
     
  ت حائلننشرة إصدار شركة أسم

العام  طرحھا لإلكتتابوذلك من خالل ) بعد اإلكتتاب(من رأس مال شركة أسمنت حائل % ٥٠تمثل  ًا جدیدًا عن طریق الزیادة في رأس المالعادی ًاسھم ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ طرح
  ریاالت سعودیة للسھم الواحد  ١٠بسعر 

  
  )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١ق وتاریخ  /٣٨٤القرار الوزاري رقم  بموجب السعودیة العربیة المملكة في تأسست سعودیةشركة مساھمة 

 )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ رقم التجاري السجلو
  )م٢٦/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢ االثنینإلى یوم ) م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٢/١٠/١٤٣٢ الثالثاءیوم فترة اإلكتتاب من 

 والسجل) م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١ق وتاریخ /٣٨٤رقم ، كشركة مساھمة سعودیة بموجب القرار الوزاري ")الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد بـ(تأسست شركة أسمنت حائل 
أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(، ویبلغ رأس مال الشركة الحالي )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ رقم التجاري

"). أسھم"أو " سھم("عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد ) ١٠(ین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا ثمانیة وأربع) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(ریال سعودي، مقّسم إلى 
غیر العادیة للشركة في قد وافقت الجمعیة العامة ارة البترول والثروة المعدنیة، فوطبقا لعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي ووفقًا لما نصت علیھ شروط منح الرخصة من قبل وز

من رأس % ٥٠أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي والذي یمثل ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(على رفع رأس مال الشركة بمبلغ  )م٩/٨/٢٠١١الموافق (ھـ ٩/٩/١٤٣٢
تسعمائة وتسعة وسبعون ملیون ریال سعودي مقسمًا ) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠(المال بعد اإلكتتاب  من خالل طرح أسھم زیادة رأس المال لالكتتاب العام لیصبح إجمالي رأس) بعد االكتتاب(المال 
سسون عن حق األولویة في وقد تنازل المساھمون المؤ. عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد) ١٠(سبعة وتسعین ملیون وتسعمائة ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا ) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠(إلى 

 .االكتتاب
  

 عشرة) ١٠(وبقیمة اسمیة قدرھا ") إلكتتابسھم ا"وكل منھا " إلكتتابأسھم ا("سھم وتسعمائة وخمسین ألف  ثمانیة وأربعین ملیون) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠( تشمل عملیة االكتتاب العام طرح
 المستثمرین من األفرادعلى  إلكتتاب العامیقتصر او. )االكتتاب بعد( خمسون بالمئة من رأس مال الشركة )%٥٠(بمجملھا نسبة  إلكتتابریاالت سعودیة للسھم الواحد، تمثل أسھم ا

" ن األفرادوالمستثمر"یشار إلیھم مجتمعین بـ(ھا صالحلمرأة السعودیة المطلقة أو األرملة التي لھا أوالد قّصر من زوج غیر سعودي أن تكتتب بأسمائھم لویحق لالسعودیین الطبیعیین 
، بعد إلكتتابوسیتم استخدام متحصالت ا .من اكتتب باسم مطلقتھ، وإذا ثبت القیام بعملیة من ھذا النوع فسیطبق النظام بحق مقدم الطلبإكتتاب  ویعد الغیًا، )"الفرد ستثمرالم"ومنفردین بـ

 ").إلكتتاباستخدام متحصالت ا"قسم فضال راجع (في تمویل أعمال الشركة ") إلكتتابصافي متحصالت ا(" إلكتتابحسم مصروفات ا
  

ما مجموعھ ، في ")المساھمین المؤسسین" بـویشار إلیھم مجتمعین الحقًا (، "المساھمون المؤسسون" قسمقبل ھذا الطرح، اكتتب المساھمون المؤسسون للشركة والمذكورة أسمائھم في 
خمسون بالمئة من رأس مال الشركة بعد زیادة رأس المال، وتم سداد قیمتھا بالكامل، وقد تم التعھد %) ٥٠(وتسعمائة وخمسین ألف سھم تمثل  ثمانیة وأربعین ملیون) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(

  ").التعھد بالتغطیة"فضًال راجع قسم (بالتغطیة الكاملة لإلكتتاب 
  

الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢االثنین سبعة أیام شاملة آخر یوم إلغالق االكتتاب لینتھي بنھایة یوم ) ٧(یستمر لمدة و) م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٢/١٠/١٤٣٢الثالثاء یبدأ اإلكتتاب في یوم 
") لمستلمةالجھات ا"بـ المشار إلیھم مجتمعین (، )ز(حیث یمكن تقدیم طلبات اإلكتتاب في أي فرع من فروع الجھات المستلمة المدرجة في الصفحة "). فترة اإلكتتاب(" )م٢٦/٠٩/٢٠١١

