وخم�سون مليون �سهمًا عاديًا بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد تنازل جميع امل�ساهمون املوؤ�س�سون عن حق االأولوية يف االكتتاب.

أغراض الشركة 

متثل االأغرا�س التالية اأغرا�س ال�سركة ح�سب ما ن�س عليه ال�سجل التجاري:

اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي باأنواعه �
اإنتاج االإ�سمنت االبي�س  �
اإدارة وت�سغيل م�سانع االإ�سمنت البورتالندي واالإ�سمنت االأبي�س �
مقاوالت عامة للمباين واأعمال الرتكيب وان�ساء االأعمال امليكانيكية والكهربائية �

ومن هذه االأغرا�س املذكورة اأعاله، بداأت ال�سركة يف بناء م�سنع االإ�سمنت البورتالندي.

رؤية الشركة 

اأن تكون اخليار املف�سل للعمالء، وامل�ستثمرين، واملوظفني.

رسالة الشركة

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

مت بناء ا�سرتاتيجية �سركة  اإ�سمنت اأم القرى ا�ستنادًا على اخل�سائ�س املميزة لها باإيجاد ميزة تناف�سية يف جميع قطاعات ال�سركة الرئي�سية وذلك خللق قيمة 
م�ستدامة من خالل تبني االإ�سرتاتيجيات التالية:

ال�سالمة والبيئة واملوارد الب�سرية وتقنية املعلومات: 

االلتزام باأعلى معايري ال�سالمة واملحافظة على البيئة. -
تطوير املوارد الب�سرية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية. -
التطوير امل�ستمر لتقنية املعلومات واملعدات واالأنظمة. -
خلق بيئة عملية بثقافة �سناعية ذات احرتافية وانتاجية عالية. -

الت�سغيل :

نظام مراقبة وحتكم عايل امل�ستوى للمحافظة على جودة العمل واملنتج با�ستمرار وثباتية. -
انتاجية عالية خلطوط االنتاج. -
جاهزية عالية خلطوط االنتاج باأنظمة �شيانة متطورة. -

العمالء:

تلبية م�ستمرة وم�ستقرة الحتياج العمالء. -
جودة منتج عالية وثابتة. -
�سرعة عالية يف اخلدمة. -
اأ�سعار تناف�سية. -

�ستقوم ال�سركة ببيع منتجاتها الى العمالء واملوزعني من حمطة التعبئة املتواجدة يف م�سنع ال�سركة. وتعتمد ن�سبة االإ�سمنت ال�سائب واملعباأ على متطلبات وحاجة 
ال�سوق. علما باأن ال�سركة �ستقوم بعمل درا�سة ت�سويقية مف�سلة يف املرحلة التي ت�سبق الت�سغيل واالإنتاج التجاري.

العائد املايل:

تعظيم العائد من املبيعات. -
تقليل تكاليف االإنتاج. -
تعظيم اال�ستفادة من االأ�سول. -

اإن تبني هذه ال�سرتاتيجيات يخلق قيم م�سافة تتمثل يف:

منظومة م�ستدمية وذات �سورة م�سرقة. -
منظومة انتاجية ذات ربحية عالية. -
منظومة را�سخة لديها القدرة على النمو والتطور ال�سريع. -

المزايا التنافسية

تتمتع ال�سركة باملزايا التناف�سية التالية:

الموقع الجغرافي

ميتاز م�سنع ال�سركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث تقع حرة ح�سن )2( على بعد 11 كم جنوب �سرق قرية ر�سوان مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة، 
حيث تبعد ح�سن )2( تقريبا م�سافة 130كم �سمال �سرق عن مدينة الطائف. ويت�سل موقع امل�سنع ب�سكل جيد بالطريق ال�سريع ما بني الريا�س والطائف، كما 

تتوفر مادة احلجر اجلريي والتي ت�سكل ما ن�سبته 97.21% من �سناعة االإ�سمنت. 

توفر المواد الخام

اأجرتها �سركة هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد يف جمال البحث عن اخلامات الطبيعية امل�ستخدمة يف االأغرا�س  بناًء على نتائج االختبارات اجليولوجية التي 
ال�سناعية، فقد مت حتديد اأهم مواقع توفر املواد اخلام االأ�سا�سية يف �سناعة االإ�سمنت وب�سفة خا�سة احلجر اجلريي. وقد افادت هذه البحوث وجود املواد اخلام 

الالزم توافرها ل�سناعة االإ�سمنت كاالآتي :
مادة احلجر اجلريي والبالغ خمزونها 59.35 مليون طن يف حرة ح�سن )2( القريبة من قرية ر�سوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة  �

املكرمة. كما اأن حجم االحتياطي من مادة احلجر اجلريي يحدد العمر االقت�سادي للم�سنع و مدى ا�ستمراريته، و ح�سلت ال�سركة على الرتخي�س 
التعديني من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل مادة احلجر اجلريي فيها. 

مادة احلجر الطيني والبالغ خمزونها 63.21 مليون طن والتي تقع �سمن نطاق حرة ح�سن )2( القريبة من قرية ر�سوان. �



�س

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

تكلفة المنتج:

اإن توفر املواد اخلام الرئي�سية بالقرب من امل�سنع ي�ساعد ب�سكل مبا�سر يف تقليل تكلفة النقل.

كبار المساهمين

جدول رقم )2( امل�ساهمني املوؤ�س�سني الذين ميلكون ن�سبة 5% واكرث من ا�سهم ال�سركة ب�سكل مبا�سر 

بعد الطرحقبل الطرحا�سم امل�ساهم

ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهمن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم

5.135.00018.675.135.0009.34�سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

2.514.7039.142.514.7034.57�سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه

2.085.0007.582.085.0003.79حمد بن اإبراهيم بن حمد العبد اللطيف

1.500.0005.451.500.0002.73�سركة املدى االأول القاب�سة

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: الن�سب املذكورة اأعاله مقربة

ملخص دراسة السوق والقطاع

ا�ستمر االقت�ساد ال�سعودي يف منوه املتوا�سل خالل عام 2012م مدعومًا باجلهود احلكومية ال�ساعية اإلى اإ�سالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�سادية 
والتي اأ�سهمت يف خلق قاعدة اقت�سادية متنوعة، وزيادة م�ساهمة القطاعات الغري النفطية، وتهيئة مناخ ا�ستثماري مالئم وجاذب ال�ستثمارات القطاع اخلا�س 

واالأجنبي، وزيادة فر�س العمل للمواطنني وتخفي�س البطالة، وتخفي�س معدالت الت�سخم يف االقت�ساد.1

ت�سهد اململكة مرحلة جوهرية يف التنمية االقت�سادية تتمثل يف اإعدادها خلطة التنمية التا�سعة الهادفة اإلى التنمية وتعزيز ا�ستدامتها وذلك من خالل  تو�سيع 
القاعدة االقت�سادية وتقلي�س اعتمادها على مورد النفط ، وحتقيق التنمية املتوازنة يف مناطق اململكة لتقلي�س درجات التباين بني تلك املناطق وا�ستغالل املوارد 

التي تزخر بها اململكة ب�سكل عام، وتعزيز ال�سراكة االإ�سرتاتيجية بني القطاع العام واخلا�س وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار االأجنبي.2

وقد اأولت خطة التنمية التا�سعة اأهمية بارزة يف دعم االقت�ساد املعريف وذلك بتطوير التعليم بكافة مراحله وتو�سيع برامج التدريب والتاأهيل املهني والتقني لت�سمل 
كافة مناطق اململكة، وتخفي�س معدالت البطالة بني القوى العاملة، كما قامت بتح�سني الو�سع املعي�سي للمواطن وتوفري امل�سكن املنا�سب له.2

لمحة على قطاع اإلسمنت في المملكة3

يحظى قطاع االإ�سمنت يف اململكة بدعم حكومي يربز يف الوقود املدعوم من خالل �سركة اأرامكو ال�سعودية باالإ�سافة اإلى توفر املواد اخلام كاحلجر اجلريي الذي 
يعطي �سركات االإ�سمنت ميزة تناف�سية من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني االإقليميني.

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

20022003200420052006200720082009201020112012ال�سنة

21.022.624.125.424.827.130.336.741.247.953.4اال�ستهالك )مليون طن(

12%16%12%21%12%9%-2%5%7%8%-النمو يف اال�ستهالك

امل�سدر: هولتك

1  التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
2  خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�ساد والتخطيط

3  تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
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�سهد قطاع االإ�سمنت يف اململكة منذ عام 2007م منوًا مت�ساعدًا؛ ب�سبب ازدياد وترية م�ساريع البنى التحتية واالإ�سكان والتي �ساهمت ب�سكل ملحوظ يف الطلب 
الكبري على االإ�سمنت. حيث حقق القطاع اأعلى معدل منو له بلغ ن�سبته 21% يف عام 2009م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م. كما بلغ معدل النمو ال�سنوي 

املركب ال�ستهالك االإ�سمنت من عام 2007م اإلى عام 2012م %15.

ت�ستهدف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى كاًل من مكة املكرمة واملدينة املنورة والباحة نظرا لزيادة معدالت الطلب على االإ�سمنت التي ت�سهدها تلك املناطق وقربها من 
امل�سنع الذي يجعل ال�سركة حتظى مبيزة تناف�سية مقارنة ب�سركات االإ�سمنت االأخرى. حيث تخطط �سركة  اإ�سمنت اأم القرى ببيع ما ن�سبته  70% من اإجمايل اإنتاج 

ال�سركة من االإ�سمنت يف مكة املكرمة، ون�سبة 20% و10% لكل من املدينة املنورة والباحة على التوايل.

كما يبلغ عدد �سركات االإ�سمنت املتواجدة حاليًا 14 �سركة عاملة تقوم باإنتاج فعليُ يقدر بـ 53.96 مليون طن وقدرة اإنتاجية تبلغ 58.73 مليون طن كما يف عام 
2012م، وتبلغ متو�سط ن�سبة ا�ستخدام الطاقة االإنتاجية ل�سركات القطاع 92% يف عام 2012م.

جدول رقم )4( اإنتاج �سركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م 

ا�ستخدام القدرة الإنتاجية )%(القدرة الإنتاجية )مليون طن(الإنتاج الفعلي )مليون طن(املنطقةال�سركة

6.356.32100الو�سطىاإ�سمنت اليمامة

8.718.67100ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سعودية

3.373.16107ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سرقية

4.184.2199الو�سطىاإ�سمنت الق�سيم

5.958.3371الغربيةاإ�سمنت ينبع

4.224.5094الغربيةاإ�سمنت العربية

7.287.8992اجلنوبيةاإ�سمنت اجلنوبية

1.601.40114الغربيةاإ�سمنت تبوك

3.793.8299الو�سطىاإ�سمنت الريا�س

2.513.1380اجلنوبيةاإ�سمنت جنران

1.801.60112الو�سطىاإ�سمنت املدينة

1.072.0054ال�سماليةاإ�سمنت ال�سمالية

1.531.7488ال�سماليةاإ�سمنت اجلوف

1.621.9683الغربيةاإ�سمنت ال�سفوة

92%53.9658.73املجموع

امل�سدر: هولتك 



ف

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة القوائم املالية اأدناه مع القوائم املالية املراجعة للفرتة ما بني 3يوليو 2013م حتى 31 دي�سمرب 2013م مبا يف ذلك االإي�ساحات املتعلقة بها واملدرجة 
اإطالع  القوائم بغر�س  اإعداد هذه  تنتهي يف 31 دي�سمرب 2014م، حيث مت  لل�سركة  االأولى  املالية  ال�سنة  باأن  االإ�سارة  الن�سرة. وجتدر  اأخرى من هذه  اأق�سام  يف 

اجلمهورعلى اأحدث النتائج املالية لل�سركة. 

قائمة الدخل

قائمة الدخل للفرتة من 3 يوليو 2013م الى 31 دي�سمرب 2013م )ريال �سعودي( 

- االإيرادات

- تكلفة االإيرادات

- الربح االإجمايل

)3.059.769( م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س

)3.520.221( م�ساريف ما قبل الت�سغيل

)282.663( اأعباء متويلية

)6.862.653( �سايف اخل�سارة قبل الزكاة ال�سرعية

- خم�س�س الزكاة

)6.862.653( �سايف خ�سارة الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سركة 



�س

قائمة المركز المالي

قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م )ريال �سعودي( 

املوجودات املتداولة

136.615.048 نقد لدى البنك

785.599 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

137.400.647 جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

131.956.588 م�سروعات حتت التنفيذ

142.463 اأجهزة حا�سب ايل ومعدات مكتبية

269.499.698 جمموع املوجودات غري املتداولة

269.499.698 اإجمايل املوجودات

املطلوبات املتداولة

1.013.854 ذمم دائنة 

287.726 م�ساريف م�ستحقة

- خم�س�س الزكاة

1.301.580 اإجمايل املطلوبات  املتداولة

املطلوبات الغري املتداولة

60.771 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

60.771 جمموع املطلوبات الغري متداولة

1.362.351 اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني 

275.000.000 راأ�س املال

)6.862.653( خ�سائر مرتاكمة

268.137.347 جمموع  حقوق امل�ساهمني 

269.499.698 اجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سركة

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية للفرتة من 3 يوليو 2013م الى 31 دي�سمرب 2013م )ريال �سعودي(

)6.267.108( �سايف النقد امل�ستخدم يف االن�سطة الت�سغيلية

)132.117.844( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

275.000.000 �سايف النقد املح�سل من اأن�سطة التمويل

136.615.048 �سايف التغري يف اأر�سدة النقد

- اأر�سدة النقد- بداية الفرتة

136.615.048 اأر�سدة النقد- نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سركة 



ق

ملخص عوامل المخاطرة

عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها:

رخ�سة املحجر �
الرتاخي�س والت�ساريح الرئي�سية �
معوقات اإنتاجية �
خماطر ت�سغيل امل�سنع �
 خماطر عدم توفر االأيدي العاملة �
خماطر عدم التزام موظفي ال�سركة باأنظمة االأمن وال�سالمة �
االإدارة واملوظفني املوؤهلني �
خماطر عدم وجود عمليات وتاريخ ت�سغيلي �سابق �
عدم وجود قاعدة عمالء لل�سركة �
اإمداد الطاقة وتوفر املواد اخلام �
تذبذب اأ�سعار املواد االأولية  �
تكاليف االأعمال الهند�سية وامل�سرتيات واالأعمال االإن�سائية �
خماطر متعلقة باأ�سعار املنتجات �
خماطر متعلقة بجودة املنتجات �
خماطر االإنتاج املفرط �
�سبكات التوزيع �
خماطر النقل �
ال�سعودة وبرنامج نطاقات �
خماطر راأ�س املال والتمويل �
توفر التمويل االإ�سايف م�ستقباًل �
التاأمني �سد املخاطر �
ت�سجيل العالمة التجارية �
خماطر تقنية �
خماطر االأعطال الفنية وتوقف االإنتاج �
احلوادث واالإ�سابات �
الدعاوى الق�سائية �
خماطر عدم اإبرام بع�س العقود الرئي�سية �

المخاطر المرتبطة بالسوق:

املناف�سة �
االأو�شاع االقت�شادية ون�شاط االإن�شاءات يف اململكة �
اأنظمة البيئة �
البيئة النظامية �
خماطر �سيا�سية �
احلظر املفرو�س على ت�سدير االإ�سمنت �
التعرفة اجلمركية �
اأ�سعار الفائدة �
خماطر تقلبات �سعر ال�سرف �
ع�سوية منظمة التجارة العاملية �

مخاطر تتعلق باألسهم:

بيع االأ�سهم م�ستقباًل �
عدم وجود �سوق �سابق لتداول اأ�سهم ال�سركة والتذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم �
�سيطرة امل�ساهمني احلاليني �
توزيع االأرباح �
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التعريفات واالختصارات. 1
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اإدارة �سركة  اإ�سمنت اأم القرى.االإدارة التنفيذية

كامل اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب لتغطية  املالية  الريا�س  و�سركة  القرى  اأم  اإ�سمنت  �سركة   املربمة بني  االإكتتاب  بتغطية  التعهد  اتفاقية 
األف   وخم�سمائة  مليون  وع�سرين  �سبعة  والبالغ عددها )27.500.000(  العام  لالكتتاب  املطروحة  االأ�سهم 

�سهم.

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

2010/3/16م(.

طرح )27.500.000( �سبعة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف �سهما عاديا عن طريق رفع راأ�س مال ال�سركة اأ�سهم االكتتاب
عرب طرح عام.

الطرح االأويل العام لعدد )27.500.000( �سبعة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف �سهما عاديا لالكتتاب متثل الطرح
ن�سبة 50% من راأ�ض مال ال�شركة بعد االكتتاب وفقا لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة.

ال�سهم العادي من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة والبالغة قيمته اال�سمية )10( ع�سرة رياالت �سعودية.االأ�سهم/ ال�سهم

ال�سعودي اجلهات امل�ستلمة البنك  الراجحي،  م�سرف  الفرن�سي،  ال�سعودي  البنك  التجاري،  االأهلي  البنك  الريا�س،  بنك 
لال�ستثمار.

�سوق االأ�سهم ال�سعودية.تداول / ال�سوق 

اجلمعية التاأ�سي�سية انعقدت بتاأ�سي�س ال�سركة. اجلمعية التاأ�سي�سية

اجتماع يدعى له جميع م�ساهمي ال�سركة للبحث يف جدول اأعمالها ح�سب نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي اجلمعية العامة العادية
لل�سركة.

نظام اجلمعية العامة غري العادية ح�سب  العادية  العامة  اجلمعية  من  اأ�سمل  اأمور  يف  للبحث  ال�سركة  م�ساهمي  جميع  له  يدعى  اجتماع 
ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

اخلطاب املوؤرخ يف 1433/01/01هـ واملوجه من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بخ�سو�س رخ�سة املحجر رقم خطاب التخ�سي�س
)ق/1( و )ق/2( وحق االمتياز عليها.

العملة الر�سمية للواليات املتحدة االأمريكية.دوالر اأمريكي

الرئي�س احلايل ملجل�س اإدارة ال�سركة.رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة.الع�سو/ع�سو املجل�س

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

�سركة الريا�س املالية �سركة �سعودية م�سرح لها من قبل هيئة ال�سوق املالية، وتقوم بتقدمي خدمات الو�ساطة الريا�س املالية
واإدارة االأ�سول واال�ستثمار واال�ست�سارات املالية.

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.�سعر الطرح

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة اال�سمية

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى.ال�سركة 

�سحيفة اأم القرى، وهي ال�سحيفة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ال�سحيفة الر�سمية
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الفرتة التي تبداأ من 1435/6/29هـ، )املوافق 2014/4/29م( وحتى 1435/7/6هـ )املوافق 2014/5/5م(.فرتة االكتتاب

اإعالن فرتة احلظر اأ�سهمهم حتى  الت�سرف يف  ال�سركة  ملكيتهم يف  االإ�سدار  ن�سرة  ُتظهر  الذين  االأ�سخا�س  يحظر على 
ال�سركة بداية عملية االإنتاج التجاري وم�سي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 12 اثني ع�سر �سهرًا 
بعد  اإال  الفرتة  انتهاء هذه  بعد  اأ�سهمهم  الت�سرف يف  لهم  ال�سركة وال يجوز  اأ�سهم  اإدراج  تاريخ  اعتبارًا من 

احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

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

تاريخ 1434/1/11هـ )املوافق 2012/11/25م(.

�سركة الريا�س املالية.متعهد التغطية

�سركة الريا�س املالية.مدير االكتتاب 

اأي مكتتب تنطبق عليه ال�شروط ويتم قبول طلبه من مدير االكتتاب.امل�ستثمرون االأفراد / املكتتبون

كل من يحمل اأو يحملون اأ�سهمًا يف ال�سركة الأي فرتة حمددة من الزمن.امل�ساهم / امل�ساهمون

مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد حمامون وم�ست�سارون قانونيون.امل�ست�سار القانوين

�سركة الريا�س املالية.امل�ست�سار املايل

هولتك كون�سالتنت برايفت مليتدم�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية

�سركة ارن�ست ويونغ و�سركاهم )حما�سبون قانونيون(.م�ست�سار العناية املهنية املالية

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة / ال�سعودية

النظام االآيل لتداول اأ�سهم ال�سركات ال�سعودية املدرجة يف ال�سوق.تداول

ن�سرة االإ�سدار وهي هذه الوثيقة.الن�سرة

لل�سركة فئة واحدة فقط من االأ�سهم ولي�س الأي م�ساهم اأي حقوق ت�سويت تف�سيلية، ومينح كل �سهم حامله حقوق الت�سويت
�سوتا واحدا ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهما فاأكرث احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

اأي يوم )عدا اجلمعة وال�سبت والعطل الر�سمية( تفتح فيه اجلهات امل�ستلمة اأبوابها للعمل.يوم عمل

النظام االأ�سا�سي لل�سركة و ال�سادر عن وزارة التجارة و ال�سناعة.النظام االأ�سا�سي

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م / 6 تاريخ 1385/3/22 هـ، وما طراأ عليه من تعديالت.نظام ال�سركات

املنتجات التي ت�سنعها ال�سركة.املنتجات

الزوج اأو الزوجة اأو االأوالد.االأقارب

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

هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.الهيئة

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.هيئة املحا�سبني

وحدة قيا�س لالأوزان متثل 1.000 كيلوغرام.طن

)OPC( االإ�سمنت البورتالندي العادي

Ordinary Portland Cement

اأنواع االإ�سمنت الرمادي وي�ستخدم عادة الأغرا�س البناء العامة مثل القواعد  هو عبارة عن منتج نهائي من 
واالأ�سقف واجلدران.
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االإ�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت/املقاوم 
)SRC(للكربيتات

Sulfur Resistant Cement

هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع االإ�سمنت الرمادي وي�ستخدم يف االإن�ساءات اخلر�سانية املعر�سة للتاأثريات 
وللمياه  للرتبة  مبا�سرة  معر�سة  اخلر�سانة  تكون  الغالب حني  ويف  الكربيتات،  وخا�سة  ال�سديدة  والتفاعالت 

االأر�سية.

)PPC( االإ�سمنت البورتالندي البوزالين

 Portland Pozzolana Cement

هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع االإ�سمنت الرمادي حيث ت�ساف املادة البوزوالنية اإلى الكلنكر اإ�سافة اإلى 
اجلب�س. ويتميز مبقاومته للك�سر خالل الفرتات الزمنية الطويلة مقارنة باالإ�سمنت البورتالندي، وي�ستخدم يف 

جميع اأغرا�س البناء وال�سبات اخلرا�سانية.

هو عبارة عن منتج �سبه نهائي من االإ�سمنت وهو حبيبات �سوداء �ساربة اإلى البورتالندية عبارة عن خليط من الكلنكر
املواد اخلام التي مت حرقها باالأفران، وهو يعترب املرحلة ما قبل النهائية الإنتاج االإ�سمنت.

 Compound Annual Growth Rate )CAGR(.معدل النمو ال�سنوي املركب

)HFO( خامات الزيت الثقيل

Heavy Fuel Oil

ي�ستخدم هذا النوع من الوقود لت�سغيل حمطات توليد الكهرباء احلرارية، ويف ال�سناعات الثقيلة كالتعدين 
و�سناعة االإ�سمنت و�سناعة الزجاج لتاأمني الطاقة احلرارية الالزمة لت�سغيلها.

هي مواد طبيعية اأو �سناعية �سيليكية اأو األومينية، فيها قليل من اخلوا�س االإ�سمنتية، كما لها قابلية االحتاد البوزالنا
مع هيدروك�سيد الكال�سيوم يف درجة احلرارة العادية ويف وجود املاء اإذا كانت ناعمة مكونة من مركبات لها 

خوا�سًا اإ�سمنتية بحيث ال يتعدى املتبقي منها على منخل 45 ميكرون 20% بالطريقة الرطبة .

)Marlstone( هو حجر يتكون من خليط من اجلري والطني وال�سيليكا.احلجر الطيني

هو االإ�سمنت الذي ُينتج خالل فرتة الت�سغيل التجريبي للم�سنع.االإ�سمنت االأويل 
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف االإ�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالإكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة 
اأدناه قبل اتخاذ قرار �سراء االأ�سهم املطروحة لالإكتتاب، علما باأن املخاطر املبينة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها �سركة  اإ�سمنت اأم القرى 

اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل ومن �ساأنها التاأثري على عملياتها. بل  "ال�سركة"، 

اإن ن�شاط ال�شركة، والظروف املالية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية قد تتاأثر �شلبيًا ب�شورة جوهرية اإذا ما حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر التالية التي 
ترى اإدارة ال�سركة "االإدارة" حاليًا اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل حتددها االإدارة اأو ت�سنفها حاليًا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها حدثت بالفعل واأ�سبحت 

جوهرية.

ويف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد االإدارة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأي خماطر اأخرى مل يت�سن لالإدارة اأن حتددها اأو 
التي يعتربونها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر االأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل اأو جزء من ا�ستثماره 

يف اأ�سهم ال�سركة.

 عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها: 2   2

 رخصة المحجر: 2   2   2

مبوجب خطاب وزارة البرتول والرثوة املعدنية رقم و/33/129/101 وتاريخ 1433/01/23هـ املوجه ملدير عام �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه، فقد 
مت منح �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه رخ�سة حمجر مواد خام الإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �سناعة االإ�سمنت االأبي�س من موقع حرة ح�سن )1( 
مبحافظة الطائف مبوجب القرار الوزاري رقم ق/1 وتاريخ 1433/01/01هـ وملدة ثالثني )30( �سنة هجرية اأي اأن الرخ�سة تنتهي بحلول عام 1463هـ، وكذلك 
رخ�سة حمجر مواد خام الإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �سناعة االإ�سمنت البورتالندي من موقع حرة ح�سن )2( مبحافظة الطائف مبوجب القرار الوزاري 
رقم ق/2 وتاريخ 1433/01/01هـ وملدة ثالثني )30( �سنة هجرية اأي اأن الرخ�سة تنتهي بحلول عام 1463هـ. وقد مت منح الرخ�ستني بناء على قبول �سركة 
عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه التفاقية �شروط واأحكام رخ�شة حمجر مواد خام املرفقة مع كل رخ�شة من الرخ�شتني، وح�شب ن�ض املادة التا�شعة من تلك 
االتفاقية يلتزم املرخ�س له بتاأ�سي�س �سركة �سعودية م�ساهمة متلك كامل امل�سروع مبا يف ذلك م�سنع االإ�سمنت وي�ساهم املرخ�س له بن�سبة )50%( خم�سون يف 
املائة من االأ�سهم ويطرح الباقي لالإكتتاب العام . حيث قام ال�سركاء بالتعهد بالتنازل عن حق االأولوية يف االإكتتاب ويتم عندئذ حتويل الرخ�سة لل�سركة امل�ساهمة. 

البرتول والرثوة  االأ�شهم لالإكتتاب واحل�شول على موافقة وزارة  اإكتمال طرح  بعد  لها  الرخ�شتني  ال�شركة و�شيتم نقل  تاأ�شي�ض هذه  ال�شرط مت  وبناًء على هذا 
املعدنية، اإال اأنه يف حال عدم اإمتام نقل الرخ�ستني لل�سركة، اأو ح�سول اأي تاأخري يف نقلهما الأي �سبب خارج عن االإرادة، اأو يف حال عدم موافقة وزارة البرتول 
والرثوة املعدنية، اأو اإذا ما كانت هناك اأية اأعباء مالية اأو رهون اأو اأية م�سالح اأخرى مرتبطة بهما، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على اإ�ستخدام احلقوق 

املرتبطة بهاتني الرخ�ستني، مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

هذا وقد بداأت ال�سركة يف االأعمال االإن�سائية الإ�ستغالل الرخ�سة رقم ق/2 وتاريخ 1433/01/01هـ واخلا�سة ب�سناعة االإ�سمنت البورتالندي يف موقع حرة ح�سن 
)2( وبح�شب �شروط الرخ�شة فاإن على ال�شركة اأن تقدم ما يثبت بدء االإنتاج التجاري لوزارة البرتول والرثوة املعدنية يف غ�شون �شتة وثالثون )36( �سهرًا من 
تاريخ الرخ�شة وعدم الوفاء مبثل هذا ال�شرط مينح وزارة البرتول والرثوة املعدنية احلق يف اإنهاء الرخ�شة ويف حال مت اإنهاء الرخ�شة فاإن ذلك �شوف يوؤثر �شلبًا 

على اأن�سطة ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

اأما فيما يتعلق باإ�ستغالل الرخ�سة رقم ق/1 وتاريخ 1433/01/01هـ واخلا�سة ب�سناعة االإ�سمنت االأبي�س يف موقع حرة ح�سن )1( فاإن ال�سركة �ستعمل على 
اإكمال درا�سات اجلدوى االإقت�سادية الالزمة الإ�ستغالل هذه الرخ�سة، ويف حال اإنتهت درا�سات اجلدوى اإلى عدم جدوى اإ�ستغالل اأو ت�سغيل رخ�سة االإ�سمنت 
االأبي�ض فاإن وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد تقوم باإنهاء هذه الرخ�شة. كما اأن من �شروط الرخ�شة اأن تقدم ال�شركة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية ن�شخة 
اإدارة امل�سروع )PMC( خالل �سهرين من تاريخ الرخ�سة ون�سخة موقعة من عقد درا�سة االأعمال الهند�سية االأولية والت�سميم )FEED( يف  موقعة من عقد 
غ�سون �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة ون�سخ من وثائق تثبت توفر راأ�س املال اأو اإكمال واإنهاء متويل امل�سنع )Financial Closure( �سواء كان ذلك عن 
طريق م�ساهمات راأ�سمالية من املالك اأو قرو�س من البنوك اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سناديق املالية واال�ستثمارية يف غ�سون �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة ون�سخ 
اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة وتقدمي ما يثبت بدء االإنتاج التجاري يف غ�سون �ستة  موقعة من عقد االأعمال الهند�سية واالإن�ساء )EPC( يف غ�سون ع�سرة )10( 
وثالثون )36( �سهرًا من تاريخ الرخ�سة. وحيث اأن ال�سركة �ستعمل على اإكمال درا�سات اجلدوى االإقت�سادية الالزمة الإ�ستغالل هذه الرخ�سة فاإنها مل ت�ستويف 
هذه االإلتزامات وعدم الوفاء باأي من هذه ال�شروط مينح وزارة البرتول والرثوة املعدنية احلق يف اإنهاء الرخ�شة ويف حال مت اإنهاء الرخ�شة فاإن ذلك �شوف يوؤثر 

�سلبًا على اأن�سطة ال�سركة اإذ لن تتمكن ال�سركة من اإنتاج االإ�سمنت االأبي�س يف حال مت اإلغاء رخ�ستها.

مع العلم اأنه وح�شب �شروط الرخ�شتني املذكورتني فاإن وزارة البرتول والرثوة املعدنية لها احلق يف اإنهاء اأي منهما يف حال االإخالل باأي من �شروطهما )ف�شاًل 
وتاريخ  ق/2  رقم  والرخ�سة  1433/01/01هـ  وتاريخ  ق/1  رقم  الرخ�سة  اأن  ورغم  خام"(.  مواد  حمجر  "رخ�ستي  القانونية" فقرة  "املعلومات  ق�سم  راجع 
1433/01/01هـ  قد �شدرتا مبوجب قرارين وزاريني منف�شلني و�شروط منف�شلة اإال اأنه ال يوجد �شمان على اأن اإنهاء اأحد الرخ�شتني من قبل وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية لن يوؤدي اإلى اإنهاء الرخ�سة االأخرى.
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 التراخيص والتصاريح الرئيسية:  2   2   2

تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح النظامية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�سرف عليها جهات عديدة، وباالإ�سافة اإلى حق االإمتياز على االأر�س ورخ�س املحجر 
وتاريخ  التجارة وال�سناعة برقم 22839  ال�سركة ترخي�س �سناعي مبدئي من وزارة  فاإن لدى  املعدنية،  البرتول والرثوة  ال�سادرتني من وزارة  اأعاله  املذكورة 
االإبقاء على هذه  ال�سركة  ويتعني على  وتاريخ 1434/08/28هـ.  وال�سناعة برقم 1010382514  التجارة  وزارة  لديها �سجل جتاري من  1434/05/30هـ، كما 
الرتاخي�س واملوافقات النظامية املالئمة الأن�سطتها واحل�سول على اأي تراخي�س اأو ت�ساريح اإ�سافية قد تتطلبها االأنظمة م�ستقباًل. واملعلوم اأن كل هذه الرتاخي�س 
والت�شاريح حمددة املدة ويجب جتديدها ب�شفة دورية، كما تن�ض بع�شها على �شروط ومتطلبات يجب على ال�شركة التقيد بها، فاإذا عجزت ال�شركة الأي �شبب 
عن جتديد هذه الرتاخي�س والت�ساريح اأو اإذا مت وقف اأو تعليق اأي منها مما  يوؤدي اإلى اأن تكون ال�سركة مطالبة بوقف اأو تعليق بع�س عملياتها، فقد يرتتب على 

ذلك اإنقطاع يف عمليات الت�سغيل واالإنتاج اأو تكبد غرامات وتكاليف مالية اإ�سافية االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على اأن�سطة ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

 معوقات إنتاجية: 2   2   2

تقوم ال�سركة حاليًا ببناء م�سنع اإ�سمنت على اأر�س مرخ�سة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية تبلغ م�ساحتها )24.537( كم2 يف موقع حرة ح�سن )2( مبحافظة 
اأوقاته املحددة معر�س لبع�س العوامل  اإن اإجناز م�سنع بهذا احلجم يف  الطائف، الإنتاج وتوزيع االإ�سمنت البورتالندي، و�ستتولى ال�سركة ت�سغيل هذا امل�سنع. 
اخلارجية اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة، وي�سمل ذلك جملة من املوافقات املطلوب احل�سول عليها من اجلهات التنظيمية، التغيري يف االأنظمة احلكومية والتزام 
اإنتاج  اإلى تاأخري بدء  اإلتزاماتهم املتفق عليها يف مواعيدها املحددة. اإن حدوث مثل هذه العوامل �سيوؤدي  اأو مقاويل الباطن بتنفيذ  مقاويل امل�سنع الرئي�سيني 
ال�شركة مما قد يوؤدي اإلى تكبدها خ�شائر وتبعات مادية، و�شيوؤثر على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها واأو�شاعها املالية اأو �شعر �شهمها. وال يوجد 

تاأكيد اأو �سمان على اأن اأعمال ال�سركة لن تتعر�س للتعطيل اأو االإعاقة اأو تتاأثر ماديًا عند حدوث اأي من تلك العوامل.

 مخاطر تشغيل المصنع: 2   2   2

اإن ت�سغيل م�سنع بهذا احلجم معر�س ملخاطر ت�سغيلية كبرية تكون م�ساحبة عادة لل�سركات ال�سناعية مبا يف ذلك احلوادث ال�سناعية، االأحوال املناخية غري 
االإعتيادية اأو غری املتوقعة، وخماطر اأخرى بيئية. وقد تعاين ال�شركة وعملياتها من اأي اأحداث قوة قاهرة اأخرى مثل الكوارث الطبيعية اأو توقف خطوط االإنتاج اأو 
تاأخر ت�سليم طلبيات اأو معدات اأو تعطل وعدم اإ�ستالم قطع غيار ملعدات االإنتاج وتوليد الطاقة واملياه واأجهزة احلا�سب االآيل. وهذه املخاطر واالأحداث لو متت كلها 
اأو بع�شها �شتلحق بال�شركة اأ�شرارًا كبریة، اأو �شتوؤدي اإلى تاأخری بدء اإنتاجها اأو اإنقطاعه وتخل بقدرة ال�شركة على توريد منتجاتها. كما اأن خطوط اإنتاج االإ�شمنت 
تعد من اخلطوط ال�شناعية التي تعمل بطريقة ت�شل�شلية بني وحدات االإنتاج للح�شول على املنتج النهائي واإن اأي توقف الأي وحدة من وحدات االإنتاج قد يوؤدي اإلى 

توقف خط االإنتاج بالكامل اإلى اأن يتم اإ�سالح الوحدة املتعطلة، مما قد يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر وتبعات مادية.

 مخاطر عدم توفر األيدي العاملة: 2   2   2

اإن بناء وتركيب امل�سنع باالإ�سافة اإلى ت�سغيله يتطلب توفري عدد كبري من االأيدي العاملة، ويف حال حدوث نق�س اأو تاأخر يف اإ�سدار تاأ�سريات لالأيدي العاملة الأي 
�سبب كان �سوف يوؤثر �سلبًا على اإمتام عملية بناء امل�سنع وعلى االإنتاج مما �سوف يكون له اثر �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة.

 مخاطر عدم التزام موظفي الشركة بأنظمة األمن والسالمة: 2   2   2

اإن وقوع خطاأ اأو عدم التزام موظفي ال�سركة باأنظمة االأمن وال�سالمة  قد يوؤدي اإلى كوارث �سناعية اأو ب�سرية توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة كما اأن حدوث مثل 
هذه الكوارث قد يكبد ال�سركة مبالغ مالية كبرية والذي قد يوؤثر �سلبًا على و�سعها املايل وعلى �سعر ال�سهم. اإن العمل يف القطاع ال�سناعي دائمًا ما يكون حمفوفًا 
باملخاطر ومعر�سًا لوجود حوادث واإ�سابات وحرائق يف اأي وقت والتي قد توؤثر على امل�سنع اأو على العاملني فيه. اإن مثل هذه احلوادث واالإ�سابات كفيل بتكبيد 

ال�سركة خ�سائر مالية كبرية يف حال مل يكن ذلك مغطى بالتاأمني.

 اإلدارة والموظفين المؤهلين: 2   2   2

تعتمد ال�سركة على اإدارة تنفيذية لديها خربات اإدارية طويلة يف جمال عمل ال�سركة، والتي تلعب دورا كبريا يف تطبيق �سيا�سة ال�سركة اال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف 
جناح اأعمال ال�سركة وحتقيق تطلعاتها امل�ستقبلية. نظرا حلداثة تاأ�سي�س ال�سركة، فاإنها ب�سدد اإ�ستقطاب الكفاءات املوؤهلة لتويل اأعمال ال�سركة، مع ذلك ال يوجد 
�سمان متعلق بقدرة ال�سركة على اإ�ستقطابهم اأو املحافظة عليهم. وعليه فقد تتاأثر اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية ب�سكل �سلبي يف حالة فقدان 
موظفيها الرئي�سيني على املدى القريب واملتو�سط، اأو اإذا مل تتمكن من جذب موظفني ذوي كفاءات عالية وخربات جيدة وتدريب بدالء على نف�س الدرجة من 
التاأهيل. كما ال ميكن لل�شركة اإعطاء اأي تاأكيد باأنها �شوف جتد بدالء موؤهلني لهوؤالء املوظفني يف الوقت املحدد اأو اأن جتتذب وحتتفظ مبوظفني موؤهلني عندما تن�شاأ 
احلاجة اإليهم. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن املناف�سة عالية يف ال�سوق على اإ�ستقطاب املوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون باخلربة املطلوبة نظرًا لندرة االأفراد املوؤهلني، 

ومن اأجل املحافظة على العنا�سر املتمر�سة واملوؤهلة فقد ت�سطر ال�سركة اإلى تقدمي رواتب اأعلى ومميزات اإ�سافية مما قد يوؤثر على الو�سع املايل لل�سركة.



6

 عدم وجود عمليات وتاريخ تشغيلي سابق: 2   2   2

ال متتلك ال�سركة عمليات �سابقة ولي�س لديها تاريخ ت�سغيلي �سابق، ومل ي�سبق لها اأن حققت اأي اإيرادات مالية قبل هذا الطرح. لذلك فاإن ال�سركة، �ساأنها �ساأن 
اأي �سركة اأخرى يف مراحل التاأ�سي�س االأولى والتي يكون لها خماطر جتارية ومالية كربى، وحتتاج اإلى اإن�ساء االإجراءات الت�سغيلية الفعالة وغريها من االإجراءات 
واخلطوات الداخلية الالزمة ملزاولة اأن�سطتها بال�سكل ال�سليم واملخطط له. وقد تتكبد خ�سائر كبرية ب�سبب عدم وجود تلك اخلربات الت�سغيلية واملمار�سة التجارية، 
خا�سة يف ظل وجود مناف�سني اآخرين يف ال�سوق لديهم خربات اأف�سل يف قطاع االإ�سمنت. كما اأن ت�سغيل م�سنع جديد بهذا احلجم يحتوي على خماطر عدة ومنها 
عدم وجود خربة كافية لدى املوظفني الإدارة وت�شغيل خطوط االإنتاج اأو اإدارة املخزون اأو التعامل مع احلاالت الطارئة اأو توفری املواد االأولية ب�شكل منتظم وغری 

منقطع. اإن حدوث مثل هذه العوائق اأو اأي عوائق اأخرى ت�ساحب ت�سغيل امل�سنع قد توؤدي اإلى تاأخر االإنتاج وتكلف ال�سركة خ�سائر مالية. 

 عدم وجود قاعدة عمالء للشركة: 2   2   2

مبا اأن ال�سركة مل تبداأ الت�سغيل واالإنتاج بعد، فاإنه لي�س لديها اأي قاعدة عمالء حالية. ولذلك فاإنه لكي يت�سنى لل�سركة املناف�سة بنجاح يف �سوق اململكة، فاإنه يتعني 
عليها بعد اأن تبداأ االإنتاج اأن تقوم ببناء قاعدة عمالء كبرية من خالل اإقامة عالقات جيدة مع العمالء املحتملني، وتقدمي اخلدمات والت�سهيالت لهم. اإن اإخفاق 

ال�سركة يف بناء هذه القاعدة املهمة اأثناء فرتة كفاءة االإنتاج العالية، قد يوؤثر �سلبًا على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها

 إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام:  2   2   2

تعتمد �سركات االإ�سمنت ب�سكل اأ�سا�سي على مادة احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( يف اإنتاجها كما حتتاج اأي�سًا اإلى توفري اإمدادات كافية من مادة 
اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام. يتوفر يف موقع امل�سنع يف حرة ح�سن )2( بقرية ر�سوان يف حمافظة الطائف مادة احلجر 
اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( ولكن يف حال ن�سوب هذه الكميات اأو يف حال مواجهة ال�سركة لعوائق متنعها من ا�ستخراج هذه املواد من باطن االأر�س قد 
ت�سطر ال�سركة للبحث عن م�سادر اأخرى لتاأمني هذه املواد وهو االأمر الذي �سوف يرفع تكلفة االإنتاج ب�سكل كبري مما �سوف يوؤدي اإلى تقلي�س هام�س الربح لل�سركة 

اأو تكبيدها خ�سائر ت�سغيلة جتعلها عاجزة عن املناف�سة يف ال�سوق.

وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن ال�سركة �سوف تقوم بتوريد مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام املطلوبة ل�سناعة االإ�سمنت من مناطق 
خمتلفة وبعيده عن موقع امل�سنع وهو االأمر الذي �سوف يكبد ال�سركة تكلفة اأعلى لنقل هذه املواد باالإ�سافة اإلى خماطره كبرية يف حال اإنقطاع اأي من هذه املواد 
الأ�سباب تتعلق بالنقل اأو االإمداد اأو اأي ا�سباب اأخرى قد يعطل اإنتاج امل�سنع ويلحق خ�سائر مالية على ال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم "ال�سركة" فقرة " توفر املواد 

اخلام"(.

كما تعتمد ال�شركة على الوقود بكافة اأنواعه كالديزل، البنزين، والغاز. كما ي�شتهلك ن�شاط ت�شنيع االإ�شمنت، كميات كبریة من الطاقة، التي متثل جزءًا كبریًا 
من تكاليف االإنتاج والتي يعترب تاأمينها غري م�سمون باالإ�سافة اإلى اأن اأ�سعارها عر�سة للتفاوت اإلى حد كبري، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة مل توقع اأي اإتفاقية 
بخ�سو�س اإن�ساء حمطة توليد كهرباء لتغذية امل�سنع بالطاقة الالزمة. اإن عدم اإمداد امل�سنع بالطاقة الكافية اأو التاأخر يف اإمداد الطاقة للم�سنع كفيل بتعطيل 

االإنتاج وتكبيد ال�سركة خ�سائر مالية كبرية.

اإن اأ�سعار املواد اخلام والطاقة املطلوبة الأعمال ال�سركة قابله لالإرتفاع من وقت الآخر �سواء كان ذلك ب�سبب اإجراءات حكومية تتعلق برفع الر�سوم املفرو�سة اأو 
بفر�س ر�سوم جديدة على ا�ستخراج املواد اخلام اأو ب�سبب اإرتفاع اأ�سعار موردي املواد اخلام اأو الوقود. ورغم اأن �سركة الزيت العربية ال�سعودية "اأرامكو ال�سعودية" 
كانت وما زالت املورد الوحيد للوقود جلميع م�سانع االإ�سمنت يف اململكة، اإال اأنه ال يوجد اأي تاأكيد من ال�سركة باأن اأرامكو ال�سعودية �سوف تقوم بتخ�سي�س الكمية 

الالزمة لت�سغيل امل�سنع من الوقود، ومل يتم حتى االآن توقيع اأي اتفاقية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية بخ�سو�س تزويد امل�سنع بالوقود. 

لذلك فاإنه اإذا مل ت�شتطع ال�شركة الأي �شبب احل�شول على االإمدادات الكافية من املواد اخلام اأو الوقود اأو الطاقة الكهربائية يف الوقت املنا�شب اأو ب�شروط مقبولة 
من الناحية التجارية، اأو يف حالة حدوث انقطاعات اأو تاأخريات يف توريد تلك املواد، اأو اإذا كانت هناك زيادات كبرية يف تكلفة هذه االإمدادات، اأو تعر�س املوردين 
الذين تعاقدت معهم ال�سركة اإلى نق�س يف املواد اأو م�ساكل ت�سغيلية، فاإنه لي�س هناك تاأكيد باأن ال�سركة �ستكون قادرة على اإيجاد موردين بدالء منا�سبني قادرين 

على توريد املواد اخلام اأو الوقود بالكميات املطلوبة اأو باأ�سعار مقبولة لدى ال�سركة مما يوؤثر ب�سكل �سلبي وبدرجة كبرية على اأن�سطتها ونتائج عملياتها.

 تذبذب أسعار المواد األولية: 22   2   2

اإن تكلفة املواد اخلام متثل جزءًا هامًا من تكاليف االإنتاج لل�سركة، و�سوف تقوم ال�سركة بدفع مقابل مايل لوزارة البرتول والرثوة املعدنية الإ�ستغالل املواد اخلام 
امل�ستخرجة من املحاجر متثل حاليًا )2.25( ريال لكل طن، كما اأن ال�سركة �سوف تقوم بتوريد مواد اأولية اأخرى مثل مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت 
وغريها من املواد اخلام الالزمة الإنتاج االإ�سمنت. وال ت�سمن ال�سركة زيادة املقابل املايل املفرو�س من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اأي وقت كما اأنها ال 
ت�سمن ا�ستقرار ا�سعار املواد االأولية االآخرى. اإن اأي زيادة يف اأ�سعار املواد االأولية �سوف يوؤدي اإلى زيادة يف التكلفة االإنتاجية والذي �سوف يقلل من ربحية ال�سركة.
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 تكاليف األعمال الهندسية والمشتريات واألعمال اإلنشائية: 22   2   2

قامت ال�سركة يف 2013/03/15م برت�سية بناء م�سنع جديد لالإ�سمنت ب�سعة 6.000 طن من الكلنكر يوميًا على كل من �سركة تياجنني لت�سميم �سناعة االإ�سمنت 
ومركز االأبحاث املحدودة وعلى الفرع ال�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية وهما �سركتني دوليتني لهما خربات طويلة يف هذا املجال. كال العقدين مدتهما 30 �سهرًا 
من تاريخ توقيع العقد يف �سهر مايو 2013م وبقيمة اإجمالية قدرها 214.150.000 دوالر امريكي )803.062.500 ريال �سعودي(. كما اأن ال�سركة تنوي توقيع 
عقد مع اأحدى ال�سركات العاملية املتخ�س�سة الإن�ساء حمطة توليد كهرباء لتغذية امل�سنع بالطاقة الالزمة )كما مت ذكره يف فقرة "اإمداد الطاقة واملواد اخلام" 
من هذا الق�سم(، لكنها مل توقع بعد اأي اإتفاقية بهذا اخل�سو�س. وجتدر االإ�سارة باأنه لي�س هناك ثمة تاأكيد باأن اأداء تلك ال�سركات �سيتوافق مع العقود املتعلقة 
بها، اأو اأن امل�سروع لن يخ�سع مل�ساكل غري متوقعة وزيادات يف التكلفة وتاأخريات، �سواء كانت تلك امل�ساكل والتكاليف والتاأخريات ناجمة عن مقاويل امل�سروعني، 
اأو عن اأطراف خارجية، اأو ب�شبب التغيریات التي تطلبها ال�شركة. ويف حالة ظهور تلك امل�شاكل اأو التكاليف اأو التاأخریات، فقد يكون لها اأثرًا �شلبيًا هامًا يف ن�شاط 

ال�سركة ونتائج عملياتها واأو�ساعها املالية.

 مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات: 22   2   2

اإن  توزيع منتجاتها.  التو�سع يف  وزيادتها من خالل  ال�سوق  �سوقية واحلفاظ على ح�ستها يف  اإكت�ساب ح�سة  لل�سركة على قدرتها على  امل�ستقبلي  االأداء  يتوقف 
انخفا�س الطلب على منتجات ال�سركة الأي �سبب من االأ�سباب من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة.

كذلك يتوقف هذا االأداء على مقدرة ال�سركة على املحافظة على ربحيتها من خالل املحافظة على اأ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتويل اأي زيادة يف تكاليف 
االإنتاج اإلى عمالئها من خالل رفع اأ�سعار املنتجات، وهذا اأمر غري م�سمون الأن ال�سعر النهائي الذي ميكن اأن حت�سل عليه ال�سركة ملنتجاتها يعتمد على العر�س 

والطلب يف ال�سوق املحلي وهو اأمر يخرج عن �سيطرة ال�سركة. 

 مخاطر متعلقة بجودة المنتجات: 22   2   2

من املعروف اأن جودة منتجات اأي �سركة تعترب اأمرًا بالغ االأهمية لنجاح اأعمالها. وتعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة الذي بدوره يعتمد على 
عدد من العوامل، منها ت�سميم النظام وبرنامج التدريب على �سبط اجلودة و�سمان التزام املوظفني ب�سيا�سات ومعايري �سبط اجلودة.

اإن اأي ف�سل يف املحافظة على فعالية نظام مراقبة اجلودة ميكن اأن يوؤدي اإلى اإنتاج منتجات متدنية امل�ستوى اأو ال ت�سل اإلى م�ستوى اجلودة املطلوب، وهذا بدوره قد 
يوؤثر على �سمعة ال�سركة ب�سكل كبري، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل. كما اأنه قد حتدث بع�س االأعطال اأو احلوادث التي توؤدي اإلى 

عيوب يف جودة املنتج. وهذه العيوب لو وجدت �سيكون لها نتائج �سلبية كبرية على �سمعة ال�سركة واأن�سطتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها كذلك. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن اأخطاء املوظفني اأثناء العمل يف امل�سنع اأمر حمتمل، ومثل هذه االأخطاء قد توؤثر ب�سكل �سلبي على جودة منتجات امل�سنع والذي قد يوؤدي 
اإلى فر�س عقوبات اأو التزامات مالية على ال�سركة اأو ي�سبب �سررًا ل�سمعتها. وحيث اأن ال�سركة قد ال ت�ستطيع منع اأخطاء املوظفني فهي ال ت�ستطيع �سمان اأن تلك 

االأخطاء لن توؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر اإلنتاج المفرط: 22   2   2

قد تقوم ال�سركة بزيادة االإنتاج يف امل�سنع بعد ت�سغيله عن احلد االأق�سى لل�سعة املحددة، مما ي�ساهم يف رفع تكاليف ال�سيانة وقطع غيار املعدات وعدم القدرة 
على ت�سريف هذا االإنتاج الفائ�س، االأمر الذي �سيوؤدي اإلى اإ�سطرار ال�سركة اإلى تخفي�س ال�سعر ب�سبب زيادة العر�س عن الطلب، اأو توقف اأعمال ال�سركة حتى 
يتم توزيع هذا الفائ�س، عالوة على حتمل ال�سركة لتكاليف اأعلى للتخزين باالإ�سافة اإلى دفع املقابل املايل لوزارة البرتول والرثوة املعدنية الإ�ستغالل خام احلجر 
االإ�شمنت  االإنتاجية مل�شنع  الطاقة  اأن تتجاوز  اأنه اليجوز  باأن �شروط رخ�شتي املحجر ن�شت على  االإ�شارة  والبالغ حاليًا 2.25 ريال لكل طن. وجتدر  اجلريي 
امل�شتفيد من الرخ�شة مليوين طن �شنويًا، ويف حال خمالفة هذا ال�شرط من قبل ال�شركة قد تفر�ض الوزارة غرامات مالية على ال�شركة باالإ�شافة اإلى املقابل املايل 

املفرو�س على اإ�ستغالل خام احلجر اجلريي والبالغ حاليًا 2.25 ريال لكل طن، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على انتاج امل�سنع وعلى و�سع ال�سركة املايل. 

 شبكات التوزيع: 22   2   2

تنوي ال�سركة االإعتماد على �سبكة توزيع املعتمده منها لبيع منتجاتها، وقد ال يلتزم موزعي ال�سركة باملعايري املحددة لبيع منتجات ال�سركة مما قد يوؤثر على مبيعات 
ال�سركة. هذا باالإ�سافة اإلى اأن ال�سركات املناف�سة قد تقدم ملوزعي ال�سركة عرو�سًا اأف�سل مما تقدمه لهم ال�سركة، مما يوؤدي اإلى اإن�سحاب هوؤالء املوزعني من 

توزيع منتجات ال�سركة وترويج منتجات ال�سركات املناف�سة االأمر الذي �سيوؤدي اإلى اإنخفا�س مبيعات ال�سركة مما يوؤثر �سلبًا على ربحيتها. 
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 مخاطر النقل: 22   2   2

اإن ال�سركة ال متتلك اأي �ساحنات نقل خا�سة بها وذلك لنقل االإ�سمنت الذي تنتجه، ولذلك فاإن ال�سركة قد تتفق مع �سركات خارجية لنقل وتو�سيل منتجاتها وذلك 
على اأن يتم بعد البدء يف االإنتاج، اأو قد تقوم ال�سركة بتقدمي خ�سومات ت�سجيعية يف االأ�سعار على عمالئها وذلك �سريطة على اأن يقوموا العمالء باأنف�سهم باإ�ستالم 
االإ�سمنت من م�سانع ال�سركة مبا�سرة. علما باأنه يف حالة اإعتذار عمالء ال�سركة من ا�ستالم االإ�سمنت مبا�سرة من موقعها، اأو يف حال حدوث خالف اأو عدم 
اتفاق بني ال�سركة و�سركات النقل، اأو اإ�سطرار ال�سركة لتقدمي خ�سومات ت�سجيعية فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل واأرباحها. 
وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن ال�سركة �سوف تقوم بتوريد مادة اجلب�س وخام احلديد ومادة البوك�سايت وغريها من املواد اخلام املطلوبة ل�سناعة االإ�سمنت من مناطق 
خمتلفة وبعيده عن موقع امل�سنع وهو االأمر الذي �سوف يكبد ال�سركة تكلفة اأعلى لنقل هذه املواد باالإ�سافة اإلى خماطره كبرية يف حال اإنقطاع اأي من هذه املواد 

الأ�سباب تتعلق بالنقل اأو االإمداد اأو اأي ا�سباب اأخرى مما قد يعطل اإنتاج امل�سنع ويلحق خ�سائر مالية على ال�سركة. 

 السعودة و برنامج نطاقات: 22   2   2

يعترب االإلتزام مبتطلبات ال�سعودة يف اململكة العربية ال�سعودية توجهًا حكوميًا يلزم جميع ال�سركات العاملة يف اململكة بتعيني عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني 
�سمن طاقم موظفيها. وتلزم وزارة العمل ال�سعودية جميع ال�سركات احل�سول على �سهادة بذلك من الوزارة وفقًا لتعميم الوزارة ال�سادر بتاريخ 1423/5/1هـ 

املوافق 2002/07/10م. وال ي�ستبعد اأن تقرر وزارة العمل فر�س �سيا�سات �سعودة اأكرث �سدة يف امل�ستقبل.

وللح�سول على �سهادة ال�سعودة يتعني اأن تكون ن�سبة ال�سعودة وفقًا للن�سبة املطلوبة من قبل وزارة العمل. ويف مقابل احل�سول على هذه ال�سهادة ي�سمح لل�سركة 
بنقل كفاالت العاملني غري ال�سعوديني اإليها، وا�ستقدام املزيد منهم. اأما يف حالة عدم احل�سول عليها فاإن وزارة العمل تقوم حاليًا بفر�س �سيا�سات اأكرث �سرامة 
فيما يخت�س بن�سبة ال�سعودة املطلوبة وعقوبة عدم االإلتزام بها، مثل اإيقاف اإ�سدار تاأ�سريات للعمالة الالزمة لل�سركة اأو االمتناع عن اإ�سدار املوافقات الالزمة 
لنقل كفاالت العاملني لدى ال�سركة اأو منع ا�سرتاك ال�سركة يف املناق�سات احلكومية اأو احل�سول على قرو�س حكومية، مما يوؤثر على اأعمال ال�سركة ونتائجها 

املالية ومركزها املايل ب�سكل �سلبي.

وقد اأطلقت موؤخرًا وزارة العمل برنامج "نطاقات" لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة. مبا معناه ا�ستبدال العمالة الوافدة بعمالة �سعودية 
وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد، ونوعية من حيث املهن والقطاعات. تعتمد فكرة الربنامج االأ�سا�سية على ت�سنيف املن�ساآت اإلى اأربع درجات 
)اأحمر/اأ�سفر/اأخ�سر/ممتازة( ح�سب تفاوتها يف مقدار توطينها للوظائف بحيث تكون املن�ساآت االأقل توطينًا يف الدرجتني احلمراء وال�سفراء بينما ت�سنف 
املن�ساآت االأعلى توطينًا يف الدرجتني اخل�سراء واملمتازة، علما باأن تقييم املن�ساأة يتم من خالل حتديد ن�سبة املوظفني ال�سعوديني مقابل املوظفني غري ال�سعوديني. 

اإن توجه ال�سركة لتعيني املزيد من املوظفني والعمال قبل بداية االإنتاج، و�سعوبة احل�سول على موظفني وعمال �سعوديني لديهم خربة يف جمال االأن�سطة التي 
متار�سها ال�سركة قد يوؤديان اإلى خف�س ن�سبة ال�سعودة لن�سبة اأقل من النطاق االأخ�سر، حيث ال يوجد اأي �سمانات لتحقيق ال�سركة الن�سبة املطلوبة يف ال�سعودة، 
لل�شركة  العمل  الالزمة وعدم جتديد رخ�ض  العمالة  تاأ�شریات  اإ�شدار  الإيقاف  ويجعلها عر�شة  اأعمالهما  ونتائج  ال�شركة  ن�شاط  �شلبًا على  يوؤثر  قد  الذي  االأمر 
واحلرمان من اخلدمات التي توفرها وزارة العمل ومكاتبها. وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم متكنها من تاأمني العمالة الالزمة لل�سركة 

�سواء من ال�سوق املحلية اأو عن طريق اال�ستقدام ومنع ا�سرتاكها يف املناق�سات احلكومية وعدم منحها قرو�سًا اأو حوافز حكومية اأخرى. 

عالوة على ذلك، تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سركات التي حتمل ترخي�س حمجر باأن ت�ستخدم يف عملياتها وم�سانعها موظفني �سعوديني وفقًا لالأنظمة 
املعمول بها واأن تقدم برناجمًا لتدريب وتاأهيل ال�سعوديني توافق عليه الوزارة، على اأن ال تقل ن�سبتهم عن 40% من عدد العمالة لديها يف نهاية ال�سنة االأولى من 
بدء االإنتاج ومن ثم تزداد هذه  الن�سبة بحيث ال تقل عن 80% بعد اأربع �سنوات من ت�سغيل امل�سنع واملحجر. ويعد حامل الرخ�سة برناجمًا نظريًا وعمليًا لتدريب 
ال�شعوديني توافق عليه الوزارة. ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على االإلتزام ب�شروط واأحكام وزارة البرتول والرثوة املعدنية، فاإنه يحق للوزارة اإلغاء ترخي�ض املحجر 

املمنوح االأمر الذي قد يوؤثر تاأثريًا جوهريًا على قدرة ال�سركة على اال�ستمرار يف مزاولة ن�ساطها.

 مخاطر رأس المال والتمويل: 22   2   2

اإن اال�ستثمار يف �سناعة االإ�سمنت يتطلب مبالغ كبرية لبناء م�سنع االإ�سمنت و�سراء معدات االإنتاج احلديثة وا�ستقطاب اخلربات الفنية واالإدارية وتطوير تكنولوجيا 
جديدة الإ�ستخدامها يف عمليات الت�سنيع. وال�سركة تنوي اإ�ستخدام راأ�س مالها احلايل و�سايف متح�سالت االإكتتاب لتمويل نفقات ال�سركة املذكورة وخطط تنمية 
اأعمالها، كما اأن ال�سركة ت�سعى للح�سول على متويالت اإ�سافية من خالل اإبرام عقود ت�سهيالت وقرو�س مع بنوك حملية ومع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. 
كما ال يوجد اأي �شمانات اأو تاأكيدات باأن ال�شركة �شوف ت�شتطيع تاأمني التمويل الكايف يف الوقت املنا�شب اأو ب�شروط مواتية اأو مقبولة لها ويف حال اإبرام ال�شركة 
لعقود ت�سهيالت اأو قرو�س فاإنه ال يوجد اأي �سمانات على اأن ال�سركة لن تتعرث يف �سداد هذه الديون اأو اأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على الوفاء بكل التزاماتها 
التعاقدية جتاه املقر�سني. اإن اأي تعرث يف �سداد ديون ال�سركة او عدم الوفاء باالإلتزامات التعاقدية لل�سركة قد يوؤثر على ملكية ال�سركة لكافة ا�سولها يف حال مت 
االتفاق على رهن االأ�سول للمقر�س. اإن اأي تعرث يف �سداد ديون ال�سركة اأو اأي تاأثري على ملكية ال�سركة الأ�سولها �سوف يكون له خطر مبا�سر على اإنتاج ال�سركة وعلى 
و�سعها املايل. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة �ستعتمد على االإقرتا�س ب�سكل رئي�سي لتمويل بناء امل�سنع حيث قدرت اإجمايل املبالغ التي تنوي ال�سركة اإقرتا�سها 

بـ 739.067.058 ريال �سعودي، وهو ما ميثل 57.3% من اإجمايل تكلفة امل�سنع.  
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 توفر التمويل اإلضافي مستقباًل:  2   2   2

قد حتتاج ال�سركة م�ستقباًل اإلى مزيد من التمويالت باالإ�سافة اإلى التمويل اخلا�س باإن�ساء امل�سنع وذلك لالإ�ستمرار يف اأعمالها اأو لتحقيق بع�س التو�سع يف قاعدة 
عملياتها لكي تتطور ال�شركة تبعًا لقرارات جمل�ض اإدارتها وتبقى يف و�شع مناف�ض، ولكن هذه التمويالت االإ�شافية قد ال تتوفر اأو تتوفر ولكن ب�شروط غری مواتية اأو 

يف وقت غري منا�سب مما يوؤثر على الو�سع املايل لل�سركة. 

 التأمين ضد المخاطر: 22   2   2

�ستقوم ال�سركة م�ستقباًل بتوقيع عدد من بوال�س التاأمني التي ترى اأنها كافية لتغطية املخاطر التي قد تتعر�س لها، وقد حتتوي تلك البوال�س على بع�س القيود 
اأو اال�ستثناءات، اأو قد ال ت�ستمل على تاأمني �سامل عن كل املخاطر املحتملة التي قد تتعر�س لها ال�سركة نتيجة عملها. لذا فاإنه اإذا تعر�ست ال�سركة ملخاطر غري 
موؤمن عليها اأو خماطر لي�ض موؤمن عليها بالقدر الكايف فقد يزيد ذلك من التكاليف الت�شغيلية مما قد يوؤثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة و اأعمالها امل�شتقبلية ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل و�سعر اأ�سهمها.

كذلك فاإن هناك اأنواع معينة من املخاطر التي قد تكون غري قابلة للتاأمني، اأو االأعمال التي قد توؤدي اإلى وقوع خ�سائر قد ال تعو�س متامًا من تعوي�سات التاأمني 
كحاالت احلرب والكوارث الطبيعية. ويف هذه الظروف، فاإن تعوي�سات التاأمني قد ال تكون كافية الإ�ستعادة الو�سع املايل لل�سركة فيما يتعلق بخ�سارة راأ�س املال 
امل�ستثمر وخ�سائر العائدات اأو التكاليف االإ�سافية الإ�سالح املمتلكات املت�سررة، وال�سركة ال ميكنها اأن تقدم اأي �سمانات باأن اخل�سائر املادية التي توؤثر على ال�سركة 
لن تتجاوز مبلغ تعوي�سات التاأمني. وقد ت�سبح ال�سركة عر�سة للم�ساءلة عن خماطر التلوث اأو املخاطر االأخرى، والتي ال يكون لدى ال�سركة تاأمني �سدها ب�سكل 

كاف اأو على االإطالق اأو ال ميكنها توفري التاأمني لها مما قد تكون معه ال�سركة م�سطرة لدفع مبالغ مالية كبرية توؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل.

 تسجيل العالمة التجارية: 22   2   2

قامت ال�سركة بت�سميم �سعار يعك�س طموحها و�سيا�ستها امل�ستقبلية، وقد مت بتقدمي طلب ت�سجيل عالمتها التجارية اإلى وزارة التجارة وال�سناعة برقم  143413200 
وبتاريخ 1434/10/21 وقد مت املوافقة املبدئية على الطلب ومت ن�سره بتاريخ 1434/11/11هـ ولكن خالل فرتة الن�سر النظامية مت تقدمي اعرتا�س على طلب 
ت�سجيل عالمة ال�سركة وال يزال االإعرتا�س منظور اأمام ديوان املظامل حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن مثل هذه الدعوى تكون يف مواجهة 
وزارة التجارة وال�سناعة ولكن قد ترى ال�سركة التدخل يف الدعوى اإذا راأت اأن يف ذلك م�سلحة لها. اإن عدم قدرة ال�سركة على ا�ست�سدار موافقة وزارة التجارة 
وال�سناعة النهائية على ت�سجيل العالمة التجارية، اأو يف بع�س احلاالت، احلاجة الإتخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتها، قد يوؤثر �سلبًا على نتائج اأعمال ال�سركة يف 

امل�ستقبل مع العلم باأن ال�سركة مل تبداأ االنتاج بعد مما يجعلها ال تعتمد حاليا على عالمتها التجارية. 

 مخاطر تقنية: 22   2   2

ت�سهد �سناعة االإ�سمنت تطورًا م�ستمرًا يف املجال التقني، وبالتحديد التطور يف جمال العمليات وهو االأمر الذي قد يوؤثر على م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق املحلي. 
لقد اأدى التقدم التقني اإلى ظهور عدد من االأ�ساليب احلديثة يف العمليات االإنتاجية املت�سمة بالتكلفة املنخف�سة ن�سبيًا، اإ�سافة اإلى ذلك فانه من املمكن اأن يتم 
تطوير اأو حت�سني تقنيات جديدة اأخرى يف امل�ستقبل، ويف هذه احلالة فاإنه من املحتمل اأن ت�سبح واحدة اأو اأكرث من تقنيات االإنتاج التي ت�ستخدمها ال�سركة حاليًا 
يف اأعمالها اأقل اأداء اأو قدمية يف وقت من االأوقات يف امل�ستقبل مقارنة بتلك التقنيات احلديثة مما قد يوؤثر �سلباً  وب�سورة جوهرية على اأعمال ال�سركة وو�سعها 

املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

عالوة على ذلك، تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سركات التي حتمل ترخي�س حمجر، على ا�ستخدام اأحدث التقنيات املطبقة عامليًا يف �سناعة االإ�سمنت 
ذات الكفاءة العالية التي توؤدي الى اال�ستخدام االأمثل للوقود بحيث ال تتجاوز كمية الطاقة امل�ستخدمة يف كل م�سروع 3 ماليني وحدة حرارية بريطانية/طن من 
االإ�سمنت وذلك با�ستخدام زيت اخلام اأو زيت الوقود الثقيل ح�سب نوع الوقود املتاح والطاقة االإنتاجية املرخ�سة للم�سروع، مع مراعاة ا�ستخدام املراوح وامل�سخات 
)ال�سواغط( ذات الكفاءة العالية. ويف حالة قيام امل�سنع باإنتاج الطاقة الكهربائية لال�ستخدام الذاتي، فعليه االإلتزام باإ�ستخدام مولدات كهربائية عالية الكفاءة 
ال تقل كفاءة توليد الطاقة فيها عن 40% ح�سب اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف اململكة واالإ�ستفادة من الطاقة احلرارية املهدرة داخل امل�سنع. ويف حال عدم قدرة 
ال�شركة على االإلتزام بال�شروط واالأحكام التقنية لوزارة البرتول والرثوة املعدنية، فاإنه يحق للوزارة اإلغاء ترخي�ض املحجر املمنوح مما �شيوؤثر تاأثریًا جوهريًا على 

قدرة ال�سركة على االإ�ستمرار يف مزاولة ن�ساطها.

 مخاطر األعطال الفنية وتوقف اإلنتاج: 22   2   2

اإن م�شنع بهذا احلجم معر�ض لتوقف مفاجئ وغری جمدول خلطوط اإنتاجه ب�شبب اأي عطل فني قد يحدث خلطوط اإنتاجه والذي اإذا حدث لفرتة طويلة �شيوؤدي 
اإلى فقدان ن�سبة كبرية من االإنتاج وعدم ت�سليم الطلبات يف مواعيدها مما �سيوؤثر على نتائج ال�سركة.
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 الحوادث واإلصابات: 22   2   2

اإن العمل يف القطاع ال�سناعي دائمًا ما يكون حمفوفًا باملخاطر ومعر�سًا لوجود حوادث واإ�سابات وحرائق يف اأي وقت والتي قد توؤثر على امل�سنع اأو على العاملني 
فيه. اإن مثل هذه احلوادث واالإ�سابات كفيل بتكبيد ال�سركة خ�سائر مالية كبرية يف حال مل يكن ذلك مغطى بالتاأمني.

 الدعاوي القضائية: 22   2   2

اإن طبيعة عمل ال�سركة ي�سلتزم الدخول يف عقود كثرية مع اطراف عدة داخل وخارج اململكة، واأي نزاع قد ين�ساأ بخ�سو�س تنفيذ هذه العقود قد يحال اإلى اجلهة 
الق�سائية املخت�سة للف�سل فيه االأمر الذي قد يعطل اأعمال ال�سركة ويكبدها م�ساريف اإ�سافية توؤثر �سلبًا على نتائجها املالية.

 مخاطر عدم إبرام بعض العقود الرئيسية: 22   2   2

اإن اعمال ال�سركة تتطلب وب�سكل رئي�سي وجود حمطة لتوليد الطاقة ومعدات تعدين و�سكن ملوظفي ال�سركة باالإ�سافة اإلى اإن�ساء الطرق الالزمة للو�سول اإلى موقع 
امل�سنع وحيث اأن ال�سركة مل تقم حتى االآن بتوقيع اأي عقد للقيام بهذه باالأعمال وال يوجد تاأكيد على اأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على اإيجاد املقاولني القادرين 
على اأداء مثل هذه االأعمال كما اأن تكلفة هذه االأعمال قد تفوق تقديرات ال�سركة املالية البالغة 292.945.068 ريال �سعودي والتي متثل ما ن�سبته 22.7% من 

اإجمايل قيمة امل�سنع. ويف حال عدم توقيع اأي من هذه العقود �سوف يوؤثر ذلك �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأو�ساعها املالية ونتائج عملياتها.

 المخاطر المرتبطة بالسوق: 2   2

 المنافسة: 2   2   2

والدرا�سات  ال�سوق  اإح�سائيات درا�سة  �سركة عاملة )ح�سب  بـ 14  ُيقدر عددها  والذي  االإ�سمنت  �سركات  ال�سديدة بني  باملناف�سة  يت�سم  ال�سركة يف قطاع  تعمل 
اجليولوجية "هولتك" يف عام 2012م( وهو االأمر الذي يحتم على ال�سركة مراقبة اأو�ساع ال�سوق ب�سورة مكثفة والعمل احلثيث على خلق عالقة وطيدة ومميزة 
مع عمالئها. اإال اأن املناف�سة الكثيفة قد توؤدي اإلى اأ�سعار تناف�سية على درجة عالية كي يت�سنى اال�ستحواذ على ح�سة اأكرب يف ال�سوق، مما قد يوؤثر يف االأداء املايل 
لل�سركة. اإ�سافة ملا تقدم، فاإن �سركات االإ�سمنت العاملة حاليًا يف ال�سوق قد اأقامت عالقات قوية يف ال�سوق مع العمالء، اأما ال�سركة ف�ستحتاج لبع�س الوقت لتكوين 
اأن ال�سركة �ستكون قادرة على املناف�سة بفاعلية يف مواجهة املناف�سني  قاعدة عمالء كبرية متكنها من املناف�سة مع تلك ال�سركات. وال يوجد تاأكيد وا�سح على 
احلاليني ومع فر�س القيود على ت�سدير االإ�سمنت واالإمدادات االإ�سافية من االإ�سمنت الناجتة عن الرخ�س اجلديدة املمنوحة فاإن ال�سوق قد ي�سل اإلى مرحلة 

االإ�سباع يف حال زيادة العر�س عن الطلب من االإ�سمنت مما يوؤثر �سلبًا على اإنتاجية و�سعر بيع االإ�سمنت.

كذلك فاإنه يف حال وجود فائ�ض يف �شوق االإ�شمنت، فقد يوؤدي ذلك اإلى �شغوط تناف�شية اأكرث مما هو موجود حاليًا يف ال�شوق. وهذه ال�شغوط التناف�شية قد توؤثر 
�سواء مع بع�سها اأو ب�سكل منف�سل ب�سورة �سلبية جوهرية يف ن�ساطات ال�سركة، واآفاقها امل�ستقبلية، واأو�ساعها املالية، ونتائج عملياتها و اأ�سعار اأ�سهمها.

 األوضاع االقتصادية ونشاط اإلنشاءات في المملكة: 2   2   2

يعتمد ن�شاط ال�شركة يف امل�شتقبل على اأ�شا�ض بع�ض التقديرات اخلا�شة باالأو�شاع االقت�شادية لل�شوق، حيث ال يزال قطاع الغاز والبرتول م�شيطرًا على اقت�شاديات 
االأ�شواق االأ�شا�شية التي تعمل بها ال�شركة، ولهذا فاإن اأي تغری يف اأ�شعار تلك القطاعات �شيوؤثر على االأداء االقت�شادي مما �شيوؤثر بدوره على اأداء ون�شاط ال�شركة 

التي تعمل يف قطاع االإ�سمنت. ويف حالة تاأثر االأداء االقت�سادي فذلك يعني انخفا�س البناء والت�سييد مما ي�سبب انخفا�س يف الطلب على منتجات ال�سركة.

وبالنظر اإلى اأن منتجات ال�شركة من االإ�شمنت تباع حاليًا فقط يف ال�شعودية، فاإن الطلب على املنتجات يعتمد يف الغالب على م�شتوى الن�شاط والنمو يف �شناعة 
البناء والت�سييد يف اململكة، وهو ما يعتمد بدوره على عدة عوامل مثل الظروف االقت�سادية العامة وال�سيا�سة احلكومية ومنو الناجت املحلي االإجمايل وثقة امل�ستهلكني 
ومعدل الت�سخم واالجتاهات الدميوغرافية يف اململكة، وغري ذلك. وعليه، فاإن االإعتماد على ال�سوق املحلي و عدم التنوع اجلغرايف يف املبيعات عن طريق الت�سدير 

قد يعر�س ال�سركة للمخاطر امل�ساحبة للتقلبات يف االأو�ساع االقت�سادية املحلية.

وقد ا�ستفاد قطاع االإ�سمنت تاريخيًا من اإرتفاع معدل النمو يف االإقت�ساد ال�سعودي الذي بدوره لعب دورًا يف انتعا�س قطاع الت�سييد والبناء، ومع ذلك، ال ميكن 
اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن ا�ستمرار الناجت املحلي االإجمايل اأو الطلب على االإ�سمنت يف ال�سعودية يف النمو باملعدالت التاريخية، اأو حتى ب�ساأن حتقيق اأي منو على 
االإطالق، اإذ اأن اأي تباطوؤ يف منو االقت�ساد ال�سعودي اأو انكما�س يف �سناعة البناء، وعلى وجه اخل�سو�س يف م�ساريع البنية التحتية احلكومية، ميكن اأن يوؤثر على 

م�شتوى الطلب على منتجات ال�شركة، االأمر الذي بدوره ميكن اأن يكون له تاأثری �شلبي كبری على ن�شاط ال�شركة والو�شع املايل ونتائج العمليات.

وعالوة على ما تقدم، فاإن اأي تغيري �سلبي يف واحد اأو اأكرث من عوامل االقت�ساد الكلي مثل اأ�سعار البرتول، واأ�سعار ال�سرف االأجنبي، واأ�سعار الفائدة، والت�سخم، 
وم�شتوى الرواتب، واال�شتثمار االأجنبي، والتجارة الدولية، قد يوؤثر �شلبيا على ن�شاط ال�شركة واأو�شاعها املالية ونتائج عملياتها.
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 أنظمة البيئة: 2   2   2

تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح البيئية يف اململكة العربية ال�سعودية حتت رئا�سة الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، واإذا حدث اأي تغري اأو ت�سديد يف تلك 
االأنظمة  فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على قطاع االإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية. واإذا كانت ال�سركة غري مهياأة للتاأقلم مع هذه املتغريات النظامية فاإن ال�سركة 

قد تواجه غرامات مالية اأو زيادة يف امل�ساريف رمبا توؤثر على نتائجها املالية.

اإن عمل م�سنع بهذا احلجم قد يكون له تاأثريًا �سلبيًا على البيئة مما قد ي�سبب باأ�سرار اكرب يف حال كان يف حميط املناطق القريبة من امل�سنع. وقد يطالب �سكان 
تلك املناطق بتعوي�سات جراء هذا ال�سرر بنقل امل�سنع اإلى مكان اآخر وهو االأمر الذي قد يكلف ال�سركة مبالغ مالية كبرية يف حال �سدور اأحكام ق�سائية �سدها 

بهذا اخل�شو�ض مما �شوف يوؤثر على ن�شاط ال�شركة والو�شع املايل ونتائج العمليات.

اإن من �شروط رخ�شة املحجر اأن تقدم ال�شركة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية درا�شة تقومي التاأثریات البيئية على اأن تكون معدة من قبل متخ�ش�شني يف هذا 
والبيئة  املياه  االأوقات للحفاظ على م�سادر  الو�سائل واالحتياطات الالزمة يف جميع  باتخاذ جميع  ال�سركة  تلتزم مبوجبها  اأ�سلية  ن�سخ  املجال وذلك من ثالثة 
واحلياة الفطرية وحمايتها من اأي خملفات خطرة اأو اأي �سرر بيئي. هذا وقد وقعت ال�سركة اتفاقية بتاريخ  2013/11/4م مع الر�سيد للرتبة و املواد لتقدمي درا�سة 
للتاأثري البيئي متوافقه مع متطلبات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة باالإ�سافة اإلى املتابعة مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد و حماية البيئة اإلى حني اإ�سدار 

ال�سهادة اخلا�سة بذلك، ومل ت�سدر ال�سهادة حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة. حيث يتوقع �سدورها قبل بدء عمليات االإنتاج التجريبي لل�سركة.

يف حال ظهور اأي تاأثري �سلبي على البيئة غري متوافق مع اللوائح واالأنظمة ذات العالقة فاإن ال�سركة �سوف تكون م�سطرة لت�سحيح الو�سع وهو االأمر الذي قد يكلف 
ال�سركة خ�سائر مادية غري متوقعة وقد يوؤثر ذلك �سلبًا على نتائج ال�سركة املالية وعلى ربحية ا�سهمها.

 البيئة النظامية: 2   2   2

اإن اأعمال ال�سركة خا�سعة ب�سكل كامل لالأنظمة املعمول بها يف اململكة. ويف حال حدوث اأي تعديالت يف البيئة النظامية يف اململكة ب�سبب اأي عوامل �سيا�سية اأو 
اقت�سادية اأو فنية اأو بيئية، قد يوؤدي اإلى اإحداث تغريات قانونية جوهرية يكون لها تاأثري جوهري على عمليات ال�سركة بحيث تعيق تطور ال�سركة مع عمالئها اأو يف 
مبيعاتها اأو حتد من اإمكانية توزيع منتجاتها اأو توؤدي اإلى زيادة فر�س املناف�سة �سد ال�سركة اأو حتميل ال�سركة م�ساريف اإ�سافية. وقد جتد ال�سركة من الواجب اأو 
من االأف�سل اأن تعدل من عملياتها للعمل وفقًا للتغريات يف تلك االأنظمة واللوائح، مما قد يكون له اأثر �سلبي يف اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها واأو�ساعها املالية 

واإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

 مخاطر سياسية: 2   2   2

ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني االأخذ يف االإعتبار املخاطر اجلغرافية وال�سيا�سية  ال�سائدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، والتي قد توؤثر �سلبًا يف ا�ستثماراتهم يف 
ال�سركة. وهذا يتطلب من امل�ستثمرين املحتملني اأن يقّيموا بعناية عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف الدول التي قد ت�سعى ال�سركة اإلى بيع االإ�سمنت فيها يف حال مت 
ال�سماح لل�سركة بت�سدير اإنتاجها من االإ�سمنت م�ستقبال، حيث اأنه من املعلوم اأن حدوث اأي من حاالت عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي اأو االقت�سادي من �ساأنها اأن ت�سر 

بخطط ال�سركة، مما قد يوؤثر يف نتائج عمليات ال�سركة واأرباحها وتدفقاتها النقدية.

 الحظر المفروض على تصدير اإلسمنت: 2   2   2

يف يوليو 2008م فر�ست حكومة اململكة العربية ال�سعودية حظرًا على ت�سدير االإ�سمنت اإلى خارج اململكة على جميع منتجي االإ�سمنت ال�سعوديني، وقد مت تعديل 
هذا احلظر بحيث ميكن ال�سماح بالت�سدير �سريطة التزام املنتج ال�سعودي ببيع كي�س االإ�سمنت لل�سوق ال�سعودي ب�سعر 10 ريال �سعودي للكي�س زنة 50 كلغ. وبتاريخ 
2012/02/12م اتخذت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا باإيقاف ت�سدير مادة االإ�سمنت والكلنكر تنفيذًا ل�سوابط ت�سدير االإ�سمنت والتي تن�س على التاأكد من 
�سد احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�س، وا�ستقرار االأ�سعار يف االأ�سواق املحلية. وقد اأثر احلظر والقيود املفرو�سة على ت�سدير االإ�سمنت يف مبيعات منتجي 
االإ�سمنت ال�سعوديني الذين ي�سدرون اإنتاجهم اإلى اأ�سواق الدول املجاورة، ويف حال رفع احلظر يف امل�ستقبل، مع اأنه لي�س هناك تاأكيد باأن هذه القيود �سرتفع، قد 

ال تتمكن ال�سركة من ت�سدير منتجاتها لالأ�سواق اخلارجية، مما قد يكون له اأثر �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة. 

 التعرفة الجمركية: 2   2   2

قد يتم تغيري التعرفة اجلمركية املفرو�سة على االإ�سمنت امل�ستورد يف اأي وقت وذلك لدعم �سوق االإ�سمنت املحلي واالأن�سطة االإن�سائية يف اململكة، وقد يوؤدي هذا 
اإلى زيادة ال�سغط على اأ�سعار االإ�سمنت، نتيجة لوفرة االإ�سمنت امل�ستورد يف ال�سوق ال�سعودي.  كما اأن قبول ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية اإلى منظمة التجارة 
العاملية قد يوؤدي اإلى اإزالة التعرفة اجلمركية على االإ�سمنت امل�ستورد االأمر الذي �سوف يوؤدي اإلى تخفي�س اأ�سعار االإ�سمنت  والتاأثري �سلبًا وب�سكل كبري على ربحية 

ال�سركات العاملة يف هذا القطاع.
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 أسعار الفائدة: 2   2   2

قد ت�سبح ال�سركة عر�سة الحتمال ارتفاع تكاليف التمويل امل�ستقبلي اإذا ارتفعت اأ�سعار الفائدة بدرجة كبرية مما قد يوؤثر على هام�س الربح والتدفقات النقدية 
امل�ستقبلية ويف نتائج عمليات ال�سركة وتدفقاتها النقدية وقدرتها على خدمة ديونها.

 مخاطر تقلبات سعر الصرف: 2   2   2

من املمكن اأن توؤثر تقلبات �سعر ال�سرف بني الريال ال�سعودي والعمالت االأجنبية �سلبًا على التكاليف االإنتاجية واأرباح ال�سركة فيما لو متت عمليات بيع اأو �سراء 
ب�سائع اأو معدات بعمالت اأخرى غري الريال، حيث قد يوؤدي ارتفاع �سعر ال�سرف اإلى ارتفاع التكاليف الت�سغيلية مما يوؤثر �سلبًا على اأرباح ال�سركة.

 عضوية منظمة التجارة العالمية:  2   2   2

اأ�سبحت اململكة العربية ال�سعودية الع�سو رقم 149 يف منظمة التجارة العاملية يف 1426/11/9هـ املوافق 11 دي�سمرب 2005م، وقد يكون لهذه الع�سوية تاأثري على 
اأحوال ال�سوق يف اململكة وانعكا�س �سلبي على النجاح امل�ستقبلي لل�سركة. �سيكون هذا التاأثري على املنتجني املحليني بالنظر اإلى اأن ع�سوية اململكة يف منظمة التجارة 
العاملية �ستزيد من حرية حركة الب�سائع واخلدمات بني اململكة والدول االأخرى االأع�ساء يف املنظمة و�ست�سع حدا للحماية احلالية التي تتمتع بها املنتجات املحلية.

 مخاطر تتعلق باألسهم: 2   2

 بيع األسهم مستقباًل: 2   2   2

يحظر على االأ�سخا�س الذين ُتظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم حتى اإعالن ال�سركة بداية عملية االإنتاج التجاري وم�سي ثالث �سنوات 
مالية كاملة ال تقل كل منها عن 12 اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد 
احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة كذلك ال تعتزم ال�سركة حاليًا اإ�سدار اأ�سهم جديدة بعد اإنتهاء االإكتتاب مبا�سرة .ولكن قد يوؤدي اإ�سدار ال�سركة لعدد كبري 

من االأ�سهم اأو قيام امل�ساهمني احلاليني ببيع كميات كبرية من االأ�سهم بعد فرتة احلظر اإلى اإنخفا�س �سعر ال�سهم اأو التاأثري على ربحيته.

 عدم وجود سوق سابق لتداول أسهم الشركة والتذبذب المحتمل في سعر السهم: 2   2   2

ال يوجد حاليًا �سوق عامة لتداول اأ�سهم ال�سركة وال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن ن�سوء �سوق ن�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد االإكتتاب واإذا مل ين�ساأ �سوق 
ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على �سيولة التداول اأو �سعر �سهم ال�سركة. كما قد ال يتمكن املكتتبون يف االأ�سهم من بيع االأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب ب�سعر االكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه  ب�سبب عدد من العوامل. ورمبا يتاأثر �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد اإغالق عملية االكتتاب بعدة عوامل تقع حتت 
اأو خارج نطاق �سيطرة ال�سركة ت�سمل، على �سبيل املثال ال احل�سر، التباينات يف النتائج الت�سغيلية لل�سركة وظروف ال�سوق اأو اأي تغيريات يف االأنظمة احلكومية. 

عالوة على ذلك، فاإن تقلبات ال�سوق وكذلك الظروف االقت�سادية ميكن اأن توؤثر اأي�سا تاأثريًا �سلبيًا يف اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق.

 سيطرة المساهمين الحاليين: 2   2   2

عند اكتمال االكتتاب �سوف تبلغ ح�سة ملكية امل�ساهمني احلاليني 50% من اإجمايل عدد اأ�سهم ال�سركة امل�سدرة )على افرتا�س جناح عملية االكتتاب وبيع جميع 
االأ�سهم املطروحة لالكتتاب(، وبالتايل �سوف يتمكن امل�ساهمون احلاليون جمتمعني من التحكم بكافة االأمور مبا يف ذلك �سيا�سات ال�سركة وتوزيع االأرباح حيث 
تتطلب هذه االأمور موافقتهم، ونتيجة لذلك ميكن اأن ميار�س امل�ساهمون احلاليون �سيطرتهم بطريقة قد ال ت�سب يف �سالح امل�ساهمني االآخرين اأو بطريقة توؤثر 

اإلى حد كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 توزيع األرباح: 2   2   2

يعتمد توزيع االأرباح امل�ستقبلية من قبل ال�سركة على عدد من العوامل املو�سحة الحقًا يف الق�سم اخلا�س بـ"�سيا�سة توزيع االأرباح" والتي ت�سمل على �سبيل املثال 
النقدية والراأ�سمالية وفر�س االأعمال وظروف  ال�سركة الإعادة اال�ستثمار واملتطلبات  لل�سركة وحتليل الفر�س اال�ستثمارية واحتياجات  ال احل�سر: الو�سع املايل 
االأ�سواق ومراعات قيود اجلهات املقر�سة واملناخ االقت�سادي العام وعوامل اأخرى. وبالتايل ال تقدم ال�سركة اأي �سمان باأنه �سيتم توزيع اأرباح وال اأي �سمان بالن�سبة 

للمبلغ الذي �سيتم توزيعه يف اأي �سنة مالية معينة.



13

معلومات عن السوق والقطاع. 3

 مقدمة 2   2

ت�ستمل ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات وبيانات ذات �سلة باقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية و�سناعة االإ�سمنت، وهي مقتب�سة من "تقرير درا�سة ال�سوق" الذي 
اأعدته �سركة "هولتك برايفت كون�سالتنت مليتيد" )امل�سار اإليها يف ما يلي با�سم "�سركة هولتك"( يف مايو 2013م والتي تخ�س االإ�سمنت البورتالندي خالل الفرتة 
)2012م – 2019م( باالإ�سافة اإلى الدرا�سة اجليولوجية املعدة يف �سهر يوليو 2013م بتكليف من ال�سركة، كما ت�ستمل الن�سرة على بيانات اأخرى من م�سادر عامة 

مثل املواقع االإلكرتونية لوزارة االقت�ساد والتخطيط، موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، والبوابة الوطنية للتعامالت االإلكرتونية.

اإن هولتك �سركة ا�ست�سارات م�ستقلة تاأ�س�ست يف عام 1967م وح�سلت على �سهادة اعتماد ا�ست�ساري )ISO( لتوفري خدمات ا�ست�سارات لقطاع االإ�سمنت على 
م�ستوى العامل. كما انها تقدم الدرا�سات ال�سوقية وال�سناعية وتعترب �سركة عاملية لال�ست�سارات يف خمتلف االخت�سا�سات الهند�سية ومقرها مدينة جورجاون، 

الهند. وتتمتع ال�سركة بخربة يف قطاع �سناعة االإ�سمنت بالتحديد، حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�سارية ل�سركات االإ�سمنت. 

ال متتلك هولتك وال اأي من م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سالح من اأي نوع كان يف ال�سركة. وقد اأعطت هولتك موافقة 
خطية على ا�ستعمال بيانات تقريرها يف هذه الن�سرة ومل ت�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

 نبذة عامة عن االقتصاد السعودي 2   2

ا�ستمر االقت�ساد ال�سعودي يف منوه املتوا�سل خالل 2012م مدعوما باجلهود احلكومية ال�ساعية اإلى اإ�سالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�سادية والتي 
اأ�سهمت يف خلق قاعدة اقت�سادية متنوعة، وزيادة م�ساهمة القطاعات الغري النفطية، وتهيئة مناخ ا�ستثماري مالئم وجاذب ال�ستثمارات القطاع اخلا�س واالأجنبي، 

وزيادة فر�س العمل للمواطنني وتخفي�س البطالة، وتخفي�س معدالت الت�سخم يف االقت�ساد.4

ولتحقيق تلك االأهداف تبنت احلكومة �سيا�سات اقت�سادية فًعالة �ساهمت ب�سكل كبري يف حت�سني البيئة االقت�سادية ودعم التوجهات االإ�سرتاتيجية وهي كاالأتي:5

�سيا�سة مالية دعمت التوازن االقت�سادي من خالل االإنفاق احلكومي على م�ساريع التنمية االقت�سادية واالجتماعية وتعزيز دور موؤ�س�سات االإقرا�س  �
احلكومي مبا يتنا�سب مع حجم اال�ستثمار ك�سندوق التنمية ال�سناعي و�سندوق التنمية الزراعي باالإ�سافة اإلى �سندوق التنمية العقاري لدعم قطاع 

االإ�سكان لتوفري ال�سكن للمواطنني.
ال�سيولة داخل املنظومة االقت�سادية مبا يحقق معدالت ت�سخم منخف�سة،  � اإدارة  �سيا�سة نقدية متزنة وذلك بتويل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

باالإ�سافة اإلى دورها يف ا�ستقرار �سعر �سرف الريال  ال�سعودي باتخاذها اإجراءات نقدية واقية.
�سيا�سة ا�ستثمارية تهدف اإلى توفري بيئة ا�ستثمارية حمفزة �سواء لال�ستثمار اخلا�س اأو االأجنبي ت�سهم يف حتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة. �
�سيا�سة التجارة اخلارجية والتي ت�سهم يف رفع التكامل االقت�سادي وحت�سني القدرات الت�سديرية للمنتجات الوطنية واال�ستفادة من ع�سوية منظمة  �

التجارة العاملية. 

 أهم المؤشرات االقتصادية والمالية للمملكة للفترة 2  2م 22 2م 2   2   2

ت�سهد اململكة مرحلة جوهرية يف التنمية االقت�سادية تتمثل يف اإعدادها خلطة التنمية التا�سعة للفرتة )2010م-2014م( الهادفة اإلى التنمية وتعزيز ا�ستدامتها 
وذلك من خالل تو�سيع القاعدة االقت�سادية وتقلي�س اعتمادها على مورد النفط، وحتقيق التنمية املتوازنة يف مناطق اململكة لتقلي�س درجات التباين بني تلك 
املناطق وا�ستغالل املوارد التي تزخر بها اململكة ب�سكل عام، وتعزيز ال�سراكة االإ�سرتاتيجية بني القطاع العام واخلا�س وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار االأجنبي.5

وقد اأولت خطة التنمية التا�سعة للفرتة )2010م-2014م( اأهمية بارزة يف دعم االقت�ساد املعريف وذلك بتطوير التعليم بكافة مراحله وتو�سيع برامج التدريب 
والتاأهيل املهني والتقني لت�سمل كافة مناطق اململكة، وتخفي�س معدالت البطالة بني القوى العاملة، كما قامت بتح�سني الو�سع املعي�سي للمواطن وتوفري امل�سكن 

املنا�سب له.5

ارتفعت اإيرادات احلكومة ارتفاعًا كبريًا بلغ 34.8% من عام 2009م اإلى عام 2012م كمعدل منو �سنوي مركب، كما ارتفع اإجمايل الناجت املحلي باال�سعار اجلارية 
بن�سبة 18.3% كمعدل منو �سنوي مركب خالل الفرتة من 2009م الى 2012م. وقد تبنت احلكومة �سيا�سة تهدف اإلى تقلي�س الدين العام بحيث اأ�سبحت ن�سبة 

الدين العام اإلى الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2012م بلغت 3.7% مقارنًة  بـ 14.0% عام 2009م.4

4  التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
5  خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�ساد والتخطيط
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جدول رقم )6( اأهم املوؤ�سرات القت�سادية واملالية لالقت�ساد ال�سعودي
2012م2011م2010م2009م املوؤ�سر

26.6627.5628.3729.20 تقديرات عدد ال�سكان )باملليون ن�سمة(

1609.101975.502510.702666.40 اإجمايل الناجت املحلي باالأ�سعار اجلارية )مليار ريال(

993.301067.101158.501217.90 اإجمايل الناجت املحلي باالأ�سعار الثابتة )مليار ريال(

4.103.803.702.90 معدل الت�سخم )اأ�سعار امل�ستهلك(

1028.901080.401223.601393.80 اإجمايل عر�س النقود ن3 )مليار ريال(

509.80741.601117.801247.40 االإيرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

)873.30()826.70()653.90()596.40( امل�سروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

87.70291.10374.10)86.60( فائ�س / عجز امليزانية العامة )مليار ريال(

14.008.505.403.70 ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي االإجمايل )%(

امل�سدر: التقرير ال�سنوي التا�سع واالربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 خطة التنمية التاسعة2 2   2

متثل خطة التنمية التا�سعة والتي ت�سمل الفرتة )2010م- 2014م( مرحلة جديدة يف م�سرية التخطيط التنموي والتي وازنت بني طموحات اململكة التنموية طويلة 
االأجل، وذلك من خالل تبني خطة التنمية التا�سعة جملة من االأهداف الرئي�سية على م�ستوى االقت�ساد الكلي وهي كاالأتي:

زيادة معدل النمو االقت�سادي. �
مكافحة الت�سخم والعمل على ا�ستقرار االأ�سعار. �
املحافظة على ا�ستقرار �سعر �سرف الريال. �
حتقيق تنمية متوازنة بني جميع مناطق اململكة. �
تنويع هيكل االقت�ساد الوطني. �
زيادة اإ�سهام القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية. �
زيادة معدالت توظيف العمالة الوطنية. �
رفع كفاءة االأ�سواق وخا�سة �سوق االأ�سهم ال�سعودي. �
حت�سني اأو�ساع ميزان املدفوعات. �
رعاية اأو�ساع ميزان املدفوعات. �
تعزيز التكامل االقت�سادي مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�سفة خا�سة، ومع باقي الدول العربية ب�سفة عامة، والدول ال�سديقة. �

يبني اجلدول مقارنة يف املوؤ�سرات االقت�سادية ما بني خطة التنمية الثامنة وخطة التنمية التا�سعة امل�ستهدف حتقيقها

جدول رقم )5( املوؤ�سرات القت�سادية الكلية
 امل�ستهدف من خطة التنمية التا�سعة )2010م- 2014م( )%(خطة التنمية الثامنة )2005م- 2009م( )%(املوؤ�سرات

معدالت النمو

3.55.2الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي

1.2-0.2القطاع النفطي

4.76.3القطاع غرب النفطي

3.54.5ال�سادرات ال�سلعية واخلدمية

17.57.7الواردات ال�سلعية واخلدمية

معدالت الت�سخم والبطالة

3.92.4معدل الت�سخم

9.65.5معدل البطالة

امل�سدر: وزارة االقت�ساد والتخطيط

6  خطة التنمية التاسعة لوزارة االقتصاد والتخطيط
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قطاع البناء والتشييد في المملكة2 2   2   2

تهدف خطة التنمية التا�سعة للفرتة )2010م-2014م( اإلى تبني �سيا�سات ت�سهم ب�سكل فّعال يف ارتقاء قطاع البناء والت�سييد والتو�سع يف قدراته على جميع مناطق 
اململكة، وكان ابرز تلك ال�سيا�سات: 

للفرتة  � التا�سعة  التنمية  خطة  خالل   %7.2 مبقدار  متو�سط  �سنوي  منو  معدل  لتحقيق  اململكة  مناطق  جميع  يف  والت�سييد  البناء  قدرات  حتفيز 
)2010م-2014م(.

تعظيم م�ساهمة القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي حيث ت�ستهدف اخلطة معدل منو �سنوي متو�سط يرتاوح بني 8% اإلى 9% مقارنًة بن�سبة 4.9% خالل  �
ال�سنوات االأربع االأولى من خطة التنمية الثامنة للفرتة )2005م-2009م(.

زيادة معدالت م�ساركة القوى العاملة الوطنية وتدربيها وتاأهيلها يف خمتلف مهن القطاع؛ حيث ترتكز اخلطة اإلى رفع م�ساهمة العمالة الوطنية يف  �
قطاع البناء والت�سييد من 10% خالل خطة التنمية الثامنة اإلى %15.

ت�سجيع املقاولني املحليني املوؤهلني، ودعم �سركات املقاوالت ال�سغرية واملتو�سطة احلجم واال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف اأن�سطة البناء والت�سييد. �
اأدى حت�سن املوؤ�سرات االقت�سادية اإلى ازدهار قطاع البناء والت�سييد يف اململكة، حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي املتو�سط من واردات اململكة ملواد البناء مبقدار 
14.7% خالل ال�سنوات االأربع من خطة التنمية الثامنة وباملقابل جتاوز النمو ال�سنوي املتو�سط ل�سادرات اململكة مبعدل 16.9% ويرجح ال�سبب اإلى اأن اململكة 
متثل الوجهة الرئي�سية للدول املحيطة ودول ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا ل�سادرات مواد البناء االأ�سا�سية وباالأخ�س مادة االإ�سمنت. بلغت الزيادة يف القيمة 
امل�سافة التي حققها اإجمايل الناجت املحلي 58.8 مليار ريال عام 2008م مقارنًة بـ 48.5 مليار ريال عام 2004م، كما حققت قيمة االأ�سول الراأ�سمالية لقطاع 

البناء والت�سييد نحو 154.5 مليار ريال مرتفعة من نحو 74.7 مليار ريال %19.9.

اإن ارتفاع معدالت النمو يف قطاع البناء والت�سييد �سينعك�س على ازدياد الطلب على مواد البناء ومنها االإ�سمنت.

 المشاريع التنموية في المملكة 2 2   2   2

دت لها ميزانية  التا�سعة والتي ر�سُ التنمية  ال�سيا�سة االقت�سادية املو�سوعة يف خطة  ال�سعودية نه�سة عمرانية وا�سعة وذلك انطالقًا من  العريية  ت�سهد اململكة 
اإجمالية بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث يلعب قطاع االإ�سمنت دورًا ايجابيًا فيها نظرًا لكرثة الطلب املتزايد على االإ�سمنت. ومن هذه امل�ساريع:

مركز امللك عبداهلل املايل.. 1
جممع تقنية املعلومات واالت�ساالت.. 2
حدائق امللك عبداهلل العاملية.. 3
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.. 4
مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة.. 5
املدن االقت�سادية ومنها:. 6

مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية. �
مدينة جازان االقت�سادية. �
مدينة االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�سادية. �
مدينة املعرفة االقت�سادية. �
مدينة امللك عبداهلل الريا�سية. �

م�سروع مطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد.. 7

7 خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�ساد والتخطيط
8  البوابة الوطنية للتعامالت االلكرتونية
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جدول رقم )7( توزيع الأهداف املحددة للوحدات ال�سكنية والأرا�سي ح�سب املناطق الإدارية خطة التنمية التا�سعة )2010م-2014م(

اإجمايل الوحدات ال�سكنية املنطقة الدارية
)األف وحدة(

الأرا�سي ال�سكنية )مليون الن�سبة )%(
مرت مربع(

الن�سبة )%(

22523.686323.68الريا�س

454.7412.64.74الق�سيم

120.512.6833.712.67ال�سرقية

636.6317.66.62ع�سري

32.53.429.13.42تبوك

252.6372.63حائل

16.51.744.61.73احلدود ال�سمالية

42.54.4711.94.47جازان

24.52.5872.63جنران

18.51.955.11.92اجلوف

املناطق امل�ستهدفة

25326.637126.69مكة املكرمة

65.56.8918.36.88املدينة املنورة

18.51.955.11.92الباحة

33735.4794.435.49اإجمايل املناطق امل�ستهدفة

950100.00266100.00الإجمايل الكلي

امل�سدر: وزارة االإقت�ساد والتخطيط

 ي�ساف اإلى االإجمايل )50( األف وحدة ت�سيدها اجلهات احلكومية ملن�سوبيها حتتاج اأرا�سي �سكنية بنحو 14 مليون مرت مربع.