  ").كیفیة التقدم بطلب اإلكتتاب –تواریخ مھمة للمكتتبین "فضًال راجع قسم (خالل فترة اإلكتتاب 
 

 تخصیص سیتمو. مائتا ألف سھم لكل مكتتب) ٢٠٠,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب ھو  .خمسین سھمًا كحد أدنى) ٥٠(على كل مكتتب أن یتقدم بطلب لإلكتتاب في ما ال یقل عن 
 كل طلبھ ما نسبة على بناء تناسبي أساس على )وجدت إن( األفراد المستثمرین لالكتتاب على المطروحة األسھم من تبقى ما تخصیص یتمو أدنى، كحد فرد مستثمر لكل سھم )٥٠( نیخمس

تسعمائة وتسعة ) ٩٧٩,٠٠٠(إذا تجاوز عدد المستثمرین  إنھ حیث فرد، مستثمر لكل األدنى الحد تخصیص الشركة تضمن وال .بھا االكتتاب األسھم المطلوب إجمالي إلى فرد مستثمر
وسوف یتم إعادة فائض اإلكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبین دون أي  .، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصیص وسیتم التخصیص بالتساوي على عدد المستثمرینوسبعون ألف مكتتب

الموافق (ھـ ٠٤/١١/١٤٣٢ األحدأقصاه یوم لجھات المستلمة، وسوف یتم اإلعالن عن عملیة التخصیص النھائي ورد الفائض، إن وجد، في موعد عموالت أو استقطاعات من قبل ا
 "). إلكتتابشروط وتعلیمات ا"فضًال راجع قسم ( )م٠٢/١٠/٢٠١١
  

) ٢٠(یملك ما ال یقل عن ") المساھم("كل سھم حاملھ الحق في صوت واحد فقط ویحق لكل مساھم  یعطي. للشركة فئة واحدة فقط من األسھم، وال یعطي أي مساھم حقوق تصویت تفضیلیة
وسوف ستستحق األسھم المطروحة . بحقوق تفضیلیة وال یتمتع أي مساھم. والتصویت فیھا") اجتماع الجمعیة العامة("عشرین سھمًا على األقل حضور اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین 

  ").سیاسة توزیع األرباح"فضًال راجع قسم (اإلنتھاء من فترة اإلكتتاب والسنوات المالیة التي تلیھا بعد ب نصیبھا من أیة ارباح تعلنھا الشركة لإلكتتا
  
") الھیئة("ھیئة السوق المالیة لدى وقد تقدمت الشركة بطلب . العام إلكتتابقبل طرحھا ل خارجھا سواء داخل المملكة العربیة السعودیة أو في أي سوق لألسھم أسھم الشركة یسبق تداول لم 

. ، وقد تم الحصول على جمیع الموافقات الرسمیة الالزمة للقیام بعملیة طرح األسھموقد تم تقدیم كافة المستندات المؤیدة التي طلبتھا ھیئة السوق المالیةلتسجیل األسھم في القائمة الرسمیة، 
في وقت قریب بعد االنتھاء من عملیة تخصیص األسھم واالنتھاء من جمیع المتطلبات النظامیة ذات ) "تداول"أو  "السوق("یبدأ تداول األسھم في السوق المالیة السعودیة ومن المتوقع أن 

والمستثمرین األجانب عن طریق اتفاقیات  الذین یحملون إقامة نظامیة فیھایسمح لمواطني المملكة العربیة السعودیة والمقیمین وف وس"). تواریخ مھمة للمكتتبین"فضًال راجع قسم (العالقة 
 . السوقوالشركات والبنوك وصنادیق االستثمار السعودیة والخلیجیة ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي بالتداول في األسھم بعد بدء تداولھا في " SWAP"المبادلة 

  
 .الواردین في نشرة اإلصدار ھذه قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسھم اإلكتتاب بموجب ھذه النشرة" خاطرةعوامل الم"و" إشعار ھام"یجب دراسة قسمي 

  االكتتاباالكتتاب  تغطیةتغطیة  اامتعھدمتعھد                                                                            إلكتتابإلكتتابالمستشار المالي ومدیر االمستشار المالي ومدیر ا                                    

                                       

   المستلمةالمستلمة  جھاتجھاتالال 

   

     
 
] ج[الصفحة ویتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذین تظھر أسماؤھم في "). الھیئة"والمشار إلیھا بـ(یة السعودیة تحتوي نشرة اإلصدار ھذه على معلومات تم تقدیمھا حسب متطلبات قواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بالمملكة العرب"

أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا أو معلومات راسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنھ ال توجد أي وقائع مجتمعین ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ھذه، ویؤكدون حسب علمھم واعتقادھم، بعد إجراء جمیع الد
ي نفسھا صراحة من أي مسؤولیة مھما كانت عن أي خسارة وال تتحمل الھیئة والسوق المالیة السعودیة أي مسؤولیة عن محتویات ھذه النشرة، وال تعطي أي تأكیدات تتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وتخل. ردة فیھا مضللةإفادة وا ةفي ھذه النشرة إلى جعل أی

  ."تنتج عما ورد في ھذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منھا
)م٢١/٠٨/٢٠١١الموافق (ھـ ٢١/٠٩/١٤٣٢بتاریخ صدرت ھذه النشرة 



     

 أ 

  

 إشعار ھام
  

في األسھم  إلكتتابطلب ابتقدم الوعند  .إلكتتابواألسھم المطروحة ل شركة أسمنت حائل عن وافیة تفصیلیة معلومات على ھذه اإلصدار نشرة تحتوي
على أساس أن طلباتھم تستند على المعلومات التي تحتویھا ھذه النشرة والتي یمكن الحصول على نسخ منھا من  كتتبینسیتم معاملة الم المطروحة لإلكتتاب،

ھیئة اإللكتروني لموقع ال أو) www.hailcement.com(للشركة اإللكتروني موقع الالمستلمة أو عن طریق زیارة  الجھاتو إلكتتابا الشركة ومدیر
 ).www.cma.org.sa(المالیة السوق 

  
 كما تم تعیین. إلكتتابلھا فیما یختص با") إلكتتابمدیر ا(" إلكتتابمدیرًا ل و ")المستشار المالي(" كمستشار ماليكابیتال ي بي آجي أسمنت حائل عینت 

في ھذه  الموضحة سھمعملیة اإلكتتاب باألبفیما یتعلق ") إلكتتابتغطیة ا امتعھد(" إلكتتابتغطیة ال ینمتعھدكوالعربي الوطني لالستثمار كابیتال جي آي بي 
 .النشرة

  
یة السعودیة تحتوي نشرة اإلصدار ھذه على معلومات تم تقدیمھا حسب متطلبات قواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بالمملكة العرب

كامل  ،مجتمعین ومنفردین ،من ھذه النشرة )ج( رقم ویتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤھم في الصفحة"). لھیئةا"والمشار إلیھا بـ(
بعد إجراء جمیع الدراسات الممكنة وإلى الحد (، ویؤكدون حسب علمھم واعتقادھم نشرة اإلصدار ھذهالمعلومات الواردة في  ةصحالمسؤولیة عن 

 .إفادة واردة فیھا مضللة ةوقائع أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا في ھذه النشرة إلى جعل أی ةتوجد أی، أنھ ال )المعقول
  

معلومات قامت الشركة بالتحریات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتھا ھذه النشرة في تاریخ إصدارھا، علمًا بأن جزءًا كبیرًا من الوقد 
أو الشركة أو أي من  المستشار المالي مأخوذة من مصادر خارجیة، ومع أنھ ال یوجد لدىالذي تعمل فیھ الشركة ن السوق والقطاع عفي ھذه النشرة الواردة 

غیر دقیقة في  أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع) من ھذه النشرة )ھـ(المذكورین في الصفحة ( الشركة اآلخرین مستشاري
أو  ، وعلیھ فإنھ ال یوجد أي تأكید أو ضمان بشأن صحةالمدرجة في ھذه النشرة ھذه المعلوماتدقة بصورة مستقلة عن إال أنھ لم یتم التحقق جوھرھا، 

 .أي من ھذه المعلومات اكتمال
  

بالوضع المالي للشركة وقیمة األسھم التي وص فیما یتعلق ھذه النشرة في تاریخ إصدارھا عرضة للتغییر، وعلى وجھ الخص التي تضمنتھاإن المعلومات 
قتصادیة أو سیاسیة أخرى خارجة عن الفائدة والضرائب أو أیة عوامل ا یمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلیة المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت

بأسھم  ةتعلقمة اإلصدار ھذه أو أیة معلومات شفھیة أو خطیة عتبار تقدیم نشرا یجوزوال . ")عوامل المخاطرة"فضًال راجع قسم ( نطاق سیطرة الشركة
 .أیة إیرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلیة بشأن تأكید أو إقراروعد أو  إلكتتاب أو تفسیرھا أو اإلعتماد علیھا بأي شكل على أنھاا