اإذ ت�ستحوذ منطقة مكة املكرمة ما يعادل ربع  ت�ستاأثر املناطق امل�ستهدفة 35.47% و 35.49% من اإجمايل الوحدات ال�سكنية واالأرا�سي ال�سكنية على التوايل، 
اإجمايل الوحدات ال�سكنية واالأرا�سي ال�سكنية.

قطاع اإلسكان في المملكة 2 2   2   2

احتل قطاع االإ�شكان اهتمامًا بالغًا يف اململكة، حيث قامت احلكومة بجهود حثيثة متثلت باإن�شاء وزارة االإ�شكان لتكون اجلهة املناط اإليها اعتماد اال�شرتاتيجيات 
االإ�سكانية ال�ساملة وحتديثها وتطويرها لتتوائم مع متطلبات احلاجة االإ�سكانية للمواطنني كما ت�سعى اإلى زيادة املعرو�س من االأرا�سي ال�سكنية، لتقلي�س الفجوة 

ما بني العر�س والطلب. باالإ�سافة اإلى الرتكيز على رفع معدل ملكية املواطن للم�سكن وتنويع اأ�ساليب التمويل �سواًء من القطاع العام واخلا�س.

ترتب على االرتفاع الكبري يف الطلب على امل�سكن تعزيز دور وزارة االإ�سكان و�سندوق التنمية العقاري وذلك ب�سدور حزمة من االأوامر امللكية اأُ�سدرت يف تاريخ 
يف 2011/03/18م كان من بينها:

تويل وزارة االإ�سكان بناء 500 األف وحدة �سكنية يف جميع مناطق اململكة وقد ُخ�س�س لها مبلغ 250 مليار ريال �سعودي. �
رفع احلد االأق�سى من للقر�س العقاري من 300 األف ريال �سعودي اإلى 500 األف ريال �سعودي.  �

كما ت�ستهدف خطة التنمية التا�سعة اإلى توفري مليون وحدة �سكنية ملواكبة 80% من حجم الطلب املتوقع بحيث يقوم كاًل من:9

�سندوق التنمية العقاري بتمويل بناء 109 األف وحدة �سكنية من خالل تقدمي نحو 90 األف قر�س يف خمتلف مناطق اململكة. �
تقوم عدد من اجلهات احلكومية ببناء ما يقارب 50 األف وحدة �سكنية ملن�سوبيها.  �

9  خطة التنمية التا�سعة لوزارة االقت�ساد والتخطيط
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يقوم القطاع اخلا�س بتمويل وببناء 775 األف وحدة �سكنية يف خمتلف مناطق اململكة وقد مت اإقرار اأنظمة الرهن والتمويل العقاري من جمل�س الوزراء  �
والتي �سوف ت�سهم يف توفري قنوات متويلية اإ�سافية للمواطن لتمكينه من متلك �سكن وتعزيز دور القطاع امل�سريف وال�سركات يف تلبية احتياجات ال�سوق 

العقاري وال�سكني.
ارتفاع معدالت النمو يف قطاع االإ�سكان والزخم الكبري يف امل�ساريع االإ�سكانية نتيجة الدعم احلكومي وتعزيز دور القطاع اخلا�س من خالل اإقرار نظام الرهن 

العقاري الذي �سوف ي�ساهم ب�سكل كبري يف دفع عجلة البناء والتعمري يف اململكة.

 لمحة على قطاع اإلسمنت في المملكة 2 2   2

يحظى قطاع االإ�سمنت يف اململكة بدعم حكومي يربز يف الوقود املدعوم من خالل �سركة اأرامكو ال�سعودية باالإ�سافة اإلى توفر املواد اخلام كاحلجر اجلريي الذي 
يعطي �سركات االإ�سمنت ميزة تناف�سية من حيث التكلفة مقارنة مع املنتجني االإقليميني. ويتواجد حاليا 14 �سركة عاملة ُتقدر القدرة االإنتاجية لها بحوايل 58.73 

مليون طن �سنويًا خالل عام 2012م.

 استهالك اإلسمنت في المملكة  2   2   2

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

20022003200420052006200720082009201020112012ال�سنة

21.022.624.125.424.827.130.336.741.247.953.4اال�ستهالك )مليون طن(

12%16%12%21%12%9%-2%5%7%8%-النمو يف اال�ستهالك

امل�سدر: هولتك 

�سهد قطاع االإ�سمنت  يف اململكة منذ عام 2007م منوًا له مت�ساعدًا ب�سبب ازدياد وترية م�ساريع البنى التحتية واالإ�سكان والتي �ساهمت ب�سكل ملحوظ يف الطلب 
الكبري على االإ�سمنت، حيث حقق القطاع اأعلى معدل منو بلغ ن�سبته 21% يف عام 2009م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م. كما بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب 

ال�ستهالك االإ�سمنت من عام 2007م اإلى عام 2012م %15.

تتمثل حمركات النمو التي تدعم قطاع االإ�سمنت باالأتي:

البناء والت�سييد  �
يعترب البناء والت�سييد من اأكرب حمركات النمو على طلب االإ�سمنت، اإذ ت�ستاأثر بـ 90% من اإجمايل ا�ستهالك االإ�سمنت. اجلدير بالذكر اأن 60% من اأ�سل 90% ترتكز 

على �سريحة االإ�سكان املنزيل والن�سبة املتبقية التي تتمثل بن�سبة 30% ترتكز على �سريحة البناء التجاري.

البنية التحتية �
تعترب البنية التحتية االأ�سغر من حيث ا�ستهالك االإ�سمنت اإذ ت�ستاأثر بـ 10% من اإجمايل ا�ستهالك االإ�سمنت، ولكنها تعمل على حتفيز النمو يف قطاع االإ�سمنت. 

ويندرج حتت البنية التحتية: التطوير احل�سري يف مناطق اململكة، ور�سف الطرق، وحمطات توليد الكهرباء، وم�سانع معاجلة املياه وال�سرف ال�سحي.

 توقعات الطلب المستقبلية 2   2   2

بناًء على توقعات م�ستقبلية لقطاع االإ�سمنت يف اململكة �ستبلغ ن�سبة منو الطلب على االإ�سمنت 4% كمعدل منو �سنوي مركب وذلك خالل الفرتة من 2014م اإلى 
2019م، حيث يعترب قطاع االإ�سكان هو املحرك الداعم لنمو الطلب على االإ�سمنت ملا ي�سهده القطاع من دعم حكومي يربز يف االإعالن عن بناء 500.000 وحدة 

�سكنية يف مار�س 2011م.

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

201420152016201720182019ال�سنة

64.069.872.274.175.977.9توقع الطلب )مليون طن(

3%2%3%3%9%-النمو يف الطلب

امل�سدر: هولتك 

10  تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
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 إنتاج اإلسمنت في المملكة22 2   2   2

يبلغ عدد �سركات االإ�سمنت املتواجدة حاليًا 14 �سركة عاملة تقوم باإنتاج فعلي لالإ�سمنت ُيقدر بـ 53.96 مليون طن اإ�سمنت وقدرة اإنتاجية لالإ�سمنت تبلغ 58.73 
مليون طن اإ�سمنت كما يف عام 2012م، وتبلغ متو�سط ن�سبة ا�ستخدام الطاقة االإنتاجية ل�سركات القطاع 92% يف عام 2012م.

جدول رقم)10( اإنتاج �سركات الإ�سمنت يف اململكة لعام 2012م 

الإنتاج الفعلي املنطقةال�سركة
)مليون طن(

القدرة الإنتاجية 
)مليون طن(

ا�ستخدام القدرة 
الإنتاجية )%(

نوع املنتجات

البورتالندي العادي واملقاوم لالمالح6.356.32100الو�سطىاإ�سمنت اليمامة

البورتالندي العادي وعايل املقاومة لالمالح8.718.67100ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سعودية

البورتالندي العادي واملقاوم لالأمالح3.373.16107ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سرقية

البورتالندي العادي، البورتالندي املقاوم، اإ�سمنت 4.184.2199الو�سطىاإ�سمنت الق�سيم
الت�سطيب، والبوزالين

البورتالندي العادي، املقاوم، البوزالين5.958.3371الغربيةاإ�سمنت ينبع

البورتالندي العادي، البورتالندي املقاوم، البوزالين4.224.5094الغربيةاإ�سمنت العربية

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم7.287.8992اجلنوبيةاإ�سمنت اجلنوبية

البورتالندي العادي واملقاوم والبوزالين1.601.40114الغربيةاإ�سمنت تبوك

االأبي�س، البورتالندي العادي، واملقاوم3.793.8299الو�سطىاإ�سمنت الريا�س

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم2.513.1380اجلنوبيةاإ�سمنت جنران

البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم1.801.60112الو�سطىاإ�سمنت املدينة

البورتالندي العادي واملقاوم لالأمالح1.072.0054ال�سماليةاإ�سمنت ال�سمالية

البورتالندي العادي واملقاوم للكربيتات1.531.7488ال�سماليةاإ�سمنت اجلوف

البورتالندي العادي والبورتالندي البوزالين1.621.9683الغربيةاإ�سمنت ال�سفوة

-53.9658.7392املجموع

امل�سدر: هولتك 

 تكلفة انتاج اإلسمنت في المملكة العربية السعودية22 2   2   2

يو�سح اجلدول اإدناه تكلفة انتاج طن االإ�سمنت البورتالندي لكبار منتجني االإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية.

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

قيمة تكلفة النتاج ) ريال �سعودي لكل طن (ال�سركة

117�سركة اإ�سمنت اليمامة

118�سركة اإ�سمنت ال�سعودية

118�سركة اإ�سمنت املنطقة ال�سرقية

108�سركة اإ�سمنت الق�سيم

137�سركة اإ�سمنت ينبع

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

165�سركة االإ�سمنت العربية

128�سركة اإ�سمنت املنطقة اجلنوبية – جيزان 

128�سركة اإ�سمنت املنطقة اجلنوبية – بي�سة 

134�سركة اإ�سمنت املنطقة اجلنوبية – تهامة 

129�سركة اإ�سمنت تبوك 

117�سركة اإ�سمنت الريا�س

128�سركة اإ�سمنت جنران

117�سركة اإ�سمنت املدينة 

129�سركة اإ�سمنت املنطقة ال�سمالية

129�سركة اإ�سمنت اجلوف 

108�سركة اإ�سمنت حائل

125�سركة اإ�سمنت ال�سفوة 

امل�سدر: هولتك 

الحصة السوقية لشركات اإلسمنت في المملكة22 2   2   2

ال�سركات  االإ�سمنت مقارنًة ببقية  الن�سيب االأكرب بن�سبة 16.1% و13.5% عالتوايل من حجم �سوق  واإ�سمنت اجلنوبية على  ال�سعودية  اإ�سمنت  ت�ستحوذ �سركتا 
العاملة يف نف�س القطاع كما يف عام 2012م.

جدول رقم )12( احل�سة ال�سوقية ل�سركات الإ�سمنت عام 2012م

الن�سبة )%(املنطقةال�سركة

16.1ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سعودية

13.5اجلنوبيةاإ�سمنت اجلنوبية

11.8الو�سطىاإ�سمنت اليمامة

11.0الغربيةاإ�سمنت ينبع

7.8الغربيةاإ�سمنت العربية

7.7الو�سطىاإ�سمنت الق�سيم

7.0الو�سطىاإ�سمنت الريا�س

6.2ال�سرقيةاإ�سمنت ال�سرقية

4.6اجلنوبيةاإ�سمنت جنران

3.3الو�سطىاإ�سمنت املدينة

3.0ال�سماليةاإ�سمنت تبوك

12 تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
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الن�سبة )%(املنطقةال�سركة

3.0الغربيةاإ�سمنت ال�سفوة

2.8ال�سماليةاإ�سمنت اجلوف

2.0ال�سماليةاإ�سمنت ال�سمالية

100املجموع

امل�سدر: هولتك 

 أسعار اإلسمنت التاريخية22 2   2

اإن زيادة الطلب على االإ�سمنت اأثناء فرتة االزدهار االقت�سادي ال�سابقة، والتي بداأت يف نهاية عام 2005م، اأدت اإلى عدم التوازن بني العر�س والطلب والذي ت�سبب 
بارتفاع ا�سعار االإ�سمنت يف ال�سنوات التالية.

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

�سعر الطن الواحد )بالريال( ال�سنة

210 2001

210 2002

210 2003

210 2004

220 2005

230 2006

240 2007

242 2008

225 2009

217 2010

231 2011

240 2012

240 2013

امل�سدر: هولتك

 خصائص الصناعة 22 2   2

مزيج المنتج  2   2   2

يعترب االإ�سمنت البورتالندي العادي )OPC( من اأكرث اأنواع االإ�سمنت �سيوعًا يف مناطق اململكة اإذ تبلغ ن�سبة ا�ستخدامه 75% مقارنة بن�سبة 15% لالإ�سمنت املقاوم 
البورتالندي  لالإ�سمنت  و%10  الكربيتات،  الرتبة معر�سة ملخاطر  ونوعية  االأ�سا�سات عميقة  الأن  نظرا  ال�ساحلية؛  املناطق  ي�ستخدم يف  الذي   )SRC( لالأمالح

البوزالين )PPC( والذي يتواجد يف املنطقة الغربية.

تختلف هذه الن�سب يف املنطقة الغربية عن بقية مناطق اململكة اإذ اأن ن�سبة االإ�سمنت البورتالندي العادي تبلغ 60% واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين تبلغ 25% مع 
بقاء ن�سبة االإ�سمنت املقاوم لالأمالح ثابتة.

13  تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
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جدول رقم )14( توزيع ا�ستهالك اأنواع الإ�سمنت يف اململكة عام 2012م

بقية مناطق اململكة )%(املنطقة الغربية )%(املنطقة

6075االإ�سمنت البورتالندي العادي

1515االإ�سمنت املقاوم لالأمالح

2510االإ�سمنت البورتالندي البوزالين

امل�سدر: هولتك 

التغليف 2   2   2

تبلغ ن�سبة االإ�سمنت ال�سائب يف اململكة 65% مقابل 35% لالإ�سمنت املعباأ، ولكن تتباين هذه الن�سب يف املنطقة الغربية اإذ ي�ستاأثر االإ�سمنت ال�سائب ما ن�سبته %75 
مقابل 25% لالإ�سمنت املعباأ ويعزى ال�سبب للم�ساريع ال�سخمة التي ُتنفذ يف املنطقة الغربية، مثل تو�سعة مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومدينة امللك عبداهلل 

االقت�سادية.

التوزيع والدعم اللوجستي 2   2   2

ُي�سنف املوزعون اإلى: موزعني كبار)كاملوزع را�سد الرا�سد( وموزعني �سغار)كاأ�سحاب ال�ساحنات(، حيث يتم نقل االإ�سمنت من امل�سنع اإلى امل�ستهلك النهائي اأو 
العميل. اأما عمالء اخلر�سانة اجلاهزة فيتم نقل االإ�سمنت من امل�سنع بوا�سطة و�سائل النقل اخلا�سة بهم اإلى مواقعهم.

يتم توزيع االإ�سمنت عن طريق البيع املبا�سر اأو عن طريق املوزعني، حيث تبلغ ن�سبة البيع املبا�سر يف املنطقة الغربية 55% مقابل 45% عن طريق املوزعني، اأما على 
م�ستوى بقية مناطق اململكة تبلغ ن�سبة البيع املبا�سر 45% مقابل 55% عن طريق املوزعني. 

 تقسيم احتياجات اإلسمنت 22 2   2

يبني اجلدول التايل تق�سيم احتياجات االإ�سمنت يف اململكة ب�سكل عام واملنطقة الغربية امل�ستهدفة ب�سكل خا�س. 

جدول رقم )15( احتياجات الإ�سمنت

بقية مناطق اململكة )%(املنطقة الغربية )%(ال�سنف

6555اخلر�سانة اجلاهزة

55ال�سفائح االإ�سمنتية

55الطابوق

2535االأكيا�س

امل�سدر: هولتك 

 تكاليف إنتاج اإلسمنت  2   2

ترتواح تكلفة االإنتاج لطن االإ�سمنت الواحد ما بني 108 ريال �سعودي اإلى 165 ريال �سعودي.

 أسعار اإلسمنت وقيود التصدير 2   2

لقد قامت وزارة التجارة وال�سناعة يف عام 2012م بتثبيت اأ�سعار االإ�سمنت ملنع التالعب يف االأ�سواق ال�سوداء ولتحفيز النمو يف قطاع الت�سييد والبناء. اإذ بلغ �سعر 
االإ�سمنت البورتالندي العادي واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين 240 ريال / طن، وبلغ �سعر االإ�سمنت املقاوم لالأمالح 260 ريال / طن.14 وجتدر االإ�سارة باأن 

اأ�سعار بيع االإ�سمنت موحدة �سواءًا كان �سائب اأو معباأ.

وجتدر االإ�سارة ب�سدور التوجيهات ال�سامية من خادم احلرمني ال�سريفني ملعاجلة الطلب املتزايد على االإ�سمنت وتاأمينه لل�سوق ملواكبة النه�سة العمرانية التي 
ت�سهدها اململكة وذلك عن طريق اإلزام م�سانع االإ�سمنت با�سترياد 10مليون طن اإ�سافية لتغطية احتياجات ال�سوق باالإ�سافة اإلى ما تنتجه حاليًا من االإ�سمنت، 

واإن�ساء ثالث اإلى اأربع  م�سانع اإ�سمنت جديدة بطاقة اإنتاجية 12مليون طن �سنويًا.15

14  تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
15  جريدة الريا�س عدد 16368
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 األسواق المستهدفة22  2   2

ت�ستهدف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى كاًل من مكة املكرمة واملدينة املنورة والباحة نظرا لزيادة معدالت الطلب على االإ�سمنت التي ت�سهدها تلك املناطق وقربها من 
امل�سنع الذي يجعل ال�سركة حتظى مبيزة تناف�سية مقارنة ب�سركات االإ�سمنت االأخرى. حيث تخطط �سركة  اإ�سمنت اأم القرى ببيع ما ن�سبته 70% من اإجمايل اإنتاج 

ال�سركة من االإ�سمنت يف مكة املكرمة، باال�سافة اإلى 20% و10% لكل من املدينة املنورة والباحة على التوايل.

استهالك اإلسمنت في األسواق المستهدفة 2    2   2

يرتكز ا�ستهالك االإ�سمنت يف املناطق امل�ستهدفة ل�سركة  اإ�سمنت اأم القرى على منطقة مكة املكرمة، حيث ت�ستحوذ على 23% من ن�سبة ا�ستهالك االإ�سمنت يف 
اململكة يف عام 2012م ملا ت�سهده املنطقة من حركة عمرانية �سخمة تتمثل يف تو�سعة احلرم املكي واملدين. وتقل ن�سبة ا�ستهالك االإ�سمنت يف كل من املدينة املنورة 

والباحة بن�سبة 8.8% و2.4% عالتوايل.

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

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

12.28923مكة املكرمة

4.7128.8املدينة املنورة

1.2812.4الباحة

18.28234.2اإجمايل 

امل�سدر: هولتك 

مالحظة: ن�سب اال�ستهالك احت�سبت بناًء على اإجمايل ا�ستهالك االإ�سمنت يف اململكة

التنافسية في األسواق المستهدفة  2    2   2

ترتكز التناف�سية بني �سركات االإ�سمنت على عاملني اأ�سا�سني، االأول: تكلفة االإنتاج والثاين: تكلفة النقل من امل�سنع اإلى االأ�سواق امل�ستهدفة، حيث اأن اأبرز املناف�سني 
يف املنطفة الغربية هما �سركة اإ�سمنت ال�سفوة واإ�سمنت العربية، عالوة على ذلك فاإن ال�سركة �سوف تواجه مناف�سة من �سركة اإ�سمنت ينبع يف املدينة املنورة 

و�سركة اإ�سمنت اجلنوبية يف الباحة.

 الخالصة 22   2

ظل �سوق االإ�سمنت ال�سعودي ي�سهد منوًا مطردًا نظرًا لتزايد م�ساريع البنى التحتية واالإ�سكان وغريها من االأن�سطة االقت�سادية املحركة ال�ستهالك االإ�سمنت. 
يخ�سع �سوق االإ�سمنت ال�سعودي اإلى ارتفاع وترية الطلب ب�سكل يفوق وترية ارتفاع العر�س، وتعمل احلكومة على معاجلة الطلب املتزايد على االإ�سمنت وتاأمينه 
لل�سوق ملواكبة النه�سة العمرانية التي ت�سهدها اململكة وذلك عن طريق اإلزام م�سانع االإ�سمنت با�سترياد 10 مليون طن اإ�سافية لتغطية احتياجات ال�سوق باالإ�سافة 

اإلى ما تنتجه حاليا من االإ�سمنت، واإن�ساء ثالث اإلى اأربع م�سانع اإ�سمنت جديدة بطاقة اإنتاجية ت�سل الى 12 مليون طن �سنويا.

16 تقرير درا�سة ال�سوق )هولتك(
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الشركة. 4

 نبذة عن الشركة 2   2

تاأ�س�ست �سركة اإ�سمنت اأم القرى يف اململكة العربية ال�سعودية ومقرها الرئي�سي مدينة الريا�س حي ال�سلمانية، �سارع التحلية �س.ب 10182 الرمز الربيدي 11433، 
ك�سركة م�ساهمه �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )214/ق( وتاريخ 1434/08/25هـ املوافق)2013/07/04م(، وال�سجل التجاري رقم 1010382514 وتاريخ 
1434/08/28هـ املوافق )2013/07/07م(. ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج االإ�شمنت البورتالندي باأنواعه مبوجب رخ�شة حمجر مواد خام رقم )ق/2( وتاريخ 
1433/01/01هـ ال�ستغالل خام احلجر اجلريي، واإنتاج االإ�سمنت االأبي�س مبوجب رخ�سة حمجر مواد خام رقم )ق/1( وتاريخ 1433/01/01هـ ال�ستغالل خام 
احلجر اجلريي، وال�سادرتان من وزارة البرتول والرثوة املعدنية. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي 
مدفوعة نقدًا بالكامل، مق�سم اإلى )27.500.000( �سبعة وع�سرين مليون وخم�سمائة الف �سهمًا عاديًا مت�ساوية القيمة، قيمة ال�سهم االإ�سمية )10( ع�سرة رياالت 

�سعودية لل�سهم الواحد.

ال�سركة حديثة التاأ�سي�س وتعمل حاليًا على بناء م�سنع متكامل بهدف اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي وبطاقة اإنتاجية ت�سل الى 1.98 مليون طن �سنويًا من الكلنكر 
)على اأ�سا�س 330 يوم عمل( حيث �سينتج امل�سنع 6.000 طن من الكلنكر يوميًا. و�سينتج امل�سنع 2.22 مليون طن �سنويًا من االإ�سمنت )على اأ�سا�س 330 يوم 
عمل( حيث �سينتج امل�سنع 6.735 طن من االإ�سمنت يوميًا. �سيقوم امل�سنع باإنتاج نوعني من االإ�سمنت البورتالندي هما: االإ�سمنت البورتالندي العادي ون�سبته 

من االإنتاج 75% واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من االإنتاج %25. 

من املتوقع االإنتهاء من امل�سنع وبدء االإنتاج التجاري يف الربع االول من عام 2016م، كما �ستقوم ال�سركة باإنهاء درا�سة اجلدوى االقت�سادية الالزمة يف الربع 
الثالث من عام 2015م وذلك ال�ستغالل رخ�سة االإ�سمنت االأبي�س. يقع م�سنع  اإ�سمنت اأم القرى يف حرة ح�سن )2( بالقرب من قرية ر�سوان مبحافظة الطائف 

التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.

وطبقا لعقد تاأ�شي�ض ال�شركة ونظامها االأ�شا�شي ووفقًا ملا ن�شت عليه �شروط منح الرخ�شة من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية، فقد وافقت اجلمعية العامة غری 
العادية لل�سركة يف 1435/4/25هـ )املوافق2014/2/25م( على رفع راأ�س مال ال�سركة مببلغ )275.000.000( مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال والذي ميثل 
50% من راأ�س املال )بعد االكتتاب( من خالل طرح اأ�سهم زيادة راأ�س املال لالكتتاب العام لي�سبح اإجمايل راأ�س املال بعد االكتتاب )550.000.000( خم�سمائة 
وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سمًا الى )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون �سهمًا عاديًا بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد. 

وقد تنازل امل�ساهمون املوؤ�س�سون عن حق االأولوية يف االكتتاب.

 أبرز التطورات  2   2

جدول رقم )17( اأبرز التطورات 

احلدثالتاريخ

الفوز برخ�سة انتاج االإ�سمنت االبي�س مبوجب ترخي�س رقم )ق/1( ورخ�سة انتاج االإ�سمنت البورتالندي مبوجب ترخي�س رقم 2011/11/27م
)ق/2( ل�سالح �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه

توقيع عقد �سركة هولتك بغر�س عمل الدرا�سة اجليولوجيه للمحجر 2012/04/02م

توقيع عقد االإ�ست�ساري )AustroPlan( لالإ�سراف على امل�سنع 2013/03/05م

توقيع عقد املقاول - �سركة �سينوما2013/03/15م

بدء �سريان العقد )تنفيذ امل�سنع( مع املقاول - �سركة �سينوما2013/05/13م

توثيق عقد تاأ�سي�س ال�سركة لدى كاتب العدل بوزراة التجارة وال�سناعة2013/05/25م

انعقاد اجلمعيه التاأ�سي�سية لل�سركة2013/06/10م

تاأ�سي�س ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مغلقة2013/07/04م

انعقاد اجلمعية العامة الغري عادية التي وافقت على زيادة راأ�س مال ال�سركة2014/02/25م

امل�سدر: ال�سركة

 مت منح الرخ�ستني ل�سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه التي قامت بتقدمي املزايدة. مت تاأ�سي�س �سركة  اإ�سمنت اأم القرى  بعد منح الرخ�ستني، وعلى ذلك �ستقوم وزارة البرتول والرثوة املعدنية بنقل ملكية 
الرخ�شتني بناًء على �شروط واحكام رخ�شة املحجر ل�شالح �شركة  اإ�شمنت اأم القرى بعد طرح اأ�شهم ال�شركة لالكتتاب العام، مع العلم انه ال توجد هناك مدة حمددة لنقل الرخ�شة اإلى ال�شركة .
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 أغراض الشركة 2   2

متثل االأغرا�س التالية اأغرا�س ال�سركة ح�سب ما ن�س ال�سجل التجاري:

اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي باأنواعه. �
اإنتاج االإ�سمنت االبي�س . �
اإدارة وت�سغيل م�سانع االإ�سمنت البورتالندي واالإ�سمنت االأبي�س.  �
مقاوالت عامة للمباين واأعمال الرتكيب وان�ساء االأعمال امليكانيكية والكهربائية. �

ومن هذه االأغرا�س املذكورة اأعاله، بداأت ال�سركة يف بناء م�سنع االإ�سمنت البورتالندي.

رؤية الشركة  2   2   2

اأن تكون اخليار املف�سل للعمالء، وامل�ستثمرين، واملوظفني.

رسالة الشركة 2   2   2

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

استراتيجية الشركة 2   2   2

مت بناء ا�سرتاتيجية �سركة  اإ�سمنت اأم القرى ا�ستنادًا على اخل�سائ�س املميزة لها باإيجاد ميزة تناف�سية يف جميع قطاعات ال�سركة الرئي�سية وذلك خللق قيمة 
م�ستدامة من خالل تبني االإ�سرتاتيجيات التالية:

ال�سالمة والبيئة واملوارد الب�سرية وتقنية املعلومات: 

االلتزام باأعلى معايري ال�سالمة واملحافظة على البيئة. -
تطوير املوارد الب�سرية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية. -
التطوير امل�ستمر لتقنية املعلومات واملعدات واالأنظمة. -
خلق بيئة عملية بثقافة �سناعية ذات احرتافية وانتاجية عالية. -

الت�سغيل :

نظام مراقبة وحتكم عايل امل�ستوى للمحافظة على جودة العمل واملنتج با�ستمرار وثباتية. -
انتاجية عالية خلطوط االنتاج. -
جاهزية عالية خلطوط االنتاج باأنظمة �شيانة متطورة. -

العمالء:

تلبية م�ستمرة وم�ستقرة الحتياج العمالء. -
جودة منتج عالية وثابتة. -
�سرعة عالية يف اخلدمة. -
اأ�سعار تناف�سية. -

�ستقوم ال�سركة ببيع منتجاتها الى العمالء واملوزعني من حمطة التعبئة املتواجدة يف م�سنع ال�سركة. وتعتمد ن�سبة االإ�سمنت ال�سائب واملعباأ على متطلبات وحاجة 
ال�سوق. علما باأن ال�سركة �ستقوم بعمل درا�سة ت�سويقية مف�سلة يف املرحلة التي ت�سبق الت�سغيل واالإنتاج التجاري.

العائد املايل:

تعظيم العائد من املبيعات. -
تقليل تكاليف االإنتاج. -
تعظيم اال�ستفادة من االأ�سول. -

اإن تبني هذه ال�سرتاتيجيات يخلق قيم م�سافة تتمثل يف:

منظومة م�ستدمية وذات �سورة م�سرقة. -
منظومة انتاجية ذات ربحية عالية. -
منظومة را�سخة لديها القدرة على النمو والتطور ال�سريع. -
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 كبار المساهمين 2   2

جدول رقم )18( امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون ن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة ب�سكل مبا�سر

بعد الطرحقبل الطرحا�سم امل�ساهم

ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم 

5.135.00018.675.135.0009.34�سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

2.514.7039.142.514.7034.57�سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه

2.085.0007.582.085.0003.79حمد بن اإبراهيم بن حمد العبد اللطيف

1.500.0005.451.500.0002.73�سركة املدى االأول القاب�سة

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: الن�سب مقربة

 مصنع اإلسمنت البورتالندي 2   2

 وصف المصنع 2   2   2

تعمل ال�سركة حاليًا على بناء م�سنع متكامل بهدف اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي وبطاقة انتاجية ت�سل الى 1.98 مليون طن �سنويًا من الكلنكر )على اأ�سا�س 330 
يوم عمل( حيث �سينتج امل�سنع 6.000 طن من الكلنكر يوميًا. و�سينتج امل�سنع 2.22 مليون طن �سنويًا من االإ�سمنت )على اأ�سا�س 330 يوم عمل( حيث �سينتج 
امل�سنع 6.735 طن من االإ�سمنت يوميًا. �سيقوم امل�سنع باإنتاج نوعني من االإ�سمنت البورتالندي هما: االإ�سمنت البورتالندي العادي و ن�سبته من االإنتاج %75 

واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين ون�سبته من االإنتاج %25. 

اأعمال  من   %30 وحوايل  التف�سيلية،  الهند�سية  الت�ساميم  من   %50 وحوايل  للم�سنع،  االأ�سا�سية  الهند�سية  الت�ساميم  من  العاملية  �سينوما  �سركة  انتهت  وقد 
اأعمال بناء معدات امل�سنع يف ال�سني ومت توريد �سحنتني من املواد اخلا�سة مبن�ساءات امل�سنع، حيث مت توريد  االأ�سا�سات العميقة يف املوقع. كما مت البدء يف 

2.500 طن من ال�سفائح احلديدية والتي �سيتم ت�سكيلها يف املوقع. 

ومن املتوقع االإنتهاء من امل�سنع وبدء االإنتاج التجاري يف الربع االأول من عام 2016م، كما �ستقوم ال�سركة باإكمال درا�سة اجلدوى االقت�سادية الالزمة يف الربع 
الثالث من عام 2015م من اأجل ا�ستغالل رخ�سة االإ�سمنت االأبي�س واإنتاجه التجاري. يقع م�سنع  اإ�سمنت اأم القرى يف حرة ح�سن )2( بالقرب من قرية ر�سوان 

مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة.

 مساحة الشروع 2   2   2

�سيقام امل�سنع يف حرة ح�سن )2( والتي ُتقدر م�ساحتها بـ 24.5 كم مربع حيث �سوف ُت�ستغل امل�ساحة الإنتاج االإ�سمنت البورتالندي )االإ�سمنت البورتالندي العادي 
واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين(.

 التكاليف االستثمارية للمصنع 2   2   2

تتمثل عنا�سر التكلفة اال�ستثمارية للم�سنع يف كافة بنود التكلفة منذ حلظة منح رخ�ستي اإ�ستغالل املواد اخلام وحتى بدء الت�سغيل التجاري. ومن ثم فاإن التكلفة 
اال�ستثمارية للم�سنع تت�سمن تكلفة اأ�سوله الثابتة )اآالت ومعدات ومرافق– حمطة الكهرباء .. الخ(. كما تت�سمن م�ساريف االإكتتاب، هذا اإ�سافة اإلى احتياجات 

امل�سنع من راأ�س املال العامل االبتدائي الالزم لدورة الت�سغيل االأولى باالإ�سافة اإلى م�ساريف ماقبل التاأ�سي�س.

وتعترب بنود االآالت واملعدات واملباين واالإن�ساءات املدنية العن�سر الرئي�سي لعنا�سر التكلفة اال�ستثمارية يف �سناعة االإ�سمنت، اإذ اأن االإ�سمنت يعترب من ال�سناعات 
التي تتطلب م�ساريف راأ�سمالية عالية نظرًا لتنوع وتخ�س�س االآالت واملعدات امل�ستخدمة يف هذه ال�سناعة وجميعها من االآالت واملعدات الثقيلة. كما اأن االإن�ساءات 

واالأعمال املدنية املرتبطة بهذه ال�سناعة ذات طبيعة خا�سة تتطلب قواعد خر�سانية ثقيلة تتنا�سب مع طبيعة االآالت واملعدات امل�ستخدمة يف هذه ال�سناعة.
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 تقدير عناصر التكلفة االستثمارية للمصنع 2   2   2

تقدر تكلفة امل�سنع اال�ستثمارية  مببلغ 1.289.067.058 ريال �سعودي ت�ستخدم بال�سكل التايل:

جدول رقم )19( عنا�سر التكلفة ال�ستثمارية

عنا�سر التكلفة ال�ستثمارية الراأ�سمالية للم�سنع )ريال �سعودي(

803.062.500عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما العاملية

42.525.000معدات التعدين املتحركة

152.510.068حمطة توليد الكهرباء

75.000.000ال�سكن واملرافق االجتماعية

23.486.000مقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع

11.785.600الرقابة واال�سراف على موقع امل�سنع

25.205.660بناء اأ�سا�سات عميقة

78.002.245احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل

12.000.000م�ساريف االكتتاب

56.400.000اعباء متويلية

9.089.985اأخرى

1.289.067.058املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي جدول يو�سح م�سادر التمويل التكلفة اال�ستثمارية للم�سنع: 

جدول رقم )20( م�سادر التمويل ال�ستثمارية الراأ�سمالية

م�سادر متويل ال�ستثمارية للم�سنع )ريال �سعودي(

275.000.000راأ�س املال احلايل

275.000.000متح�سالت االكتتاب 

678.000.000متويل مقدم من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

61.067.058متويل م�سريف 

1.289.067.058املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 التكاليف المرحلية للمصنع 2   2

 العقد مع شركة سينوما العالمية  2   2   2

وقعت ال�سركة بتاريخ 2013/03/15م عقدًا مع �سركة �سينوما العاملية وذلك الإن�ساء م�سنع اإ�سمنت اأم القرى على اأ�سا�س ت�سليم مفتاح يف حرة ح�سن رقم )2( يف 
قرية ر�سوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة. وقد وقع االختيار على هذه ال�سركة بعد االأخذ يف االعتبار جملة من املعايري التجارية والفنية 
من بني اأربعة �سركات متت دعوتها من قبل �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه للم�ساركة يف املناق�سة، والتي متت على اأ�سا�س املناف�سة ال�سعرية. وي�سمل 
العقد كذلك اإن�ساء املرافق امل�ساندة للم�سنع مبا فيها: اإن�ساء خزانات للمياه، وحمطة معاجلة املياه، وكذلك اإن�ساء اربعة خزانات للزيت اخلام �سعة كل واحد منها 
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5.000 مرت مكعب ح�سب موا�سفات �سركة اأرامكو ال�سعودية، و�سفلتة جميع ال�سوارع داخل امل�سنع. وتتوقع ال�سركة بداية االإنتاج التجاري خالل الربع االأول من 
عام 2016م. وتبلغ قيمة العقد )803.1( مليون ريال �سعودي )214.2( مليون دوالر اأمريكي موزعة بال�سكل التايل:

جدول رقم )21( بنود العقد مع �سينوما

القيمة )ريال �سعودي(البند

609.210.195ت�ساميم هند�سية وتوريد معدات امل�سنع

193.852.305البناء واالأعمال املدنية

803.062.500جمموع قيمة عقد امل�سنع مع �سينوما

امل�سدر: ال�سركة

وجتدر االإ�سارة باأن �سركة �سينوما العاملية هي �سركة �سينية لها انت�سار وا�سع يف اأكرث من 60 دولة حول العامل. ويف عام 2006م مت افتتاح الفرع ال�سعودي ل�سينوما 
حيث قامت بت�شغيل خطوط االإنتاج لعدد من �شركات االإ�شمنت يف اململكة.

ويغطي العقد اجلوانب الرئي�سية التالية والتي مت تقديرها من قبل م�ست�سار اإعداد كرا�سة املناف�سة اآ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�س )"اآ�سرتوبالن"( 
و�سيتم توريدها من قبل �سركة �سينوما العاملية:

و�سيلة ا�ستخراج وك�سر احلجر اجلريي: �سيتم توريد وتركيب ك�سارة احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( بطاقة 1.200 طن بال�ساعة لتك�سري  �
احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( يف املحجر، وبعد اأن يتم ا�ستخراج احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( من باطن املحجر بالطرق 
التعدينية التقليدية )احلفر والتفجري اأو باال�ستخراج باملعدات امليكانيكية( يتم نقله اإلى الك�سارات بال�سحن والتفريغ من خالل ال�ساحنات واملعدات 

املخ�س�سة لهذا الغر�س.
ك�سر ونقل املواد الت�سحيحية )احلديد اخلام والبوك�سايت(: �سوف يتم توريد وتركيب ك�سارة بطاقة 100 طن يف ال�ساعة لتك�سري مادة احلديد اخلام  �

والبوك�سايت، مع توريد وتركيب �سيور ناقلة من الك�سارة اإلى �ساحة التخزين املخ�س�سة يف امل�سنع.
ك�سر املواد ال�سافية "اجلب�س": �سوف يتم توريد وتركيب ك�سارة خم�س�سة لتك�سري مادة اجلب�س بطاقة قدرها 100 طن بال�ساعة، مع توريد وتركيب  �

�سيور ناقلة من الك�سارة اإلى �ساحة التخزين املخ�س�س بامل�سنع.
تخزين ونقل املواد اخلام الرئي�سية: �سيتم اإن�ساء م�ستودعني بطاقة 55 األف طن و22 الف طن، وذلك لتخزين وحفظ جميع املواد اخلام املك�شرة  �

واملخلوطة ح�سب الن�سب املطلوبة )احلجر اجلريي واحلديد اخلام والبوك�سايت(.
موقع  � من  املك�سرة  اخلام  املواد  ت�سل  حيث  و�سيور  مواطري  من  حمتوياتها  بجميع  خام  طاحونة  وتركيب  توريد  �سيتم  الولية:  اخلام  املواد  جتهيز 

اإلى طاحونة املواد اخلام االولية لتجفيفها وطحنها بطاقة انتاجية قدرها 480 طن يف ال�ساعة. و�سوف يتم توريد واإن�ساء �سومعة واحدة  التخزين 
لتخزين املواد املطحونة بطاقة 30 األف طن.

الفرن واملربد: �سيتم توريد جميع املعدات التابعة الإنتاج الكلنكر من مربد وفرن ومكل�سن )اأبراج حتمي�س(، ويعترب الفرن اجلزء الرئي�سي للم�سنع  �
وهو عبارة عن اأنبوب اأ�سطواين مائل بو�سع اأفقي يدور ببطء وطوله 72 مرتًا وعر�سه 5.2 مرت، ومزود مبواطري متعددة ال�سرعات مبطن بالطوب 

احلراري للحفاظ على م�ستوى احلرارة بالداخل ومبواد مقاومة لالإن�سهار، و ي�ستخدم وقود الزيت اخلام كم�سدر للطاقة.
طحن الإ�سمنت: �سيتم توريد واإن�ساء عدد 2 طواحني اإ�سمنت اأنبوبية بجميع معداتها وبطاقة 150 طن يف ال�ساعة لكل واحدة بحيث يتم اإ�سافة مادة  �

اجلب�س اإلى الكلنكر ويتم طحنه بوا�سطة هذه الطواحني.
تخزين وت�سليم الإ�سمنت: �سيتم توريد وتركيب واإن�ساء 4 �سوامع خر�سانية طاقة كل منها 15 الف طن لتخزين االإ�سمنت اجلاهز للت�سليم للعمالء  �

اإما معباأ اأو �سائب ح�سب الطلب.
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 الدفعات المرحلية 2   2   2

ح�سب العقد املربم مع �سركة �سينوما وح�سب توقعات اإدارة ال�سركة لن�سبة العمل املنجز يف كل ربع �سنة، مت تقدير الدفعات املرحلية لبناء امل�سنع من قبل ال�سركة 
وح�شب �شروط العقد املربم بني الطرفني خالل الفرتة الزمنية كالتايل: 

جدول رقم )22( الدفعات املرحلية

التكلفةالفرتة الزمنية
)مليون ريال �سعودي(

اإجمايل التكلفة خالل ال�سنةالفرتة الزمنية
)مليون ريال �سعودي(

2013123.2م123.2دفعات امل�سنع حتى 31 دي�سمرب 2013م

2014462.1م73.2الربع االأول من عام 2014م

138.0الربع الثاين من عام 2014م

159.2الربع الثالث من عام 2014م

91.7الربع الرابع من عام 2014م

2015220.5م52.7الربع االأول من عام 2015م

87.5الربع الثاين من عام 2015م 

-الربع الثالث من عام 2015م

80.3الربع الرابع من عام 2015م )دفعة نهائية(

803.1803.1جمموع عقد �سينوما

امل�سدر: ال�سركة

 محطة توليد الطاقة 2   2   2

ريال  تقديرية )152.510.068(  تكلفة  امل�سنع وذلك مقابل  ل�سالح  الكهرباء  توليد  لبناء حمطة  �سركات عاملية متخ�س�سة  ال�سركة حاليًا مع عدة  تتفاو�س 
�سعودي، حيث اإ�ستلمت ال�سركة عدة عطاءات من هذه ال�سركات وهي حاليًا يف مرحلة التفاو�س معها. وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة مل تقم بتوقيع عقد مع اإحدى 

هذه ال�سركات حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

 السكن 2   2   2

األف م2 بتكلفة  اإجمالية 40  تهتم ال�سركة بتاأمني اجلانب االجتماعي للموظفني وذلك بتوفري ال�سكن املنا�سب لهم والذي ُيقدر عددهم بـ 360 موظف مب�ساحة 
تقديرية  بلغت 75.000.000 ريال �سعودي. وال�سكن �سيكون مملوكًا لل�سركة وموؤهل لكل من املوظفني العزاب واملوظفني املتزوجني، باالإ�سافة الى توفر املرافق 
اخلدمية لتمكني املوظفني على حياة اجتماعية متكاملة. ومل تقم ال�سركة باإ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق باإن�ساء املجمع ال�سكني، وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة مل 

تقم بتوقيع عقد مع اأحد املطورين حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

 اتفاقية توريد معدات التعدين المتحركة 2   2   2

تنوي ال�سركة ابرام اتفاقية مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة لتوريد معدات التعدين املتحركة ل�سالح امل�سنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية )42.525.000( ريال 
�سعودي. حيث مل تقم ال�سركة باأ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق بتوريد معدات التعدين املتحركة. وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة مل تقم بتوقيع عقد مع اإحدى هذه 

ال�سركات حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

 اتفاقية انشاء الطرق المحيطة بالمصنع 2   2   2

قامت ال�سركة خالل العام 2013م باإن�ساء طريق موؤقت موؤدي الى موقع امل�سنع عن طريق احد املقاولني املحليني مببلغ )576.000( ريال �سعودي، كما تنوي 
ال�سركة ابرام اتفاقية اخرى مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة الإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية )22.910.000( ريال �سعودي. حيث 
مل تقم ال�سركة باأ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق باإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع ، وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة مل تقم بتوقيع عقد مع احدى هذه ال�سركات حتى 

تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.
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 االتفاقية مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة 2   2   2

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 2013/12/17م مع �سركة باور ال�سعودية ملقاوالت االأ�سا�سات املحدودة عقدَا لبناء اأ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي �سين�ساأ عليها امل�سنع 
وذلك مقابل مبلغ وقدره )25.205.660( ريال �سعودي، وامل�سنع ي�سري ح�سب اخلطة املو�سوعة له.

 اتفاقية تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع  2   2   2

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع اآ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�س )"اآ�سرتوبالن "( لتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية من اإ�سراف و 
رقابة على م�سروع م�سنع االإ�سمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره )11.785.600( ريال �سعودي.

 منتجات الشركة والطاقة االنتاجية 2   2

�سوف تنتج �سركة  اإ�سمنت اأم القرى نوعني من اأنواع االإ�سمنت وهما: 

االإ�سمنت البورتالندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع االإ�سمنت وهو نوع �سائع اال�ستعمال يف اأغرا�س البناء العامة مثل القواعد واالأ�سقف  �
واجلدران، حيث �سيتم انتاج ما ن�سبته 75% من االإ�سمنت البورتالندي العادي من اإجمايل اإنتاج ال�سركة من االإ�سمنت.

االإ�سمنت البورتالندي البوزالين: هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع االإ�سمنت حيث ت�ساف املادة البوزوالنية الى الكلنكر ا�سافة الى اجلب�س. ويتميز  �
مبقاومته للك�سر خالل الفرتات الزمنية الطويلة مقارنة باالإ�سمنت البورتالندي العادي وي�ستخدم يف جميع اغرا�س البناء وال�سبات اخلر�سانية، حيث 

�سيتم انتاج ما ن�سبته 25% من االإ�سمنت البورتالندي البوزالين من اإجمايل اإنتاج ال�سركة من االإ�سمنت.
وكاأي م�سنع �سناعي حتت التاأ�سي�س، يحتاج لبع�س الوقت لكي يتمكن من انتاج الطاقة الق�سوى، لذا فاإن ال�سركة تتوقع بدء االنتاج يف الربع االول من عام 2016م 

بطاقة اإنتاجية ت�سل الى80% يف ال�سنة االولى، وحتقيق الطاقة االنتاجية الق�سوى فى ال�سنة الثانية من االإنتاج.

جدول رقم )23( حجم منتجات ال�سركة ح�سب الطاقة النتاجية

الطاقة النتاجية ال�سنوية �سنوات الت�سغيل

 ن�سبة 
الت�سغيل

الإ�سمنت 
البورتالندي 

العادي )مليون 
طن(

 الإ�سمنتالن�سبة
البورتالندي 

البوزلين )مليون 
طن(

املجموع الكليالن�سبة
)مليون طن(

الن�سبة

100%251.78%750.45%801.33%2016م ) 330 يوم عمل(

100%252.22%750.56%1001.66%2017م وما بعدها ) 330 يوم عمل(

امل�سدر: ال�سركة

 المواد الخام ونسبة كاًل منها 2   2   2

يتكون الكلنكر من عدة مواد خام وهي كالتايل:

احلجر اجلريي عايل الرتكيز �
احلجر اجلريي منخف�س الرتكيز، والذي يحتوي على املواد االأولية التالية: �

احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط -
احلجر اجلريي متدين الرتكيز -
احلجر الطيني -
البوك�سايت �
خام احلديد �

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

الن�سبة )%( املواد الأولية

30.0 احلجر اجلريي عايل الرتكيز

11.5 احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط 
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الن�سبة )%( املواد الأولية

42.0 احلجر اجلريي متدين الرتكيز

13.71 احلجر الطيني 

1.465 البوك�سايت

1.325 خام احلديد

امل�سدر: هولتك 

 إحتياطيات المواد الخام  2   2   2

جدول رقم )25( احتياطات املواد اخلام

عدد �سنوات احتياطيات 
املواد اخلام املتوفرة

الحتياجات ال�سنوية من 
املواد اخلام )مليون طن(

ن�سبه املواد اخلام من 
املنتج النهائي

الحتياطيات )مليون طن( املادة

23 0.966 %30 21.85 احلجر اجلريي عايل الرتكيز

24 0.37 %11.5 6.71 احلجر اجلريي ذو الرتكيز املتو�سط 

23 1.352 %42.0 30.79 احلجر اجلريي متدين الرتكيز

144 0.441 %13.71 63.21 احلجر الطيني 

- - %1.325 غري متوفرة يف املوقع )ُتورد( خام احلديد

- - %1.465 غري متوفرة يف املوقع )ُتورد( البوك�سايت

امل�سدر: هولتك 

 نقل مواد الخام الغير متوفرة في موقع مصنع الشركة 2   2   2

�ستقوم ال�سركة ب�سراء مواد اخلام االخرى )خام احلديد، البوك�سايت( باالإ�سافة اإلى اجلب�س، البوزالنا، والزيت اخلام والتي ال تتوفر يف موقع م�سنع ال�سركة من 
موردين حمليني. ويبني اجلدول التايل تكلفة هذه املواد وا�سلة اإلى م�سنع ال�سركة:

جدول رقم )26( تكلفة مواد اخلام 

تكلفة اإي�سال الطن الواحد اإلى موقع 
امل�سنع )بالريال(

البعد من م�سنع ال�سركة )كم( املوقع املادة

153 150 منطقة وادي فاطمة بالقرب من مدينة جدة خام احلديد

160 650 منطقة طويق بالقرب من مدينة الريا�س البوك�سايت

66 300 منطقة احلرة  بالقرب من مدينة جدة اجلب�س

30 150 مدينة الطائف البوزالنا

187.5 250 م�سفاة جدة الواقعة مبدينة جدة الزيت اخلام

امل�سدر: ال�سركة 
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 العملية االنتاجية 2   2   2

تتكون العملية االنتاجية من عدة مراحل ت�سغيلية متتابعة وهي على النحو التايل:

املحجر . 1 باطن  الرتكيز( من  ا�ستخراج احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س  العملية من خالل  تتم هذه  املحاجر:  املواد اخلام من  ا�ستخراج  مرحلة 
بالطرق التعدينية التقليدية )احلفر والتفجري اأو باال�ستخراج باملعدات امليكانيكية( حيث يتم نقل احلجر اجلريي امل�ستخرج اإلى الك�سارات من خالل 

ال�ساحنات واملعدات املخ�س�سة لهذا الغر�س.
مرحلة تك�سري املواد اخلام: يتم تك�سري احلجر اجلريي )عايل/ منخف�س الرتكيز( بوا�سطة الك�سارة، حيث يتم تك�سري احلجر اجلريي بنعومة 75 . 2

ملم. كما يتم تك�سري املواد االأولية االأخرى )خام احلديد، البوك�سايت( يف ك�سارة املواد الت�سحيحية.
مرحلة نقل املواد اخلام: تنقل املواد اخلام واملواد االأولية االأخرى بعد تك�سريها الى �ساحات التخزين املغطاة بوا�سطة �سيور ناقلة حيث تتم عملية . 3

اخللط والتجان�س. 
مرحلة الطحن والتجفيف: تنقل املواد اخلام واملواد االأولية االأخرى اإلى الطاحونة لطحنها وجتفيفها وذلك ال�ستكمال عملية التجان�س بني املواد ومن . 4

ثم يتم تخزينها يف �سومعة املواد ذات طاقة تخزينية قدرها 30.000 طن.
مرحلة احلرق لإنتاج الكلينكر: يتم حرق املواد عرب امل�سخن االأويل والفرن وذلك لتكلي�س املواد بدرجات حرارة حوايل 850 درجة مئوية يف امل�سخن . 5

االأويل و1350 درجة مئوية يف االأفران الدوارة لينتج عن هذه املرحلة الكلنكر املحروق.
مرحلة تربيد الكلينكر: مير الكلينكر الناجت عن عملية احلرق على مربدات تقوم بتخفي�س درجة حرارته اإلى 70 درجة مئوية تقريبا ويتم تخزين . 6

مادة الكلنكر يف �سومعة كلنكر طاقاتها التخزينية قدرها 60.000 طن.
طحن الإ�سمنت: بعد االنتهاء من �سنع مادة الكلنكر ُت�ساف مادة اجلب�س لكٍل من االإ�سمنت البورتالندي العادي واالإ�سمنت البورتالندي البوزالين . 7

بن�سب مت�ساوية، ومن ثم اإ�سافة مادة البوزالنا للح�سول على االإ�سمنت البورتالندي البوزالندي، ويو�سح اجلدول التايل ن�سبة خلط املواد لالإ�سمنت 
النهائي.

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

الإ�سمنت البورتالندي البوزلين )%(الإ�سمنت البورتالندي العادي )%(ن�سبة املواد اخلام 

9575الكلنكر 

55اجلب�س

20-البوزالنا

امل�سدر: هولتك

تخزين االإ�سمنت: بعد طحن االإ�سمنت يتم تخزينه يف �سوامع االإ�سمنت ذات احلجم )15.000×4 طن(.. 8
مرحلة التعبئة ونقل املنتج النهائي: تتم تعبئة االإ�سمنت اإما بوا�سطة اأكيا�س �سعة كل كي�س 50 كغ اأو بوا�سطة تعبئته ب�سكله ال�سائب يف ناقالت االإ�سمنت . 9

اخلا�سة بعمالء ال�سركة.

 مصنع اإلسمنت اإلبيض 2   2

ي�سب تركيز �سركة  اإ�سمنت اأم القرى حاليًا على االإنتهاء من عملية ت�سييد وبناء م�سنع االإ�سمنت البورتالندي الواقع يف حرة ح�سن )2( وذلك ل�سخامة حجمه 
مقارنة باالإ�سمنت االأبي�س والذي تنوي ال�سركة اإنهاء درا�سة اجلدوى االقت�سادية الالزمة له خالل الربع الثالث من عام 2015 وذلك ال�ستغالل رخ�سة االإ�سمنت 
االأبي�س. ويف حال اإنتهت درا�سات اجلدوى وتبني عدم جدواها الإ�ستغالل اأو لت�سغيل رخ�سة االإ�سمنت االأبي�س فاإن وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد تقوم باإنهاء 

هذه الرخ�سة. 

 المزايا التنافسية 2   2

تتمتع ال�سركة باملزايا التناف�سية التالية:

 الموقع الجغرافي 2   2   2

ميتاز م�سنع ال�سركة مبوقع ا�سرتاتيجي حيث تقع حرة ح�سن )2( على بعد 11 كم جنوب �سرق قرية ر�سوان مبحافظة الطائف التابعة المارة منطقة مكة املكرمة، 
حيث تبعد ح�سن )2( تقريبا م�سافة 130كم �سمال �سرق عن مدينة الطائف ويت�سل موقع امل�سنع ب�سكل جيد بالطريق ال�سريع ما بني الريا�س والطائف. كما تتوفر 

مادتي احلجر اجلريي واحلجر الطيني ب�سكل مكثف يف تلك املنطقة وت�سكالن ما ن�سبته 83.5% و13.71% من منتج االإ�سمنت .
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 توفر المواد الخام 2   2   2

اأجرتها �سركة هولتك كون�سالتنت برايفت مليتد يف جمال البحث عن اخلامات الطبيعية امل�ستخدمة يف االأغرا�س  بناًء على نتائج االختبارات اجليولوجية التي 
ال�سناعية، فقد مت حتديد اأهم مواقع توفر املواد اخلام االأ�سا�سية يف �سناعة االإ�سمنت وب�سفة خا�سة احلجر اجلريي. وقد افادت هذه البحوث وجود املواد اخلام 

الالزم توافرها ل�سناعة االإ�سمنت كاالآتي :

مادة احلجر اجلريي والبالغ خمزونها 59.35 مليون طن يف حرة ح�سن )2( القريبة من قرية ر�سوان يف حمافظة الطائف التابعة المارة منطقة  �
مكة املكرمة. كما اأن حجم االحتياطي من مادة احلجر اجلريي يحدد العمر االقت�سادي للم�سنع ومدى ا�ستمراريته، وح�سلت ال�سركة على الرتخي�س 

التعديني من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل مادة احلجر اجلريي فيها.
مادة احلجر الطيني والبالغ خمزونها 63.21 مليون طن والتي تقع �سمن نطاق حرة ح�سن )2( القريبة من قرية ر�سوان. �
مادة اجلب�س يف منطقة احلراء بالقرب من مدينة جدة على بعد 300  كم من موقع امل�سنع. �
خام احلديد يف منطقة وادي فاطمة بالقرب من مدينة جدة على بعد 150 كم من موقع امل�سنع. �
مادة البوك�سايت يف منطقة طويق يف منطقة الريا�س على بعد 650 كم من موقع امل�سنع. �
مادة البوزالنا وهي عبارة عن الرماد الربكاين تتواجد بكميات جيدة يف منطقة مكة املكرمة ب�سكل عام وعلى بعد 150كم عن موقع امل�سنع. �

 تكلفة المنتج 2   2   2

اإن توفر املواد اخلام الرئي�سية بالقرب من امل�سنع ي�ساعد ب�سكل مبا�سر يف تقليل تكلفة النقل. 

 االبحاث والتطوير  2   2

ال�سركة حديثة التاأ�سي�س و على ذلك ال يوجد حاليًا ا�سرتاتيجية او ادارة معنية باالبحاث والتطوير.
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الهيكل التنظيمي. 5
ر�سم تو�سيحي للهيكل التنظيمي ل�سركة  اإ�سمنت اأم القرى
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 األقسام الرئيسية للشركة 2   2

 اإلدارة المالية : 2   2   2

تقوم االدارة املالية على اإدارة واإ�سراف عمليات ال�سركة املالية واملحا�سبية، حيث تقوم بعمل التحاليل املالية وتقدمي التقارير الدورية واإ�سدار البيانات والقوائم 
املالية التى ترتجم املوقف املالى لل�سركة.

 إدرة المشاريع والشؤون الفنية: 2   2   2

تقوم اإدارة امل�ساريع وال�سوؤون الفنية بالتخطيط والتن�سيق لعمل الت�ساميم الهند�سية لكافة امل�ساريع ال�سناعية واالإ�سراف على تنفيذها ومتابعة اجلدول الزمني 
للم�ساريع والتاأكد من جودة االأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية والت�سغيلية. 

 الموارد البشرية : 2   2   2

تقوم اإدارة املوارد الب�سرية بالتخطيط امل�ستمر ل�سد حاجة ال�سركة للمورد الب�سري والعمل على تنمية ذلك بالتدريب والتطوير مع الرتكيز امل�ستمر على توظيف 
ال�سباب ال�سعودي وتاأهيله وتطويره. كما اأن اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولة عن �سوؤون املوظفني املتعلقة بالعمل ومتابعة جميع اإجراءات التوظيف والتدريب والتقييم 

بالتن�سيق مع اإدارات ال�سركة االأخرى.

وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة �ستقوم باإ�سافة عدة وحدات ت�سغيلة يف الفرتة التي ت�سبق بدء االإنتاج التجريبي للم�سنع كما هو مو�سح يف الق�سم امل�سلل يف الهيكل 
اأعاله. 

 مجلس اإلدارة 2   2

يعترب جمل�س االإدارة هو امل�سوؤول االأول يف اإدارة ال�سركة وت�سريف اأمورها واالإ�سراف على جميع اأموالها وتوفري نظام للرقابة الداخلية حلماية م�سالح امل�ساهمني.

يلتزم اأع�ساء جمل�س االإدارة بتطبيق اأف�سل معايري احلوكمة على م�ستوى ال�سركة من خالل ت�سكيل اللجان واإتباع اأف�سل املمار�سات لتعزيز قيمة ا�ستثمار امل�ساهمني 
يف ال�سركة.
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 أعضاء مجلس اإلدارة 2   2   2

جدول رقم )28( اأع�ساء جمل�س الإدارة

املن�سبال�سمم
جهة التمثيل

 امللكية املبا�سرةالعمراجلن�سيةال�سفة
 قبل الطرح

 امللكية الغري املبا�سرة
 قبل الطرح

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك )%(

ن�سبة عدد الأ�سهم
المتالك )%(

عبدالعزيز 1
عمران العمران

رئي�س جمل�س 
االدارة

�سركة 
عبدالعزيز 

عمران 
العمران 
و�سركاه

غري تنفيذي/ 
غري م�ستقل

6.86%1.886.027--49�سعودي

عبداهلل 2
عبدالعزيز 

العبداللطيف

ع�سو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

--1.35%33370.000�سعودي

�سالح ابراهيم 3
اخلليفي

ع�سو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----56�سعودي

�سعود حممد 4
ال�سبهان

ع�سو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----41�سعودي

فواز حمد 5
الفواز

ع�سو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----57�سعودي

اأحمد �سعيد 6
العي

ع�سو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

1.39%0.93382.258%58254.469�سعودي

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: �سوف يقوم اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني يف ال�سركة بتملك 1.000 �سهم لكل منهم و�سيقومون بايداعها لدى اأحد االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف اململكة العربية ال�سعودية كاأ�سهم �سمان ل�سمان 
ع�سويتهم يف جمل�س االدارة وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات، وذلك بعد اإدارج ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

 لمحة عن مؤهالت مجلس اإلدارة:  2   2   2

عبدالعزيز بن عمران العمران

اجلن�سية: �سعودي 
املن�سب: رئي�س جمل�س االإدارة

العمر: 49 �سنة

اخلربات العملية:

املدير العام يف �سركة حتالف العمران وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى االن(. �
املدير العام يف �سركة هامة طويق وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى االن(. �
املدير العام يف �سركة حماجر ال�سرق االأو�سط وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2010م  �

وحتى االن(.
املدير العام يف ال�سركة العاملية مل�سافات اخلر�سانة وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2010م  �

وحتى االن(.
املدير العام يف �سركة عبداهلل وعبدالعزيز العمران وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2006م  �

وحتى االن(.
املدير العام يف �سركة عبدالعزيز عمران العمران للخر�سانة اجلاهزة وهي �سركة )تو�سية ب�سيطة( تعمل يف قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة  �

)من 2003م وحتى االن(.
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مهند�س �سيانة يف الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س وهي هيئة )حكومية( تعمل يف قطاع التطوير وذلك يف الفرتة )من 1989م اإلى 1992م(. �
املدير العام ل�سركة العمران للنقل وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع النقل وذلك يف الفرتة )من 1985م اإلى 2002م(.   �

املنا�سب احلالية:  

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة  اإ�سمنت اأم القرى وذلك يف الفرتة )من 2013م وحتى االن(. �
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س الهند�سة ال�سناعية من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 1989م.

عبداهلل بن عبد العزيز العبداللطيف

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

العمر: 33 �سنة 

اخلربات العملية : 

)من   � الفرتة  يف  وذلك  االت�ساالت  قطاع  يف  تعمل  عامة(  )م�ساهمة  �سركة  وهي  ال�سعودية  االت�ساالت  �سركة  يف  االنرتنت  ت�سغيل  مركز  مدير 
2006م وحتى االآن(.

م�ست�سار نظم معلومات يف جمموعة العبد اللطيف القاب�سة وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�سناعى وذلك يف الفرتة )من  �
2007م  وحتى االآن(.

املنا�سب احلالية:  

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2013م وحتى االآن(. �
الفرتة )من   � البرتوكيماوية وذلك يف  ال�سناعات  تعمل يف قطاع  �سركة )م�ساهمة عامة(  للبرتوكيماويات وهي  كيان  �سركة  اإدارة يف  ع�سو جمل�س 

2013م وحتى االآن(.
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س نظم املعلومات من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 2006م.

صالح بن إبراهيم الخليفي

اجلن�سية:  �سعودي 

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

العمر: 56 

اخلربات العملية: 

من�سب مدير عام يف موؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز األ �سعود اخلريية )منذ عام 1997م وحتى االآن(. �
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للنقل الربي )مربد( وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع النقل  وذلك يف الفرتة )من عام 2001م  �

وحتى 2007م(.
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع التنمية الزراعية وذلك يف الفرتة )من  �

2000م وحتى 2002م(.
مدير الت�سغيل لدى ال�سركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع ال�سياحة والفندقة وذلك يف الفرتة )من  �

1992م حتى 1996م(.
مراقب داخلي لدى ال�سركة العربية لالإ�ستثمار وهي �سركة )عربية م�سرتكة مملوكة من قبل حكومات �سبعة ع�سر دولة عربية( تعمل يف قطاع اال�ستثمار  �

وذلك يف الفرتة )من 1990م وحتى 1992م(.
تدرج يف عدة منا�سب كان اخرها م�ساعد مدير عام اإدارة راأ�س املال يف ال�سندوق ال�سعودي للتنمية وهو �سندوق )حكومي( يعمل يف قطاع متويل  �

م�ساريع التنمية يف الدول النامية  وذلك يف الفرتة )من 1981م وحتى 1990م(.
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املنا�سب احلالية:  

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2013م وحتى االن(. �
ع�سو جمل�س اإدارة يف موؤ�س�سة باذل اخلري وتعمل يف القطاع التجاري والعقاري وذلك يف الفرتة )من 2011م وحتى االأن(. �
ع�سو يف جمل�س مديري �سركة الدار العربية وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع الطباعة والن�سر وذلك يف الفرتة )من 2010م وحتى  �

االآن(.
ع�سو جمل�س مديري �سركة �سباأ العقارية وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف القطاع العقاري وذلك يف الفرتة )من2010م وحتى االآن(. �

املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س املحا�سبة من جامعة اكالهوما �سيتي يونيفر�ستي من الواليات املتحدة وذلك عام 1985م.  �
ح�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم االإدارية  تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود باململكة وذلك عام 1980م. �

سعود محمد السبهان

اجلن�سية:  �سعودي 

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

العمر: 41

اخلربات العملية: 

الع�سو املنتدب يف �سركة بحور الدولية لالإ�ستثمار وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع اال�ستثمار وتطوير االأعمال وذلك يف الفرتة  �
)من 2005م وحتى االن(.

م�سوؤول اإئتمان لدى ال�سندوق ال�سعودي للتنمية وهو �سندوق )حكومي( يعمل يف جمال متويل م�ساريع التنمية يف الدول النامية  وذلك يف الفرتة )من  �
2000م اإلى2005م(.

موظف يف ق�سم االإئتمان لدى �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وهو �سندوق )حكومي( يعمل يف جمال متويل امل�ساريع ال�سناعية يف اململكة وذلك  �
يف الفرتة )من 1996م وحتى 2000م(.

املنا�سب احلالية:  

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2013م وحتى االن(. �
ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اأنفال كابيتال وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف القطاع املايل وذلك يف الفرتة )من 2013م وحتى االن(. �
ع�سو جمل�س مديرين يف �سركة حديد الراحجي وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف القطاع ال�سناعي وذلك يف الفرتة )من 2013م وحتى  �

االن(.
ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة امل�ستقبل لل�سرياميك وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف القطاع ال�سناعي وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى االن( �
ع�سو جمل�س مديرين يف �سركة فالكون للمنتجات البال�ستيكية وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة(  تعمل يف القطاع ال�سناعي وذلك يف الفرتة )من  �

2011م وحتى االن(.
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة ماج�ستري يف اإدارة اأعمال تخ�س�س االإدارة املالية الدولية وتخ�س�س املبادرة يف جمال االأعمال من اجلامعة االأمريكية من الواليات  �
املتحدة وذلك عام 2004م.

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س املالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة عام 1996م. �
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فواز حمد الفواز

اجلن�سية:  �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

العمر:  57

اخلربات العملية: 

مدير اإدارة املخاطر يف �سركة اخلبري وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف القطاع املايل وذلك يف الفرتة )من2009م وحتى 2011م(. �
الرئي�س التنفيذي يف جمموعة االنواع وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمال يف قطاع االإ�ستثمارات املتعددة وذلك يف الفرتة )من 2005م وحتى  �

2006م(.
رئي�س ق�سم متويل القطاع العام يف البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف القطاع امل�سريف وذلك يف الفرتة )من 1996م  �

وحتى 2004م(.
رئي�س امل�سرفية اال�ستثمارية واخلا�سة يف البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف القطاع امل�سريف وذلك يف الفرتة )من  �

1992م وحتى 1996م(.
م�سوؤول يف امل�سرفية اال�ستثمارية واخلا�سة يف البنك ال�سعودي االمريكي وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف القطاع امل�سريف وذلك يف الفرتة )من  �

1988م وحتى 1992م(.
موظف يف ادارة اال�ستثمارات الدولية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي )موؤ�س�سة حكومية( تعمل يف اال�سراف على القطاع امل�سريف والتاأمني  �

وذلك يف الفرتة )من 1984م وحتى 1988م(.
املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2013م وحتى االن(. �
ع�سو جمل�س اإدارة يف  �سركة الريا�س للتعمري وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع التطوير العقاري وذلك يف الفرتة )من 2013م وحتى االن(. �

املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س االقت�ساد من جامعة والية كاليفورنيا التكنولوجية من الواليات املتحدة وذلك عام 1983م. �
ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س االقت�ساد من جامعة والية كاليفورنيا التكنولوجية من الواليات املتحدة وذلك عام 1982م. �

أحمد سعيد العي

اجلن�سية:  �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

العمر:  58

اخلربات العملية: 

املدير العام ل�سركة العي للتجارة واملقاوالت وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع املقاوالت )من عام 2000م وحتى عام 2003م(. �
م�سوؤول اأول يف اإدارة اخلزينة يف البنك ال�سعودي املتحد )جمموعة �سامبا املالية حاليًا( وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع البنوك واالأوراق  �

املالية وذلك يف الفرتة )من 1984م حتى 2000م(.
املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2014م وحتى االن(. �
مدير اإدارة عالقات امل�ستثمرين يف �سركة االت�ساالت ال�سعودية وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات وذلك يف  �

الفرتة من )2003م وحتى االن(.
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س العالقات العامة من جامعة امللك �سعود باململكة يف عام 1983م. �
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سكرتير مجلس اإلدارة:

فواز بن صالح المطيري

للمعلومات عن موؤهالت �سكرتري جمل�س االإدارة راجع فقرة " كبار التنفيذيني".

 كبار التنفيذيين 2   2

جدول رقم )29( كبار التنفيذيني يف ال�سركة 

العمراجلن�سيةاملن�سباملوؤهل العلمي  ال�سم

39�سعودياملدير العامبكالوريو�س  فواز �سالح املطريي

48فل�سطينيمدير امل�سروعبكالوريو�س  حممد ف�سل احلاوي

40م�سرياملدير املايلبكالوريو�س  عاطف اجلوهري

43�سعودىرئي�س �سئون املوظفني والعالقات احلكوميةثانوية عامة  حممد بن على اآل م�سول

امل�سدر: ال�سركة

فواز بن صالح المطيري

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: املدير العام و�سكرتري جمل�س االإدارة 

العمر: 39 �سنة

اخلربات العملية:

نائب الرئي�س التنفيذي يف �سركة اإ�سمنت الق�سيم وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع االإ�سمنت وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى 2013م(.  �
مديرًا مل�سنع  �سركة اإ�سمنت الق�سيم وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع االإ�سمنت وذلك يف الفرتة )من 2010م وحتى 2012م(. �
تدرج يف �سركة اإ�سمنت الق�سيم يف العديد من املنا�سب الت�سغيلية والقيادية وذلك يف الفرتة )من 2001م وحتى 2010م( حيث عمل يف الت�سغيل ثم  �

مديراٌ لالإنتاج ثم مديرًا لل�سيانة وامل�ساريع.
املنا�سب احلالية:

مدير عام و�سكرتري ملجل�س اإدارة �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2013م وحتى االن(.

املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيمائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة يف عام 2000م.

محمد فضل كامل الحاوي

اجلن�سية: فل�سطيني

املن�سب: مدير امل�سروع 

العمر: 48

اخلربات العملية: 

مدير م�سروع يف �سركة العبيكان ل�سناعة الورق يف الريا�س وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع �سناعة الورق الدوبلك�س )من فرباير  �
2012م وحتى اكتوبر 2012م(.

مدير م�سروع يف �سركة اإ�سمنت اخلليجية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( مت تاأ�سي�سها لتعمل يف قطاع االإ�سمنت اال انها مل تعمل فيها بعد وهي تعمل يف  �
قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من 2011م وحتى 2012م(.

مدير ال�سيانة يف �سركة اإ�سمنت الريا�س وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع االإ�سمنت وذلك يف الفرتة )من 2009م وحتى 2011م(. �
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مدير م�سروع يف �سركة اإ�سمنت اخلليجية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( مت تاأ�سي�سها لتعمل يف قطاع االإ�سمنت اال انها مل تعمل فيها بعد وهي تعمل يف  �
قطاع البناء والت�سييد وذلك يف الفرتة )من مار�س 2009م وحتى يونيو 2009م(.

مدير ال�سيانة يف �سركة اإ�سمنت اجلنوبية وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع االإ�سمنت وذلك يف الفرتة )من 1989م وحتى 2008م(. تدرج  �
وظيفيًا خالل الفرتة من مهند�س ميكانيكا ميداين الى مدير ال�سيانة.

املنا�سب احلالية:

مدير امل�سروع يف �سركة اإ�سمنت اأم القرى )من 2012م عن طريق �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه وحتى االن(.

املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س علوم الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة وذلك عام 1989م.

عاطف محمد شلبى الجوهري

اجلن�سية: م�سري

املن�سب: مدير مايل

العمر: 40 �سنة

اخلربات العملية :

مدير مايل مبجموعة م�سانع �سركات �سيكم لت�سنيع االأع�ساب الطبية واالأدوية بجمهورية م�سر العربية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع  �
�سناعة االأدوية واالع�ساب الطبية وذلك فى الفرتة )من 2012م حتى 2013م(.

مدير مايل مب�سروع رويال املنيا لالإ�سمنت مبحافظة املنيا بجمهورية م�سر العربية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع االإ�سمنت وذلك فى  �
الفرتة )من 2009م حتى 2012م(.

مدير ح�سابات مبجموعة �سركات �سيكم لت�سنيع االأع�ساب الطبية واالأدوية بجمهورية م�سر العربية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف  قطاع  �
�سناعة االأدوية واالع�ساب الطبية  وذلك فى الفرتة )من 2006م حتى 2009م(.

رئي�س ح�سابات مبركز بريلتز للغات وتدريب املوارد الب�سرية  بجمهورية م�سر العربية وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع التدريب والتنمية  �
الب�سرية وذلك فى الفرتة )من 2005م حتى 2006م(.

التدرج فى الوظيفة من حما�سب حتى رئي�س ق�سم التكاليف ب�سركة امل�سابك احلديثة لت�سنيع م�سبوكات احلديد ال�سلب بجمهورية م�سر العربية وهي  �
�سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع �سناعة احلديد وذلك فى الفرتة من عام )من1997م حتى 2005م(.

املنا�سب احلالية: 

 املدير املالى ل�سركة  اإ�سمنت اأم القرى وذلك فى الفرتة )من 2013م حتى االن(.  

املوؤهالت العلمية :

 ح�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة حلوان بجمهورية م�سر العربية وذلك عام 1997م. 

محمد آل مشول

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س �سئون املوظفني والعالقات احلكومية

العمر: 43 �سنة

اخلربات العملية: 

م�سرف �سوؤون اإدارية يف ال�سركة ال�سعودية االأملانية وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع �سناعة البال�ستيك وذلك يف الفرتة )من  �
2012م حتى 2013م(.

م�سرف موارد ب�سرية يف �سركة فناتري العاملية للرتفيه وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع اجلملة والتجزئة وذلك يف الفرتة )من  �
2010م حتى 2012م(.

مدير اإداري فرع  يف �سركة ابناء عبداهلل العلي وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع املواد الغذائية وذلك يف الفرتة )من 2001م حتى  �
2010م(.
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املنا�سب احلالية:

رئي�س �سوؤون املوظفني والعالقات احلكومية يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )من 2014م حتى االآن(. �
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على �سهادة الثانوية العامة ق�سم العلوم ال�سرعية والعربية وذلك عام 2009م.

 األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 2   2

ال توجد اأي اأ�سهم مملوكة لكبار التنفيذيني يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى.

جدول رقم )30( الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة 

املن�سب/ �سفة جهة التمثيلال�سم
العالقة

امللكية الغري املبا�سرة قبل الطرحامللكية املبا�سرة قبل الطرح

ن�سبة المتالك عدد الأ�سهم
)%(

ن�سبة المتالك عدد الأ�سهم
)%(

�سركة عبدالعزيز عبدالعزيز عمران العمران
عمران العمران 

و�سركاه

6.86%1.886.027--رئي�س جمل�س اإدارة

عبداهلل عبدالعزيز 
العبدالطيف

--1.35%370.000ع�سو جمل�س اإدارة

----ع�سو جمل�س اإدارة�سالح ابراهيم اخلليفي

----ع�سو جمل�س اإدارة�سعود حممد ال�سبهان

1.39%0.93382.258%254.469ع�سو جمل�س اإدارةاأحمد �سعيد العي

----ع�سو جمل�س اإدارةفواز حمد الفواز

امل�سدر: ال�سركة

 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 2   2

مل يتقا�سى رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة اأية مكافاآت اأو اإمتيازات منذ تاأ�سي�س ال�سركة. واإن جمموع ما مت دفعه اإلى االإدارة التنفيذية، من رواتب ومكافاآت ومزايا 
اأخرى مبا يف ذلك بدل ال�سكن واملوا�سالت ومكافاآت اأخرى منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة هو )1.403.610( ريال �سعودي ال غري.

كما جتدر اال�سارة هنا اإلى اأن االإدارة التنفيذية تتمثل يف كل من املدير العام، مدير امل�سروع، املدير املايل، ورئي�س �سئون املوظفني والعالقات احلكومية.

 عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي ومدير المشروع 2   2

ال توجد اأي عقود خدمة بني ال�سركة واأع�ساء جمل�س االإدارة، واإمنا ت�سرف مكافاآتهم ح�سب نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة والتعليمات الر�سمية التي 
�سدرت بهذا ال�ساأن. بينما يوجد عقد عمل بني ال�سركة ومديرها العام فواز املطريي يت�سمن االإلتزامات واحلقوق التعاقدية �ساملة االأجر ال�سهري، مدة العقد، 
ال�سكن واالإجازات. ويبداأ العقد مع املدير العام بتاريخ 2013/09/01م ملدة �سنة ميالدية ويجدد تلقائيا ما مل يخطر اأحد الطرفني االآخر خطيًا بعدم الرغبة 
بالتجديد قبل ت�سعني يومًا من نهاية مدة العقد االأ�سلية اأو املجددة. كما يوجد عقد عمل بني ال�سركة ومديرها املايل عاطف حممد اجلوهري يت�سمن االإلتزامات 
واحلقوق التعاقدية �ساملة االأجر ال�سهري، مدة العقد، ال�سكن واالإجازات. ويبداأ العقد مع املدير املايل بتاريخ 2013/10/22م ملدة �سنة قابلة لتجديد ما مل يخطر 
اأحد الطرفني االآخر خطيًا بعدم الرغبة بالتجديد قبل �سهر من نهاية مدة العقد. كما يوجد عقد عمل بني ال�سركة ومدير امل�سروع حممد ف�سل احلاوي يت�سمن 
االإلتزامات واحلقوق التعاقدية �ساملة االأجر ال�سهري، مدة العقد، ال�سكن واالإجازات. ويبداأ العقد مع مدير امل�سروع بتاريخ 2013/1/1م ملدة �سنة واحدة قابلة 

للتجديد ما مل يخطر اأحد الطرفني االآخر خطيًا بعدم الرغبة بالتجديد قبل �سهر من نهاية مدة العقد.

 حوكمة الشركات 2   2

تن�س املادة )69( من نظام ال�سركات على اأنه ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س االإدارة م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي تعامالت اأو عقود تقدم حل�ساب 
ال�سركة اإال برتخي�س من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة، وي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تتم باملناق�سة العامة يف حال كان عر�س الع�سو املعني هو 
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االأقل. كذلك على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يف�سح للمجل�س عن كل م�سلحة �سخ�سية له يف التعامالت اأو العقود التي تتم حل�ساب ال�سركة وتدون هذه املعلومات 
يف حم�سر اجتماع املجل�س. وال يجوز لع�سو املجل�س املعني امل�ساركة يف الت�سويت على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س االإدارة اأو اجتماع اجلمعية العامة. 
ويقوم رئي�س املجل�س باإبالغ اجلمعية العامة العادية )عند انعقادها( بالتعامالت والعقود التي يكون الأي ع�سو من اأع�ساء املجل�س م�سلحة فيها. على اأن يكون هذا 
التبليغ م�سفوعا بتقرير خا�س يعده مراجع ح�سابات ال�سركة. وتن�س املادة )70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات على انه ال يجوز 
لع�شو جمل�ض االإدارة بغری ترخي�ض من اجلمعية العامة العادية يجدد �شنويا، اأن ي�شرتك يف اأي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يتجر يف احد فروع الن�شاط 
الذي تزاوله ال�شركة ويف حال ثبوت خمالفة الع�شو لهذه ال�شروط يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�شها اأو اعتبار ما قام به من اأعمال حل�شابه على اأنها متت حل�شاب 
ال�سركة. كما تن�س الفقرة )ج( من املادة الثامنة ع�سر من الئحة حوكمة ال�سركات على انه ال يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سا نقديا من اأي نوع الأع�ساء جمل�س 

اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم للغري.

قامت ال�سركة باعتماد املادة ال�ساد�سة اخلا�سة بالت�سويت الرتاكمي �سمن نظامها االأ�سا�سي. كما تلتزم ال�سركة باملادة الثانية ع�سرة اخلا�سة بتكوين جمل�س 
االإدارة، واملادة الرابعة ع�سرة اخلا�سة بلجنة املراجعة واخلام�سة ع�سرة اخلا�سة بلجنة الرت�سيحات واملكافاآت من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية. 

هذا وقد قامت ال�سركة باإعداد نظام احلوكمة اخلا�سة بها مبا يتوافق مع الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومبا ي�سمن التزام ال�سركة 
بكافة بنودها التي مل تلتزم بها حاليًا، و�سيتم اإعتمادها من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة خالل ال�سته اأ�سهر التي تلي اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

 لجنة المراجعة: 2   2   2

يوجد بال�سركة جلنة مراجعة تتكون من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني من بينهم خمت�س بال�سوؤون املالية واملحا�سبية، ومهمتها �سمان �سبط اأ�س�س ومعايري 
اإدارة املخاطر باالإ�سافة اإلى كافة اأوجه املراجعة الداخلية واالإ�سراف والتدقيق. وت�سمل مهام اللجنة وم�سوؤولياتها:

االإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة، من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س االإدارة.. 1
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه. . 2
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. . 3
التو�سية ملجل�س االإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من ا�ستقالليتهم.. 4
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة.. 5
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها.. 6
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها.. 7
درا�سة القوائم املالية االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها.. 8
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س االإدارة يف �ساأنها.. 9

بناء على مقرتحات جمل�س االإدارة تقوم اجلمعية العمومية لل�سركة باإعداد اأُ�س�س اختيار اأع�ساء جلنة املراجعة، وفرتة ع�سويتهم عالوًة على طريقة عمل اللجنة.

أعضاء لجنة المراجعة:

جدول رقم )31( اأع�ساء جلنة املراجعة

املن�سبال�سم

رئي�س اللجنةفواز حمد الفواز

ع�سوعبدالعزيز النوي�سر

ع�سوفهد الزميع

امل�سدر: ال�سركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة:

فواز حمد الفواز 

للمعلومات عن رئي�س جلنة املراجعة راجع فقرة "ملحة عن موؤهالت جمل�س االإدارة".

عبدالعزيز النوي�سر

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة

العمر: 41 �سنة

اخلربات العملية:

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع ال�سياحة وذلك يف الفرتة )من 2009م  �
حتى 2011م(.

ع�سو جلنة املراجعة يف ال�سركة ال�سعودية لالأ�سماك وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية وذلك يف الفرتة )من  �
2008م حتى 2011م(.

حما�سر يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة امللك �سعود بالريا�س وذلك يف الفرتة )من 2002م حتى 2004م، ثم من 2005م حتى 2007م(. �
م�ست�سار مايل ل�سركة العلم الأمن املعلومات وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع اأمن املعلومات وذلك يف الفرتة )من فرباير 2005م حتى  �

يوليو 2005م(.
مدير م�سروع التخطيط اال�سرتتيجي ب�سركة العلم الأمن املعلومات وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع اأمن املعلومات وذلك يف الفرتة )من  �

2004م حتى 2005م(.
املدير املايل واالداري ل�سركة العلم الأمن املعلومات وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع اأمن املعلومات وذلك يف الفرتة )من 2003م حتى  �

2005م(.
معيد يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة امللك �سعود بالريا�س وذلك يف الفرتة )من 1996م حتى 1998م(. �
مدقق مايل لدى م�سرف الراجحي وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية وذلك يف الفرتة )من اأبريل 1996 حتى  �

نوفمرب 1996م(.
املنا�سب احلالية:

ع�شو جلنة املراجعة يف ال�شركة ال�شعودية للخطوط احلديدية وهي �شركة )م�شاهمة مغلقة( تعمل يف قطاع النقل وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى  �
االن(.

ع�سو جلنة املراجعة يف ال�سركة التعاونية للتاأمني وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع التاأمني وذلك يف الفرتة )من 2011م وحتى االن(. �
ع�سو جلنة املراجعة  يف �سركة العلم الأمن املعلومات وهي �سركة )م�ساهمة مغلفة( تعمل يف قطاع اأمن املعلومات وذلك يف الفرتة )من 2008م وحتى  �

االن(.
موؤ�س�س و�سريك تنفيذي يف �سركة بيت اال�ست�سارات الوطني وهي �سركة )ذات م�سئولية حمدودة( تعمل يف قطاع اخلدمات املالية وذلك يف الفرتة )من  �

2007م وحتى االآن( ثم اأ�سبح الرئي�س التنفيذي لها يف الفرتة )من 2010م وحتى االآن(.
املوؤهالت العلمية: 

ح�سل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س املحا�سبة من جامعة كي�س وي�سرتن ريزيرف، الواليات املتحدة االمريكية يف عام 2002م. �
ح�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س املحا�سبة من جامعة امللك �سعود وذلك عام 1995م. �

فهد بن عبدالرحمن الزميع

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة

العمر:   37 �سنة

اخلربات العملية:

نائب املدير املايل يف �سركة العرب للمقاوالت وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( تعمل يف قطاع املقاوالت وذلك يف الفرتة )من 2012م وحتى 2013م(. �
مدير اإداره نظم املعلومات يف م�سرف الراجحي وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية وذلك يف الفرتة )من 2011م  �

وحتى 2012م(.
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املدير التجاري يف �سركة فواز احلكري و�سركاءه وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع التجزئة وذلك يف الفرتة )من 2010م وحتى 2012م( �
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع التاأمني وذلك يف الفرتة من  �

)2007م وحتى 2010م(.
رئي�س جلنة اال�ستثمار وع�سو جمل�س اإدارة يف ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين وهي �سركة )م�ساهمة عامة(  تعمل يف قطاع التاأمني وذلك  �

يف الفرتة )من 2007م وحتى 2009م(.
مدير التخطيط والتحليل املايل يف �سركة احتاد االت�ساالت وهي �سركة )م�ساهمة عامة( تعمل يف قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات وذلك يف الفرتة  �

)من 2006م وحتى 2008م(.
م�سرف التاأمني يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي )موؤ�س�سة حكومية( تعمل يف اال�سراف على القطاع امل�سريف والتاأمني وذلك يف الفرتة )من  �

2004م وحتى 2006م(.
الفرتة )من  � والتاأمني وذلك يف  القطاع امل�سريف  ال�سعودي وهي )موؤ�س�سة حكومية( تعمل يف اال�سراف على  العربي  النقد  بنكي يف موؤ�س�سة  مفت�س 

2000م وحتى 2006م(.
املنا�سب احلالية:

املدير املايل بالنيابة يف �سركة تطوير التعليم القاب�سة وهي �سركة )م�ساهمة مغلقة( وتعمل يف قطاع اال�ستثمار يف التعليم وذلك يف الفرتة )من 2013  �
وحتى االن(. 

املوؤهالت العلمية: 

� .)AICPA( من املعهد االأمريكي للمحا�سبني القانونيني )CPA( حا�سل على الزمالة االأمريكية للمحا�سبني القانونيون
ح�سل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س املحا�سبة من جامعة ايلنوي، الواليات املتحدة االمريكية يف عام 2004م. �
ح�سل على درجة البكالوريو�س يف االقت�ساد واإدارة االأعمال - تخ�س�س املحا�سبة من جامعة امللك �سعود وذلك عام 1999م. �

 لجنة الترشيحات والمكافآت: 2   2   2

وت�سمل مهمات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وم�سوؤولياتها ما يلي :

التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية  خملة . 1
بال�سرف واالأمانة.

لع�سوية  جمل�س . 2 املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  واإعداد و�سف  االإدارة  لع�سوية جمل�س  املنا�سبة  املهارات  املطلوبة من  ال�سنوية لالحتياجات  املراجعة 
االإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال جمل�س االدارة.

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.. 3
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذ كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.. 5
ترتبط . 6 ا�ستخدام معايري  ال�سيا�سات  تلك  ويراعى عند و�سع  التنفيذيني،  االإدارة وكبار  اأع�ساء جمل�س  لتعوي�سات ومكافاآت  وا�سحة  �سيا�سات  و�سع 

باالأداء.
اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

جدول رقم )32( اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

املن�سبال�سم

رئي�س اللجنةعبد العزيز عمران العمران

ع�سو�سالح اإبراهيم اخلليفي

ع�سو�سعود حممد ال�سبهان

امل�سدر: ال�سركة

لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات و المكافأت

للمعلومات عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاأت راجع فقرة "ملحة عن موؤهالت جمل�س االإدارة".
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 تعهدات الشركة بعد اإلدراج 2   2

تلتزم ال�سركة بعد االإدراج مبا يلي:

االلتزام بجميع املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة خالل فرتة اأق�ساها �ستة اأ�سهر من تاريخ االإدراج. �
االلتزام مبا ورد يف املادة التا�سعة من الئحة حوكمة ال�سركات واملادة الثالثة واالأربعني من الئحة الت�سجيل واالإدراج عند اإعداد تقرير جمل�س االإدارة. �
االلتزام بالفقرة )ب( من املادة العا�سرة من الئحة حوكمة ال�سركات والتي تقت�سي باأن ت�سع ال�سركة اأنظمة و�سوابط للرقابة الداخلية واالإ�سراف  �

العام عليها.
تزويد الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة بعد االإدراج وذلك حتى يت�سنى الرتتيب حل�سور ممثل عن الهيئة. �
االإعالن عن تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب وتطورات تنفيذ امل�سنع للجمهور ب�سكل ربع �سنوي. �

ويلتزم جمل�س اإدارة ال�سركة بالتايل:

توثيق كل القرارات واملداوالت ال�سادرة من جمل�س االإدارة يف حما�سر حمررة وموقعة من االأع�ساء. �
اإدراج بند املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة الإعطاء امل�ساهمني الفر�سة للت�سويت على هذه املعامالت.  �

وتلتزم �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه بعد االإدراج بالتايل:

نقل رخ�ستي حمجر املواد اخلام )ق/1( و)ق/2( اإلى �سركة  اإ�سمنت اأم القرى، بالتن�سيق مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية. �

 التوظيف والسعودة  2   2

 خطة التوظيف 2   2   2

يوجد لدى ال�سركة حاليًا )113( موظف وتعتزم ال�سركة توظيف )500( موظف اإ�سايف ب�سكل تدريجي حتى نهاية عام 2015م، وهذا العدد هو اإجمايل ما حتتاجه 
ال�سركة من موظفني واإداريني يف حال عملها بكامل طاقتها االإنتاجية، وذلك ح�سب تقديرات ال�سركة احلالية. 

جدول رقم )33( خطة ال�سركة يف التوظيف
املجموعتاريخ التعينيالأق�سام والإدارات

2014م2013م

1-1مكتب املدير العام

1-1االإدارة املالية

110-110اإدارة امل�ساريع وال�سوؤون الفنية

11املوارد الب�سرية

1121113املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 السعودة 2   2   2

اخذت ال�سركة على عاتقها االإلتزام بتوظيف الكوادر ال�سعودية املدربة من اأ�سحاب اخلربة والكفاءة، وتبلغ ن�سبة ال�سعودة احلالية لدى ال�سركة )54%( ح�سب 
�سهادة مكتب العمل ال�ساحلة لغاية تاريخ 1435/06/16هـ ، حيث يبلغ عدد املوظفني ال�سعوديني )61( موظف وعدد املوظفني الغري �سعوديني )52( موظف.

جدول رقم )34( برنامج نطاقات

�سناعة الإ�سمنت

املمتازالأخ�سرالأ�سفرالأحمراملن�ساأة

=< 30 %15 – 29 %5 – 14 %0 – 4 %�سغرية )49-10(

=< 40 %25 – 39 %6 – 24 %0 – 5 %متو�سطة )499-50(

=< 60 %30 – 59 %8 – 29 %0 – 7 %كبرية )2999-500 (

=< 60 %30 – 59%8 – 29 %0 – 7 %عمالقة )3000 فاأكرث(

امل�سدر: وزارة العمل 
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هذا مع العلم اأن ال�سركة ال تواجه اأي م�ساكل يف هذا اجلانب الأنها يف النطاق املمتاز حاليًا وقد حققت ن�سبة التوطني املطلوبة، لكن توجه ال�سركة لتعيني املزيد من 
املوظفني والعمال بعد بداية االإنتاج، و�سعوبة احل�سول على موظفني وعمال �سعوديني لديهم خربة يف جمال االأن�سطة التي متار�سها ال�سركة قد يوؤديان اإلى اإنتقالها 
لنطاقات اأقل من ذلك. كما تلزم وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سركات التي حتمل ترخي�س حمجر باأن ت�ستخدم يف عملياتها وم�سانعها موظفني �سعوديني 
وفقًا لالأنظمة املتبعة واأن تقدم برناجمًا لتدريب وتاأهيل ال�سعوديني توافق عليه الوزارة، على اأن ال تقل ن�سبتهم عن 40% من عدد العمالة لديها يف نهاية ال�سنة 
االأولى من بدء االإنتاج ومن ثم تزداد هذه  الن�سبة بحيث ال تقل عن 80% بعد اأربع �سنوات من ت�سغيل امل�سنع واملحجر. ويعد حامل الرخ�سة برناجمًا نظريًا وعمليًا 

لتدريب ال�سعوديني توافق عليه الوزارة.

وجتدر االأ�سارة باأن ال�سركة ح�سلت على �سهادة التاأمينات االجتماعية ورقم ا�سرتاك 506926432 وتوؤكد ال�سركة اأنها ا�ستوفت جميع التزاماتها جتاه املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات االجتماعية  وذلك وفق البيانات املقدمة اإليها وهذه ال�سهادة �سارية املفعول حتى تاريخ 1435/10/5هـ.
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المساهمون المؤسسون. 6

 المساهمون الحاليون قبل وبعد الطرح 2   2

جدول رقم )35( امل�ساهمون املوؤ�س�سون

بعد الطرحقبل الطرحاإ�سم امل�ساهمم

ن�سبة المتالك عدد الأ�سهم 
)%(

ن�سبة المتالك عدد الأ�سهم 
)%(

5.135.0009.34 5.135.00018.67 �سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة1

2.514.7034.57 2.514.7039.14 �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه2

2.085.0003.79 2.085.0007.58 حمد بن ابراهيم بن حمد العبداللطيف3

1.500.0002.73 1.500.0005.45 �سركة املدى االول القاب�سة4

1.333.3342.42 1.333.3344.85 االمريه جواهر بنت خالد بن تركي ال �سعود5

1.333.3332.42 1.333.3334.85 االمري عبدالعزيز بن تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز ال �سعود6

االمريه العنود بنت تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز7

 ال �سعود

 1.333.3334.85 1.333.3332.42

1.250.0002.27 1.250.0004.55 عبداهلل بن �سالح اأباح�سني8

1.000.0001.82 1.000.0003.64 �سالح بن حممد بن �سالح احلجاج9

1.000.0001.82 1.000.0003.64 �سالح حمد العبداللطيف10

1.000.0001.82 1.000.0003.64 عبدالعزيز بن حمد امل�سعل11

706.2341.28 706.2342.57 �سركة ابناء عبدالعزيز بن �سالح احلقباين للتطوير واال�ستثمار العقاري12

500.0000.91 500.0001.82 �سعد بن فهد بن عبدالعزيز بن وعالن13

500.0000.91 500.0001.82 عبداللطيف بن حمد بن ابراهيم العبداللطيف14

477.8230.87 477.8231.74 �سركة عوامل ال�سعودية لل�سناعة15

470.8220.86 470.8221.71 احمد بن عبدالعزيز احلقباين16

450.0000.82 450.0001.64 عبدالعزيز �سعد بن فهد بن عبدالعزيز بن وعالن17

420.0000.76 420.0001.53 احمد بن حمد بن عبدالكرمي املعجل18

401.0730.73 401.0731.46 �سعود عبداالله ال ال�سيخ19

370.0000.67 370.0001.35 عبداهلل بن عبدالعزيز بن �سليمان العبداللطيف20

324.0360.59 324.0361.18 فهد �سامل عمر بامع�س21

254.4690.46 254.4690.93 اأحمد بن �سعيد العي 22

200.0000.36 200.0000.73 اأحمد بن �سليمان بن علي الباحوث23

200.0000.36 200.0000.73 حممد بن �سليمان الر�سيد 24
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بعد الطرحقبل الطرحاإ�سم امل�ساهمم

 ن�سبة المتالكعدد الأ�سهم 
)%(

 ن�سبة المتالكعدد الأ�سهم 
)%(

170.9300.31 170.9300.62 منرية بنت حممد العمران25

169.6490.31 169.6490.62 عبداهلل عمران العمران26

167.3210.30 167.3210.61 عبداهلل بن حممد الياب�س27

167.3210.30 167.3210.61 م�سعب �سعود الدغيرث28

160.0000.29 160.0000.58 بندر بن ابراهيم اخلريف29

150.0000.27 150.0000.55 حممد بن عبدالرحمن الب�سام 30

130.7620.24 130.7620.48 ندى بنت عمران العمران31

127.2350.23 127.2350.46 من�سور عبداملح�سن بن �سعيد32

125.0000.23 125.0000.45 اأحمد بن �سعد العجالن33

125.0000.23 125.0000.45 في�سل بن عبداللطيف العبداللطيف34

120.9680.22 120.9680.44 االمري في�سل عبدالعزيز الفرحان 35

113.5420.21 113.5420.41 احمد عمران العمران36

100.0000.18 100.0000.36 ابراهيم نا�سر حمد الراجحي37

100.0000.18 100.0000.36 �سالح بن ابراهيم بن حممد ال�سبنان38

100.0000.18 100.0000.36 هند بنت اأحمد جمال39

92.0000.17 92.0000.33 �سعد بن فهد العجالن40

85.0000.15 85.0000.31 خالد بن عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف41

83.6590.15 83.6590.30 �سارة بنت خالد ال�سيف42

79.1080.14 79.1080.29 مرمي بنت عمران العمران43

66.9270.12 66.9270.24 غادة بنت �سامي الدريعي44

66.9270.12 66.9270.24 حممد بن علي الر�سيد45

50.0000.09 50.0000.18 عبداملح�سن نا�سر الرباك46

42.0000.08 42.0000.15 حممد ابراهيم نا�سر بن دهم�س47

40.0000.07 40.0000.15 عبداهلل بن حممد الدعيلج48

30.0000.05 30.0000.11 خالد بن حمد بن ابراهيم العبداللطيف49

20.0000.04 20.0000.07 �سامر بن حممد عدنان فرهود50

16.7320.03 16.7320.06 خالد حممد العبدالكرمي51

16.0000.03 16.0000.06 في�سل بن وليد ال�سهيل52
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بعد الطرحقبل الطرحاإ�سم امل�ساهمم

 ن�سبة المتالكعدد الأ�سهم 
)%(

 ن�سبة المتالكعدد الأ�سهم 
)%(

8.2980.02 8.2980.03 عبداملح�سن نا�سر الثنيان53

8.2980.02 8.2980.03 يو�سف عمران العمران54

8.1630.01 8.1630.03 حممد عبداهلل فهد اجلرب55

27.500.00050.00 --اجلمهور56

27.500.000100.0055.000.000100.00املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة

 كبار المساهمون  2   2

جدول رقم )36( امل�ساهمون الذين ميلكون ب�سكل مبا�سر ن�سبة 5% او اأكرث من اأ�سهم ال�سركة 

بعد الطرحقبل الطرحا�سم امل�ساهم

ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم 

5.135.00018.675.135.0009.34�سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

2.514.7039.142.514.7034.57�سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه

2.085.0007.582.085.0003.79حمد بن اإبراهيم بن حمد العبد اللطيف

1.500.0005.451.500.0002.73�سركة املدى االأول القاب�سة

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة

جدول رقم )37( امل�ساهمون الذين ميلكون ب�سكل غري مبا�سر ن�سبة 5% او اأكرث من اأ�سهم ال�سركة 

بعد الطرحقبل الطرحا�سم امل�ساهم

ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهمن�سب المتالك )%(عدد الأ�سهم 

4.878.25017.744.878.2508.87خالد عبداملح�سن عبدالرحمن اخليال

1.886.0276.861.886.0273.43عبد العزيز عمران حممد العمران

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة
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 المساهمون من المؤسسات  2   2

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

بعد الطرحقبل الطرحاإ�سم امل�ساهم

ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم ن�سبة المتالك )%(عدد الأ�سهم 

5.135.00018.675.135.0009.34�سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

2.514.7039.142.514.7034.57�سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه

1.500.0005.451.500.0002.73�سركة املدى االول القاب�سة

�سركة ابناء عبدالعزيز بن �سالح احلقباين للتطوير 
واال�ستثمار العقاري

706.2342.57706.2341.28

477.8231.74477.8230.87�سركة عوامل ال�سعودية لل�سناعة

10.333.76037.5810.333.76018.79املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة

 معلومات عن المساهمين من المؤسسات  2   2   2

�شركة فيال امل�شاريع الدولية للتجارة 6   6   6   6

�سركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010363322 تاأ�س�ست يف عام 1434هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 50 الف ريال �سعودي وتعمل ال�سركة 
يف ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف االإ�سمنت واملقاوالت العامة للمباين و�سراء االرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او االإيجار ل�سالح 

ال�سركة.

جدول رقم )39( امل�ساهمون يف �سركة فيال امل�ساريع الدولية للتجارة

قيمة احل�سة عدد احل�س�ساأ�سماء ال�سركاء امل�ساهمني
الواحدة

قيمة ح�سة راأ�س 
املال

ن�سبة امللكية  
)%(

امللكية املبا�سرة 
يف ال�سركة )%(  

امللكية الغري 
مبا�سرة يف 
ال�سركة )%(

17.74-47510047.50095.00خالد عبداملح�سن عبدالرحمن اخليال

0.93-251002.5005.00خالد عبداهلل �سالح بن فار�س

18.67-50.000100.00-500املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة



50

�شركة عبدالعزيز عمران العمران و�شركاه 6   6   6   6

�سركة تو�سية ب�سيطة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010184991 تاأ�س�ست يف عام 1424هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 16 مليون ريال �سعودي وتعمل ال�سركة يف جمال 
مقاوالت عامة للمباين واأعمال الطرق واجل�سور واأعمال احلفر والك�سر والتحجري واأعمال ال�سرف ال�سحي واأعمال ال�سبكات واملقاوالت الكهربائية وامليكانيكية 

و�سراء االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.

جدول رقم )40( امل�ساهمون يف �سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه

قيمة احل�سة عدد احل�س�ساأ�سماء ال�سركاء امل�ساهمني
الواحدة

قيمة ح�سة راأ�س 
املال

امللكية املبا�سرة يف ن�سبة امللكية )%(
ال�سركة )%(

امللكية الغري 
مبا�سرة يف ال�سركة 

)%(

6.86-12.000.00075.00--عبدالعزيز عمران حممد العمران

0.46-800.0005.00--جنود ابراهيم عبداهلل اخلريف

0.46-800.0005.00--نورة عبدالعزيز عمران العمران

0.46-800.0005.00--�سارة عبدالعزيز عمران العمران

0.46-800.0005.00--عمران عبدالعزيز عمران العمران

0.46-800.0005.00--في�سل عبدالعزيز عمران العمران

9.14-16.000.000100.00--املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة

 طبقًا لعقد تاأ�سي�س ال�سركة وهي �سركة ذات تو�سية ب�سيطة اليوجد عدد للح�س�س اأو قيمة للح�سة الواحدة 

عالقة �شركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�شركاه مع �شركة  اإ�شمنت اأم القرى 6   6   6   6   6

يف يوم االأحد 2 حمرم 1433هـ املوافق 27 نوفمرب2011م فازت �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه برخ�ستني الإ�ستغالل املواد اخلام ل�سناعة االإ�سمنت 
البورتالندي واالإ�سمنت االإبي�س يف منطة حرة ح�سن التابعة الإمارة مكة املكرمة، وذلك بعد تقدميها للعطاء الفائز من �سمن ع�سرون موؤ�س�سة تقدمت للرخ�ستني. 
حيث ا�سرتطت الرخ�سة على الفائز تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة �سعودية متتلك كامل امل�سروع مبا يف ذلك م�سنع االإ�سمنت، حيث ي�ساهم املرخ�س له بـ 50% من راأ�س 

املال على ان يطرح الباقي لالإكتتاب العام للجمهور بالتكلفة الفعلية.

بعد منح �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران رخ�ستي اإ�ستغالل حمجري املواد اخلام الواقعة يف حرة ح�سن التابعة ملنطقة مكة املكرمة، بداأت ال�سركة على الفور 
باإعداد الدرا�سات اجليولوجية واجلدوى االقت�سادية اخلا�سة بامل�سنع. حيث قامت ال�سركة بتعيني �سركة هولتيك كون�سالتنت برايفت مليتد بغر�س اإعداد درا�سة 
اجلدوى االإقت�سادية مل�سنع االإ�سمنت البورتالندي. بعد ذلك اتفقت ال�سركة مع 54 من امل�ستثمرين املحليني على تاأ�سي�س �سركة  اإ�سمنت اأم القرى براأ�س مال قدره 
275.000.000 ريال �سعودي حيث وافقت اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة يف 1434/8/1هـ املوافق لـ 2013/6/10م على االأعمال والنفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س 

ال�سركة واملقدرة بـ 6.054.018 ريال �سعودي والتي مت دفعها من قبل �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران ل�سالح �سركة  اإ�سمنت اأم القرى.

وفيما يلي جدول يو�سح اإجمايل النفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة:

جدول رقم )41( اإجمايل النفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة

املجموع201120122013البيان / ال�سنة

273.984505.308779.292-رواتب

16.08462.573102.567181.224م�ساريف �سفر واإقامة

801.075-801.075-ر�سوم اإ�ستغالل حمجري املواد اخلام

177.269238.580415.849-دفعات مقدمة ملوردين

13.56110.00023.561-جتهيزات مكتبية
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املجموع201120122013البيان / ال�سنة

580.615-580.615-دفعات اإن�سائية

4.00022.00020.00046.000اتعاب امل�س�سار القانوين

5.0001.942.747765.8472.713.594اأبحاث واأختبارات واإ�ست�سارات

155.000155.000--م�ساريف متويل

25163.693194.091357.809م�ساريف متنوعة

25.1094.037.5171.991.3926.054.018املجموع

امل�سدر ال�سركة

وبعد االإنتهاء من اخذ موافقة اجلمعية الـتاأ�سي�سة وتاأ�سي�س �سركة  اإ�سمنت اأم القرى، قامت ال�سركة ب�سداد اإجمايل النفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة ل�سركة 
يو�سح  يلي جدول  وفيما  و�سركاه،  العمران  �سركة عبدالعزيز بن عمران  قائمة ل�سالح  اية م�ستحقات  توجد هناك  وال  و�سركاه  العمران  عبدالعزيز بن عمران 

تفا�سيل عملية �سداد هذه النفقات:

جدول رقم )42( تفا�سيل عملية �سداد اإجمايل النفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة

التاريخ2013البيان/ ال�سنة

2013/7/28م5.722.583�سيك رقم 354 م�سحوب على بنك الريا�س

2013/7/28م331.435�سيك رقم 355 م�سحوب على بنك الريا�س

-6.054.018املجموع

امل�سدر: ال�سركة  

وجتدر االإ�سارة باأنه بعد تاأ�سي�س �سركة اإ�سمنت اأم القرى مل تقم �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه ب�سداد اأي مدفوعات ل�سالح ال�سركة، كما تقر 
بعدم احت�شاب مبلغ العر�ض املايل املدفوع يف املناف�شة على رخ�شتي املحجر �شمن م�شاريف التاأ�شي�ض اأو اأي م�شاريف اأخرى الأغرا�ض االكتتاب ح�شب �شروط 

الرخ�ستني.

�شركة املدى الأول القاب�شة 6   6   6   6

�سركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري 1010327258 تاأ�س�ست يف عام 1433هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 50 الف ريال �سعوي وتعمل ال�سركة يف 
جمال امل�ساركة يف ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها وا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف الهدايا والتحف واملالب�س اجلاهزة واالك�س�سورات 
والكماليات والعطور ومقاوالت عامة للمباين )ان�ساء –هدم – ترميم( واعمال الطرق وال�سفلته و�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها و ا�ستثمارها بالبيع بالنقد 

والتق�سيط او االإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء العقار ل�سالح ال�سركة.

جدول رقم )43( امل�ساهمون يف �سركة املدى الأول القاب�سة

قيمة احل�سة عدد احل�س�ساأ�سماء ال�سركاء امل�ساهمني 
الواحدة

قيمة ح�سة راأ�س 
املال

ن�سبة امللكية  
)%(

امللكية املبا�سرة يف 
ال�سركة )%(

امللكية الغري 
مبا�سرة يف ال�سركة 

)%(

االأمري م�سعل بن �سلطان بن 
عبدالعزيز ال �سعود

33310033.30066.60-3.63

االأمرية م�ساعل بنت �سلطان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود

16710016.70033.40-1.82

5.45-50.000100.00-500املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة
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�شركة اأبناء عبدالعزيز �شالح احلقباين للتطوير وال�شتثمار العقاري 6   6   6   6

�سركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010207597 تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 1426هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 504 الف ريال �سعودي وتعمل 
ال�سركة يف �سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع واالإيجار ل�سالح ال�سركة بالنقد او التق�سيط واإدارة وتطوير و�سيانة العقار و�سراء ومتلك العقار 

ل�سالح ال�سركة ومقاوالت عامة للمباين و�سيانة الفنادق وال�سقق املفرو�سة.

جدول رقم )44( امل�ساهمون يف �سركة اأبناء عبدالعزيز �سالح احلقباين للتطوير و ال�ستثمار العقاري

عدد ا�سماء ال�سركاء امل�ساهمني
احل�س�س

قيمة احل�سة 
الواحدة

امللكية املبا�سرة يف ن�سبة امللكية  )%(قيمة ح�سة راأ�س املال
ال�سركة )%(

امللكية الغري مبا�سرة 
يف ال�سركة )%(

0.22-421.05044.1008.75عبدالرحمن عبدالعزيز احلقباين

0.22-421.05044.1008.75عبداهلل عبدالعزيز احلقباين

0.22-421.05044.1008.75حممد عبدالعزيز احلقباين

421.05044.1008.751.710.22احمد عبدالعزيز احلقباين

0.22-421.05044.1008.75عبداملح�سن عبدالعزيز احلقباين

0.22-421.05044.1008.75ه�سام عبدالعزيز احلقباين

0.22-421.05044.1008.75من�سور عبدالعزيز احلقباين

0.16-301.05031.5006.25ح�سة �سليمان عبدالعزيز ال�سعيبي

301.05031.5006.250.16قما�سة بنت ابراهيم اجلرب

0.11-211.05022.0504.38�سركة بيت نورة للتجارة واملقاوالت

0.11-211.05022.0504.38م�ساعل عبدالعزيز احلقباين

0.11-211.05022.0504.38هيفاء عبدالعزيز احلقباين

0.11-211.05022.0504.38اأ�سماء عبدالعزيز احلقباين

0.11-211.05022.0504.38منرية عبدالعزيز احلقباين

0.11-211.05022.0504.38جواهر عبدالعزيز احلقباين

504.0001001.712.57-480املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة
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 �شركة بيت نورة للتجارة و املقاولت املحدودة 6   6   6   6   6

�سركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010267780 تاأ�س�ست ال�سركة عام 1430هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 الف ريال �سعودي وتعمل 
ال�سركة يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية ومواد واأجهزة التهوية والتكييف واملعدات والعدد واالأدوات ال�سناعة ومواد ال�سباكة والبناء واملولدات 
التجزئة يف اجهزة  و  والطبية وجتارة اجلملة  وااللكرتونية  وامليكانيكية  الكهربائية  واالأجهزة  واالأدوات  الكهربائية وقطع غيارها و�سيانتها  واملحركات  واالآليات 

احلا�سب االيل واالأدوات املكتبية والقرطا�سية والو�سائل التعليمية.

جدول رقم )45( امل�ساهمون يف �سركة بيت نورة للتجارة واملقاولت املحدودة

عدد ا�سماء ال�سركاء امل�ساهمني
احل�س�س

قيمة احل�سة 
الواحدة

امللكية املبا�سرة يف ن�سبة امللكية  )%(قيمة ح�سة راأ�س املال
ال�سركة )%(

امللكية الغري مبا�سرة 
يف ال�سركة )%(

0.04-401.00040.00040.00عبداهلل حممد �سوي�س ال�سوي�س

0.04-401.00040.00040.00�سلطان حممد �سوي�س ال�سوي�س

0.02-201.00020.00020.00جنالء حممد �سوي�س ال�سوي�س

0.11-100.000100.00-100املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة

�شركة عوامل ال�شعودية لل�شناعة 6   6   6   6

�سركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010342126 تاأ�س�ست يف عام 1433هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 20 الف ريال �سعودي  وتعمل ال�سركة 
يف جمال مقاوالت عامة للمباين )ان�ساء– هدم- ترميم- اإ�سالح( و�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع وبالنقد والتق�سيط اواالإيجار ل�سالح 

ال�سركة واأعمال متديدات �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي و�سيانة م�سانع اخلر�سانة والبلوك والك�سارات.

جدول رقم)46( امل�ساهمون يف �سركة عوامل ال�سعودية لل�سناعة

قيمة احل�سة عدد احل�س�سا�سماء ال�سركاء امل�ساهمني
الواحدة

قيمة ح�سة راأ�س 
املال

امللكية املبا�سرة يف ن�سبة امللكية  )%(
ال�سركة )%(

امللكية الغري 
مبا�سرة يف ال�سركة 

)%(

16010016.000800.931.39احمد بن �سعيد بن احمد العي

0.35-401004.00020عبداالله احمد �سعيد العي

20.0001000.931.74-200املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: االرقام مقربة
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات. 7

 بيان مسئولية اإلدارة عن المعلومات المالية 2   2

مت اإعداد مناق�سة االإدارة وحتليلها للو�سع املايل ونتائج العمليات بوا�سطة اإدارة �سركة اإ�سمنت اأم القرى بناًء على القوائم املالية املراجعة للفرتة من 3 يوليو 2013م 
اإلى 31 دي�سمرب 2013م. مت تقريب االأرقام املو�سحة بهذا الق�سم، وتعتقد االإدارة اأنه ال يوجد اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة منذ 

تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ اعتماد ن�سرة االإ�سدار.

 كما تقر اإدارة ال�سركة باأن املعلومات املالية الواردة يف الن�سرة م�ستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة، وتتحمل امل�سئولية الكاملة فيما 
يتعلق ب�سحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية، وتوؤكد بعد عمل اال�ستق�ساءات الالزمة اأن االإف�ساح قد مت بالكامل وبو�سوح تام واأنه ال توجد اأية معلومات اأو 

م�ستندات اأخرى جتعل من البيانات اأو املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة م�سللة. 

عالوة على ذلك، وعدا ما مت تو�سيحه يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع فقرتي " فقرة االأ�سول الثابتة" و"بنود خارج القوائم املالية واالإلتزامات املحتملة"(، توؤكد 
االإدارة اأنه ال توجد اأي رهونات، حقوق اأو ر�سوم على عقارات وممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.  كما تقر اإدارة ال�سركة بعدم وجود راأ�س مال للم�سدر 

م�سمواًل بحق خيار. 

 مقدمة 2   2

ال�ستخراج احلجر  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  امتياز حمجرين من  تراخي�س  على  العمران(  )�سركة  و�سركاه  العمران  العزيز عمران  عبد  �سركة  ح�سلت 
اجلريي الذي ميثل املادة اخلام الرئي�سية يف �سناعة االإ�سمنت. 

بناًء على عقد التاأ�سي�س الذي مت توقيعه، تاأ�س�ست �سركة  اإ�سمنت اأم القرى ك�سركة م�ساهمة مغلقة وفقا للقرار الوزاري رقم )214/ق( ال�سادر يف 25 �سعبان 
1434هـ )املوافق 4 يوليو 2013م( براأ�س مال 275 مليون ريال �سعودي. وقد �سدر ال�سجل التجاري لل�سركة رقم 1010382514 بتاريخ 28 �سعبان 1434هـ )املوافق 

7 يوليو 2013م(.

وعليه فاإن ال�سنة املالية االأولى لل�سركة تبداأ من تاريخ 3 يوليو 2013م )تاريخ م�سادقة وزارة التجارة وال�سناعة على نظامها االأ�سا�سي( وتنتهي بتاريخ 31 دي�سمرب 
املالية  النتائج  اأحدث  اإطالع اجلمهورعلى  بغر�س  تاريخ 31 دي�سمرب 2013م  اإلى  يوليو   3 التاأ�سي�س  تاريخ  قوائم مالية من  باإعداد  ال�سركة  2014م. وقد قامت 

لل�سركة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة مل تقم باأية اأعمال جتارية خالل الفرتة من 3 يوليو وحتى 31 دي�سمرب 2013م- فرتة ما قبل الت�سغيل. 

وقد تعاقدت ال�سركة مع �سركة �سينوما العاملية لبناء م�سنع الإنتاج االإ�سمنت الذي من املتوقع اأن ت�سل قدرته االنتاجية اإلى 6.000 طن من الكلنكر يوميا. وقد 
الت�سغيل  البدء يف  املتوقع  ومن  �سعودي(  ريال  مليون  اأمريكي )803.062.500  دوالر  مليون  بـ 214.150.000  العقد  لهذا  الراأ�سمالية  التكلفة  ال�سركة  قدرت 

التجاري للم�سنع يف الربع االأول من عام 2016م. 

قد تتعر�س �سركة  اإ�سمنت اأم القرى جلملة من املخاطر واالأمور املحتملة الغري موؤكدة والتي قد توؤثر ب�سكل جوهري على نتائج ال�سركة الفعلية نتيجة لعدة عوامل 
خارجة عن ال�سيطرة والتي �سبق ذكرها يف ق�سم "عوامل املخاطرة"

 تحليل اإليرادات والمصاريف 2   2

يبني اجلدول التايل قائمة الدخل للفرتة املالية من 3 يوليو 2013م حتى 31 دي�سمرب 2013م لل�سركة:

جدول رقم )47( قائمة الدخل 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

- االإيرادات

- تكلفة االإيرادات

- الربح االإجمايل

)3.060( م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س

)3.520( م�ساريف ما قبل الت�سغيل

)283( امل�ساريف التمويلية
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دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

)6.863( �سايف اخل�سارة قبل الزكاة

- الزكاة

)6.863( �سايف اخل�سارة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مل حتقق ال�سركة اأية اإيرادات خالل الفرتة من 3 يوليو 2013م حتى 31 دي�سمرب 2013م حيث اأن ال�سركة يف بداية مرحلة بناء م�سنع الإنتاج االإ�سمنت يف منطقة 
حرة ح�سن )2( الواقعة مبحافظة الطائف مبنطقة مكة املكرمة. وقد تكبدت ال�سركة خ�سارة قدرها 6.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها نتيجة مل�ساريف 
ما قبل التاأ�سي�س التي حتملتها �سركة العمران خالل الفرتة من نوفمرب 2011م حتى 2 يوليو 2013م ومن ثم مت حتميلها لل�سركة باالإ�سافة اإلى م�ساريف ما قبل 
اإلى قيام املحا�سب القانوين  الت�سغيل خالل الفرتة من 3 يوليو 2013م حتى 31 دي�سمرب 2013م والتي بلغت 3.5 مليون وامل�ساريف التمويلية. وجتدر االإ�سارة 
لل�سركة بر�سملة م�ساريف تخ�س م�ست�سار العناية املهنية املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح  مببلغ 300 الف ريال �سعودي �سمن م�ساريف ما قبل الت�سغيل، بناًء 
على املعيار رقم 5 من معايري االأ�سول الثابتة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملتعلق بتحميل امل�ساريف غري املبا�سرة غري االنتاجية على 

اال�سل الثابت. 

 مصاريف ما قبل التأسيس 2   2

يبني اجلدول التايل م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س املتعلقة باإن�ساء ال�سركة من ر�سوم حماجر ورواتب وم�ساريف حكومية وغريها. وكانت �سركة العمران قد تكبدت 
هذه امل�ساريف خالل الفرتة من تاريخ احل�سول على تراخي�س املحاجر يف نوفمرب 2011م وحتى 2 يوليو 2013م. وقد مت حتميل هذه امل�ساريف على ال�سركة 
بتاريخ تاأ�سي�سها يف 3 يوليو 2013م، حيث مل يتم احت�ساب مبلغ العر�س املايل املدفوع يف املناف�سة على رخ�ستي املحجر �سمن م�ساريف التاأ�سي�س اأو اأي م�ساريف 

اأخرى الأغرا�ض االكتتاب ح�شب �شروط الرخ�شتني. 

جدول رقم )48( م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

1.297 اإيجار املحاجر 

837 رواتب وما يعادلها 

416 م�ساريف �سفر وماأموريات 

85 دعاية واإعالن 

83 اإيجار �سيارات 

83 م�ساريف ا�ست�سارة وحماماة 

68 م�ساريف �سحن وتخلي�س جمركي 

40 ر�سوم حكومية وت�سديقات 

33 اإيجار مبنى االإدارة 

29 م�ستلزمات مكتبية 

17 �سيافة وبوفيه 

72 م�ساريف اأخرى 

3.060 املجموع 

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة
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 الرواتب والبدالت 2   2   2

ت�سمل الرواتب والبدالت �سمن م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س الراتب االأ�سا�سي، بدل ال�سكن وبدل االنتقال التي قامت �سركة العمران بدفعها للموظفني الذين مت 
البدء بتعيينهم منذ مايو 2012م �سمن اإطار التح�سري لتاأ�سي�س ال�سركة. وقد مت حتميل هذه امل�ساريف على قائمة دخل ال�سركة عند تاأ�سي�سها الفعلي بتاريخ 3 

يوليو 2013م. 

 مصاريف المحاجر 2   2   2

ال�سطحي  االإيجار  يبلغ  الواقعني يف منطقة حرة ح�سن.  امل�ستخرج من املحجرين  ا�ستغالل احلجر اجلريي  ور�سوم  ال�سطحي  االإيجار  املحاجر  متثل م�ساريف 
ال�سنوي )لكل عام هجري( 590 األف ريال �سعودي بواقع 10 اآالف ريال �سعودي لكل كيلو مرت مربع. وتبلغ ر�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي 2.25 ريال �سعودي 
عن كل طن حجر جريي ت�ستخرجه ال�سركة من املحجرين، بحد اأدنى يبلغ 90 األف ريال �سعودي لكل حمجر عن كل عام هجري. يو�سح اجلدول التايل تفا�سيل 

م�ساريف املحاجر خالل فرتة ما قبل التاأ�سي�س التي قامت �سركة العمران بدفعها ومن ثم حتميلها على قائمة دخل ال�سركة عند تاأ�سي�سها.

 جدول رقم )49( م�ساريف املحاجر خالل فرتة ما قبل التاأ�سي�س

اإجمايل رخ�سة رقم ق/2 رخ�سة رقم ق/1 األف ريال �سعودي

590 250 340 االإيجار ال�سطحي عن عام 1433هـ )26 نوفمرب 2011م اإلى 14 نوفمرب 2012م( )354 يوم( 

180 90 90 احلد االأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1433هـ )354 يوم(

26 13 13 النفقات االأخرى ذات ال�سلة عن عام 1433هـ )354 يوم(

796 353 443 املجموع الفرعي عن عام 1433هـ

383 162 221 االإيجار ال�سطحي عن عام 1434هـ )15 نوفمرب 2012م حتى 2 يوليو 2013م( )230 يوم(

116 58 58 احلد االأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1434هـ )15 نوفمرب 2012 حتى 2 يوليو 2013( 
)230 يوم(

500 221 279 املجموع الفرعي عن عام 1434هـ

1.297 574 723 م�ساريف املحاجر خالل فرتة ما قبل التاأ�سي�س

امل�سدر:اال�سركة

 مصاريف سفر ومأموريات 2   2   2

تتمثل م�ساريف ال�سفر واملاأموريات يف م�ساريف نقل امل�ست�سارين بني اأوروبا واململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى بدالت املبيت وتاأجري ال�سيارات وتكاليف 
اإلى ال�سني خالل مراحل التفاو�س مع �سركة  اإدارة ال�سركة  اإلى موقع املحاجر وكذلك نفقات �سفر  خدمات ال�سيافة. كما تت�سمن م�ساريف نقل امل�ست�سارين 

�سينوما العاملية على عقد اإن�ساء م�سنع االإ�سمنت.

 مصاريف الدعاية واإلعالن 2   2   2

تتمثل م�ساريف الدعاية واالإعالن يف تكلفة ن�سر خرب تاأ�سي�س �سركة  اإ�سمنت اأم القرى يف ال�سحف الر�سمية ال�سعودية كما هو مطلوب مبوجب نظام  ال�سركات 
ال�سعودي.

 مصاريف شحن وتخليص جمركي 2   2   2

تعاقدت ال�سركة من خالل �سركة العمران التي قامت بتوقيع جميع العقود اخلا�سة بال�سركة قبل تاريخ تاأ�سي�سها مع �سركة اآ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام 
بي ات�س )"اآ�سرتوبالن"( يف النم�سا وذلك للقيام بدرا�سة م�سح جيولوجي للمحاجر. وقد تطلب عمل اآ�سرتوبالن �سحن بع�س عينات احلجر اجلريي امل�ستخرج من 
املحاجر الى النم�سا للتحليل مما نتج عنه تكبد ال�سركة مل�ساريف �سحن وتخلي�س جمركي عند �سحن عينات احلجر اجلريي امل�ستخرجه من املحاجر اإلى معامل 

�سركة اآ�سرتوبالن يف النم�سا للتحليل.
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 مصاريف ما قبل التشغيل 2   2

يبني اجلدول التايل م�ساريف ما قبل الت�سغيل خالل الفرتة من 3 يوليو 2013م حتى 31 دي�سمرب 2013م. 

جدول رقم )50( م�ساريف ما قبل الت�سغيل 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

2.490 رواتب وبدالت

373 م�ساريف املحاجر 

71 اإيجار مبنى االإدارة 

139 م�ساريف ا�ست�سارة وحماماة 

26 م�ستلزمات مكتبية 

19 م�ساريف ا�ستهالك

150 م�ساريف �سفر

37 ر�سوم حكومية

215 م�ساريف اخرى

3.520 املجموع

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة

 ي�سمل بند اإيجار مبنى االإدارة على مبلغ 7 االف ريال �سعودي يتمثل يف اإيجارات ُدفعت للم�ستاأجر ال�سابق ملبنى اإدارة ال�سركة مقابل املدة املتبقية من اإيجار املبنى.

 ي�سمل بند م�ساريف اأخرى عدد من امل�سروفات، اأهمها اإيجار �سيارات، م�ساريف اأبحاث واإ�ست�سارات، وم�ساريف �سيافة وعالقات عامة.

 الرواتب والبدالت 2   2   2

ت�سمل الرواتب والبدالت �سمن م�ساريف ما قبل الت�سغيل الراتب االأ�سا�سي، بدل ال�سكن وبدل االنتقال الذي قامت ال�سركة بدفعها للموظفني والذين بلغ عددهم 
.)113(

 مصاريف المحاجر 2   2   2

متثل م�ساريف املحاجر �سمن م�ساريف ما قبل الت�سغيل االإيجار ال�سطحي ور�سوم ا�ستغالل احلجر اجلريي امل�ستخرج من املحجرين والتي قامت ال�سركة بدفعها 
من تاريخ تاأ�سي�سها وحتى نهاية �سهر دي�سمرب 2013م. ويو�سح اجلدول التايل م�ساريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�سغيل.

جدول رقم )51( م�ساريف املحاجر 

اإجمايل رخ�سة رقم ق/2 رخ�سة رقم ق/1 األف ريال �سعودي

285 121 164 االإيجار ال�سطحي عن عام 1434هـ  وحتى 27-2-1435هـ)3 يوليو حتى 31 دي�سمرب 2013م( )174 يوم(

88 44 44 احلد االأدنى لر�سوم ا�ستخراج احلجر اجلريي عن عام 1434هـ وحتى 27-2-1435هـ )3 يوليو 2013 
حتى 31 دي�سمرب 2013م( )174 يوم(

373 165 208 جمموع م�ساريف املحاجر خالل فرتة ما قبل الت�سغيل

امل�سدر: ال�سركة

 المصاريف التمويلية 2   2

تتمثل م�ساريف التمويل يف تكلفة قر�س مت احل�سول عليه من بنك الريا�س عن طريق �سركة العمران لت�سوية الدفعة االأولى امل�ستحقة ل�سركة �سينوما العاملية. 
وقد بلغ القر�س 8 مليون ريال �سعودي وبلغت التكاليف التمويلية واالإدارية للقر�س 282.663 ريال �سعودي. هذا وقد �سددت ال�سركة القر�س يف 21 مايو 2013م.
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 تحليل بنود المركز المالي 2   2

يبني اجلدول التايل املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )52( املركز املايل 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة 

136.615 النقدية يف البنوك 

786 م�ساريف مدفوعة مقدما واملوجودات االأخرى 

137.401 جمموع املوجودات املتداولة 

131.957 م�ساريع حتت التنفيذ 

142 ممتلكات ومعدات

132.099 جمموع املوجودات غري املتداولة 

269.500 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

1.014 ذمم دائنة 

288 م�ساريف م�ستحقة 

- خم�س�س الزكاة 

1.302 جمموع املطلوبات املتداولة 

61 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

1.362 جمموع املطلوبات 

275.000 راأ�س املال 

)6.863( اخل�سائر املرتاكمة 

268.137 جمموع حقوق امل�ساهمني 

269.500 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة

 مقدمة 2   2   2

تاأ�س�ست �سركة  اإ�سمنت اأم القرى براأ�س مال مدفوع بلغ 275 مليون ريال �سعودي. وقد مثل راأ�س مال ال�سركة امل�سدر الرئي�سي للتمويل خالل الفرتة من 3 يوليو 
وحتى 31 دي�سمرب 2013م حيث مت ا�ستخدام هذه االأموال يف �سداد النفقات املت�سلة ببناء م�سنع الإنتاج االإ�سمنت يف الطائف باالإ�سافة اإلى م�ساريف ما قبل 

التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل.
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 رأس المال العامل 2   2   2

توؤكد �سركة  اإ�سمنت اأم القرى بوجود راأ�س مال عامل يكفي لفرتة )12( �سهرًا بعد تاريخ ن�سرة االإ�سدار.

 النقدية لدى البنوك 2   2   2

يبني اجلدول التايل ار�سدة النقدية لدى البنوك كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )53( تفا�سيل النقدية لدى البنوك

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

72.787 بنك البالد 

23.828 بنك الريا�س 

40.000 البنك ال�سعودي الفرن�سي

136.615 املجموع 

امل�سدر:ال�سركة

�سكل ر�سيد النقدية لدى البنوك 99.4% من اإجمايل املوجودات املتداولة لل�سركة و50.7% من اإجمايل موجوداتها كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وت�ستخدم ال�سركة 
ح�ساب بنك الريا�س لت�سوية كل نفقاتها النقدية كتكاليف اإن�ساء امل�سنع وم�ساريف ما قبل التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل والتي �سملت اإيجار املحاجر 

وكذلك النفقات املتعلقة بامل�ست�سارين.

وميثل ر�سيد النقدية لدى البنوك الر�سيد املتبقي من راأ�س املال املدفوع البالغ 275 مليون ريال �سعودي بعد �سداد النفقات املت�سلة ببناء م�سنع الإنتاج االإ�سمنت 
يف حمافظة الطائف واملوزعة بني م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل.

 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  2   2   2

يبني اجلدول التايل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )54( امل�ساريف املدفوعة مقدماً واملوجودات الأخرى 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

758 م�ساريف مدفوعة مقدما 

28 عهد املوظفني 

786 املجموع 

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة

اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2013م وتتكون ب�سكل  متثل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى 0.6% من املوجودات املتداولة و0.3% من 
اأ�سا�سي من م�ساريف تاأ�سريات العمالة املدفوعة م�سبقًا حيث بلغت 728 األف ريال �سعودي. باالإ�سافة اإلى اإيجار املكتب الرئي�سي الذي يقع يف مدينة الريا�س 
الذي ت�ستخدمه اإدارة ال�سركة يف مزاولة ن�ساطها. ميتد عقد االإيجار احلايل ملدة ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من 1 يناير 2013م باإيجار �سنوي يبلغ 64.000 ريال 

�سعودي تدفعها ال�سركة على ق�سطني. ويبلغ االإيجار املدفوع مقدمًا 30.000 ريال �سعودي تخ�س الفرتة من 1 اأغ�سط�س 2013م حتى نهاية عام 2013م. 

اأما عهد املوظفني فتتكون من املبالغ التي تعتمدها اإدارة ال�سركة لتلبية احتياجات املكتب الرئي�سي و�سراء اأجهزة الكمبيوتر والطابعات والتي يتم �سرفها للموظفني 
عند احلاجة.

 مشاريع تحت التنفيذ 2   2   2

ميثل هذا البند التكاليف املتكبدة الإن�ساء م�سنع االإ�سمنت مبدينة الطائف ومن املتوقع البدء يف الت�سغيل التجاري للم�سنع يف الربع االأول من عام 2016م. وجتدر 
لل�سركة  املمنوح  الرتخي�س  املعدنية ملدة 30 عام هجري مبوجب  والرثوة  البرتول  وزارة  امل�سنع عليها م�ستاأجرة من  اإن�ساء  �سيتم  التي  االأر�س  اأن  اإلى  االإ�سارة 
ال�ستغالل احلجر اجلريي يف املحاجر. وقد قدرت التكلفة الكلية الإن�ساء امل�سنع بحوايل 1.3 مليار ريال ت�سمل عقد االإن�ساء واالأ�سول الثابتة واملرافق اخلا�سة 
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به. وجتدر االإ�سارة باأن املحا�سب القانوين قد �سّمن دفعة مقدمة ل�سالح �سركة �سينوما العاملية مببغ 123.2 مليون ريال �سمن بند م�ساريع حتت التنفيذ وذلك 
الإرتباطها بالتكلفة االإجمالية مل�سنع االإ�سمنت البورتالندي.

يبني اجلدول التايل تف�سيل م�ساريع حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )55( تفا�سيل امل�ساريع حتت التنفيذ 

القيمة املفوترة القيمة الإجمالية طبيعة العمل و�سع العقد تاريخ العقد األف ريال �سعودي

123.166 803.063 بناء م�سروع االإ�سمنت جاري 15 مار�س 2013م �سركة �سينوما العاملية 

576 576 اإن�ساء الطريق باملوقع جاري 1 �سبتمرب 2013 منري بن �سعود البقمي

569 569 م�سح ميداين مكتمل 25 يناير 2012 �سركة عبدالعزيز العمران و�سركاه

30 30 اإيجار املحاجر جاري 26 نوفمرب 2011 وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية

115 230 العناية املهنية املالية جاري 1 اغ�سط�س 2013 �سركة ارن�ست ويونغ و�سركاهم 

)حما�سبون قانونيون(

44 110 درا�سات بيئية جاري 4 نوفمرب 2013 الر�سيد للرتبة واملواد

4.491 11.786 االإ�سراف على مقاول 
امل�سنع

جاري 12 يناير 2012  ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية

236 1.270 االإ�سراف على مقاول 
امل�سنع

جاري 12 يناير 2012 ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية 
)م�ساريف بدالت(

638 638 م�سح جيولوجي مكتمل 21 يناير 2013 هولتك لال�ست�سارات

200 350 ا�ست�سارات قانونية جاري 18 يوليو 2013 مكتب عبدالعزيز حمد الفهد 
لال�ست�سارات القانونية

220 - م�سح جيولوجي مكتمل 19 يونيو 2013 �سركة اجلزار

275 275 م�سح جيولوجي 
وا�ست�سارات

مكتمل 20 يناير 2012 اأ�سكوم للتعدين

917 917 م�سح جيولوجي 
وا�ست�سارات

مكتمل 16 ابريل 2012 ال�سركة العربية للتعدين

430 430 م�سح جيولوجي 
وا�ست�سارات

مكتمل 26 دي�سمرب 2011 عبداالإله الزين

50 - راأي طرف ثالث مكتمل - كيبوز

131.957 820.243 املجموع

امل�سدر:ال�سركة

مالحظة: جزء من عقد ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية اأن يتم منح املهند�سني الزائرين من قبل ا�سرتوبالن بدالت مقابل امل�سروفات اليومية ح�سب التكلفة الفعلية. 

ميثل ر�سيد م�ساريع حتت التنفيذ غالبية املوجودات غري املتداولة و48.9% من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013م. حيث يتعلق الر�سيد ببناء 
م�سنع الإنتاج االإ�سمنت يف منطقة حرة ح�سن يف حمافظة الطائف.
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 األصول الثابتة 2   2   2

يبني اجلدول التايل �سايف القيمة الدفرتية ملوجودات ال�سركة الثابتة كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )56( تفا�سيل الأ�سول الثابتة 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

25 حا�سبات اآلية 

 51 اأثاث 

 67 طابعات 

143 املجموع 

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة

متثل تكلفة الطابعات غالبية االأ�سول الثابتة كما يف 31 دي�سمرب 2013م وهي عبارة عن ثالث طابعات ليزر باالإ�سافة اإلى �ستة اأجهزة كمبيوتر مكتبية وجهاز 
كمبيوتر حممول بينما يتكون ر�سيد االأثاث من مكاتب وكرا�سي املكتب الرئي�سي لل�سركة.

 الذمم الدائنة 2   2   2

متثل االأر�سدة الدائنة 77.9% من اإجمايل املطلوبات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2013م ويعر�س اجلدول اأدناه تفا�سيل الذمم الدائنة يف نهاية الفرتة نف�سها.

جدول رقم )57( الذمم الدائنة

القيمة املتبقية قيمة العقد حالة العقد تاريخ العقد الغر�س الف ريال �سعودي
دي�سمرب2013م

291 291 مكتمل 13 دي�سمرب2013 ت�سوية اإيجار املكتب الرئي�سي 
لل�سركة

فهد �سلمان با مع�س

236 11.786 جاري  12 يناير 2012م  االإ�سراف على مقاول امل�سنع ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية

- 1.270 جاري 12 يناير 2012م  االإ�سراف على مقاول امل�سنع ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية 
)م�ساريف بدالت(

127 638 مكتمل 21 يناير2013 م�سح جيولوجي واإ�ست�سارات هولتك لال�ست�سارات 

120 770 جاري 26 نوفمرب 2011 اإيجار حماجر وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية

100 350 جاري 18 يوليو 2013 ا�ست�سارات قانونية مكتب عبدالعزيز حمد الفهد 
لال�ست�سارات القانونية

48 48 جاري - تاأمينات اجتماعية املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
االجتماعية

45 67 جاري 9 مايو 2013 خدمات التدقيق الهو�سان حما�سبون ومراجعون 
قاتونيون

43 576 جاري 1 �سبتمرب 2013 اإن�ساء الطريق باملوقع منري بن �سعود البقمي

3 917 مكتمل 16 ابريل 2012 م�سح جيولوجي ال�سركة العربية للتعدين

1.014 16.713 املجموع    

امل�سدر:ال�سركة

 مالحظة: جزء من عقد ا�سرتوبالن لال�ست�سارات الهند�سية اأن يتم منح املهند�سني الزائرين من قبل ا�سرتوبالن بدالت مقابل امل�سروفات اليومية ح�سب التكلفة الفعلية.
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 2   2   2

يبني اجلدول التايل اأر�سدة امل�ساريف امل�ستحقة كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )58( تفا�سيل امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

173 رواتب م�ستحقة

98 بدل اجازات م�ستحقة للموظفني

17 بدل تذاكر �سفر م�ستحقة للموظفني

288 املجموع

امل�سدر:ال�سركة

متثل امل�ساريف امل�ستحقة 22% من املطلوبات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2013م. ومتثل الرواتب امل�ستحقة 60% من اإجمايل هذه امل�سروفات وتتعلق باملرتبات 
واملزايا امل�ستحقة لثالثة موظفني عن �سهر يوليو 2013م والتي مت دفعها يف ال�سهر الالحق. اأما امل�ساريف امل�ستحقة االأخرى فتمثل بدل اجازات وبدل تذاكر �سفر 

م�ستحقة للموظفني حتى 31-12-2013م.

 مخصص الزكاة 2   2   2

يبني اجلدول التايل تفا�سيل احت�ساب خم�س�س الزكاة كما يف 31 دي�سمرب 2013م:

جدول رقم )59( تفا�سيل احت�ساب الزكاة 

دي�سمرب 2013م األف ريال �سعودي

)6.863(  �سايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�سرعية 

  61  تعديالت زكوية

)6.802(  �سايف اخل�سارة املعدلة 

275.000  راأ�س املال 

)6.802(  �سايف اخل�سارة املعدلة 

)142(  االأ�سول الثابتة 

)131.957(  امل�ساريع حتت التنفيذ 

136.099  وعاء الزكاة 

- الزكاة )ال يوجد زكاة لعدم حوالن احلول(

امل�سدر:القوائم املالية املراجعة

وفقًا للقوانني ال�سعودية فاإن ال�سركة يجب اأن تقدم اأول اإقرار زكوي مل�سلحة الزكاة والدخل فور انتهاء الفرتة املالية االأولى والتي متتد من تاريخ التاأ�سي�س يف 3 
يوليو وحتى 31 دي�سمرب عام 2014م. مل ت�سجل ال�سركة اأي زكاة م�ستحقة للم�سلحة حيث اأنها تكبدت خ�سارة �سافية قدرها 6.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة 

من 3 يوليو حتى 31 دي�سمرب 2013م كما انها مل تقدم االإقرار الزكوي لعدم حوالن احلول.

كما تقر ال�سركة بانه ال توجد اأي مطالبات �سد ال�سركة تخ�س الزكاة ل�سالح م�سلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  2   2   2

مت احت�ساب مبلغ 60.771 ريال �سعودي كمخ�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني وذلك حتى تاريخ 31-12-2013م.
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 سياسة االستهالك 22   2   2

جتري �سيا�سة احت�ساب اال�ستهالك مبوجب طريقة الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة للعمر االإنتاجي لالأ�سول الثابتة )حا�سبات اآلية، اأثاث، وطابعات(، حيث ال 
تتوقع ال�سركة ان يكون هناك تغري يف �سيا�سة احت�ساب اال�ستهالك املتبعة.

 بنود خارج القوائم المالية وااللتزامات المحتملة 2   2

توؤكد اإدارة �سركة اإ�سمنت اأم القرى على اأنه ال توجد اأية موجودات اأو التزامات خارج القوائم املالية كما يف 31 دي�سمرب2013م. كما مل حتتوي م�سادقات البنوك 
على اأية التزامات حمتملة يف �سكل خطابات �سمان اأو خطابات اعتماد م�ستندي. 

اإن�ساء م�سروع االإ�سمنت مع عدة اأطراف والبالغة جمماًل حوايل 1.3 مليار ريال،  اإلتزامات تتمثل يف عقود  اإ�سمنت اأم القرى لديها  اجلدير بالذكر اأن �سركة  
و�ستقوم باحل�سول على ت�سهيالت من جهات مقر�سة لتمويل امل�سنع.

 العوامل الموسمية والدورات االقتصادية 2   2

يتحدد حجم الطلب على منتجات ال�سركة على عدة عوامل بع�سها خارج عن �سيطرة االإدارة، وت�سمل هذه العوامل االأداء االقت�سادي للمملكة من خالل اإقامة 
اإلى  ال�سركة  منتجات  تتعر�س  قد  امل�ساريع.  احتياجات  لتغطية  االإ�سمنت  على  الطلب  يرتفع  اإذ  االإ�سكان  وم�ساريع  التحتية،  البنى  وم�ساريع  التنموية،  امل�ساريع 
انخفا�س يف الطلب نتيجة دخول مو�سم االإجازة ال�سيفية و�سهر رم�سان املبارك. اإ�سافة اإلى القرارت التنظيمية للقطاع واملناف�سة بني �سركات االإ�سمنت والتي 

من �ساأنها التاأثري على اأداء ال�سركة يف امل�ستقبل
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سياسة توزيع األرباح. 8
�سوف يعتمد اإعالن توزيع اأية اأرباح حلملة االأ�سهم على اأرباح ال�سركة وو�سعها املايل ومعطيات ال�سوق واملناخ االقت�سادي العام، وغري ذلك من العوامل مبا فيها 

حتليل الفر�س االإ�ستثمارية واحلاجة الإعادة اإ�ستثمار االأرباح واحتياجات ال�سركة من النقد وراأ�س املال، اإ�سافة اإلى اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى.

يتعني على ال�سركة قبل دفع االأرباح للم�ساهمني جتنيب ن�سبة 10% من �سايف االأرباح، وذلك بعد خ�سم امل�ساريف العامة وغريها من اأي تكاليف اأخرى، وذلك 
كاإحتياطي نظامي. ويحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي ن�سف راأ�س مال ال�سركة املدفوع.

اإن �سركة  اإ�سمنت اأم القرى تنوي توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها، اإال اأنه من غري املحتمل اأن تكون ال�سركة يف و�سع ي�سمح لها توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها 
خالل ال�سنوات االأولى التي تلي االإكتتاب، حيث ان هذه ال�سنوات االأولى هي مرحلة تاأ�سي�س وبناء م�سروع ومرافق ال�سركة وال ت�ستطيع ال�سركة اإعطاء اأية تاأكيدات 

باأنها �سوف تقوم بتوزيع اأية اأرباح بعد ذلك وال بقدر املبالغ التي �سيتم توزيعها يف اأي �سنة من ال�سنوات.

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه االآتي:

يجنب )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�سف . 1
راأ�س املال.

يوزع على حامل االأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من االأرباح املقررة لهذه االأ�سهم.. 2
يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو . 3

اأغرا�س معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع على االأقل.. 4
يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ع�سرة )10%( باملائة من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة.. 5
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح.. 6
يجوز لل�سركة بعد ا�ستيفاء ال�سوابط املو�سوعة من اجلهات املخت�سة توزيع اأرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية.. 7

كما ينبغي االإي�شاح انه وبح�شب اأحد �شروط القر�ض الذي �شيتم منحه من قبل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي والذي يتعهد املقرت�ض يف كافة االأوقات خالل 
مدة القر�س مامل يح�سل على موافقة خطية م�سبقة من ال�سندوق بخالف ذلك على اأن ال تزيد االأرباح املخ�س�سة للتوزيع/ امل�سحوبات على ن�سبة )25%( من 

راأ�ض املال املدفوع اأو جمموع اأق�شاط قر�ض ال�شندوق امل�شتحقة خالل �شنة التوزيع، اأيهما اأقل.
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استخدام متحصالت االكتتاب والمشاريع المستقبلية. 9

 استخدام متحصالت االكتتاب  2   2

 استخدام متحصالت االكتتاب 2   2   2

املتعلقة  ال�سركة  م�ساريف  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن  �سعودي.  ريال  مليون  و�سبعون  وخم�سة  مائتان   )275.000.000( االكتتاب  ملتح�سالت  االإجمالية  القيمة  تبلغ 
باالكتتاب )12.000.000( اإثنى ع�سر مليون ريال �سعودي. وت�سمل هذه التكلفة اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين واملحا�سب القانوين وم�ست�سار 
العناية املهنية املايل، واجلهات امل�ستلمة وم�ساريف امل�ست�سار االإعالين واالإعالمي وامل�ساريف االأخرى املتعلقة باالكتتاب، وغري ذلك. و�سوف تتحمل ال�سركة هذه 

امل�ساريف، و�ستقوم ب�سدادها مبا�سرة.

وتلتزم ال�سركة باالإعالن عن تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب وتطورات تنفيذ امل�سنع للجمهور ب�سكل ربع �سنوي.

جدول رقم )60( تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب

املجموعالربع الثالث 2014الربع الثاين 2014البند

12.000.000-12.000.000م�ساريف االكتتاب

عقد الت�سييد والبناء مع �سركة 
�سينوما العاملية

103.785.676159.214.324263.000.000

115.785.676159.214.324275.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

�ستقوم ال�سركة بت�سديد جزء من عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما العاملية عن طريق دفعات �سهرية من كامل �سايف متح�سالت االإكتتاب، حيث يعد املبلغ جزء من قيمة العقد.

 مشروع بناء مصنع اإلسمنت البورتالندي: 2   2

جدول رقم )61( عنا�سر التكلفة الإ�ستثمارية الراأ�سمالية للم�سنع

عنا�سر التكلفة ال�ستثمارية الراأ�سمالية للم�سنع )ريال �سعودي(

803.062.500عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما العاملية

42.525.000معدات التعدين املتحركة

152.510.068حمطة توليد الكهرباء

75.000.000ال�سكن واملرافق االجتماعية

23.486.000مقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع

11.785.600الرقابة واال�سراف على موقع امل�سنع

25.205.660بناء اأ�سا�سات عميقة

78.002.245احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل

12.000.000م�ساريف االكتتاب

56.400.000اعباء متويلية )�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي(

9.089.985اأخرى

1.289.067.058املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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جدول رقم )62( م�سادر التمويل ال�ستثمارية الراأ�سمالية 

م�سادر التمويل ال�ستثمارية للم�سنع )ريال �سعودي(

275.000.000راأ�س املال احلايل

275.000.000متح�سالت االكتتاب 

678.000.000متويل مقدم من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

61.067.058متويل م�سريف 

1.289.067.058املجموع

امل�سدر: ال�سركة

بلغت املدفوعات مل�سروع بناء م�سنع االإ�سمنت البورتالندي كما يف 31 دي�سمرب 2013م )138.657.557( ريال �سعودي ت�سمل مبلغ )123.165.566( ريال 
�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية ومبلغ )4.491.494( ريال ل�سركة اآ�سرتوبالن ومبلغ )576.000( ملقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع ومبلغ )6.539.712( ريال 

الحتياجات امل�سنع راأ�س املال العامل ومبلغ )3.884.785( ريال كم�ساريف اخرى.

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

ا�ستخدامات التمويل كما يف 31 دي�سمرب 2013م )ريال �سعودي(

123.165.566عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما العاملية

576.000مقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع

4.491.494الرقابة واال�سراف على موقع امل�سنع

6.539.712احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل

3.884.785اخرى

138.657.557املجموع

امل�سدر: ال�سركة

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

م�سادر التمويل ال�ستثمارية للم�سنع )ريال �سعودي(

138.657.557متويل من ال�سركة

-متح�سالت االكتتاب 

-متويل مقدم من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

-متويل م�سريف

138.657.557املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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كما �سيتم متويل امل�سروفات الراأ�سمالية املتبقية والبالغة )1.150.409.501( ريال �سعودي عن طريق قر�س مقدم من قبل �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
مببلغ )678.000.000( ريال �سعودي ومبلغ )61.067.058( ريال �سعودي عن طريق قر�س ق�سري االجل من قبل اأحد امل�سارف ومبلغ )263.000.000( 

ريال �سعودي من �سايف متح�سالت االكتتاب و التي �سيتم ا�ستخدامها كما يلي:

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

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(

679.896.934عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما العاملية

42.525.000معدات التعدين املتحركة

152.510.068حمطة توليد الكهرباء

75.000.000ال�سكن واملرافق االجتماعية

22.910.000مقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع

7.294.106الرقابة واال�سراف على موقع امل�سنع

25.205.660بناء اأ�سا�سات عميقة

71.462.533احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل

12.000.000م�ساريف االكتتاب

56.400.000اعباء متويلية

5.205.200اخرى

1.150.409.501املجموع

امل�سدر: ال�سركة

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

م�سادر التمويل )ريال �سعودي(

136.342.443متويل من ال�سركة

275.000.000متح�سالت االكتتاب

678.000.000متويل مقدم من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

61.067.058متويل م�سريف

1.150.409.501املجموع

وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة قد ح�سلت على موافقة جمل�س اإدارة �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي على متويل مبلغ 678.000.000 ريال �سعودي، ومل توقع 
على اإتفاقية التمويل حتى تاريخ اإ�شدار هذه الن�شرة، مع العلم اأن اأحد ال�شروط امل�شبقة ملنح القر�ض هو طرح اأ�شهم ال�شركة لالإكتتاب العام. اأما بخ�شو�ض التمويل 

امل�سريف فال�سركة تنوي التقدمي بطلب متويل من عدة م�سارف حملية من اأجل احل�سول على متويل مببلغ 61.067.058 ريال �سعودي يف العام 2015م.  

 العقود الرئيسية ذات العالقة بمصنع اإلسمنت البورتالندي 2   2

 اتفاقية مع شركة سينوما العالمية 2   2   2

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 2013/03/15م مع �سركة �سينوما العاملية عقدَا الإن�ساء خط اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي بطاقة 6000 طن كلنكر يوميًا على اأ�سا�س ت�سليم 
مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدره )214.150.000( دوالر اأمريكي اأي ما يعادل مبلغ ) 803.062.500( ريال �سعودي، ومدة التنفيذ 30 �سهر من بدء �سريان 
العقد. وقد مت البدء يف تنفيذ امل�سنع وذلك خالل �سهر مايو من العام 2013م وامل�سنع ي�سري ح�سب اخلطة املو�سوعة لبدء االنتاج التجريبي يف الربع الرابع من 

العام 2015م.
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وقد ا�ستمل العقد على ت�ساميم هند�سية وتوريد معدات امل�سنع والبناء واالأعمال املدنية والت�سليم اإلى امل�سنع واالختبارات التجريبية واختبارات االداء و�سمان 
مثل هذه االعمال و�سمان اإ�سالح اأو ا�ستبدال اأي عيوب تتعلق بامل�سنع وكذلك القيام باعمال الت�سغيل و ال�سيانة ملدة �سنه من تاريخ الت�سليم. 

والبالغ  املبلغ  باقي  �سداد  ال�سركة  وتنوي  االإ�سمنت  لبناء م�سنع  العاملية  �سينوما  ل�سركة  �سعودي  ريال  دفع )123.165.566(  دي�سمرب 2013م مت  وكما يف 31 
)679.896.934( ريال عن طريق دفعات �سهرية متتد اإلى �سهر نوفمرب 2015م. 

جدول رقم )67( توزيع تكلفة التفاقية مع �سركة �سينوما العاملية

�سعر العقدنوع اخلدمةالو�سف
)ريال �سعودي(

�سعر العقد
)دولر(

التكاليف املتحققة 
)ريال �سعودي(

التكاليف املتبقية )ريال 
�سعودي(

عقد تقدمي اخلدمات 
الهند�سية وتوريدها

--609.210.195162.456.052خارج اململكة )اوف�سور(

عقد بناء م�سنع 
االإ�سمنت البورتالندي 

اجلديد

--193.852.30551.693.948داخل اململكة )اون�سور(

803.062.500214.150.000123.165.566679.896.934املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 اتفاقية توريد معدات التعدين المتحركة 2   2   2

تنوي ال�سركة ابرام اإتفاقية مع اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة لتوريد معدات التعدين املتحركة ل�سالح امل�سنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية )42.525.000( ريال 
�سعودي، ومل تقم ال�سركة باإ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق بتوريد معدات التعدين املتحركة حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اية مبالغ مقابل توريد هذه املعدات وتنوي ال�سركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر دي�سمرب 2015م.

جدول رقم )68( توريد معدات التعدين املتحركة

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(التكاليف املتحققة )ريال �سعودي(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف

42.525.000-42.525.000اتفاقية توريد معدات التعدين املتحركة

42.525.000-42.525.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء 2   2   2

ريال  تقديرية )152.510.068(  تكلفة  امل�سنع وذلك مقابل  ل�سالح  الكهرباء  توليد  لبناء حمطة  �سركات عاملية متخ�س�سة  ال�سركة حاليًا مع عدة  تتفاو�س 
�سعودي، حيث اإ�ستلمت ال�سركة عدة عطاءات من هذه ال�سركات وهي حاليًا يف مرحلة التفاو�س معها. وجتدر االإ�سارة باأن ال�سركة مل تقم بتوقيع عقد مع اإحدى 

هذه ال�سركات حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اية مبالغ مقابل بناء حمطة توليد الكهرباء وتنوي ال�سركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر دي�سمرب 2015م.

جدول رقم )69( حمطة توليد الطاقة

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(التكاليف املتحققة )ريال �سعودي(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف

152.510.068-152.510.068اتفاقية بناء حمطة توليد الكهرباء

152.510.068-152.510.068املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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 اتفاقية بناء المجمع السكني والمرافق االجتماعية 2   2   2

تنوي ال�سركة ابرام اتفاقية مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة لبناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية ل�سالح امل�سنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية )75.000.000( 
ريال �سعودي، ومل تقم ال�سركة باإ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق باإن�ساء املجمع ال�سكني حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اي مبالغ مقابل بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية وتنوي ال�سركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر 
دي�سمرب 2015م.

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

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(التكاليف املتحققة )ريال �سعودي(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف

75.000.000-75.000.000اتفاقية بناء املجمع ال�سكني واملرافق االجتماعية

75.000.000-75.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 اتفاقية إنشاء الطرق المحيطة بالمصنع 2   2   2

قامت ال�سركة خالل العام 2013م باإن�ساء طريق موؤقت موؤدي الى موقع امل�سنع عن طريق احد املقاولني املحليني مببلغ )576.000( ريال �سعودي، كما تنوي 
ال�سركة ابرام اتفاقية اخرى مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة الإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع وذلك مقابل تكلفة تقديرية تبلغ )22.910.000( ريال �سعودي، 

ومل تقم ال�سركة باإ�ستالم اأي عطاءات فيما يتعلق باإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مت دفع )576.000( ريال �سعودي الإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع وتنوي ال�سركة ت�سديد باقي املبلغ عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر 
دي�سمرب 2015م.

جدول رقم )71( ان�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(التكاليف املتحققة )ريال �سعودي(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف

23.486.000576.00022.910.000اتفاقية اإن�ساء الطرق املحيطة بامل�سنع

23.486.000576.00022.910.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 االتفاقية مع شركة باور السعودية لمقاوالت األساسات المحدودة 2   2   2

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 2013/12/17م مع �سركة باور ال�سعودية ملقاوالت االأ�سا�سات املحدودة عقدَا لبناء اأ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي �سين�ساأ عليها امل�سنع 
وذلك مقابل مبلغ وقدره )25.205.660( ريال �سعودي، والبناء ي�سري ح�سب اخلطة املو�سوعة له. وقد ا�ستمل العقد على حفر وبناء اأ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة 

التي �سين�ساأ عليها م�سنع ال�سركة.  

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مل يتم دفع اي مبالغ ل�سركة باور ال�سعودية وتنوي ال�سركة ت�سديد املبلغ عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر اأبريل  2015م.

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

التكاليف املتبقية )ريال �سعودي(التكاليف املتحققة )ريال �سعودي(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف

25.205.660-25.205.660عقد بناء اأ�سا�سات عميقة

25.205.660-25.205.660املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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 اتفاقية تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع  2   2   2

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع اآ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�س )"اآ�سرتوبالن "( لتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية من اإ�سراف و 
رقابة على م�سروع م�سنع االإ�سمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره )11.785.600( ريال �سعودي.

وكما يف 31 دي�سمرب 2013م مت دفع )4.491.494( ريال �سعودي ل�سركة اآ�سرتوبالن مقابل تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية من اإ�سراف ورقابة على امل�سنع وتنوي 
ال�سركة ت�سديد باقي املبلغ والبالغ )7.294.106( ريال عن طريق دفعات متتد اإلى �سهر دي�سمرب 2015م

جدول رقم )73( تقدمي خدمات الرقابة وال�سراف على موقع امل�سنع

التكاليف املتحققة      �سعر العقد )يورو(�سعر العقد )ريال �سعودي(الو�سف
)ريال �سعودي(

التكاليف املتبقية )ريال 
�سعودي(

عقد تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية من 
اإ�سراف ورقابة على م�سروع م�سنع 

االإ�سمنت

11.785.6002.320.0004.491.4947.294.106

11.785.6002.320.0004.491.4947.294.106املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ال�سعر قابل للتغيري ح�سب �سعر �سرف اليورو مقابل الريال ال�سعودي

 احتياجات المصنع من رأس المال العامل  2   2   2

ُتقدر احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل 78.002.245 ريال �سعودي، والتي تتمثل يف رواتب العاملني، تكاليف اإنتاج االإ�سمنت االأويل، التكاليف اجلمركية، 
اإيجارات حماجر املواد اخلام، م�ساريف �سفر وتنقالت، وم�ساريف راأ�س مالية اأخرى �ستحتاجها ال�سركة خالل فرتة ما قبل الت�سغيل. 

 أعباء تمويلية 2   2   2

�ستتكبد ال�سركة اأعباء متويلية مببلغ 56.400.000 ريال �سعودي نظري ح�سولها على قر�س من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي.

 بنود أخرى  2   2   2

ُتقدر احتياجات امل�سنع من التكاليف االأخرى مببلغ 9.089.985 ريال �سعودي، والتي تتمثل يف جمموعة من امل�ساريف الغري راأ�س مالية مثل اإعداد درا�سات 
اجلدوى اخلا�سة مب�سروع االإ�سمنت االأبي�س واإعداد درا�سات التاأثريات البيئية والتي �ستتكبدها ال�سركة خالل فرتة ما قبل الت�سغيل.

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

الجمايل2015م2014م2013مالو�سف

ا�ستخدامات م�سادر التمويل )ريال �سعودي(

عقد الت�سييد والبناء مع �سركة �سينوما 
العاملية

123.165.566459.473.153220.423.781803.062.500

42.525.00042.525.000--معدات التعدين املتحركة

76.255.03476.255.034152.510.068-حمطة توليد الكهرباء

75.000.00075.000.000--ال�سكن واملرافق االجتماعية

576.000500.00022.410.00023.486.000مقاوالت الطرق املحيطة بامل�سنع

4.491.4943.647.0533.647.05311.785.600الرقابة واال�سراف على موقع امل�سنع

23.945.3771.260.28325.205.660-بناء اأ�سا�سات عميقة

6.324.71217.922.11353.755.42078.002.245احتياجات امل�سنع من راأ�س املال العامل

12.000.000-215.00011.785.000م�ساريف االكتتاب



71

الجمايل2015م2014م2013مالو�سف

56.400.000-56.400.000-اأعباء متويلية 

3.884.7854.547.000658.2009.089.985اخرى

138.657.557654.474.730495.934.7711.289.067.058املجموع

م�سادر التمويل

275.000.000-138.657.557136.342.443النقد

137.500.000137.500.000275.000.000-متح�سالت االكتتاب 

380.632.287297.947.713678.000.000-متويل مقدم من �سندوق التنمية ال�سناعي

61.067.05861.067.058--متويل م�سريف 

138.657.557654.474.730495.934.7711.289.067.058املجموع

امل�سدر: ال�سركة

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

املرحلةالفرتة الزمنية

البدء باأعمال الت�ساميم االأ�سا�سية للم�سنع �العام 2013م
موافقة ال�سركة على الت�ساميم االأ�سا�سية للم�سنع �
االإنتهاء من اأعمال الت�ساميم االأ�سا�سية للم�سنع �
البدء يف اأعمال فح�س الرتبة التف�سيلي �
االإنتهاء من اأعمال فح�س الرتبة التف�سيلي �
البدء باأعمال الت�ساميم التف�سيلية �
البدء يف ت�سنيع معدات امل�سنع �
البدء يف ت�سييد وبناء امل�سنع �

االإنتهاء من اأعمال الت�ساميم التف�سيلية �الربع االأول من عام 2014م
البدء يف توريد معدات امل�سنع �
البدء يف تركيب معدات امل�سنع  �

موافقة ال�سركة على الت�ساميم التف�سيلية �الربع الثاين من عام 2014م

االإنتهاء من ت�سنيع معدات امل�سنع �الربع الرابع من عام 2014م
االإنتهاء من توريد معدات امل�سنع  �

االإنتهاء من ت�سييد وبناء امل�سنع  �الربع االول من عام 2015م
االإنتهاء من تركيب معدات امل�سنع  �
البدء يف اإنتاج االإ�سمنت االأويل �

االإنتهاء من اإنتاج االإ�سمنت االأويل  �الربع الثاين من عام 2015م

البدء يف اختبارات االآداء للم�سنع  �الربع الثالث من عام 2015م

االإنتهاء من اختبارات االآداء للم�سنع   �الربع الرابع من عام 2015م
البدء يف االإنتاج التجريبي �

البدء يف االإنتاج التجاري �الربع االأول من عام 2016م

امل�سدر: ال�سركة
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افادات الخبراء. 10
مل يقدم اي من امل�ست�سارين الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحات )ز، ح( من هذه الن�سرة اأي اإفادات وجب ت�سمينها غري ما ذكر يف ق�سم معلومات عن ال�سوق والقطاع 
وق�سم تقرير مراجعي احل�سابات، وقد مت احل�سول على موافقة كٍل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية 
وم�ست�سار العناية املهنية املايل واملحا�سب القانوين وامل�ست�سار االإعالين واالإعالمي على ا�ستخدام اأ�سمائهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه 
املوافقة من قبل اأي منهم، علمًا باأنه ال ميتلك اأي منهم اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة، كما اأن م�س�سار ال�سوق 
والدرا�سات اجليولوجية و املحا�سب القانوين اأعطوا املوفقة لن�سر اإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة من قبل اأي منهم حتى 

تاريخ اإعداد هذة الن�سرة.

وفيما يلي ملخ�س موؤهالت كل من م�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية واملحا�سب القانوين:

مستشار السوق والدراسات الجيولوجية هولتك برايفت كونسالتنت لميتيد: 

هولتك �سركة ا�ست�سارات م�ستقلة تاأ�س�ست يف عام 1967م وح�سلت على �سهادة اعتماد ا�ست�ساري )ISO( لتوفري خدمات ا�ست�سارات لقطاع االإ�سمنت على م�ستوى 
العامل. كما اأنها تقدم الدرا�سات ال�سوقية وال�سناعية وتعترب �سركة عاملية لال�ست�سارات يف خمتلف االخت�سا�سات الهند�سية ومقرها مدينة جورجاون، الهند. 

وتتمتع ال�سركة بخربة يف قطاع �سناعة االإ�سمنت بالتحديد، حيث قدمت العديد من اخلدمات اال�ست�سارية ل�سركات االإ�سمنت. 

المحاسب القانوني مكتب الهوشان محاسبون ومراجعون قانونيون:

مكتب الهو�سان حما�سبون ومراجعون قانونيون حا�سل على ترخي�س �سادر من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني رقم 423 بتاريخ 1412/8/14هـ ملزاولة 
وال�سريبة  الزكاة  وخدمات  واملراجعة  املحا�سبة  جمال  يف  املتخ�س�سة  والكفاءات  اخلربات  من  العديد  املكتب  ي�سم  حيث  باململكة،  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة 

واالإ�ست�سارات االإدارية واالإقت�سادية، كما يوجد لدى املكتب �سراكة مع �سركة )RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL( لندن- اململكة املتحدة. 
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. 11
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س االإدارة مبا يلي:

باأنهم مل ي�سهروا اإفال�سهم يف اأي وقت من االأوقات ومل يخ�سعوا الإجراءات اإفال�س. �
ال�سركة  � التنفيذيني معينًا من قبل  اأحد كبار  اأو  اإدارة امل�سدر  اأع�ساء جمل�س  اأي من  ل�سركة كان  ال�سابقة  ال�سنوات اخلم�س  اإع�سار يف  باأنه اليوجد 

املع�سرة يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف فيها. 
باأن ال�سركة لديها جميع الرتاخي�س الالزمة للبدء باأن�سطة ال�سركة. �
باأن امل�ساهمون املوؤ�س�سون تنازلوا عن حقهم يف هذا االكتتاب بزيادة راأ�س مال ال�سركة من 275.000.000 ريال �سعودي اإلى 550.000.000 ريال  �

�سعودي.
باأن جميع البنود املهمة التي تخ�س قر�س ال�سركة املمنوح من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي قد مت �سردها كاملًة )ف�ساًل راجع ق�سم "املعلومات  �

القانونية" فقرة" اإتفاقية اإقرا�س من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي"(.
ال توجد نية لزيادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة حاليًا وحتى اإدراج ال�سركة يف ال�سوق. �
باإ�ستثناء رخ�ستي املحجر جميع العقود والتعامالت �سارية املفعول التي مت اإبرامها من قبل �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه، قد مت نقلها  �

اإلى �سركة  اإ�سمنت اأم القرى.
مت ت�سمني جميع العقود والتعامالت اجلوهرية املربمة من قبل ال�سركة �سمن ق�سم العقود اجلوهرية يف ن�سرة االإ�سدار هذه. �
ال توجد اأي مطالبات قائمة ل�سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه ل�سالح ال�سركة. �
ال توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح تكون له فيه م�سلحة جوهرية اأو اأن  �

متنحه احلق يف اال�سرتاك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة اأو متنحه عمولة اأو اأتعاب و�ساطة.
ال توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني حق الت�سويت على مكافاآت متنح لهم. �
ال توجد اأي �سالحيات جتيز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني حق االقرتا�س من ال�سركة.  �
ال توجد اأي م�سالح مبا�سرة او غري مبا�سرة لهم اأو الأقربائهم يف �سركات مناف�سة. �
مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�سدر منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول االإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي ورقة مالية.
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج،  �

اإ�سافًة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة االإ�سدار. 
لي�س هناك نية اأو توجه الإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�سركة. �
بخالف ما ورد يف ال�سفحة )40( من هذه الن�سرة، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي  �

نوع يف امل�سدر.
بخالف ما ورد يف ال�سفحة )87( من هذه الن�سرة، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة يف اأعمال  �

امل�سدر من خالل اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة االإ�سدار، وال توجد نية لذلك حاليًا وحتى اإدراج ال�سركة يف ال�سوق.
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وصف األسهم . 12

 رأس المال 2   22

يبلغ راأ�س مال ال�سركة قبل االكتتاب )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي مدفوعة نقدًا بالكامل، مق�سمة اإلى )27.500.000( �سبعة 
وع�سرون مليون وخم�سمائة الف �سهم مت�ساوية القيمة، وتبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم )10( ع�سرة رياالت �سعودية وجميعها اأ�سهم عادية. 

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة )مبا فيها هيئة ال�سوق املالية( اأن تقرر زيادة راأ�س مال 
ال�شركة مرة اأو عدة مرات باإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�ض القيمة االإ�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد دفع باأكمله نقدًا، ومبراعاة ما 
يق�سي به نظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال ويكون للم�ساهمني االأ�سليني اأولوية االإكتتاب يف االأ�سهم 
النقدية اجلديدة ويعلن هوؤالء باأولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية اأو باإخطارهم بوا�شطة الربيد امل�شجل عن قرار زيادة راأ�ض املال و�شروط االإكتتاب، ويبدي كل 

م�ساهم رغبته يف اإ�ستعمال حقه يف االأولوية خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الن�سر اأو االإخطار امل�سار اإليه.

وتوزع تلك االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االإكتتاب بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من 
االأ�سهم اجلديدة، ويوزع الباقي من االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم اأ�سلية على اأال يتجاوز 

ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من االأ�سهم لالإكتتاب العام.

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، وبناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا 
منيت ال�سركة بخ�سائر، وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف 
هذه االلتزامات ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت 
دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي 
لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل واأن تقدم �سمانًا كافيًا 

للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

 حقوق المساهمين 2   22

يعطي كل �سهم حامله حقًا مت�ساويًا يف احل�سول على ن�سيب من االأرباح التي يقرر توزيعها، واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية، 
وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني، واال�سرتاك يف مداوالتها والت�سويت على قراراتها، وحق الت�سرف يف االأ�سهم، وحق طلب االإطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها 

ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سئولية على اأع�ساء املجل�س. وال تعطي هذه االأ�سهم للم�ساهمني حقًا باال�سرتداد.

 الجمعية العامة للمساهمين 2   22

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية 
اأو غري عادية. وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على االأقل 

يف ال�سنة خالل )6( ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخریة.

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة. وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من 
امل�ساهمني ميثل خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل. وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي 

يوجد فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بـ )25( بخم�سة وع�سرين يومًا على االأقل، وت�ستمل الدعوة على جدول االأعمال.

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )32( من نظام ال�سركة 

االأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل )30( الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س 

املال على االأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو نائب رئي�س جمل�س االإدارة يف حالة غيابه، ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع 
اجلمعية حم�سر يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو بالنيابة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي 
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اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل 
خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

 حقوق التصويت 2   22

حت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية 
املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع. كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو 
بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها االأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى 
فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع، كما يحق لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهما على االأقل ح�سور اجتماع 
اإلى اأع�ساء  اجلمعية العامة لل�سركة والت�سويت فيها. لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها 
جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى 

امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا وملزمًا.

 األسهم 2   22

تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر االأ�سهم باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق 
القيمة اإلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده االأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم 

لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

 مدة الشركة 2   22

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية 
العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل.

 حل الشركة و تصفيتها 2   22

عند انتهاء مدة ال�سركة ويف حال حلها قبل االأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعنّي م�سفيًا اأو اأكرث 
وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة باإنق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي، 

وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

 نقل الملكية 2   22

يخ�سع نقل ملكية االأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�سركات املدرجة �سمن تداول. ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغيًا. كما يحظر على االأ�سخا�س الذين ُتظهر 
ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم حتى اإعالن ال�سركة بداية عملية االإنتاج التجاري وم�سي ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 12 
اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

 تغيير حقوق المساهمين 2   22

ال يجوز تغيري حقوق امل�ساهمني املتعلقة بحقوق الت�سويت واحلقوق يف ح�س�س االأرباح اأو احلقوق يف فائ�س االأ�سول عند الت�سفية كونها حقوق مكت�سبة للم�ساهمني 
مبوجب نظام ال�سركات املعمول به.

 الزكاة  2   22

تكون الزكاة م�ستحقة الدفع على امل�ساهمني وفقًا الأنظمة الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية. و�سوف تقوم ال�سركة با�ستقطاع الزكاة من اإجمايل �سايف االأرباح 
قبل التوزيع.
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ملخص النظام األساسي. 13
�سركة  اإ�سمنت اأم القرى �سركة م�ساهمة �سعودية مت اإعتماد نظامها االأ�سا�سي من قبل وزارة التجارة وال�سناعة بعد موافقة اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة عليه، 
ومت توثيق عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة وال�سناعة يف الريا�س برقم 34197394 وتاريخ 1434/07/29هـ، وقد �سدر قرار معايل وزير التجارة 
وتاريخ   1010382514 برقم  لل�سركة  التجاري  ال�سجل  اإ�سدار  ومت  ال�سركة،  تاأ�سي�س  اإعالن  على  باملوافقة  1434/08/25هـ  وتاريخ  214/ق  رقم  وال�سناعة 

1434/08/28هـ. وباالإ�سافة للحقوق الواردة يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة، فاإن للم�ساهمني حقوقًا وعليهم التزامات مبوجب نظام ال�سركات ال�سعودي.

يف ما يلي ملخ�س للنظام االأ�سا�سي لل�سركة: 

 اسم الشركة 2   22

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى )�سركة م�ساهمة �سعودية(

 المكتب الرئيسي 2   22

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�ض، ويجوز ملجل�ض االإدارة اأن ين�شئ لل�شركة فروعًا ومكاتب اأو وكاالت داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها. 

 أغراض الشركة 2   22

اإنتاج االإ�سمنت البورتالندي باأنواعه مبوجب الرتخي�س رقم ق/2وتاريخ 1433/1/1هـ.. 1
اإنتاج االإ�سمنت االبي�س باأنواعه مبوجب الرتخي�س رقم ق/1 وتاريخ 1433/1/1هـ.. 2
اإدارة وت�سغيل م�سانع االإ�سمنت البورتالندي واالإ�سمنت االأبي�س بجميع اأنواعه. . 3
جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�سركة ومواد البناء واملواد البوزالنية وكيماويات البناء مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�سديرها للخارج.. 4
اإدارة وت�سغيل و�سيانة املن�ساأت ال�سناعية املكملة لغر�س ال�سركة.. 5
اخلر�سانة اجلاهزة واملباين م�سبقة ال�سنع.. 6
�سراء االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.. 7
الوكاالت التجارية.. 8
ا�سترياد وت�سغيل االأجهزه امل�سعة اخلا�سة مب�سانع ال�سركة.. 9

مقاوالت عامة للمباين )ان�ساء واإ�سالح وهدم وترميم( والطرق.. 10
مقاوالت فرعية تخ�س�سية.. 11
مقاوالت تركيب.. 12
مقاوالت واأعمال اإن�سائية اأخرى.. 13
�سيانة وت�سغيل املباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساأت ال�سناعية.. 14
االأعمال امليكانيكة والكهربائية.. 15
نقل وتخزين الب�سائع داخل وخارج اململكة.. 16

ومتار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية الالزمة.

 المشاركة  2   22

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعمال �سبيهه باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق 
اأغرا�سها اأو اأية اأعمال حتقق امل�سلحة العامة لل�سركة، كما يجوز لها اأن تتملك االأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات قائمة اأو تندمج معها اأو تدمج فيها اأو ت�سرتيها كما 
يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باي وجه من الوجوه مع ال�سركات االأخرى مباال يتجاوز 30% من احتياطياتها احلرة واليزيد عن 20% من را�س مال ال�سركة 

التي ت�سارك فيها واأن ال يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة هذه االحتياطات مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية بذلك يف اأول اجتماع لها.

 مدة الشركة 2   22

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة املعلن بتاأ�سي�سها ويجوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة الغري عادية قبل انتهاء مدة ال�سركة ب�سنة واحدة على االأقل. 
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 رأس المال 22 2   22

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )550.000.000( ريال �سعودي ) خم�سمائة وخم�سون مليون ريال ( مق�سم اإلى )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون �سهم  اأ( 
مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة االإ�سمية لكل منها ع�سرة رياالت.

تلتزم ال�سركة بطرح )50%( من اأ�سهم ال�سركة مبا يف ذلك م�سنع االإ�سمنت لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وقد تنازل املوؤ�س�سون عن حق االولوية يف االكتتاب  ب( 
يف ا�سهم زيادة را�س املال. 

 االكتتاب 2   22

اكتتب املوؤ�س�سون بـ )27.500.000( �سبعة وع�سرون مليون وخم�سمائة الف �سهم قيمتها مبلغ وقدره )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال والتي 
ت�سكل 50% من اجمايل راأ�س املال، ودفعوا قيمتها كاملة، و�سوف تقوم ال�سركة بعد احل�سول على املوافقات الالزمة بطرح )27.500.000( �سبعة وع�سرون مليون 
وخم�سمائة األف �سهم قيمتها مبلغ وقدره  )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال والتي ت�سكل 50% من اإجمايل راأ�س املال لالإكتتاب العام وفقًا 

للمادة 7/ب من هذا النظام. 

 التخلف عن دفع باقي قيمة اسهم االكتتاب 2   22

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، جاز ملجل�س االإدارة، بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني، 
بيع ال�سهم يف مزاد علني. ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايده اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافا عليها امل�سروفات التي اأنفقتها 
ال�سركة، وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم. فاإذا مل تف ح�سيلة البيع هذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ستويف الباقي 

من جميع اأموال امل�ساهمة، وتلغي ال�سركة ال�سهم الذي بيع وتعطى امل�سرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغي وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.

 األسهم 2   22

تكون االأ�سهم ا�سمية، وال يجوز اأن ت�سدر االأ�سهم باأقل من قيمتها اال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق 
القيمة اإلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده االأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عدة وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم 

لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

  تداول األسهم  2   22

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، وا�ستثناء من ذلك، ال يجوز تداول االأ�سهم النقدية التي 
يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة وت�سري هذه االأحكام على 
ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم النقدية وفقُا الأحكام بيع احلقوق 

من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اأخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

  زيادة رأس المال 22   22

للجمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة، اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار 
اأ�شهم جديدة بالقيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�ض 
املال، ويكون للم�شاهمني اأولوية االكتتاب يف االأ�شهم اجلديدة النقدية، ويعلن هوؤالء باأولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة راأ�ض املال و�شروط االإكتتاب 
ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف االأولوية خالل خم�سة ع�سر )15( يومًا من تاريخ الن�سر امل�سار اإليه.  وتوزع تلك االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني 
االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية، ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم اجلديدة، ويوزع الباقي من االأ�شهم 
اأ�سهم اأ�سلية على اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم  اجلديدة على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من 

اجلديدة، ويطرح ما تبقى من االأ�سهم لالكتتاب العام.

  تخفيض رأس المال 22   22

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على اأ�سباب مقبولة، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد على حاجتها، اأو 
اإذا منيت بخ�سائر. وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه 
االلتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال على حاجة ال�سركة، وجبت دعوة 

17 مالحظة: جتدر االإ�سارة اإلى اأن راأ�س مال ال�سركة املدفوع حاليًا )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي، حيث �سيتم دفع بقية راأ�س مال ال�سركة والبالغ )275.000.000( مائتني 
وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي من خالل طرح )50%( خم�سون باملئة من راأ�س مال ال�سركة )بعد االكتتاب( لالإكتتاب العام، لي�سبح اإجمايل راأ�س املال بعد االإكتتاب )550.000.000 ( خم�سمائة وخم�سني 

مليون ريال �سعودي.
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الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. 
فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل واأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا 

كان اآجاًل.

  االسهم الممتازة 22   22

يجوز لل�سركة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية وطبقا لالأ�س�س التي حتددها ان ت�سدر اأ�سهما ممتازة، ال تعطي حق الت�سويت وذلك مبا 
ال يتجاوز ن�سبة 50% من راأ�س مالها، وترتب تلك اال�سهم الأ�سحابها باال�سافة حلق امل�ساركة يف االأرباح ال�سافية التي توزع على اال�سهم العادية ما يلي:

احلق يف احل�سول على ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية التقل عن 5% من القيمة االأ�سمية لل�سهم، بعد جتنيب االإحتياطي النظامي، وقبل اأجراء اأي  �
توزيع الرباح ال�سركة.

اأولوية يف اإ�سرتداد قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة ويف احل�سول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�سفية. �
ويجوز لل�سركة �سراء هذه االأ�سهم طبقا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه االأ�سهم يف ح�ساب الن�ساب الالزم يف انعقاد اجلمعية  �

العامة لل�سركة املن�سو�س عليها يف املواد )34و35( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

  الصكوك 22   22

يجوز لل�سركة اأن ت�سدر �سكوك مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة وفقا الأحكام نظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية، ومبا ال يتعار�س مع اأحكام 
ال�سريعة االأ�سالمية.

 تكوين مجلس اإلدارة 22   22

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من �ستة )6( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ثالث �سنوات مالية وتكون مكافاآت اأع�ساء جمل�س 
االإدارة و�سالحياتها ح�سب ما هو من�سو�س يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة. وا�ستثناًء من ذلك عني املوؤ�س�سون اأول جمل�س اإدارة ملدة خم�س �سنوات تبداأ من تاريخ 

القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وهم :

�سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه –ع�سو- وميثلها: عبدالعزيز بن عمران العمران -  رئي�سًا للمجل�س. 1
ع�سو . 2 عبداهلل عبدالعزيز العبداللطيف 
ع�سو . 3 فواز حمد فواز الفواز  
ع�سو. 4 �سالح اإبراهيم عبداهلل اخلليفي 
ع�سو. 5 �سعود حممد ال�سبهان  
ع�سو. 6 اأحمد �سعيد اأحمد العي  

 أسهم الضمان 22   22

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�سرة اآالف ريال وتودع هذه االأ�سهم خالل ثالثني )30( يومًا من 
تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سئولية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتظل غري 
قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�سو�س عليها يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة واذا 

مل يقدم ع�سو جمل�س االدارة ا�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته. 

  شغور العضوية  22   22

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز للمجل�س 
اأن يعني موؤقتًا ع�سوًا اآخر يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه. واإذا هبط 

عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من االأع�ساء.

  صالحيات مجلس اإلدارة 22   22

مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س االإدارة اأو�سع ال�سالحيات يف اإدارة ال�سركة وت�سريف اأمورها داخل اململكة وخارجها   )1
احلكومية  والهيئات  واجلهات  الغري  مع  ومتثيلها يف عالقتها  ال�سركة  نيابة عن  والتوقيع  معامالتها  وجميع  واأمورها  اأعمالها  على جميع  واالإ�سراف 
واخلا�سة واأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال وجلان االأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية االأخرى 
اأنواعها  اختالف  على  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  اخلا�سة  والهيئات  وال�سناعية  التجارية  والغرف  ال�سرطة  واأق�سام  املدنية  واحلقوق  التحكيم  وهيئات 
االأحكام  اليمني وردها، وقبول  وال�سلح وطلب وقبول  واملرافعة واملخا�سمة  واملدافعة  واملطالبة  واالإقرار  والت�سديد  والقب�س  املناق�سات  والدخول يف 
ونفيها والتحكيم عن ال�سركة وطلب تنفيذ االأحكام ومعار�ستها وقب�س ما يح�سل من التنفيذ وللمجل�س حق التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق 
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وامل�ستندات مبا يف ذلك على �سبيل املثال عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع 
والدفع  والقب�س  والتاأجري  واال�ستئجار  والت�سليم  واال�ستالم  وقبولة  واالإفراغ  وال�سراء  والبيع  ال�سركة  نيابة عن  ال�سرعية  وال�سكوك  االإتفاقيات  على 
وفتح احل�سابات واالإعتمادات وال�سحب واالإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية والتوقيع على كافة االأوراق وامل�ستندات وال�سيكات وكافة 
املعامالت امل�سرفية. كما له تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام االأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد 
مرتباتهم وا�ستخراج االإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها، والت�سرف يف اأ�سولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق ال�سراء وقبوله ودفع الثمن والرهن 
اأ�سول وممتلكات  للت�سرف يف  االإدارة وحيثيات قرارته  يت�سمن حم�سر جمل�س  اأن  املثمن، على  وت�سليم  الثمن  وقب�س  واالإفراغ  والبيع  الرهن  وفك 

وعقارات ال�شركة مراعاة ال�شروط التالية:
اأن يحدد جمل�س االدارة يف قرار البيع االأ�سباب واملربرات له.. 1
اأن يكون البيع مقاربا لثمن املثل.. 2
اأن يكون البيع حا�سرا اإال يف حاالت ال�سرورة وب�سمانات كافية.. 3
اأن اليرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة  اأو حتميلها بالتزامات اأخرى.. 4

التنمية ال�سناعية ال�سعودي مهما بلغ مدتها والقرو�س  كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي مبا يف ذلك �سندوق 
التجارية من البنوك و�شناديق االإقرا�ض التي التتجاوز اآجلها نهاية مدة ال�شركة، مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز اجلها ثالث �شنوات:

اأن يحدد جمل�س االدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده.. 1
اأن يراعى يف �شروط القر�ض وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني.  . 2

كما يكون ملجل�ض االإدارة حق ال�شلح والتنازل والتعاقد واالألتزام واالإرتباط با�شم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�ض االدارة القيام بكافة االأعمال والت�شرفات التي من 
�سانها حتقيق اغرا�س ال�سركة.

وملجل�س االإدارة اأن يوكل نيابة عنه يف حددود اخت�سا�سه واحد اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف اتخاذ اإجراء اأو ت�سرف معني اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة 
وللمجل�س حق تفوي�س من يراه من اخت�سا�سه و�سالحياته.

يكون ملجل�س ادارة ال�سركة ويف احلاالت التي يقدرها حق اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقا ملا يحقق م�سلحتها على اأن يت�سمن حم�سر   )2
جمل�ض االإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:

اأن يكون االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد ادنى. 1
اأن يكون االإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد. 2
االإبراء حق للمجل�س اليجوز التفوي�س فيه. 3

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 22   22

تتكون مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة من الن�سبة املن�سو�س عليها يف املادة اربعة واربعون )44( ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات، اأو اأية اأنظمة وقرارات اأو 
تعليمات اأخرى مكملة له. وي�ستمل تقرير جمل�س االدارة الى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اع�ساء جمل�س االدارة خالل ال�سنة املالية 
من رواتب ون�سيب يف االرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا. كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني او 

اداريني او ما قب�سوه نظري اعمال فنية او ادارية او ا�ست�سارية لل�سركة �سبق ان وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير  2   22

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا، ويجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه نائبا للرئي�س وع�سوًا منتدبًا، و يجوز اأن يجمع ع�سو واحد بني مركز  نائب الرئي�س 
ومركز الع�سو املنتدب.

  اجتماعات مجلس اإلدارة 22   22

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأو نائبه يف حال غياب الرئي�س، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربيد االإلكرتوين، ويجب 
على رئي�س املجل�س اأن يدعو اإلى اجتماع متى طلب اإليه ذلك اإثنان على االأقل من االأع�ساء.

ال يكون اإجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره ن�سف اأع�ساء املجل�س على االأقل على ان ال يقل العدد باأي حال من االأحوال عن ثالثة اأع�ساء. وت�سدر قرارات 
جمل�س االإدارة باالأغلبية املطلقة الأ�سوات اأع�ساء املجل�س احلا�سرين يف االجتماع. وعند ت�ساوي اال�سوات يرجح الراي الذي منه رئي�س املجل�س او من يرا�س املجل�س 
يف حال غيابه. ملجل�س االدارة ان ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على كافة االع�ساء املتفرقني مامل يطلب احد االع�ساء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة 

فيها، وتعر�س هذه القرارات على جمل�س االدارة يف اول اجتماع تال له. 

 محاضر االجتماعات 22   22

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س جمل�س االدارة وال�سكرتري وتدون يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
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  تعارض المصالح 22   22

على ع�سو جمل�س االأدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة ويثبت هذا التبليغ يف 
حم�سر اإجتماع املجل�س وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة االإ�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

  لجان مجلس االدارة 22   22

ملجل�س االدارة اأن ي�سكل عدد من اللجان ح�سب حاجة ال�سركة اأو ح�سب ما تقرره وزارة التجارة وال�سناعة اأو اجلهات الر�سمية ذات عالقة للقيام باالأعمال التي 
يحددها جمل�س االدارة اأو اجلهات الر�سمية ذات عالقة.

  حضور جمعيات المساهمين 22   22

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. ولكل مكتتب اأيا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور 
اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق االأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز لع�سرين )20( �سهمًا على االأقل حق ح�سور اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن 

يوكل م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ح�سور اجلمعية العامة.

  الجمعية التأسيسية 22   22

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سيه باالأمور التالية:

التحقق من االإكتتاب بكامل راأ�سمال ال�سركة ومن الوفاء طبقا الأحكام نظام ال�سركات باحلد االأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة ال�سهم. �
املوافقة على ن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة. وال يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإال مبوافقة جميع احلا�سرين املمثلني  �

يف االإجتماع.
املوافقة على نفقات ما قبل التاأ�سي�س. �
تعيني اول مراقب ح�سابات لل�سركة وحتديد اأتعابه. �

وي�شرتط ل�شحة اإنعقادها ح�شور عدد من املكتتبني ميثل ن�شف راأ�ض املال على االأقل ولكل مكتتب يف اجتماعتها �شوت عن كل �شهم اكتتب به اأو ميثله.

  الجمعية العامة العادية 22   22

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة 
خالل ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

  الجمعية العامة غير العادية 22   22

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا.ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخریة.

  إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين 22   22

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من 
امل�ساهمني ميثل خم�سة )5%( يف املائة من راأ�س املال على االأقل، وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية يف املدينة التي بها  

املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل وت�ستمل الدعوى على جدول االأعمال.

  إثبات الحضور  2   22

بالوكالة وعدد  اأو  باالأ�سالة  التي يف حيازتهم  االأ�سهم  بيان عدد  اإقامتهم مع  واملمثلني وحمال  امل�ساهمني احلا�سرين  باأ�سماء  انعقاد اجلمعية ك�سف  يحرر عند 
االأ�سوات املخ�س�سة لها ويكون لكل ذلك م�سلحة االطالع على هذا الك�سف.

  نصاب الجمعية العامة العادية 22   22

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجبت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق.  وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )32( من النظام ويعترب 

االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.
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  نصاب الجمعية العامة غير العادية 22   22

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان. ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على االأقل.

  القوة التصويتية 22   22

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سة، وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد 
لكل �سهم، ومع ذلك اليكون الأي م�ساهم باالأ�سالة اأو النيابة اأو بال�سفتني معا عدد من االأ�سوات يتجاوز )20%( من جمموع اأ�سهم ال�سركة وذلك بالن�سبة لقرارات 
الرتاكمي الختيار  الت�سويت  تطبيق  ويتم  لل�سركة.  االأ�سا�سي  النظام  وتعديل  ومراقبي احل�سابات  االأدارة  بتعيني وعزل جمل�س  املتعلقة  لل�سركة  العامة  اجلمعية 

اأع�ساء جمل�س االإدارة.

  القرارات 22   22

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة التاأ�سي�سية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها، ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت 
موافقة اأغلبية املكتتبني با�سهم نقدية التي متثل ثلثي االأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدموا احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة وال 
يكون لهوؤالء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب االأ�سهم النقدية، وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. 
كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو  تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة 
ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل اإنق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة 

اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االأجتماع.

 مناقشة جدول األعمال 22   22

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها الى اأع�ساء جمل�س االأدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب 
جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي اليعار�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم 

اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن نافذا.

 إجراءات الجمعيات العامة 22   22

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر 
يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وخال�سة 

وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

  تعيين مراقب الحسابات 22   22

يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنويًا وحتدد مكافاآته ويجوز لها اإعادة تعيينه.

  السنة المالية 22   22

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة ميالدية على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باملوافقة 
على اإعالن التاأ�سي�س وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.

 ميزانية الشركة 22   22

يعد جمل�س االإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقريرًا 
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املنق�شية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة ب�شتني يوما على االقل. 

وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يومًا على االأقل.

  توزيع األرباح  2   22

توزيع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه االآتي:

يجنب )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�سف . 1
راأ�س املال.
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يوزع على حامل االأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من االأرباح املقررة لهذه االأ�سهم.. 2
يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو . 3

اأغرا�س معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع على االأقل.. 4
يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ع�سرة )10%( باملائة من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة .. 5
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح.. 6
يجوز لل�سركة بعد ا�ستيفاء ال�سوابط املو�سوعة من اجلهات املخت�سة توزيع اأرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية.. 7

  سداد األرباح 22   22

تدفع االأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س االإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

  خسائر الشركة 22   22

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها 
املعني باملادة )6( من هذا النظام وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

  دعوى المسئولية 22   22

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شئولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ض االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ض به ب�شرط اأن 
يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

  حل الشركة وتصفيتها 22   22

عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو 
اأكرث وحتدد �سالحيتهم واتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي 

وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

 اعتماد النظام األساسي 22   22

وافق جميع ال�سركاء على هذا النظام االأ�سا�سي لل�سركة وتعهدوا مبا فيهم ال�سركاء اجلدد االإلتزام باأحكامه.

  نظام الشركات  22   22

يطبق نظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام االأ�سا�سي.

 النشر 22   22

يودع هذا النظام وين�سر طبقًا لنظام ال�سركات.
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المعلومات القانونية. 14

 تفاصيل التأسيس: 2   22

تاأ�س�ست �سركة  اإ�سمنت اأم القرى )�سركة م�ساهمة �سعودية( مبدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية ومت توثيق عقد تاأ�سي�سها برقم 34197394 لدى كاتب 
العدل بوزارة التجارة وال�سناعة يف الريا�س وتاريخ 1434/07/29هـ  املوافق 2013/6/8م وقد �سدر قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 214/ق وتاريخ 
1434/08/25هـ 2013/7/4م باملوافقة على اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، ومت اإ�سدار ال�سجل التجاري لل�سركة برقم 1010382514 وتاريخ 1434/08/28هـ املوافق 
املال احلايل"(  احلايل )"راأ�س  ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ  2013/4/11م.  املوافق  1434/05/30هـ  بتاريخ   22839 رقم  ال�سناعي  والرتخي�س  2013/07/07م 
)275.000.000( ريال �سعودي )مائتني وخم�سة و�سبعون مليون ريال( مق�سم اإلى )27.500.000( �سبعة وع�سرون مليون وخم�سمائة الف �سهم مت�ساوية القيمة 
تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها )10( ع�سرة رياالت �سعودية. ولالإطالع على تفا�سيل نفقات ما قبل التاأ�سي�س ف�ساًل راجع ق�سم " امل�ساهمون املوؤ�س�سون" فقرة " 

عالقة �سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه مع �سركة اإ�سمنت اأم القرى " من هذه الن�سرة.

 التراخيص والتصاريح 2   22

 السجل التجاري: 2   2   22

تاأ�س�ست �سركة اإ�سمنت اأم القرى ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010382514 وتاريخ 1434/08/28هـ املوافق 2013/7/7م ال�سادرة 
من مدينة الريا�س وتنتهي �سالحية ال�سجل يف 1439/08/26هـ املوافق 2018/5/11م. 

 الترخيص الصناعي: 2   2   22

املوافق  1434/05/30هـ  وتاريخ   22839 برقم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  للتجديد  قابلة  واحدة  �سنة  ملدة  مبدئي  �سناعي  ترخي�س  على  ال�سركة  ح�سلت 
2013/4/11م، الإنتاج االإ�سمنت االأبي�س واالإ�سمنت البورتالندي. تنتهي �سالحية الرتخي�س يف 1435/05/29هـ املوافق 2014/3/30م و�سوف تقوم ال�سركة 

بالتقدمي على الرتخي�س ال�سناعي النهائي عند بدء االإنتاج التجاري ح�سب اأنظمة وزارة التجارة وال�سناعة.

رخصتي محجر مواد خام: 2   2   22

لدى ال�سركة رخ�سة حمجر مواد خام الإ�ستغالل خام احلجر اجلريي يف �سناعة االإ�سمنت االأبي�س من موقع حرة ح�سن )1( مبحافظة الطائف �سادرة من وزارة 
البرتول والرثوة املعدنية بالقرار الوزاري برقم ق/1 وتاريخ 1433/01/01هـ املوافق 2011/11/27م، ورخ�سة حمجر مواد خام الإ�ستغالل خام احلجر اجلريي 
يف �سناعة االإ�سمنت البورتالندي من موقع حرة ح�سن )2( مبحافظة الطائف �سادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بالقرار الوزاري برقم ق/2 وتاريخ 
1433/01/01هـ املوافق 2011/11/27م وكال الرخ�ستني �سارية املفعول حتى تاريخ هذه الن�سرة، ولعدم تاأ�سي�س ال�سركة يف ذلك الوقت فاإن كال الرخ�ستني 
�سادرتني باإ�سم �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة �سريكة وموؤ�س�سة ب�سركة  اإ�سمنت اأم القرى و�سيتم نقلهما ل�سركة  
اإ�شمنت اأم القرى ولكن ح�شب تعليمات وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف )املادة التا�شعة من �شروط و اأحكام رخ�شة املحجر( اأنه ال ميكن نقل ملكية الرخ�شة 
اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية ح�سب النظام. هذا وقد قدمت �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه  اإنتهاء عملية طرح 50% من  اإال بعد 
خطاب تنازل عن الرخ�ستني امل�سار اإليهما اأعاله ل�سالح �سركة  اإ�سمنت اأم القرى. ولالإطالع على املخاطر املتعلقة بالرخ�س، الرجاء االإطالع على ق�سم )عوامل 

املخاطرة( فقرة )رخ�سة املحجر( من هذه الن�سرة.

اإن �شروط واأحكام وزارة البرتول والرثوة املعدنية الإ�شتغالل رخ�شتي املحجر هي على النحو التايل:
تخول الرخ�سة حاملها احلق االنفرادي ال�ستغالل خام احلجر اجلريي املوجود يف منطقة الرخ�سة والالزم ل�سناعة االإ�سمنت. واإذا اكت�سف حامل  �

الرخ�سة روا�سب معادن اأخرى جاز له اأن يتقدم للوزارة خالل ت�سعني يومًا من االإكت�ساف بطلب منحة رخ�سة ا�ستغالل عليها. 
يجب على حامل الرخ�سة: �

اأن يقدم للوزارة درا�سة تقومي التاثريات البيئة معدة من قبل متخ�س�سني يف هذا املجال وذلك من ثالث ن�سخ ا�سلية، يلتزم مبوجبها باإتخاذ . 1
جميع الو�سائل واالحتياطات الالزمة يف جميع االأوقات للحفاظ على م�سادر املياه والبيئة واحلياة الفطرية وحمايتها من اأي خملفات خطرة اأو 

اأي �سرر بيئي.
التقيد وااللتزام باأنظمة البيئة املعمول بها يف اململكة، واتخاذ جميع احتياطات االأمن وال�سالمة يف بناء و�سيانة من�ساآتها، وااللتزام باملحافظة . 2

على �سالمة و�سحة موظفيه وجميع االأ�سخا�س االآخرين املخولني نظامًا بدخول منطقة الرخ�سة.
اأن يقدم للوزارة خطة اإعادة تاأهيل منطقة الرخ�سة، واملحافظة عليها وتركها �سليمة وبحالة جيدة.. 3
يتعني على حامل الرخ�سة اإعداد درا�سة اجلدوى االقت�سادية للم�سروع وتقدمي ثالث ن�سخ اأ�سلية للوزارة قبل ال�سروع يف اأعمال التحجري، واأن تت�سمن  �

واالإح�سائية  واملالية  الفنية  واملعطيات  التحجري  وطرق  ال�سنوية،  الت�سغيل  وتكاليف  اال�ستثمار  من  والعائد  للم�سروع  الراأ�سمالية  التكلفة  تقديرات 
للم�سروع، واأن تكون الدرا�سة متنا�سقة مع حجم امل�سنع.
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يجب على حامل الرخ�سة  اإبالغ الوزارة يف حالة العثور على اآثار ثابتة اأو منقولة، وعدم التعر�س الأي اأثار اأو نقلها من مكانها ويجب املحافظة عليها. �
يجب على حامل الرخ�شة تنفيذ عملياته م�شتخدمًا الطرق الفنية احلديثة املتعارف عليها يف �شناعة التعدين بال�شكل الذي يحفظ امل�شادر الطبيعية  �

من ال�سرر ويحول دون تبذيرها و�سياعها، وعليه اأن يدير جميع عمليات التحجري مبثابرة وكفاية وا�ستمرار.
يدفع حامل الرخ�سة للوزارة اإيجارًا �سطحيًا مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار التعديني والذي يبلغ حاليًا )10.000( ع�سرة اآالف ريال  �

�سعودي لكل كيلو مرت مربع اأو جزء من الكيلو مرت املربع لل�سنة اأو جزء من ال�سنة عن منطقة الرخ�سة، ويتم دفع االأجور ال�سطحية مقدمًا بوا�سطة 
�سيك م�ستحق الدفع الأمر وكالة الوزارة للرثوة املعدنية.

يجب على حامل الرخ�سة اأن يدفع املقابل املايل لال�ستغالل وفقًا للجدول املرفق بالالئحة التنفيذية ملحق )3( البالغ حاليًا )2.25( ريال لكل طن  �
من خام احلجر اجلريي لل�سناعة، واإذا زادت الطاقة االإنتاجية عن احلد االأدنى فيلتزم حامل الرخ�سة بدفع مبالغ املقابل املايل لال�ستغالل عن تلك 
الزيادة كما هو حمدد يف اجلدول املرفق باالئحة التنفيذية ملحق )3( عند �سدور الرخ�سة وبعد ذلك �سنويًا وهو مبلغ غري م�سرتد. ويتعني على حامل 

الرخ�سة تزويد وكالة الوزارة للرثوة املعدنية �سنويًا باالإنتاج الفعلي للمواد، ويخ�سع ذلك للتفتي�س الدوري من قبل الوزارة.
ال يجوز تف�سري اأي ن�س يف هذه الرخ�سة مبا يفيد متليك حامل الرخ�سة اأي جزء من االأر�س الواقعة �سمن منطقة الرخ�سة اأو منحه اأي حقوق اأخرى  �

خالف ما ن�س عليه �سراحة يف هذه الرخ�سة ونظام اال�ستثمار التعديني.
يلتزم املرخ�س له بتاأ�سي�س �سركة �سعودية م�ساهمة متلك كامل امل�سروع مبا يف ذلك م�سنع االإ�سمنت، وي�ساهم املرخ�س له بن�سبة )50%( خم�سون  �

يف املائة من االأ�سهم ويطرح الباقي لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، ويتعهد ال�سركاء يف ال�سركة املرخ�س لها بالتنازل عن حق االأولوية يف االكتتاب 
ويتم عندئذ حتويل الرخ�سة لل�سركة امل�ساهمة، ويجب ت�سمني عقد ال�سركة ونظامها اال�سا�سي موافقة ال�سركاء والتزامهم بالتنازل عن حق االأولوية 
باالكتتاب. كما يتعني على موؤ�س�سي ال�سركة عدم الت�سرف با�سهمهم يف ال�سركة ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات اعتبارًا من تاريخ طرح االأ�سهم لالكتتاب 

العام.
يجوز حلامل الرخ�شة، اإذا تطلب عملياته ا�شتخدام املتفجرات احل�شول على االإذن الالزم من اجلهات املخت�شة وعليه التقييد بال�شوابط وال�شروط  �

التي حتددها تلك اجلهات.
يجب على حامل الرخ�سة اإعطاء االأولوية للمقاولني وغريهم من مقدمي اخلدمات املحلية ما دامت م�ستويات االأداء واجلودة ووقت الت�سليم لديهم  �

مماثلة مل�ستويات االآخرين. واإعطاء االأف�سلية لل�سلع واملواد واملعدات واالآالآت واملواد اال�ستهالكية واملواد اال�ستهالكية امل�سنوعة حمليًا ما دامت جودتها 
ووقت ت�سليمها مماثلني جلودة ووقت ت�سليم تلك ال�سلع واملواد واملعدات واالآالت واملواد اال�ستهالكية املتوافرة عامليًا.

على حامل الرخ�سة اأن ي�ستخدم يف عملياته وم�سنعه موظفني �سعوديني وفقًا لالأنظمة املرعية واأن يقدم برنامج لتدريب وتاأهيل ال�سعوديني توافق عليه  �
الوزارة. على اأن ال تقل ن�سبتهم عن )40%( اأربعني يف املائة من عدد العمالة لديه يف نهاية ال�سنة االأولى من بدء االإنتاج ومن ثم تزداد هذه الن�سبة 
بحيث ال تقل عن )80%( ثمانني يف املائة بعد اأربع �سنوات من ت�سغيل امل�سنع واملحجر ويعد حامل الرخ�سة برناجمًا نظريًا وعمليًا لتدريب ال�سعوديني 

توافق عليه الوزارة.
يقدم حامل الرخ�سة تقريرًا �سنويًا على النموذج املعد من قبل الوزارة وذلك خالل مدة ال تتجاوز �سهرًا واحدًا من انتهاء املدة املحددة لهذا التقرير،  �

والنتائج  املتحققة  واالأرباح  العاملة  والقوى  املالية  والنفقات  امل�ستغلة  اخلامات  وكميات  االأعمال،  تقدم  ملخ�س عن  على  التقرير  ي�ستمل  اأن  ويجب 
الفنية واملالية واالإح�سائية لفرتة التقرير. وعلى حامل الرخ�سة اإر�سال تقرير �سنوي للوزارة عن مدى تقيدها بربنامج املحافظة على البيئة والنتائج 

املتحققة من جراء ذلك كما يتعيني على حامل الرخ�سة تزويد الوزارة باأي تقارير تت�سمن معلومات اإ�سافية قد تطلبها الوزارة.
على حامل الرخ�سة اأن مي�سك يف مقره الرئي�س الدفاتر وال�سجالت الت�سغيلية واملالية وفقًا للممار�سات واالإجراءات التي توافق عليها الوزارة مبا يف  �

ذلك �سجالت خا�سة باالإنتاج من منطقة الرخ�سة. ويجب اأن تقوم اإحدى موؤ�س�سات التدقيق املرخ�سة العاملة يف اململكة بتدقيق البيانات املالية حلامل 
الرخ�سة واأن تقدم هذه البيانات اإلى الوزارة حال توفرها. على اأال يتجاوز ذلك باأي حال )90( ت�سعني يومًا بعد انتهاء كل �سنة.

يكون للوزارة، وممثليها احلق يف مراجعة ومعاينة وت�سوير وتدقيق جميع �سجالت حامل الرخ�سة مبا فيها ال�سجالت الفنية والت�سغيلية واملالية. وعلى  �
حامل الرخ�سة اأن يتيح ملمثلي الوزارة املفو�سني االإطالع ب�سورة مبا�سرة، يف جميع االأوقات على جميع تلك ال�سجالت ومراجعتها وتقدميها.

ال�شركة قد  � اإنتاجه من االإ�شمنت بال�شروط واالأ�شعار الذي تتوافر فيه، مامل تكن  اأن ت�شرتي من حامل الرخ�شة ما حتتاج من  للدولة االف�شلية يف 
التزمت قبل ذلك ببيع االإنتاج لطرف ثالث.

يجوز للوزارة اإنهاء هذه الرخ�سة يف احلاالت االآتية: �
يف حالة اإخالل حامل الرخ�شة باأي من تعليمات و�شروط واأحكام هذه الرخ�شة.. 1
تاأخر حامل الرخ�سة ملدة مائة وخم�سني يومًا عن دفع املبالغ امل�ستحقة للدولة.. 2
تقدمي حامل الرخ�سة معلومات غري �سحيحة للوزارة.. 3
عدم قيام حامل الرخ�سة خالل مدة �ستني يومًا بعد ت�سلم اإ�سعار كتابي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات التي يفر�سها نظام اال�ستثمار التعديني . 4

اأو الئحته التنفيذية اأو هذه الرخ�سة.
تاأخر حامل الرخ�سة اأكرث من �ستني يومًا بعد ت�سلم اإ�سعار كتابي من الوزارة عن ت�سحيح اأي اإجراء يعر�س �سحة و�سالمة موظفيه اأو االآخرين . 5

للخطر اأو يهدد باحداث �سرر للتكوينات املعدنية.
اأو احلياة . 6 البيئة  الو�سائل ال�سرورية للمحافظة على  الكتابي يف اتخاذ  الوزارة  اإ�سعار  تاأخر حامل الرخ�سة مدة �ستني يومًا من تاريخ ت�سلمه 

الفطرية اأو املواقع االثرية اأو املناطق ال�سياحية.
عند انتهاء مدة الرخ�سة اأو اإنهائها يتم تبليغ اجلهات املخت�سة بذلك وفق النموذج املعد من قبل الوزارة، وملوظفي الوزارة احلق يف الدخول اإلى املوقع  �

لتحديد املوجودات التي الينبغي على حامل الرخ�سة اأخذها اأو اإزالتها باعتبارها مملوكة للوزارة. ويجب على حامل الرخ�سة خالل مائة وثمانني يومًا 
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من تاريخ اإنهاء اأو انتهاء مدة الرخ�سة الأي �سبب كان اأن يزيل املخلفات وبقايا املعدات واملن�ساأت واملعدات غري الثابتة واالأ�سوار والعقوم والعالمات 
الثابتة وتاأهيل املوقع وت�سويته وتهذيبه واتخاذ االحتياطات الالزمة لدرء املخاطر.

يتعهد حامل الرخ�سة وي�سمن اأنه وموظفيه وم�سئوليه واأع�ساء جمل�س اإدارته وممثليه مل ولن يعدوا اأو يعر�سوا اأو يدفعوا اأموال اأو ر�سوم اأو عموالت  �
اأو دفع يف احل�ساب اأو هدايا اأو هبات اأو اأ�سياء ذات قيمة اأو تعوي�س من اأي نوع ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة اإلى اأي �سخ�س بغر�س احل�سول على 

معاملة تف�سيلية اأو مكافاأته عليها ب�سورة غري �سحيحة فيما يتعلق بهذه الرخ�سة.
يلتزم حامل الرخ�شة بال�شروط واالأحكام التالية:  �

ا�ستخدام اأحدث التقينات املطبقة عامليًا يف �سناعة االإ�سمنت ذات الكفاءة العالية التي توؤدي اإلى اال�ستخدام االأمثل للوقود على اأال تتجاوز كمية . 1
الطاقة امل�ستخدمة يف كل م�سنع )3( ثالثة ماليني وحدة حراراية بريطانية/ طن من االإ�سمنت وذلك باإ�ستخدام الزيت اخلام اأو زيت الوقود 
الثقيل ح�سب نوع الوقود املتاح والطاقة االإنتاجية املرخ�سة للم�سنع مع مراعاة ا�ستخدام املراوح وامل�سخات )ال�سواغط( ذات الكفاءة العالية. 
ويف حالة قيام امل�سنع باإنتاج الطاقة الكهربائية لال�ستخدام الذاتي، فعليه االلتزام با�ستخدام مولدات كهربائية عالية الكفاءة تقل كفاءة توليد 

الطاقة فيها عن )40%( اأربعني يف املائة ح�سب اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف اململكة واال�ستفادة من الطاقة احلرارية املهدرة داخل امل�سنع.
اليجوز اأن تتجاوز الطاقة االإنتاجية مل�سنع االإ�سمنت امل�ستفيد من الرخ�سة مليوين طن �سنويًا.. 2
عدم احت�ساب مبلغ العر�س املايل املدفوع يف املناف�سة �سمن م�ساريف التاأ�سي�س اأو اأي م�ساريف اأخرى الأغرا�س االكتتاب.. 3
يلتزم املرخ�س له بتقدمي ما يثبت اإمتام وتوقيع امل�ستندات والوثائق التالية اإلى الوزارة يف املواعيد املحددة اأدناه:. 4

اأ -  ن�سخة موقعة من عقد  اإدارة امل�سروع )PMC( خالل �سهرين من تاريخ الرخ�سة.

ب -    ن�سخة موقعة من عقد درا�سة االأعمال الهند�سية االأولية والت�سميم )FEED( يف غ�سون �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة.

ج -   ن�سخ من وثائق تثبت توفر راأ�س املال اأو اإكمال واإنهاء متويل امل�سروع )Financial Closure( �سواء كان ذلك عن طريق م�ساهمات راأ�سمالية 
من املالك اأو قرو�س من البنوك اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سناديق املالية واال�ستثمارية يف غ�سون �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة.

د -  ن�سخ موقعة من عقد االأعمال الهند�سية واالإن�ساء )EPC( يف غ�سون ع�سرة )10( اأ�سهر من تاريخ الرخ�سة.

ه -  تقدمي ما يثبت بدء االإنتاج التجاري يف غ�سون �ستة وثالثون )36( �سهرًا من تاريخ الرخ�سة.

و -   تقدمي وثيقة من املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني اأو وزارة العمل تثبت تدريب وتوظيف �سعوديني بن�سبة ال تقل عن )%40( 
اأربعني يف املائة من كامل املوظفني يف املحجر وامل�سنع خالل �سنة من بدء االإنتاج.

إشتراك الغرفة التجارية: 2   2   22

اإنت�سبت ال�سركة اإلى الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س وبحوزتها �سهادة ع�سوية من الدرجة االأولى بتاريخ 2014/01/16م برقم ع�سوية 38831 مدة �سالحية 
هذه ال�سهادة �سنة واحدة تنتهي يف 2014/12/31م. 

 شهادة مصلحة الزكاة والدخل 2   2   22

ح�شلت ال�شركة على �شهادة ت�شجيل )غری �شاحلة ل�شرف االأق�شاط النهائية( من م�شلحة الزكاة والدخل برقم 6975 وتاريخ 1435/04/19هـ وتنتهي �سالحية 
هذه ال�سهادة بتاريخ 1436/07/11هـ.

العالمة التجارية 2   22

قامت ال�سركة بت�سميم �سعار يعك�س طموحها و�سيا�ستها امل�ستقبلية، وقد مت بتقدمي طلب ت�سجيل عالمتها التجارية اإلى وزارة التجارة وال�سناعة برقم  143413200 
وبتاريخ 1434/10/21 وقد مت املوافقة املبدئية على الطلب ومت ن�سره بتاريخ 1434/11/11هـ ولكن خالل فرتة الن�سر النظامية مت تقدمي اعرتا�س على طلب 
ت�سجيل عالمة ال�سركة وال يزال االإعرتا�س منظور اأمام ديوان املظامل حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن مثل هذه الدعوى تكون يف مواجهة 
وزارة التجارة وال�سناعة ولكن قد ترى ال�سركة التدخل يف الدعوى اإذا راأت اأن يف ذلك م�سلحة لها. اإن عدم قدرة ال�سركة على ا�ست�سدار موافقة وزارة التجارة 
وال�سناعة النهائية على ت�سجيل العالمة التجارية، اأو يف بع�س احلاالت، احلاجة الإتخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتها، قد يوؤثر �سلبًا على نتائج اأعمال ال�سركة يف 

امل�ستقبل مع العلم باأن ال�سركة مل تبداأ االنتاج بعد مما يجعلها ال تعتمد حاليا على عالمتها التجارية. 
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العالمةالإ�سم التجاري

�سركة  اإ�سمنت اأم القرى

 الموافقات  2   22

وافق كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار ال�سوق والدرا�سات اجليولوجية وم�ست�سار العناية املهنية املايل واملحا�سب القانوين وامل�ست�سار 
اإفاداتهم  لن�سر  املوفقة  اأعطوا  القانوين  واملحا�سب  اجليولوجية  والدرا�سات  ال�سوق  م�ست�سار  اأن  كما  و�سعاراتهم  اأ�سمائهم  ا�ستخدام  على  واالإعالمي  االإعالين 
بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة من قبل اأي منهم، علمًا باأنه ال ميتلك اأي منهم اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهما اأو م�سلحة 

مهما كان نوعها يف ال�سركة. 

 عقود األطراف ذات العالقة:  2   22

عقد مقاولة من الباطن:

مت اإبرام هذا العقد بني �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه -وهي �سركة موؤ�س�سة يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى وميثلها االأ�ستاذ/ عبدالعزيز بن عمران 
العمران رئي�س جمل�س اإدارة  اإ�سمنت اأم القرى- وبني �سركة باور ال�سعودية ملقاوالت االأ�سا�سات وهي ال�سركة التي تقوم ببناء اأ�سا�سات عميقة لتقوية الرتبة التي 

�سوف ين�ساأ م�سنع  اإ�سمنت اأم القرى عليها.

مت توقيع هذا العقد بتاريخ 2014/1/16م بني �سركة باور ال�سعودية ملقاوالت االأ�سا�سات املحدودة )"الطرف االأول"( و�سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه 
)"الطرف الثاين"( والذي مبوجبه  يقوم الطرف الثاين بت�سميم وتوريد اخلر�سانة اجلاهزة املنا�سبة لعمل االأ�سا�سات العميقة التي يقوم بها الطرف االأول.

قيمة العقد هي 4.440.000 ريال �سعودي. التغري يف قيمة العقد مبا يزيد اأو ينق�س عن ن�سبة 25% يعد خا�سعا لت�سميم االأعمال النهائية.

الدفعات:

دفعة مقدمة بقيمة 444.000 ريال �سعودي )تعادل 10% من قيمة العقد املقدرة( تدفع للطرف الثاين.. 1
ت�سدد الدفعات املرحلية االأ�سبوعية للطرف الثاين خالل �سبعة اأيام من تاريخ موافقة مدير م�سروع الطرف االأول على طلب الدفع الذي قدمه الطرف . 2

الثاين.
يحتفظ الطرف االأول بن�شبة 5% من الدفعات املرحلية االأ�سبوعية اإلى حني اإمتام امل�سنع واملوافقة على نتائج جتربة االأعمال املقام بها من قبل الطرف . 3

الثاين.
ويخ�سع هذا العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

وقد قام رئي�س جمل�س االإدارة باالإف�ساح ملجل�س اإدارة ال�سركة عن تفا�سيل هذا العقد يف االجتماع املنعقد بتاريخ 2013/11/11م.

عقد توريد خرسانة:

مت اإبرام هذا العقد بني �سركة عبدالعزيز عمران العمران و�سركاه -وهي �سركة موؤ�س�سة يف �سركة  اإ�سمنت اأم القرى وميثلها االأ�ستاذ/ عبدالعزيز بن عمران 
العمران رئي�س جمل�س اإدارة  اإ�سمنت اأم القرى- وبني و�سركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة وهي ال�سركة التي تقوم ببناء م�سنع  اإ�سمنت اأم القرى.

املحدودة  العاملية  الهند�سية  �سينوما  و�سركة  و�سركاه )املورد(  العمران  املوافق 2014/2/6م بني عبدالعزيز عمران  بتاريخ 1435/4/6هـ  العقد  توقيع هذا  مت 
)املقاول العام( والذي مبوجبه يقوم املورد بتوريد اخلر�سانة و تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بذلك باالإ�سافة اإلى النقل وال�سخ اإلى موقع امل�سنع. وي�ستغرق مدة 

اإمتام هذا العقد 24 �سهرًا من تاريخ التوقيع وقد اأتفق الطرفان على اأن تكون قيمة العقد مبنية على مبلغ مقطوع وذلك بح�سب اجلدول اأدناه:

جدول رقم )77( عقد توريد اخلر�سانة
قوة ال�سغط�سعر الوحدة: بريال �سعودي/م3

N/mm2

)مكعب 15×15×15(

حمتويات الإ�سمنت 
)KG/m3(

الرقم الت�سل�سليدرجة اخلر�سانة

OPC-T-IORC-T-V

25225710250C-101

25726715300C-152
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قوة ال�سغط�سعر الوحدة: بريال �سعودي/م3
N/mm2

)مكعب 15×15×15(

حمتويات الإ�سمنت 
)KG/m3(

الرقم الت�سل�سليدرجة اخلر�سانة

OPC-T-IORC-T-V

26227220300C-203

27228225350C-254

28729730400C-305

29330235420C-356

29730740450C-407

31232245500C-458

امل�سدر: ال�سركة

واإتفق الطرفان على اأن يدفع املقاول العام  للمورد 5% من القيمة االجمالية للخر�سانة خالل �سهر من نهاية العقد وذلك مقابل �سمان اجلودة.

يخ�سع هذا العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ويحال اأي نزاع بني االأطراف اإلى التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد قام 
رئي�س جمل�س االإدارة باالإف�ساح عن تفا�سيل هذا العقد ملجل�س اإدارة ال�سركة يف االجتماع املنعقد بتاريخ 2014/03/12م.

 العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة: 2   22

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية عدم وجود �سكوك لعقارات متتلكها ال�سركة اأو تقع حتت ت�سرفها. وقد اأبرمت ال�سركة عقد  اإيجار ملكاتبها يف مدينة 
الريا�س باأجرة مقدارها اأربعة و�ستون األف 64.000 ريال �سعودي �سنويًا والعقد ملدة  ثالت �سنوات بداأت من 2013/01/01م اإلى 01/01/ 2016م.

 الدعاوى والمطالبات القضائية: 2   22

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة و االإدارة العليا لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، اأن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأية دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية 
اأو ت�سويات، جمتمعة اأو منفردة، من �ساأنها اأن توؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل اأو نتائج اأعمالها. وانه ح�سب علم اأع�ساء جمل�س االإدارة واإدارة ال�سركة، اليوجد 

اأي تهديد قائم اأو حمتمل بح�سول مثل هذه الدعاوى واملطالبات. 

 الشركات التابعة: 2   22

ال يوجد لدى ال�سركة اأي �سركات تابعة داخل اململكة العربية اأو خارجها.

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة: 2   22

 رأس المال العامل: 2   2   22

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه يتوفر لدى ال�سركة ال�سيولة الكافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل لفرتة االإثني ع�سر �سهرًا التي تلي فرتة االإكتتاب.

 المديونية: 2   2   22

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة باأنه ال يوجد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين، كما ال يوجد لدى ال�سركة اأي مديونية اأخرى قائمة كما بتاريخ 
هذه الن�سرة. وقد ا�ستلمت ال�سركة خطاب موافقة جمل�س اإدارة �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي على متويل مبلغ 678.000.000 ريال �سعودي، ومل توقع على 

اإتفاقية التمويل حتى تاريخ اإ�شدار هذه الن�شرة، مع العلم اأن اأحد ال�شروط امل�شبقة ملنح القر�ض هو طرح اأ�شهم ال�شركة لالإكتتاب العام.  

 الرهن: 2   2   22

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة و االإدارة التنفيذية لل�سركة باأنه ال يوجد على ال�سركة اأي رهونات اأو حقوق على املمتلكات.
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 اإللتزامات والضمانات المحتملة: 2   2   22

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة اأنه حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة ال يوجد على ال�سركة اأي التزامات حمتملة اأو �سمانات طارئة با�ستثناء ما 
ذكر يف ق�سم مناق�سة االدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات )ف�ساًل راجع فقرة "بنود خارج القوائم املالية وااللتزامات املحتملة(.  وجتدر اال�سارة باأنه 
قد مت حتميل ال�سركة جميع م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س، ولالإطالع على تفا�سيل نفقات ما قبل التاأ�سي�س )ف�ساًل راجع ق�سم "امل�ساهمون املوؤ�س�سون فقرة " عالقة 

�سركة عبدالعزيز بن عمران العمران و�سركاه مع �سركة اإ�سمنت اأم القرى "(.

  ملخص العقود الجوهرية  2   22

 عقد الهندسة والتوريد مع شركة تيانجين لتصميم صناعة اإلسمنت و مركز األبحاث المحدودة: 2    2   22

هذا العقد يعد جزءا ال يتجزاأ من عقد البناء والت�سييد واتفاقية الو�سل وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �سركة اإ�سمنت اأم القرى و�سركة �سينوما الهند�سية 
العاملية املحدودة.

وقعت ال�سركة )"�ساحب العمل"( بتاريخ 2013/03/15م مع �سركة تياجنني لت�سميم �سناعة االإ�سمنت ومركز االأبحاث املحدودة )"تياجنني"( )وهي �سركة 
تابعة ل�سركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة( على تقدمي اخلدمات الهند�سية والتوريد لبناء م�سنع لالإ�سمنت مبحافظة الطائف الإنتاج االإ�سمنت البورتالندي 

ب�سعة 6.000 طن من الكلنكر يوميا.

اإن اإجمايل قيمة العقد هو : 162.456.052 دوالر امريكي )609.210.195 ريال �شعودي( تدفع وفقًا لل�شروط واالأحكام املو�شحة يف العقد ومن ابرزها ما يلي:

الدفعة الأولى : �

يتم دفع اثنني )2( مليون دوالر اأمريكي كدفعة اأولى يف غ�سون اأربعة ع�سر )14( يوما من تاريخ توقيع العقد.

الدفعة املقدمة : �

خم�سة ع�سر باملائة من قيمة العقد يتم دفعها عن طريق التحويل امل�سريف كدفعة مقدمة خالل ت�سعون )90( يومًا من توقيع العقد. 

دفعة الإجناز : �

�سيقوم �ساحب العمل باإن�ساء خطابات اعتماد غري قابلة لالإلغاء خالل ت�سعون )90( يومًا من توقيع العقد لدفع املبالغ امل�ستحقة ل�سالح تياجنني من خالل بنك 
�سعودي بح�سب االإجناز وبالن�سبة و التنا�سب. 

تعيين المهندس ومهامه:

يجب على �ساحب العمل تعيني املهند�س الذي �سيقوم بتنفيذ املهام املحددة يف العقد. على اأن يقوم املهند�س بالت�سرف نيابة عن �ساحب العمل واأن تكون جميع 
تعليماته وقرارته نهائيه.

ت�سمل مهام املهند�س ونطاق اأعماله ولكنها ال تقت�سر على االآتي:

اأ .   اإبالغ �شاحب العمل و تياجنني عن اأي اإنحراف عن �شروط العقد ال�شادرة من تياجنني.

ب .  مراقبة اأداء االأعمال، وتقييم  الوثائق ال�سادرة  من تياجنني واملوافقة عليها قبل تنفيذ االأعمال.

التقيد وااللتزام باملمار�سات الهند�سية اجليدة ومراقبة اجلودة. ج .  

د .  ينبغي على املهند�س مراجعة دفعات االإجناز و االأداء املرحلية اخلا�سة بتياجنني وختمها على اأنها معتمدة و موافق عليها  اأو على اأن يوافق عليها �ساحب 
العمل، وذلك خالل اإ�سبوعني من تاريخ ا�ستالم الفواتري وقبل الدفع من قبل �ساحب العمل. يجوز للمهند�س بوا�سطة اأي فاتورة اإجراء اأي ت�سحيح اأو تعديل 

يف اأي فواتري �سابقة متت املوافقة عليها من قبله.

يتطلب من املهند�س  احل�سول على موافقة �ساحب العمل قبل ممار�سة جمموعة من االأعمال ومن اأهمها:
اإجراء اي تعديل اأو اإ�سافة اأو حذف من العقد.. 1
اإعداد طلبات بغر�س عمل تغريات يف العقد و طلبات احل�سول على توقيع �ساحب العمل وتياجنني.. 2
طلب اأي زيادة اأو نق�سان يف متطلبات �ساحب العمل اأو يف االأعمال.. 3
طلب وقف التقدم يف واحد اأو اأكرث من اأجزاء االأعمال قبل الت�سليم وذلك اإذا كانت غري متوافقة مع العقد.. 4
توجيه تياجنني لتح�سني اأي جزء من العمل اإذا كان غري متوافق مع العقد اأو غري مقبول بح�سب ما هو متعارف عليه يف  املمار�سات الهند�سية العامة . 5

وذلك قبل الت�سليم.
طلب االإزالة الأي مادة من املوقع غري متوافقة اأو غري مطابقة مع العقد.. 6
طلب اإ�ستبدال او اإعادة تنفيذ اأي عمل ب�سورة جيدة يف حال عدم املطابقة مع العقد، وذلك دون اأي تكلفة اإ�سافية ل�ساحب العمل.. 7
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التعويضات:

يجب على تياجنني تعوي�س واإعفاء املهند�س واأ�سحاب العمل وموظفيهم ووكالئهم من جميع املطالبات والغرامات واخل�سائر والنفقات )مبا يف ذلك الر�سوم 
والنفقات القانونية( فيما يتعلق:

اأ.  باالإ�سابة اجل�سدية واملر�س والوباء اأو وفاة اأي �سخ�س �سواء كان ذلك ناجت عن اأو اأثناء اأو ب�سبب عائد الى ت�سميم وتنفيذ واإمتام االأعمال ومعاجلة اأي عيوب، 
اإال اإذا كان ب�سب اإهمال وفعل متعمد اأو خمالفة للعقد من قبل املهند�س او �ساحب العمل وموظفيه اأو اأي من وكالئهم.

بت�سرر اأو خ�سارة اأي من املمتلكات، �سواءا كانت عينية اأو �سخ�سية.  ب. 

يجب على �ساحب العمل تعوي�س واإعفاء تياجنني وموظفيها ووكالئها من جميع املطالبات واالأ�سرار والغرمات والنفقات )مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات القانونية( 
فيما يتعلق باالإ�سابة اجل�سدية واملر�س والوباء اأو وفاة اأي �سخ�س اإذا كان ذلك ب�سبب اإهمال اأو فعل متعمد اأو خمالفة للعقد من قبل املهند�س اأو �ساحب العمل اأو 

موظفيهم اأو اأي من وكالئهم.

هذا ويحق لل�سركة اإنهاء العقد اإذا ف�سلت تياجنني بتلبية اإلتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�ستمر كما يحق لتياجنني اإنهاء العقد مبوجب اإخطار قبل  ثمانية وع�سرين 
)28( يومًا الى ال�سركة واملهند�س وذلك يف حال قام �ساحب العمل باأي من االأتي:

عدم الدفع لتياجنني اأي مبلغ م�ستحق مبوجب �سهادة مهند�س امل�سروع.  اأ. 

التدخل الغري معقول يف اأو عرقلة اإ�سدار �سهادة املهند�س. ب. 

ج.  عند االإفال�س اأو الت�سفية اأو عند اإ�ستالم طلب مرفوع �سده من قبل جمموعة من الدائنني اأو مزاولة االأعمال يف ظل وجود اأمني �سر اأو مدير يعمل مل�سلحة 
دائنيه اأو انه يف دور الت�سفيه.

هذا ويجب على تياجنني اإ�ستكمال جميع االأعمال مبدة ال تتجاوز ثالثني )30( �سهرًا من تاريخ البدء يف العمل ويبداأ العمل يف التاريخ الذي يلي تاريخ التوقيع وهو 
2013/5/13م.

غرامات التأخير:

وفقًا ل�شروط العقد يجب اأن ال يتعدى املبلغ االإجمايل لغرامات التاأخری ن�شبة 5% من قيمة العقد. ويف حال جتاوزت غرامات التاأخري ن�سبة 5% من قيمة العقد، 
يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد.

التدريب:

يجب على تياجنني اأن تقوم بتدريب موظفي �ساحب العمل على ت�سغيل و�سيانة االأعمال اإلى احلد املن�سو�س عليه يف متطلبات �ساحب العمل. اإذ حدد العقد تدريبًا 
يح�سل قبل الت�سليم النهائي للم�سروع وال تعد االأعمال مكتملة من اأجل الت�سليم النهائي حتى يكتمل هذا التدريب.

شهادة أداء:

ال يعترب اأداء املقاول ملهامه مكتمال اإال بعد اإ�سدار املهند�س ل�سهادة اأداء لتياجنني يو�سح فيها تاريخ ا�ستكمال تياجنني ملهامه وواجباته حتت هذا العقد. ي�سدر 
املهند�س �سهادة االأداء خالل 28 يوما من تاريخ اإنتهاء مدة م�سئولية العيوب اأو مبا�سرة بعد ت�سليم تياجنني جلميع م�ستنداتها وا�ستكمالها كافة االأعمال واختبارها 

مبا يف ذلك اإ�سالح اأي عيوب اإن وجدت. اإن �سهادة االأداء هي امل�ستند الوحيد الذي ميثل قبوال لالأعمال املنفذة.

سند األداء:

يجب على تياجنني تقدمي �سند اأداء على نفقتها اخلا�سة ل�سمان االأداء ال�سحيح للم�سنع وذلك بقيمة ع�سرة باملئة )10%( من القيمة االإجمالية للعقد. كما يجب 
على تياجنني التاأكد باأن �سند االأداء �سوف يكون �ساري املفعول وقابل للتنفيذ اإلى حني ا�ستكمالها لتنفيذ كافة االأعمال باالإ�سافة اإلى معاجلتها اأي عيوب قد تظهر. 
و يف حال كان تاريخ  انتهاء �سالحية  �سند االأداء حمددًا يف ال�سند نف�سه و مل ت�ستكمل تياجنني متطلبات احل�سول على  �سهادة االأداء التي تثبت عدم وجود اي 

عيوب يف امل�سنع، فاإن �سالحية �سند االأداء �ستمدد تلقائيا اإلى حني اإمتام جميع االأعمال ومعاجلة اأي عيوب قد تظهر.
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التشغيل التجريبي:

تقوم تياجنني بعد اإكمال االأعمال باإختبار االأجهزة واملعدات واالآالت باالإ�سافة اإلى كامل امل�سنع وذلك بالتوافق مع ما  مت االتفاق عليه يف بنود هذا العقد من 
تقدمي جميع خمططات امل�سنع املنفذة بكامل تفا�سيلها و�سورتها النهائية املنفذة يف امل�سنع وتقدمي جميع امل�ساعدات من م�ستندات وخربات الزمة الأداء هذا 

االختبار على الوجه ال�سحيح.

القانون المطبق:

يخ�سع هذا العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى القوانني املطبقة يف العقد واأي نزاعات نا�سئة عن هذا العقد واإن مل 
يتم ت�سويتها ب�سكل ودي بني الطرفني فاإنها حتال اإلى التحكيم.

 عقد بناء وتشييد لمصنع جديد لإلسمنت مع الفرع السعودي لشركة سينوما العالمية: 2    2   22

هذا العقد  يعد جزءا ال يتجزاأ من عقد الهند�سة والتوريد واتفاقية الو�سل وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �سركة  اإ�سمنت اأم القرى و�سركة �سينوما الهند�سية 
العاملية املحدودة.

لالإ�سمنت مبحافظة  لبناء م�سنع جديد  العاملية )"�سينوما"(  �سينوما  ل�سركة  ال�سعودي  الفرع  مع  بتاريخ  2013/03/15م  العمل"(  ال�سركة )"�ساحب  وقعت 
الطائف الإنتاج االإ�سمنت البورتالندي ب�سعة 6.000 طن من الكلنكر يوميا.

تاريخ اإلنتهاء:

التوقيع وهو  تاريخ  يلي  الذي  التاريخ  العمل يف  العمل ويبداأ  البدء يف  تاريخ  االأعمال مبدة ال تتجاوز ثالثني )30( �سهرا من  ا�ستكمال جميع  يجب على �سينوما 
2013/3/16م.

اإن اإجمايل قيمة العقد هو : 51.693.948 دوالر امريكي )193.852.305 ريال �شعودي( تدفع وفقًا لل�شروط واالأحكام املو�شحة يف هذا العقد ومن اأهمها ما 
يلي: 

شروط الدفع مقابل األعمال المدنيه واالنشائية:

الدفعة املقدمة

يجب دفع خم�سة ع�سر باملائة )15%( من القيمة التعاقدية "لالأعمال املدنيه واالإن�سائية" كدفعة مقدمة عن طريق التحويل امل�سريف وذلك خالل ت�سعني يوم من 
تاريخ توقيع العقد مقابل الفاتورة التجارية ال�سادرة من �سينوما.

دفعات اإجناز الأداء:

يقوم �ساحب العمل باإن�ساء خطابات اعتماد غري قابلة لالإلغاء وذلك يف غ�سون ت�سعني )90( يوما من توقيع العقد.  �
يتم دفع خم�سة و�ستني باملائة )65%( من القيمة التعاقدية "لالأعمال املدنيه واالإن�سائية" وفقا لتقدم العمل وتدفع �سهريا عن طريق خطابات االإعتماد.  �

الدفعة اخلا�سة  لأول اإنتاج من الإ�سمنت:

يتم دفع ع�سرة باملائة )10%( من القيمة التعاقدية "لالأعمال املدنيه االإن�سائية" عن طريق خطابات االإعتماد.

الدفعة النهائية:

يتم دفع ع�سرة باملائة )10%( من القيمة التعاقدية "لالأعمال املدنيه واالإن�سائية" عن طريق التحويل.

التعوي�سات:

الر�سوم  والنفقات )مبا يف ذلك  والغرامات واخل�سائر  املطالبات  ووكالئهم من جميع  العمل وموظفيهم  واأ�سحاب  املهند�س  واإعفاء  تعوي�س  �سينوما  يجب على 
والنفقات القانونية( فيما يتعلق:

باالإ�سابة اجل�سدية واملر�س و الوباء اأو وفاة اأي �سخ�س �سواء كان ذلك ناجت عن اأو اأثناء اأو ب�سبب عائد الى ت�سميم وتنفيذ واإمتام االأعمال ومعاجلة اأي عيوب،  اأ. 
اإال اإذا كان ب�سب اإهمال و فعل متعمد اأو خمالفة للعقد من قبل املهند�س او �ساحب العمل وموظفيه اأو اأي من وكالئهم.

بت�سرر اأو خ�سارة اأي من املمتلكات، �سواءا كانت عينية اأو �سخ�سية.  ب. 
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يجب على �ساحب العمل تعوي�س واإعفاء �سينوما وموظفيها ووكالئها من جميع املطالبات واالأ�سرار والغرمات والنفقات )مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات القانونية( 
فيما يتعلق باالإ�سابة اجل�سدية واملر�س والوباء اأو وفاة اأي �سخ�س اإذا كان ذلك ب�سبب اإهمال اأو فعل متعمد اأو خمالفة للعقد من قبل املهند�س اأو �ساحب العمل اأو 

موظفيهم اأو اأي من وكالئهم.

إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:

يحق لل�سركة اإنهاء العقد اإذا ف�سلت �سينوما بتلبية اإلتزماتها التعاقدية ب�سكل م�ستمر اأو تخلفت بدون عذر مقبول عن ا�ستكمال االأعمال املن�سو�س عليها بالعقد. 
كما يحق ل�سينوما اإنهاء العقد  مبوجب اإخطار قبل  ثمانية وع�سرين )28( يوما الى �ساحب العمل واملهند�س وذلك يف اي من احلاالت التالية:

عدم الدفع ل�سينوما اأي مبلغ م�ستحق مبوجب �سهادة مهند�س امل�سروع.  اأ. 

التدخل الغري معقول يف اأو عرقلة اإ�سدار �سهادة املهند�س. ب. 

ج.  عند االإفال�س اأو الت�سفية اأو عند اإ�ستالم طلب مرفوع �سده من قبل جمموعة من الدائنني اأو مزاولة االأعمال يف ظل وجود اأمني �سر اأو مدير يعمل مل�سلحة 
دائنيه اأو انه يف دور الت�سفيه.

االإخفاق ب�سكل م�ستمر يف تلبية اإلتزماته التعاقدية.   د. 

غرامات التأخير:

وفقًا ل�شروط العقد يجب اأن ال يتعدى املبلغ االإجمايل لغرامات التاأخری ن�شبة 5% من قيمة العقد. ويف حال بلغت غرامات التاأخري اأكرث من ن�سبة 5% من قيمة العقد، 
يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد. 

شهادة أداء:

ال يعترب اأداء �سينوما ملهامها مكتمال اإال بعد اإ�سدار املهند�س ل�سهادة اأداء ل�سينوما يو�سح فيها تاريخ ا�ستكمال �سينوما ملهامها و واجباتها حتت هذا العقد. ي�سدر 
املهند�س �سهادة االأداء خالل 28 يوما من تاريخ انتهاء مدة م�سئولية العيوب اأو مبا�سرة بعد ت�سليم �سينوما جلميع م�ستنداتها و ا�ستكمالها كافة االأعمال و اختبارها 

مبا يف ذلك اإ�سالح اأي عيوب اإن وجدت. اإن �سهادة االأداء هي امل�ستند الوحيد الذي ميثل قبوال لالأعمال املنفذة.

سند األداء:

يجب على الفرع ال�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية تقدمي �سند اأداء على نفقتها اخلا�سة ل�سمان االأداء ال�سحيح للم�سنع وذلك بقيمة ع�سرة باملئة )10%( من 
القيمة االإجمالية للعقد. كما يجب على الفرع ال�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية التاأكد باأن �سند االأداء �سوف يكون �ساري املفعول وقابل للتنفيذ اإلى حني ا�ستكمالها 
لتنفيذ كافة االأعمال باالإ�سافة اإلى معاجلتها اأي عيوب قد تظهر. و يف حال كان تاريخ  انتهاء �سالحية  �سند االأداء حمددًا يف ال�سند نف�سه و مل ي�ستكمل الفرع 
ال�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية متطلبات احل�سول على  �سهادة االأداء التي تثبت عدم وجود اي عيوب يف امل�سنع، فاإن �سالحية �سند االأداء �ستمدد تلقائيا اإلى 

حني اإمتام جميع االأعمال ومعاجلة اأي عيوب قد تظهر.

 التشغيل التجريبي:

تقوم �سينوما بعد اإكمال االأعمال باإختبار كامل امل�سنع وذلك بالتوافق مع ما  مت االتفاق عليه يف بنود هذا العقد من تقدمي جميع خمططات امل�سروع املنفذ بكامل 
تفا�سيلها و�سورتها النهائية املنفذة يف امل�سنع وتقدمي جميع امل�ساعدات من م�ستندات وخربات تكون الزمة الأداء هذا االختبار على الوجه ال�سحيح. تقوم �سينوما 

بتقدمي اإ�سعار للمهند�س قبل ما ال يقل عن 14 يوما من تاريخ جاهزيته الأداء االختبار.

ويخ�سع هذا العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى القوانني املطبقة يف العقد واأي نزاعات نا�سئة عن هذا العقد واإن مل 
يتم ت�سويتها ب�سكل ودي بني الطرفني فاإنها حتال اإلى التحكيم.

 اتفاقية وصل: 2    2   22

هذه االتفاقية تعد جزءا ال يتجزاأ من عقد الهند�سة والتوريد وعقد البناء والرتكيب للم�سنع وهم بذلك ميثلون كامل االتفاقية بني �سركة  اإ�سمنت اأم القرى و�سركة 
�سينوما الهند�سية العاملية املحدودة.

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ  2013/3/15م مع �سركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة و�سركة  اإ�سمنت اأم القرى.
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مدة العقد:

باإعتبار اأن  اإ�سمنت اأم القرى قد قامت بكامل التزاماتها املن�سو�س عليها يف العقود الهند�سية وعقود التوريد، وعقود البناء والرتكيب وهذه االتفاقية يف الزمن 
املحدد وبدون اأي تغري طارئ على زمن االنتهاء اأو احلاجة الى متديد املدة مبوجب اأحكام عقد الهند�سية والتوريد وعقد البناء والت�سييد، فاإن �سينوما تلتزم باإكمال 

جميع االأعمال وعليها اأن تربهن باأن االأعمال قد جتاوزت االختبارات النهائية خالل مدة ثالثني �سهرًا من تاريخ بداية العمل.  

مسئولية سينوما:

الهند�سية  فاإن �سينوما قد قامت بدرا�سة حمتويات عقد  الكامل، ومبوجبه  بالت�سميم  لتنفيذ كامل امل�سنع  ال�سركة  اأمام  تكون �سينوما م�سوؤولة م�سئولية كاملة 
والتوريد و عقد البناء والت�سييد واأنها على اإحاطة كاملة بااللتزمات املرتتبة على �سينوما، كما تبدي التزامها باأنها هي املقاول الوحيد لتنفيذ كامل امل�سنع وذلك 

بالت�شميم املتكامل وبناء قواعد جاهزه وذلك بح�شب ال�شروط واالأحكام املن�شو�ض عليها يف كل العقود امل�شار اإليها ويف هذه االتفاقية.

هذا ويخ�سع العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى القوانني املطبقة يف العقد ويف حال وجود اأي نزاعات نا�سئة عن هذا 
العقد واإن مل يتم ت�سويتها ب�سكل ودي بني الطرفني فاإنها حتال اإلى التحكيم.

 عقد تقديم خدمات الرقابة واإلشراف على موقع المصنع "مهندس المشروع": 2    2   22

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/03/05م مع اآ�سرتوبالن الهند�سة النم�ساوية جي ام بي ات�س )"اآ�سرتوبالن "( و�سركة عبدالعزيز العمران و �سركاه لتقدمي 
اخلدمات اال�ست�سارية من اإ�سراف ورقابة على م�سروع م�سنع االإ�سمنت. وقد مت نقل العقد الإ�سم �سركة  اإ�سمنت اأم القرى مبوجب قبول اآ�سرتوبالن  لهذا النقل 

بخطابها املر�سل ل�سركة  اإ�سمنت اأم القرى برقم 57.1.125 / 57.1.115 وتاريخ 2014/2/12 م.

اإن اإجمايل قيمة العقد مقابل اخلدمات املتفق عليها هو 2.320.000  يورو والذي يعادل 11.785.600 ريال �سعودي )القيمة بالريال ال�سعودي قابلة للتغري 
بح�سب اختالف ا�سعار حتويل العمالت(.

مدة خدمات الرقابة اال�ست�سارية التي تقدمها اآ�سرتوبالن حم�سورة بـ :

26 �سهرا لن�ساطات ما قبل البناء و لالإ�سراف على بناء امل�سنع ولبدء ت�سغيل امل�سنع. اأو -
اإ�سدار �سهادة الت�سليم اإلى املقاول. -

هذا ويحق لل�سركة اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعار خطي اإلى اآ�سرتوبالن خالل فرتة 30 يومًا من تاريخ حدوث اأي من االأمور التالية:

اإذا ف�سل اآ�سرتوبالن يف اإ�سالح خطاأ يف تنفيذ التزاماته املن�سو�س عليها يف العقد من غري �سبب جيد.. 1
اإذا اأفل�س اآ�سرتوبالن اأو دخل يف اتفاقية مع دائنيه للتخل�س من ديونه اأو اأ�ساء ا�ستخدام االأنظمة مل�سلحة دائنيه اأو اإن تعر�س للت�سفية الطوعية اأو . 2

االإجبارية.
اإذا مل يلتزم اآ�سرتوبالن باأي قرار نهائي مت التو�سل اإليه كنتيجة للخ�سوع الإجراءات التحكيم.. 3
اإذا مت توقيف جميع اخلدمات حتت املادة 26 )املتعلقة بالقوة القاهرة( ملدة متوا�سلة تزيد على 90 يوما.. 4

كما يحق الآ�سرتوبالن اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعار خطي اإلى امل�ست�سار خالل فرتة 30 يومًا من تاريخ حدوث اأي من االأمور التالية:

اإذا اأخلت ال�سركة بالتزاماتها التعاقدية ومل تعاجلها خالل 30 يوما من ا�ستالم اإ�سعارا من اآ�سرتوبالن بهذا االإخالل.. 1
اإذا مت توقيف جميع اخلدمات حتت املادة 26 )املتعلقة بالقوة القاهرة( ملدة متوا�سلة تزيد على 90 يوما.. 2
اإذا مل تلتزم ال�سركة باأي قرار نهائي مت التو�سل اإليه كنتيجة للخ�سوع الإجراءات التحكيم.. 3
اإذا كان العميل مينع امل�ست�سار ب�سكل م�ستمر من اأداء اخلدمات.. 4

هذا ويخ�سع العقد لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى القوانني املطبقة يف العقد ويف حال وجود اأي نزاعات نا�سئة عن هذا 
العقد واإن مل يتم ت�سويتها ب�سكل ودي بني الطرفني فاإنها حتال اإلى التحكيم.

 عقد تقدير التأثير البيئي: 2    2   22

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2013/11/4م مع الر�سيد للرتبة واملواد )"الر�سيد"( لتقدمي درا�سة للتاأثري البيئي متوافقه مع متطلبات الرئا�سة العامة لالأر�ساد 
وحماية البيئة باالإ�سافة اإلى املتابعة مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة اإلى حني اإ�سدار ال�سهادة اخلا�سة بذلك.
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تاريخ اإلنتهاء:

ينتهى هذا العقد مبوافقة الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة على تقرير درا�سة التاأثري البيئي واإ�سدار ال�سهادة بهذا اخل�سو�س.

اإن اإجمايل قيمة العقد هو مبلغ: 110.000 ريال �سعودي تدفع على النحو التايل:

40% دفعة اأولية عند توقيع العقد. -
30% عند ت�سليم م�سودة التقرير للرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة. -
30% عند موافقة الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة على تقرير درا�سة التاأثري البيئي واإ�سدار ال�سهادة بهذا اخل�سو�س. -

 عقد بناء أساسات عميقة: 2    2   22

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ  2013/12/17 م بني �سركة باور ال�سعودية ملقاوالت االأ�سا�سات املحدودة و�سركة  اإ�سمنت اأم القرى من اأجل بناء اأ�سا�سات عميقة 
لتقوية الرتبة التي �سوف ين�ساأ امل�سنع عليها.

اإن اإجمايل قيمة العقد مقابل اخلدمات املتفق عليها هو 25.205.660 ريال �سعودي تدفع وفقًا ملا يلي:

25% يدفع مقدمًا خالل ا�سبوع من تاريخ توقيع العقد. -
 فواتري اأ�سبوعية تدفع خالل اأ�سبوع من تاريخ الت�سليم باالإ�سافة اإلى �سجالت الكميات املوافق عليها وفقًا لن�سو�س العقد. -
يتم اإ�سدار 10% من قيمة العقد التقديرية على �سكل �سند اأداء على النحو التايل: -
5% ت�ستحق عند تركيب كامل االأ�سا�سات با�ستثناء جتربتها اأو اختبارها )الت�سليم االأويل(. -
5% ت�ستحق عند اإنتهاء �سنة كاملة من تاريخ اإكمال اأعمال االأ�سا�س با�ستثناء جتربتها اأو اختبارها )الت�سليم النهائي(. -

ويخ�سع هذا العقد لالأنظمة و القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى القوانني املطبقة يف العقد. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن هذا العقد خا�سع 
للكميات الفعلية التي يتم تنفيذها يف امل�سنع.

 إتفاقية إقراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي: 2    2   22

مببلغ  قر�س  على  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�س  موافقة  على  2013/12/30م  املوافق  1435/02/27هـ  بتاريخ  ال�سركة  ح�سلت 
)678.000.000( �ستمائة وثمانية و�سبعني مليون ريال �سعودي لغر�س اإقامة م�سنع الإنتاج االإ�سمنت البورتالندي بطاقة اإنتاجية ُتقدر بـ 6000 طن كلنكر يوميًا، 
حيث يتم �سرف القر�س على دفعات ح�سبما تق�سي به اتفاقية القر�س وباال�ستناد اإلى لوائح ال�سرف االعتيادية املعتمدة لدى ال�سندوق حتى 1437/10/29هـ 
دون اأن يكون ال�سندوق ملزمًا ب�سرف اأية دفعة من مبلغ القر�س بعد هذا التاريخ. ي�سدد القر�س على 16 ق�سط ن�سف �سنوية متتالية وفقًا جلدول ال�سداد التايل:

جدول رقم )78( اأق�شاط  قر�ض �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

                      الق�سط املوحد   ق�سط القر�س القائم

1439/2/1515.000.000هـ

1439/8/1515.000.000هـ

1440/2/1525.000.000هـ

1440/8/1525.000.000هـ

1441/2/1530.000.000هـ

1441/8/1530.000.000هـ

1442/2/1535.000.000هـ

1442/8/1535.000.000هـ

1443/2/1545.000.000هـ

1443/8/1545.000.000هـ

1444/2/1555.000.000هـ
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الق�سط املوحد   ق�سط القر�س القائم

1444/8/1555.000.000هـ

1445/2/1560.000.000هـ

1445/8/1560.000.000هـ

1446/2/1574.000.000هـ

1446/8/1574.000.000هـ

678.000.000املجموع

االأول )50%( من  الن�سف  تنا�سبي من  اأ�سا�س  ا�ستقطاعها على  �سيتم  ال�سعودي مبلغ 56.400.000 ريال  ال�سناعية  التنمية  التمويلية ل�سندوق  االأعباء  بلغت 
مبلغ القر�س باالإ�سافة اإلى النفقات املت�سلة مبتابعة امل�سروع. يتعهد املقرت�س يف كافة االأوقات خالل مدة القر�س، ما مل يح�سل على موافقة خطية م�سبقة من 

ال�سندوق بخالف ذلك، مبا يلي :

اأال تزيد االأرباح املخ�س�سة للتوزيع/ امل�سحوبات على ن�سبة )25%( من راأ�ض املال املدفوع اأو جمموع اأق�شاط قر�ض ال�شندوق امل�شتحقة خالل �شنة  �
التوزيع، اأيهما اأقل.

اأال تزيد امل�سروفات الراأ�س مالية ال�سنوية على مبلغ 38.000.000 ريال . �
اأال تزيد االإيجارات ال�سنوية على مبلغ 19.000.000 ريال. �
عدم اال�ستثمار يف قرو�س اأو �سمان التزامات االأخرين . �

ويتعهد املقرت�س يف كافة االأوقات مبا يلي:

اأال تقل ن�سبة االأ�سول املتداولة الى املطلوبات املتداولة عن 1:1 طوال اأجل القر�س. �
اأال تزيد ن�سبة اجمايل املطلوبات الى �سايف القيمة امللمو�سة على 1:3 طوال اأجل القر�س. �
موافاة ال�سندوق بالبيانات املالية املدققة خالل فرتة ال تزيد عن 90 يومًا من نهاية ال�سنة املالية وبالبيانات املالية املوؤقتة الربع �سنوية خالل مدة ال  �

تزيد عن 30 يوما من نهاية كل ربع �سنة عالوة على اية معلومات اأو بيانات اأخرى يطلبها ال�سندوق من وقت الخر.
التاأمني على النحو الالزم لدى احدى ال�سركات املتخ�س�سة املقبولة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على اأ�سول امل�سروع �سد االأخطار التي  �

يحددها ال�سندوق من وقت الخر على اأن تن�س وثيقة التاأمني على اأن ال�سندوق هو امل�ستفيد من كافة التعوي�سات عن اخل�سائر املوؤمن عليها ا�سافة 
الى اإخطار ال�سندوق باأية تعديالت اأوالغاءات جوهرية قبل وقوعها مبدة )30( يوما وي�شرتط اأال يقل املبلغ االجمايل املوؤمن عليه مبوجب وثيقة التاأمني 

عن مبلغ قر�س ال�سندوق.
اأن يبا�سر امل�سروع عملياته التجارية يف موعد اأق�ساه الربع االأول من عام 1437هـ )الربع الرابع من عام 2015م(. �

وجتدر االإ�شارة اإلى اأن ال�شركة مل توقع على اإتفاقية التمويل حتى تاريخ اإ�شدار هذه الن�شرة، مع العلم اأن اأحد ال�شروط امل�شبقة ملنح القر�ض هو طرح اأ�شهم ال�شركة 
لالإكتتاب العام.
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التعهد بالتغطية. 15
ال�شروط  الأبرز  عر�ض  يلي  وفيما  االكتتاب.  فرتة  بداية  قبل  وذلك  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  املالية  الريا�ض  االكتتاب  تغطية  ومتعهد  ال�شركة  اأبرمت  لقد 

االأ�سا�سية التفاقية التعهد بالتغطية:

�سركة الريا�س املالية 

�سارع التخ�س�سي- مبنى بر�ستيج �سنرت

�س ب 21116، الريا�س 11475 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4865649 )11( 966+ 

فاك�س: 4865908 )11( 966+ 

www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

  projecthaden@riyadcapital.com:الربيد االإلكرتوين

طبقاً ل�شروط واأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب، فاإنه:

تتعهد ال�سركة ملتعهد تغطية االكتتاب يف اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�سي�س االأ�سهم عقب نهاية فرتة االكتتاب باأن:. 1

ت�سدر االأ�سهم وتخ�س�سها جلميع املكتتبني الذين قبلت طلبات اكتتابهم بوا�سطة اأي من اجلهات امل�ستلمة، و/ اأو �
تبيع االأ�سهم التي مل يتم �سراوؤها من قبل املكتتبني خالل االإكتتاب وتخ�س�سها ملتعهد تغطية االإكتتاب. �

اأ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني ب�سعر االكتتاب. وقد تعهدت ال�سركة . 2 يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�سركة باأن ي�سرتي 
مل�سلحة متعهد تغطية االكتتاب باأنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
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رسوم ومصاريف اإلكتتاب. 16
تقدر التكاليف املتعلقة بالطرح والتي تتحمل ال�سركة كافة تكاليفها بحوايل )12( مليون ريال �سعودي، و�سيتم خ�سمها من اإجمايل متح�سالت الطرح البالغة 
)275( مليون ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف االكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار العناية املهنية املايل وم�ساريف التعهد 
بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف امل�ست�سار االإعالين واالإعالمي وامل�ساريف االخرى املتعلقة بالطرح و فيما يلي جدول يو�سح تفا�سيل اإجمايل 

م�ساريف االكتتاب املتوقعة.

جدول رقم )79( تفا�سيل اإجمايل م�ساريف الكتتاب املتوقعة

القيمة )ريال �سعودي( البند

5.750.000 اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

580.000 اأتعاب امل�ست�سارين االآخرين

1.000.000 م�ساريف الت�سويق والتوزيع

1.500.000 اجلهات امل�ستلمة 

3.170.000 م�ساريف اأخرى

12.000.000 املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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اإلعفاءات. 17
قدمت ال�شركة اإلى هيئة ال�شوق املالية طلب اإعفاءات من بع�ض متطلبات قواعد الت�شجيل واالإدراج وذلك نظرًا لكون ال�شركة حديثة التاأ�شي�ض باالإ�شافة ل�شروط 
وزارة البرتول والرثوة املعدنية بطرح خم�سني باملئة )50%( من راأ�س مال ال�سركة لالكتتاب العام. فيما يلي مواد من قواعد الت�سجيل واالإدراج التي تطلبت تقدمي 

طلب االإعفاءات:

الفقرة )ب( من املادة احلادية ع�سرة من قواعد الت�سجيل و االإدراج التي ن�ست على اأنه "عند تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج، يجب اأن يكون  �
امل�سدر مار�س بنف�سه مبا�سرة اأو من خالل واحدة اأو اأكرث من �سركاته التابعة ن�ساطًا رئي�سًا خالل ثالث �سنوات مالية على االأقل حتت اإ�سراف اإدارة 

مل تتغري يف جمملها تغريًا جوهريًا".
الفقرة )ج( من املادة احلادية ع�سرة من قواعد الت�سجيل و االإدراج التي ن�ست على اأنه "عند تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج، يجب اأن يكون  �

امل�سدر قد ن�سر قوائمه املالية املراجعة عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة على االأقل، واأن يكون اإعدادها مت وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة 
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني".

الفقرة)ب/13( من املادة التا�سعة ع�سرة من قواعد الت�سجيل و االإدراج التي ن�ست على "تقدمي التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املراجعة للم�سدر  �
ولل�سركات التابعة له )اإن وجدت( لكل �سنة من ال�سنوات املالية الثالث التي ت�سبق تقدمي الطلب مبا�سرة".

الفقرة )6( من املادة )26( من امللحق 4 من قواعد الت�سجيل و االإدراج التي ن�ست على "تقدمي القوائم املالية املراجعة للم�سدر و�سركاته التابعة )اإن  �
وجدت( والقوائم املالية املوحدة للم�سدر لكل من ال�سنوات الثالث املالية ال�سابقة مبا�سرة لن�سر ن�سرة االإ�سدارـ اإ�سافة اإلى اأحدث قوائم مالية اأولية".

املادة )27( من امللحق 4 من قواعد الت�سجيل و االإدراج التي ن�ست على اأنه "يجب اإرفاق القوائم املالية املراجعة املوحدة للم�سدر لكل من ال�سنوات  �
املالية الثالث التي ت�سبق مبا�سرة ن�سرة االإ�سدار، اإ�سافة اإلى اأحدث قوائم مالية اأولية".
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شروط وتعليمات االكتتاب. 18
تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق. ومتت املوافقة على ن�سرة االإ�سدار هذه وقد مت تقدمي كافة امل�ستندات وقد 

مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية الطرح.

يتوجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلا�ض بطلب االكتتاب، حيث اأن التوقيع على طلب االكتتاب يعد 
موافقة واإقرارًا من املكتتب بقبول �شروط وتعليمات االكتتاب هذه.

 االكتتاب في األسهم المطروحة 2   22

اإلى املكتتبون االأفراد و ي�سمل ذلك  اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة املدفوع نقدًا. وهذا الطرح االأويل موجه  قبل هذا الطرح، كان امل�ساهمون املوؤ�س�سون ميلكون كامل 
االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم 

ل�ساحلها. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

�سيكون االكتتاب لعدد )27.500.000( �سبعة و ع�سرون مليون و خم�سمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريال �سعودي وب�سعر )10( ع�سرة ريال 
�سعودي لل�سهم الواحد، حيث تقدر القيمة االإجمالية للطرح بـ )275.000.000( مائتني وخم�سة و�سبعني مليون ريال اأي ما ميثل 50% من اأ�سهم راأ�س املال ال�سادر 

لل�سركة بعد االكتتاب. 

ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط لدى فروع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة. وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو 
الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الذين �سبق اأن ا�سرتكوا يف اإحدى عمليات االكتتاب التي 

جرت موؤخرًا، ب�شرط اأن:

قد �سبق اأن ا�سرتك يف اأحد االإكتتابات التي جرت موؤخرًا.. 1
يكون لديه ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.. 2
اأن ال يكون قد طراأ اأي تغيري على معلومات او بيانات امل�ستثمر اخلا�سة منذ اآخر اإكتتاب ا�سرتك فيه.. 3

ويجب على املكتتبني التقدم للجهات امل�ستلمة التالية ال�ستالم طلبات االكتتاب:

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622 الريا�س 11416 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4013030  )11( 966+

فاك�س: 4042618  )11( 966+

 www.riyadbank.com:املوقع االلكرتوين

    customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري 

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 3555 جدة 21481 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  6493333  )12( 966+

فاك�س:  6437426  )12( 966+

 www.alahli.com  :املوقع االلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي 

�سارع العليا العام

�س ب 28 الريا�س 11411 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2116000  )11( 966+

فاك�س: 4600705  )11( 966+

 www.alrajhibank.com.sa  :املوقع االلكرتوين

 contactcenter1@alrajhibank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع املعذر

�س.ب: 56006 الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 289999 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االلكرتوين

communications@alfransa.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

�سارع املعذر

�س.ب. 3533 الريا�س-11481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4786000 )11( 966 +

فاك�س: 4776781 )11( 966 +

www.saib.com.sa : املوقع االلكرتوين

 ir@saib.com.sa    : الربيد االلكرتوين
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على  هذه  االإ�سدار  ن�سرة  حتتوي  واملكتتب.  ال�سركة  بني  ملزًما  قانونًيا  اتفاًقا  امل�ستلمة  اجلهات  من  اأي  اإلى  مقدمة  و  موقعة  اكتتاب  طلب  ا�ستمارة  اأي  متثل 
على  امل�ستثمرين  معاملة  �ستتم  االكتتاب،  اأ�سهم  يف  لالكتتاب  طلب  تقدمي  وعند  لالكتتاب.  املطروحة  واالأ�سهم  بال�سركة  املتعلقة  املعلومات  عن  كاملة  تفا�سيل 
اجلهات  اأو  االكتتاب  مدير  اأو  ال�سركة  من  منها  ن�سخ  على  احل�سول  ميكن  والتي  الن�سرة  هذه  عليها  حتتوي  التي  املعلومات  على  ت�ستند  طلباتهم  اأن  اأ�سا�س 
ال�سركة  وموقع   )www.riyadcapital.com( االكتتاب  مدير  موقع  اأو    )www.cma.org.sa( وعنوانه  املالية  ال�سوق  لهيئة  االإلكرتوين  املوقع  اأو   امل�ستلمة 

.)www.uacc-ksa.com(

اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية اعتباًرا من يوم الثالثاء 1435/6/29هـ  �سوف تبداأ اجلهات امل�ستلمة با�ستالم ا�ستمارات طلب االكتتاب يف فروعهم يف جميع 
)املوافق 2014/4/29م( اإلى يوم االإثنني 1435/7/6هـ )املوافق 2014/5/5م(. وحاملا يتم التوقيع على ا�ستمارة طلب االكتتاب وتقدميها، تقوم اجلهات امل�ستلمة 
بختمها وتزويد املكتتب ب�سورة خمتومة من ا�ستمارة طلب االكتتاب املعباأة. ويف حالة عدم اكتمال اأو عدم دقة املعلومات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب، فاإن 

ا�ستمارة طلب االكتتاب تعترب الغية.

يجب على كل مكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يتقدم بطلب االكتتاب بها يف ا�ستمارة طلب االكتتاب وتكون القيمة االإجمالية التي يتوجب على كل مكتتب �سدادها 
م�ساوية لعدد اأ�سهم االكتتاب مو�سوع طلب االكتتاب م�سروبًا ب�سعر االكتتاب البالغ )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ويجب على كل مكتتب يف اأ�سهم االكتتاب 
التقدم بطلب )50( خم�شني �شهم كحد اأدنى اأو م�شاعفاتها �شرط اأن ال يتجاوز العدد االإجمايل مو�شوع طلب االكتتاب )200.000( مائتا األف �سهم من اأ�سهم 

االكتتاب عن طريق خ�سم مبلغ قيمة االأ�سهم املكتتب بها من ح�ساب املكتتب.

يجب على كل مكتتب تقدمي ا�ستمارة طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب م�سحوبًة بامل�ستندات والوثائق التالية، ح�سب احلالة:

اأ�سل بطاقة الهوية الوطنية و�سورة منها )للمكتتبني االأفراد(؛ �
اأ�سل دفرت العائلة و�سورة منه )الأفراد العائلة(؛ �
اأ�سل و�سورة من �سك الوكالة ال�سرعية اأو �سك الو�ساية اأو �سك االإعالة ال�سرعية؛ �
اأ�سل و�سورة من �سك الوالية )لالأيتام(؛ �
اأ�سل و�سورة �سك الطالق )للمعالني من اأفراد اأ�سرة املطلقة ال�سعودية من طليقها غري ال�سعودي(؛  �
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )للمعالني من اأفراد اأ�سرة االأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي(؛  �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )للمعالني من اأفراد اأ�سرة املطلقة ال�سعودية اأو االأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي(. �

يتم قبول التوكيل من اأفراد العائلة االأ�سول اأو الفروع )االأبوين واالأطفال فقط(. ويف حالة تقدمي طلب نيابًة عن مكتتب، يجب اأن يكون ا�سم ال�سخ�س املوقع نيابًة 
عن املكتتب مذكوًرا يف ا�ستمارة طلب االكتتاب واملرفق بها ن�سخة من اأ�سل و�سورة التوكيل �ساري املفعول. ويجب اأن يكون التوكيل �سادًرا من كاتب عدل للمكتتبني 
املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية ويجب اأن يكون م�سدًقا من �سفارة اأو قن�سلية �سعودية يف حال كان التوكيل �سادر من خارج اململكة العربية ال�سعودية. وتقوم 

اجلهات امل�ستلمة بالتحقق من جميع ن�سخ امل�ستندات والوثائق االأ�سلية املقدمة واإعادة االأ�سول للمكتتب.

يجب اأن تتم تعبئة ا�ستمارة طلب اكتتاب واحدة لكل رب اأ�سرة )املكتتب الرئي�سي( الذي يكتتب بنف�سه والأفراد اأ�سرته الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف دفرت عائلته يف 
حالة تقدم مكتتبني ق�سر معالني لنف�س عدد اأ�سهم االكتتاب التي يكتتب بها املكتتب الرئي�سي، وبالتايل:

يكون املكتتب الرئي�سي هو ال�سخ�س الذي يتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب له؛ �
يح�سل املكتتب الرئي�سي على اأي مبالغ تتم اإعادتها عن االأ�سهم غري املخ�س�سة )اإن وجدت(؛ و �
يح�سل املكتتب الرئي�سي على جميع االأرباح املوزعة عن اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة له وللمكتتبني التابعني. �

يجب اأن يتم ا�ستخدام مناذج طلبات اكتتاب منف�سلة يف احلاالت التالية:

اإذا كان �سيتم ت�سجيل االأ�سهم املخ�س�سة با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي؛ �
اإذا كان املكتتبون التابعون يرغبون يف التقدم بطلب لالكتتاب يف عدد من اأ�سهم االكتتاب يختلف عن العدد الذي يكتتب به املكتتب الرئي�سي؛ اأو �
بتعبئة  � تقوم  اأن  الغر�س، يجب عليها  ولهذا  االأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها.  ت�سجل  واأن  با�سمها  الرئي�سي ترغب يف االكتتاب  املكتتب  اإذا كانت زوجة 

ا�ستمارة طلب اكتتاب منف�سلة ب�سفتها مكتتبة رئي�سية. ويف تلك احلالة، يتم اإلغاء الطلب املقدم من الزوج نيابًة عن زوجته وتقوم اجلهة امل�ستلمة 
بتنفيذ اإجراءات طلب االكتتاب املنف�سل للزوجة.

ت�ستطيع املطلقة ال�سعودية اأو االأرملة ال�سعودية واأم الأطفال من زواجها بغري �سعودي االكتتاب باأ�سماء اأطفالها حل�سابها يف اأ�سهم االكتتاب ال�سادرة عن �سركات 
يف طرح لالكتتاب العام �شرط اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة واأنها اأم الأطفال ق�شر.

خالل فرتة االكتتاب، يتم قبول رخ�سة اإقامة �سارية املفعول فقط كاإثبات لهوية املعالني غري ال�سعوديني. وال يتم قبول جوازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد. وال ميكن 
اإدراج املعالني غري ال�سعوديني �سوى كمعالني مع اأمهاتهم وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. ويكون اأق�سى عمر للمعالني غري ال�سعوديني امل�سمولني مع االأم 

هو 18 �سنة. ويجب اأن تكون اأي وثائق �سادرة عن حكومة اأجنبية م�سدقة )موثقة( من قن�سلية اأو �سفارة �سعودية.
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يقر كل مكتتب على االكتتاب و�سراء العدد من اأ�سهم االكتتاب املحدد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب املقدم من املكتتب وبقيمة ت�ساوي عدد االأ�سهم مو�سوع الطلب 
م�سروًبا ب�سعر االكتتاب البالغ )10( ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم االكتتاب. ويعترب كل مكتتب قد ا�سرتى عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�س له عند ا�ستيفائه 

لل�شروط التالية:

ت�سليم املكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب للجهة امل�ستلمة؛ �
�سداد املكتتب للجهة امل�ستلمة القيمة االإجمالية بالكامل الأ�سهم االكتتاب املكتتب بها؛ �
ت�سليم املكتتب للجهة امل�ستلمة خطاب التخ�سي�س الذي يحدد عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة للمكتتب. �

اإذا كانت ا�شتمارة طلب االكتتاب املقدمة غری م�شتوفية ل�شروط واأحكام االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ض ذلك الطلب بالكامل اأو جزئًيا. ويلتزم املكتتب 
بقبول اأي عدد من االأ�سهم يخ�س�س له.

 القرارات والموافقات التي سُتطرح بموجبها األسهم 2   22

هناك جملة من القرارات واملوافقات التي من خاللها �ستطرح ال�سركة اأ�سهمها لالإكتتاب وهي كاالتي:

املائة  � تاأ�شي�ض �شركة �شعودية م�شاهمة تطرح خم�شون يف  له  بالتزام املرخ�ض  واأحكام رخ�شة حمجر مواد اخلام  التا�شعة من �شروط  املادة  تن�ض 
)50%( من اأ�سهمها لالكتتاب العام.

موافقة اجلمعية العامة غري العادية االأولى بتاريخ 1435/4/25هـ املوافق 2014/2/25م على زيادة راأ�س املال. �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح االأ�سهم. �

 بنود متفرقة 2   22

يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط واالأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وتوؤول مل�شلحة اأطراف العالقة وخلفهم واملتنازل اإليهم من قبلهم ومنفذي و�شاياهم 
ومديري تركاتهم وورثتهم، �سريطة عدم التنازل عن طلب االكتتاب اأو اأي من احلقوق واملزايا اأو االلتزامات املرتتبة عليه اأو حتويلها من قبل اأي طرف من اأطراف 

العالقة للغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر.

 االوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو الغائه 2   22

تعليق االدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق االإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سب ما تراه منا�سبًا يف اأي من احلاالت التالية:. 1
اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم �
اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة  �

يف مواعيدها
اإذا مل ت�ستوفى متتطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل واالإدراج �
اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ال ت�ستدعي التداول امل�ستمر الأوراقه املالية يف ال�سوق �
اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة ال�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق �

اإذا ا�ستمر التعليق ملدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر االجراءات املنا�سبة ال�ستئناف التداول، جاز للهيئة اأن تلغي االإدراج. 2
عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية  للم�سدر على زيادة را�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر، وعليه تقدمي . 3

طلب جديد لت�سجيل االأ�سهم وقبول اإدراجها وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج اإذا رغب يف ذلك

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

ال يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء االإدراج اأو تعليقه اإال مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات االتية:. 1
اال�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. �
ن�سخة من االإعالن عن �سبب االلغاء. �
اأو اأي اإجراء اخر  � اإلغاء االإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ  اإذا كان  ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة للم�ساهمني، 

يتخذه امل�سدر.
يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء االإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك. 2
عندما يتم التعليق اأو الغاء االإدراج بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو االلغاء واملدة املتوقعة . 3

للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق اأو االإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر
يجوز للهيئة ان تقبل اأو ترف�س التعليق اأو االإلغاء ح�سب تقديرها. 4
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التعليق المؤقت

يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه من دون تاأخري، وال ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته حتى . 1
نهاية فرتة التداول 

لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة اإلى التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالتي:. 2
االأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة. �
ن�سخة من االإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق. �

عندما يتم التعليق املوؤقت بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن، �سبب التعليق واملدة املتوقعة وطبيعة احلدث �سبب . 3
التعليق الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر

يجوز للهيئة ان تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها. 4
يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدرعندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف . 5

من املحتمل اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت اال�ستمرار يف التزام نظام ال�سوق 
املالية ولوائحه التنفيذية

يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اعاله ما مل ترى الهيئة خالف ذلك.. 6

رفع التعليق

عندما يعلق االإدراج يجب لرفع التعليق توافر االتي:. 1

اأن تعالج االأو�ساع التي اأدت الى التعليق، واأن يكون التعليق �سروريًا حلماية امل�ستثمرين. �
التزام امل�شدر الأي �شروط اخرى تراها الهيئة. �

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.. 2

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�شجبل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�شدر لطلب ت�شجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

وبا�ستثناء فرتة حظر البيع على امل�ساهمني املوؤ�س�سني فاإنه ال يوجد اأي ترتيبات قائمة ملنع الت�سرف يف اأ�سهم معينة.
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التعهدات الخاصة باإلكتتاب. 19

 تخصيص األسهم ورد فائض اإلكتتاب 2   22

تقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح واإدارة ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته "�سركة اإ�سمنت اأم القرى – ح�ساب االكتتاب االأويل العام". وتقوم كل جهة م�ستلمة باإيداع جميع 
املبالغ التي يتم ا�ستالمها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة اأعاله.

ي�سمح لكل مكتتب باالكتتاب بعدد )50( خم�سني �سهم كحد اأدنى، وبعدد )200.000( مائتا األف �سهم كحد اأق�سى على اأن يتم تخ�سي�س االأ�سهم املتبقية على 
اأ�سا�س تنا�سبي. ويف حال جتاوز عدد املتقدمني بالطلبات )550.000( خم�سمائة و خم�سون األف مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س من 

االأ�سهم املطروحة لكل مكتتب، و�سوف تخ�س�س االأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بني جميع املكتتبني. 

و�سوف تتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب اأو من اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم االإعالن 
عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ساه يوم االأحد 12 /7 / 1435هـ املوافق )11 / 5 / 2014م (.

�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة اإ�سعارات اإلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم، و�سرتد املبالغ بالكامل بدون 
اأي ر�سوم اأو اقتطاع الأي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على املكتتبني االت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب 

االكتتاب فيه للح�سول على اأي معلومات اإ�سافية.

 إقرارات 2   22

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه لدى اأحد البنوك امل�ستلمة، فاإن املكتتب:

يوافق على االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة بعدد االأ�سهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب، �
يقر باأنه قراأ ن�سرة االكتتاب وفهم جميع حمتوياتها، �
يقبل بالنظام االأ�شا�شي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة االإ�شدار، �
يحتفظ بحقه يف مقا�شاة ال�شركة للح�شول على تعوي�شات نتيجة عدم �شحة اأو عدم ا�شتكمال املعلومات الواردة يف ن�شرة االإ�شدار اأو نتيجة جتاهل  �

معلومات رئي�سية كان يجب اأن تكون جزءًا من ن�سرة االكتتاب وقد توؤثر على قرار املكتتب يف �سراء االأ�سهم، 
يقر باأنه مل ي�سبق اأن اكتتب هو اأو اأي من اأفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س جميع طلبات  �

االكتتاب،
يقبل بعدد االأ�شهم التي �شتخ�ش�ض له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة االإ�شدار ويف منوذج طلب االكتتاب،  �
يتعهد بعدم اإلغاء منوذج طلب االكتتاب اأو تعديله بعد تقدميه. �

 سوق األسهم السعودية )تداول( 2   22

يف عام 1990م مت تطبيق نظام اآيل كامل لتداول االأ�سهم ال�سعودية. ويف عام 2001م تاأ�س�س نظام تداول كنظام بديل للنظام االإلكرتوين ملعلومات االأ�سهم يف 
اململكة. تتم عمليات التداول من خالل نظام متكامل يغطي العملية كاملة ابتداء بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يف كل يوم من ال�ساعة 11:00 
اأو �سطبها خالل الفرتة املمتدة من ال�ساعة 10:00 �سباحًا وحتى  اإلغائها  اأو  اأو تعديلها  �سباحا وحتى 3:30 ع�سرا. وبعد انتهاء التداول، ميكن تقدمي االأوامر 
ال�ساعة 6:30 م�ساء، علما باأن النظام يكون مغلقا بني ال�ساعة 6:30 م�ساء و 10:00 �سباحا. وميكن اإدخال االأوامر واال�ستف�سارات اجلديدة اعتبارًا من ال�ساعة 
10:00 �سباحًا. ويف مرحلة االفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11:00( يبداأ النظام اإجراءات االفتتاح ويحدد اأ�سعار االفتتاح واالأوامر التي �سيتم تنفيذها ح�سب قواعد 

املقارنة بني االأوامر.

ويتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية االأوامر، ويتم ا�ستقبال االأوامر وحتديد اأولوية تنفيذها ح�سب م�ستوى ال�سعر. وب�سكل عام يتم تنفيذ اأوامر ال�سوق 
اأواًل )اأوامر اأف�سل �سعر( وتليها االأوامر املحددة ال�سعر )االأوامر بحد �سعر معني(. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االإنرتنت وتوفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملقدمي املعلومات 
املعروفني مثل رويرتز. 

تتم ت�سوية ال�سفقات فورًا يف نف�س اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. 

يجب على ال�سركات امل�سدرة االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات االأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتتولى اإدارة تداول م�سئولية مراقبة ال�سوق 
بهدف �سمان عدالة التداول وانتظام عمليات ال�سوق.
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 تداول أسهم الشركة 2   22

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد انتهاء عملية التخ�سي�س، و�سوف تعلن ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" هذا التاريخ حال حتديده. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن 
التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�سرة هي تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية. 

واإدراج �سهمها يف �سوق االأ�سهم  اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول  التداول يف االأ�سهم املطروحة  اإلى ذلك، ال يجوز  وباالإ�سافة 
ال�سعودية )تداول(. ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة قبل ذلك حظرًا تامًا ويتحمل املكتتب الذي يخالف ذلك امل�سئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأدنى 

م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 20
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة يف حي ال�سلمانية، �سارع التحلية مبدينة الريا�س وذلك خالل فرتة االكتتاب من ال�ساعة 8:30 

�سباحا وحتى ال�ساعة 5:00 م�ساء ما عدا يومي اجلمعة وال�سبت )على اأال تقل تلك الفرتة عن 20 يومًا قبل نهاية فرتة الطرح(:

النظام االأ�سا�سي لل�سركة وعقد التاأ�سي�س  �
ال�سجل التجاري لل�سركة  �
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال �
رخ�سة رقم )ق/1( وتاريخ 1433/01/01هـ  ال�سادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�ستغالل خام احلجر اجلريي ل�سناعة االإ�سمنت االأبي�س �
االإ�سمنت  � ل�سناعة  اجلريي  احلجر  خام  ال�ستغالل  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  من  ال�سادرة  1433/01/01هـ  وتاريخ  )ق/2(  رقم  رخ�سة 

البورتالندي 
االأبي�س  � االإ�سمنت  الإنتاج  1434/05/30هـ  وتاريخ   22839 برقم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  للتجديد  قابلة  �سنة  ملدة  مبدئي  �سناعي  ترخي�س 

واالإ�سمنت البورتالندي
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح االأ�سهم �
القوائم املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب2013م  �
املوافقة اخلطية من مراجع ح�سابات ال�سركة الهو�سان حما�سبون ومراجعون قانونيون على ن�سر القوائم املالية املراجعة يف هذه الن�سرة �
املوافقة اخلطية من م�ست�سار العناية املهنية املايل )�سركة ارن�ست ويونغ و�سركاهم حما�سبون قانونيون( على االإ�سارة اإليهم يف هذه الن�سرة  �
املوافقة اخلطية من امل�ست�سار القانوين )مكتب املحامي عبدالعزيز بن حمد الفهد( على االإ�سارة اإليهم يف ن�سرة االإ�سدار  �
املوافقة اخلطية من امل�ست�سار املايل )الريا�س املالية( على االإ�سارة اإليهم يف ن�سرة االإ�سدار  �
ن�سرة  � اإفادتهم يف  وت�سمني  اإليهم  االإ�سارة  على  ليمتد(  برايفت  كون�سالتنت  اجليولوجية )هولتك  والدرا�سات  ال�سوق  م�ست�سار  من  املوافقة اخلطية 

االإ�سدار 
اأم  � اإ�سمنت  والبورتالندي ل�سالح �سركة   االإ�سمنت االبي�س  العمران و�سركاه بخ�سو�س بنقل رخ�سة  التعهد ال�سادر من �سركة عبدالعزيز عمران 

القرى.
درا�سة ال�سوق كاملة مبا فيها اجلزء اخلا�س بدرا�سة اجلدوى االقت�سادية والدرا�سات اجليولوجية )هولتك كون�سالتنت برايفت ليمتد( �
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب �
اتفاقية اجلهات امل�ستلمة �
جميع العقود اجلوهرية املف�سح عنها يف ن�سرة االإ�سدار وهي كالتايل: �

عقد الهند�سة والتوريد مع �سركة تياجنني لت�سميم �سناعة االإ�سمنت و مركز االأبحاث املحدودة. -
عقد بناء وت�سييد مل�سنع جديد لالإ�سمنت مع الفرع ال�سعودي ل�سركة �سينوما العاملية -
اتفاقية و�سل. -
عقد تقدمي خدمات الرقابة و االإ�سراف على موقع امل�سنع "مهند�س امل�سروع". -
عقد تقدير التاأثري البيئي. -
عقد بناء اأ�سا�سات عميقة. -
اإتفاقية اإقرا�س من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. -
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تقرير مراجعي الحسابات. 22
لقد متت مراجعة قوائم ال�سركة املالية منذ تاأ�سي�س ال�سركة الى 31 دي�سمرب 2013م واالإي�ساحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�سرة االإ�سدار هذه من قبل الهو�سان 
ال�سعودية  العربية  اململكة  القانونيني يف  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  ال�سادرة عن  املحا�سبية  للمعايري  وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  وقد مت  قانونيون،  حما�سبون 

)SOCPA(. وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. 
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شركة اسمنت أم القرى

شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل 

قائمة المركز المالي 31 ديسمبر 2013 )ريال سعودي(

املوجودات

املوجودات املتداولة:

136.615.048نقد لدي البنك

785.599م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى )اإي�ساح 3(

137.400.647جمموع املوجودات املتداولة

131.956.588م�سروعات حتت التنفيذ )اإي�ساح 4(

142.463ممتلكات ومعدات )اإي�ساح 5و2(

269.499.698

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة:

1.013.854ذمم دائنة )اإي�ساح 2(

287.726م�ساريف م�ستحقة       

-خم�س�س الزكاة ال�سرعية )اإي�ساحي 2و6(

1.301.580جمموع املطلوبات املتداولة

60.771خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة )اإي�ساح 2(

1.362.351جمموع املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني:

275.000.000راأ�س املال )اإي�ساح 7(

)6.862.653(خ�سائر مرتاكمة

268.137.347جمموع حقوق امل�ساهمني

269.499.698

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )14( تعترب جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى

شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل 

قائمة الدخل للفترة من 3 يوليو 2013 وحتى31 ديسمبر 2013 )ريال سعودي(

-املبيعات

-تكلفة املبيعات 

-االإجمايل 

)3.059.769(م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س ) اإي�ساح 9(

)3.520.221(م�ساريف ما قبل الت�سغيل ) اإي�ساح 10(

)282.663(اأعباء متويلية )اإي�ساح 11(

)6.862.653(�سايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�سرعية

-خم�س�س الزكاة ال�سرعية )اإي�ساح 6( 

)6.862.653(�سايف خ�سارة الفرتة

)0.25(خ�سارة ال�سهم

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )14( تعترب جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى

شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من 3 يوليو 2013 وحتى31 ديسمبر 2013 )ريال سعودي(

راأ�س املال )اإي�ساح 7(

275.000.000

خ�سائر مرتاكمة:

-الر�سيد يف بداية الفرتة

)6.862.653(�سايف خ�سارة الفرتة

)6.862.653(الر�سيد يف نهاية الفرتة

268.137.347جمموع حقوق امل�ساهمني

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )14( تعترب جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى

شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل

قائمة التدفق النقدي للفترة من 3 يوليو 2013 وحتى31 ديسمبر 2013 )ريال سعودي(

التدفق النقدي من اأن�سطة الت�سغيل:

)6.862.653(�سايف خ�سارة الفرتة

تعديالت لت�سوية �سايف اخل�سارة اإلى �سايف النقد

     امل�ستخدم يف اأن�سطة الت�سغيل:

18.793ا�ستهالك

60.771خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

التغريات يف املطلوبات:

)785.599(م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

1.013.854ذمم دائنة

287.726م�ساريف م�ستحقة       

)6.267.108(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

التدفق النقدي من االأن�سطة اال�ستثمارية:

)131.956.588(م�سروعات حتت التنفيذ

)161.256(ممتلكات ومعدات

)132.117.844(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفق النقدي من اأن�سطة التمويل:

275.000.000راأ�س املال

275.000.000�سايف النقد املح�سل من اأن�سطة التمويل

136.615.048�سايف التغري يف اأر�سدة النقد 

-اأر�سدة النقد – بداية الفرتة

136.615.048اأر�سدة النقد – نهاية الفرتة

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )14( تعترب جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة اسمنت أم القرى

شركة مساهمة مقفلة

مرحلة ما قبل التشغيل 

إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

1-عـــام

تاريخ 24 رجب  التجاري رقم 1010382514 يف  ال�سجل  ال�سعودية ك�سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة مبوجب  العربية  القرى يف اململكة  اأم  ا�سمنت  �سجلت �سركة 
1434هـ املوافق 03 يوليو2013 م يف مدينة الريا�س. 

ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف اأنتاج االأ�شمنت الرمادي باأنواعه مبوجب ترخي�ض رقم )ق/ 2( وتاريخ 1433/1/1هـ واإنتاج اال�سمنت االأبي�س باأنواعه مبوجب ترخي�س 
اإن�ساء  رقم )ق / 1( وتاريخ 1433/1/1هـ واإدارة وت�سغيل م�سانع االأ�سمنت البورتالندي واالأ�سمنت االأبي�س ومقاوالت عامة للمباين واأعمال الرتكيب واأعمال 

االأعمال امليكانيكية والكهربائية. 

وطبقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة يجب اأن تبداأ ال�سنة املالية االأويل لل�سركة اعتبارا من تاريخ م�سادقة وزارة التجارة وال�سناعة على نظامها االأ�سا�سي وتنتهي يف 
31 دي�سمرب من العام التايل وقد �سادقت وزارة التجارة وال�سناعة على النظام االأ�سا�سي لل�سركة بتاريخ 24 رجب 1434هـ املوافق 3 يوليو 2013 م عليه يجب اأن 
تغطي الفرتة املالية االأويل لل�سركة الفرتة من 3 يوليو 2013 حتى 31 دي�سمرب 2014م اإال اأن ال�سركة قامت باإعداد هذه القوائم املالية للفرتة من 3 يوليو 2013 

حتى 31 دي�سمرب 2013 الإغرا�س االإدارة.    

* مل متار�ض ال�شركة اأي ن�شاط جتاري حتى تاريخ اإعداد القوائم املالية.

2-السياسات المحاسبية

ممتلكات ومعدات - -

تظهر املمتلكات واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم اال�ستهالك املرتاكم. ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها مبوجب طريقة الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة 
للعمر االإنتاجي لها .

 33%حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

 10% اأثاث وجتهيزات

 20%   اأجهزة كومبيوتر وبرامج

الذمم الدائنة - -

تدرج االإلتزامات عن املبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل اخلدمات اأو الب�ساعة التي يتم احل�سول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من املورد اأو مل يتم 
ذلك .

الزكاة الشرعية - -

اإن الزكاة التزام على ال�سركاء ويتم احت�سابها وعر�سها بالقوائم املالية وفقا ملتطلبات معيار الزكاة ال�سادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

مخصص تعويض نهاية الخدمة - -

يتم اال�ستدراك لتعوي�س نهاية اخلدمة واملرتتب على ال�سركة مبوجب اأنظمة العمل باململكة العربية ال�سعودية.

ترجمة العمالت األجنبية - -

تظهر القوائم املالية املرفقة بالريال ال�سعودي، ويتم ا�ستخدام �سعر التحويل املنا�سب لرتجمة العمليات اأو االأر�سدة بالعمالت االأجنبية اإلى الريال ال�سعودي. ومل 
ينتج عن هذه الرتجمة اأية اأرباح اأو خ�سائر ذات �سبغة جوهرية.
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

3 – مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

تتكون امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2013 مما يلي:- 

758.000م�ساريف مدفوعة مقدما

27.599ذمم وعهد موظفني

785.599

4 – مشروعات تحت التنفيذ

ميثل هذا البند التكاليف املتكبدة الإن�ساء م�سنع اأ�سمنت اأم القرى مبدينة الطائف ، ويتوقع اإمتام اإن�ساء امل�سنع خالل الربع الثالث لعام 2015 م.

االأر�س التى يتم اإن�ساء امل�سنع عليها م�ستاأجرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ملدة 30 �سنة هجرية مبوجب ترخي�س تعديني يعطي احلق اأحل�سري لل�سركة 
ال�ستغالل معادن حمددة مبنطقة الرخ�سة والتي تبلغ م�ساحتها 58 كيلو مرت مربع لغر�س ت�سنيع واإنتاج اال�سمنت البورتالندي الرمادي واالأبي�س .

االإيجار ال�شطحي مل�شاحة اال�شتغالل املذكورة اأعاله ح�شب �شروط واأحكام الرخ�شة املمنوحة هو10.000 ريال �سعودي لكل كيلو مرت مربع لل�سنة وي�ستحق ال�سداد 
اعتبارا من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة .

قدرت التكلفة الكلية الإن�ساء امل�سنع مببلغ )1.275.000.000 ريال( تقريبًا وت�سمل عقد االإن�ساء واالأ�سول الثابتة واملرافق اخلا�سة به.

اأبرمت ال�سركة عقد مع �سركة �سينوما العاملية للقيام باالأعمال الهند�سية والتوريد الإن�ساء م�سنع االأ�سمنت على اأ�سا�س ت�سليم مفتاح وبطاقة اإنتاجية قدرها 6.000 
طن يوميًا من الكلنكر وقد دفعت ال�سركة مبلغ 123.324.566 ريال �سعودي كدفعات حتت احل�ساب ملقاويل التنفيذ وبيانه كما يلي :-

123.165.566دفعه مقدمة حتت ح�ساب االأعمال الهند�سية واالإن�ساء

ل�سركة �سينوما العاملية )ما يعادل 15.34% من قيمة العقد تقريبا(.    

159.000دفعات مقدمة ملقاولني اآخرين

7.486.808اأبحاث وا�ست�سارات واختبارات

569.214اأعمال رفع م�ساحي

576.000طرق

131.956.588

جاري ا�ستكمال باقي عقود توريد اأ�سول ومرافق امل�سنع ح�سب اجلدول الزمني الحتياجات امل�سنع.
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

5- الممتلكات واألالت والمعدات ، صافي

حت�سينات على مباين 
م�ستاأجرة

الإجمايلاجهزة كمبيوتر وبرامجاأثاث وجتهيزات

التكلفة

----الر�سيد يف بداية ال�سنة

80.00053.31927.937161.256اإ�سافات خالل ال�سنة

----اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

80.00053.31927.937161.256الر�سيد يف نهاية ال�سنة

يطرح: الإ�ستهالك املرتاكم

----الر�سيد يف بداية ال�سنة

13.3332.6662.79418.793االإ�ستهالك خالل ال�سنة

----االإ�ستبعادات خالل ال�سنة

13.3332.6662.79418.793الر�سيد يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية

66.66750.65325.143142.463كما يف 31 دي�سمرب 2013:
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

6- مخصص الزكاة الشرعية

مت احت�ساب خم�س�س الزكاة للفرتة من 3 يوليو 2013 وحتى 31 دي�سمرب 2013 كما يلي :

)6.862.653(�سايف خ�سارة الفرتة قبل الزكاة ال�سرعية

60.771تعديالت زكوية

)6.801.882(�سايف اخل�سارة املعدلة

275.000.000 راأ�س املال

)6.801.882(�سايف اخل�سارة املعدلة

)142.463( االأ�سول الثابتة

)131.956.588(امل�ساريع حتت التنفيذ

136.099.067وعاء الزكاة

-ل يوجد زكاة لعدم حولن احلول

7-رأس المال

يتكون راأ�س املال امل�سرح به، وامل�سدر، واملدفوع من 27.500.000 �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي مببلغ 275.000.000 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
.2013

8-االحتياطي النظامي

اإن نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية وعقد تاأ�سي�س ال�سركة يتطلبان اأن يحول ما ن�سبته10% من �سايف الربح ال�سنوي اإلى االحتياطي النظامي اإلى اأن 
ي�سل ر�سيد هذا االحتياطي 50% من راأ�س املال. مل يتم حتويل اأية مبالغ اإلى االحتياطي النظامي خالل الفرتة من 3 يوليو2013 وحتى 31 دي�سمرب 2013 الأن 

ال�شركة مل متار�ض اأي ن�شاط  ومل حتقق اأي اأرباح .اإن هذا االحتياطي غری قابل للتوزيع على امل�شاهمني.
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

9 - مصاريف ما قبل التأسيس 

تتكون م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س منذ البدء بال�سرف على امل�سروع وحتى تاأ�سي�س ال�سركة بتاريخ     3 يوليو2013م مما يلي:

837.219رواتب وما يعادلها

1.296.768اإيجار املحاجر

32.516اإيجار مبنى االإدارة

415.687م�ساريف �سفر وماأموريات

83.049اإيجار �سيارات

29.056م�ستلزمات مكتبية

17.366�سيافة وبوفيه

83.491م�ساريف ا�ست�سارات وحماماة

39.824ر�سوم حكومية وت�سديقات

85.290دعاية واإعالن

67.548م�ساريف �سحن وتخلي�س جمركي

71.955م�ساريف اأخرى

3.059.769
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

10 -مصاريف ما قبل التشغيل  

تتكون م�ساريف ما قبل الت�سغيل للفرتة من 3 يوليو2013 وحتى 31 دي�سمرب 2013مما يلي:

2.489.592رواتب وما يعادلها

373.010اإيجار املحاجر

71.484اإيجار مبنى االإدارة

18.793م�ساريف ا�ستهالك

149.559م�ساريف �سفر

37.435ر�سوم حكومية

139.100م�ساريف ا�ست�سارات وحماماة

26.490م�ستلزمات مكتبية

214.758م�ساريف اأخرى

3.520.221

11- أعباء تمويلية 

تتمثل االأعباء التمويلية يف م�ساريف متويل مببلغ 282.663 ريال �سعودي مقابل قر�س من اأحد البنوك املحلية مببلغ 8.000.000 ريال �سعودي بتاريخ 19 مايو 
2013 با�سم �سركة عبد العزيز عمران العمران و�سركاه ل�سالح �سركة اأ�سمنت اأم القرى ل�سداد دفعة مقدمة ملقاول االإن�ساء الرئي�سي وقد مت �سداد القر�س بتاريخ 

21مايو 2013م .

12- القيمة العادلة لألدوات المالية 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما، اأو �شداد مطلوبات ما بني       اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل.تتكون املوجودات املالية 
اخلا�سة بال�سركة من     القيمة النقدية و�سبه النقدية واال�ستثمارات، وامل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى،    بينما تتكون املطلوبات من الدائنني 

وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع.اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.
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إيضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

13- إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت 

تخ�سع ال�سركة ملخاطر اأ�سعار العموالت ب�ساأن موجوداتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك اال�ستثمارات ق�سرية االأجل )املرابحة( ال تعتقد اإدارة ال�سركة اأن هناك 
خماطر جوهرية تتعلق باأ�سعار العموالت.

مخاطر االئتمان

مل تبداأ ال�سركة عملياتها التجارية بعد ، وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان االأخرى الناجتة عن املوجودات املالية االأخرى اخلا�سة بال�سركة مبا يف ذلك النقدية و�سبه 
النقدية ، تن�ساأ خماطر االئتمان التى تتعر�س لها ال�سركة عن اإخفاق الطرف االأخر وبحد اأق�سى يعادل القيمة الدفرتية لهذه االأدوات.

مخاطر السيولة

نظرًا لعدم بدء العمليات التجارية، فاإن ال�سركة ال تتعر�س ملخاطر �سيولة هامة، اإن كافة املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل م�ستحقة ال�سداد تعاقديًا عند 
الطلب.

مخاطر العمالت

ال�سعودي  الريال  بعمالت عدا  باأية معامالت هامة  ال�سركة  تقم  العادية، مل  اأعمالها  دورة  االأجنبي خالل  ال�سرف  اأ�سعار  التقلبات يف  ال�سركة ملخاطر  تخ�سع 
والدوالر االأمريكي واليورو خالل الفرتة ،   ال تعتقد اإدارة ال�سركة اأن هناك خماطر جوهرية تتعلق باأ�سعار العمالت.

14- المعلومات القطاعية

مل تبداأ ال�سركة عملياتها التجارية حتى 31 دي�سمرب2013م وبالتايل مل يتم عر�س قطاعات ال�سركة.



 ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  πªëàjh .("áÄ«¡dG"  `H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–"
 øµÁ iôNCG  ™FÉbh …CG  óLƒJ ’ ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G ≈dEGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL AGôLEG  ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG  ≈∏Y
 ¿É«∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  ¿É«£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  (∫hGó`̀J)  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ácô°Th  áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  .á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉ`̀aEG  …CG  π©L  ≈dEG  Iô°ûædG  É¡æ«ª°†J  ΩóY  …ODƒ`̀j  ¿CG

."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf

.(Ω2014/4/8 ≥aGƒŸG) `g1435/6/8 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 ≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉJh (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc ,("ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) iô≤dG ΩCG âæª°SEG  ácô°T â°ù°SCÉJ
 ≈dEG º q°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000) ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG) `g1434/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2013/07/04
 ÉŸ kÉ≤ahh »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤©d É≤ÑWh .("º¡°SCG" hCG "º¡°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000)
 ≠∏ÑÃ  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ™aQ  ≈∏Y  (Ω2014/2/25  ≥aGƒŸG)  ````g1435/4/25  ‘  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  â≤aGh  ó≤a  ,á«fó©ŸG  IhÌ`̀ dGh  ∫hÎÑdG  IQGRh  πÑb  øe  á°üNôdG  íæe  •hô°T  ¬«∏Y  â°üf
 ÜÉààcE’G ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG íÑ°ü«d ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ìôW ∫ÓN øe (ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh ÚàFÉe (275^000^000)
 ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJ óbh .óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ¢ùªN (55^000^000) ≈dEG kÉª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª°ùªN( 550^000^000)

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ‘ º¡≤M Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ¢SQÉÁ ød å«M ÜÉààc’G ‘ ájƒdhC’G ≥M øY ¿ƒ°ù°SDƒŸG

 πã“ ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcE’G º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààcE’G º¡°SCG") º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ìôW ΩÉ©dG ÜÉààcE’G á«∏ªY πª°ûJ
 É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d ≥ëjh Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG OGôaC’G øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ©dG ÜÉààcE’G ô°üà≤jh .(ÜÉààc’G ó©H) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààcE’G º¡°SCG
 øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcEG kÉ«Z’ ó©jh ,("OôØdG ôªãà°ùŸG"`H øjOôØæeh "OGôaC’G ¿hôªãà°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG
 ∫ÉªYCG πjƒ“ ‘ ("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ‘É°U") ("ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üeh Ωƒ°SQ" º°ùb ™LGQ Ó°†a) ÜÉààcE’G ∞jQÉ°üe º°ùM ó©H ,ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg

.("ÜÉààcE’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ Ó°†a) âæª°SE’G ™æ°üe AÉæH ¢Vô¨H ácô°ûdG

 kÉ≤M’ Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ,("¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a ) Iô°ûædG √òg øe (48 ,47 ,46) äÉëØ°üdÉH º¡FÉª°SCG IQƒcòŸGh ºgÉ°ùe 55 ºgOóYh ácô°û∏d ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG ,ìô£dG Gòg πÑb
 ó¡©àdG ” óbh ,πeÉµdÉH kGó≤f É¡àª«b OGó°S ”h ,(ÜÉààc’G ó©H) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áÄŸÉH ¿ƒ°ùªN (%50) πã“ º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^500^000) ¬Yƒª› Ée ‘ ,("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H
 »°†eh …QÉéàdG êÉàfE’G á«∏ªY ájGóH ácô°ûdG ¿ÓYEG ≈àM º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶oJ øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààcEÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH

.á≤HÉ°ùdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ácô°ûdG º¡°SCG êGQOEG ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG kGô¡°T ô°ûY »æKG 12 øY É¡æe πc π≤J ’ á∏eÉc á«dÉe äGƒæ°S çÓK

 .("ÜÉààcE’G IÎa") (Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG) `g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG) `g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ÜÉààcE’G CGóÑj
 – ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààcE’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûŸG) ,(•) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ ÜÉààcE’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M

.("ÜÉààcE’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c

 ôªãà°ùe πµd º¡°S (50) Ú°ùªN ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Öààµe πµd º¡°S ∞dCG ÉàFÉe (200^000) ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc .≈fOCG óëc kÉª¡°S Ú°ùªN (50) øY π≤j ’ Ée ‘ ÜÉààcEÓd Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG Öààµe πc ≈∏Y
 ’h .É¡H ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa ôªãà°ùe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü«°üîJ ºàjh ,≈fOCG óëc Oôa
 …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG Ú°ùªNh áFÉª°ùªN (550^000) øjôªãà°ùŸG OóY RhÉŒ GPEG ¬fEG å«M ,Oôa ôªãà°ùe πµd ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ ácô°ûdG øª°†J
 ‘ ,óLh ¿EG ,¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG ,óLh ¿EG ,ÜÉààcE’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .øjôªãà°ùŸG OóY ≈∏Y

 .("ÜÉààcE’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) (Ω2014/5/11 ≥aGƒŸG) `g1435/7/12 óM’G Ωƒj √É°übCG óYƒe

 πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh §≤a óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ºgÉ°ùe …CG »£©J ’h ,º¡°SC’G øe §≤a IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ÜÉààcE’G IÎa øe AÉ¡àfE’G ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcEÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤ëH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h .É¡«a âjƒ°üàdGh ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M

.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh

 êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd É¡MôW πÑb  É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 äÉª«∏©Jh •hô°T"  º°ùb ™LGQ kÓ°†a) º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("∫hGóJ" hCG "¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .("É¡ÑLƒÃ º¡°SC’G ìô£à l°S »àdG äÉ≤aGƒŸGh äGQGô≤dG" Iô≤a "ÜÉààc’G
 øY ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh á«eÉ¶f áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh

.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh "SWAP" ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW

.ÜÉààcE’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH kGQGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Ú∏ªàëŸG ÚÑààµŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

شركة إسمنت أم القرى

شركة إسمنت أم القرى

.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcEÓd É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh (ÜÉààcE’G ó©H) iô≤dG ΩCG âæª°SEG  ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %50 πã“ ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ≥jôW øY kGójóL kÉjOÉY kÉª¡°S 27^500^000 ìôW
 `g143/08/28 ïjQÉJh 1010382514 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,(Ω2013/07/04 ≥aGƒŸG) `g1434/08/25 ïjQÉàH (¥/214) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

.(Ω2013/07/07 ≥aGƒŸG)
.(Ω2014/5/5 ≥aGƒŸG)`g1435/7/6 ÚæKC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2014/4/29 ≥aGƒŸG)`g1435/6/29 AÉKÓãdG Ωƒj øe ÜÉààcE’G IÎa

نشرة إصدار
شركة إسمنت أم القرى