  
في  المذكورین(أي من مستشاریھم  المساھمین الحالیین أورتھا أو توصیة من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدا بمثابةال یجوز اعتبار نشرة اإلصدار ھذه 

ف ھدااأل عتباراالذات طبیعة عامة تم إعدادھا دون األخذ في  نشرة اإلصدارالمعلومات الواردة في  وتعتبر .إلكتتابللمشاركة في ا )"و" و "ھـ" صفحة
ویتحمل كل مستلم لنشرة . ألي شخص یقدم طلبًا لالكتتاب في أسھم االكتتاب الخاصةستثماریة االحتیاجات االستثماریة الفردیة أو الوضع المالي أو اال

اإلكتتاب، ویجب أن یعتمدوا على فحصھم للشركة ومدى مسؤولیة الحصول على استشارة مھنیة مستقلة بخصوص  ،قبل اتخاذ قرار باالستثمار اإلصدار
دة في ھذه النشرة فیما یتعلق بأھداف المستثمر الشخصیة ووضعھ المالي واحتیاجاتھ، بما في ذلك المزایا مالئمة الفرصة االستثماریة والمعلومات الوار

فقد یكون االستثمار في األسھم المطروحة مالئمًا لبعض المستثمرین وغیر مالئم لآلخرین، . والمخاطر التي ینطوي علیھا االستثمار في األسھم المطروحة
عدم االعتماد على قرارات تتخذھا أطراف أخرى لالستثمار أو عدم االستثمار كأساس لتقییمھم وفحصھم لھذه الفرصة االستثماریة  لذا فإن على المستثمرین

 .وظروفھم الشخصیة
  

  :على إلكتتابیقتصر ھذا ا
المطلقة أو األرملة التي لھا أوالد قّصر من زوج غیر ، بما في ذلك المرأة السعودیة "ن األفرادوالمستثمر"والمشار إلیھم بـ  األفراد السعودیین الطبیعیین

من إكتتاب  ، ویعد الغیًاعلى أن تقدم ما یثبت أنھا مطلقة أو أرملة وما یثبت أمومتھا لألوالد القصر سعودي حیث یحق لھا أن تكتتب بأسمائھم لصالحھا
  .سم مطلقتھإكتتب بإ

  
والمساھمون وتطلب الشركة والمستشار المالي . دولة أخرى غیر المملكة العربیة السعودیة ةفي أی بإلكتتاویحظر صراحة توزیع ھذه النشرة أو بیع أسھم ا

  .ومراعاة التقید بھا إلكتتابمن متلقي ھذه النشرة التعرف على أیة قیود نظامیة تتعلق بھذا طرح أسھم االحالیون 
  

   



     

 ب 

 المالیةالمعلومات 
  

م واإلیضاحات المرفقة بھا من قبل المحاسب ٣١/١٢/٢٠١٠م حتى تاریخ ٣٠/١١/٢٠١٠من لقد تم إعداد القوائم المالیة المراجعة للشركة عن الفترة 
ھذه القوائم تلك  لمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، وقد تم إدراجلوفقًا ) Ernst & Young(القانوني إرنست أند یونغ 
  .الشركة بیاناتھا المالیة بالریال السعودي تصدرالمالیة في ھذه النشرة، و

  
المصادر  وحیثما تم الحصول على معلومات إحصائیة لتضمینھا في ھذه النشرة، فإن الشركة تعتقد أن تلك المعلومات تمثل أحدث المعلومات المتاحة من

  .علومات منھاذات العالقة التي تم الحصول على الم
  
  

 معلومات القطاع والسوق
 

بالعمل اسمھ ارتبط  ذيوال") مستشار السوق("إن مصدر المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الواردة بھذه النشرة قدمت من قبل مركز عالم االستشارات 
وھو مركز متخصص  ودراسات الجدوى وأعمال التنظیم للشركاتبالدراسات السوقیة  مستشار السوقفي الدراسات السوقیة وقواعد البیانات، ھذا ویختص 

 .كات في ھذا المجالیخدم الشر
 

وتعتقد الشركة  .بتكلیف من الشركة من قبل مستشار السوق ، فھذه تم اقتباسھا من دراسة للسوق أجریت"وصف السوق"بالنسبة للمعلومات الواردة في القسم 
ھذه النشرة تعتبر موثوقة بحد ذاتھا، ولكن لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا أو مساھموھا الحالیون او أن المعلومات والبیانات الواردة في 

  .مستشاروھا بالتأكد بشكل مستقل من تلك المعلومات والبیانات، وال یمكنھم تقدیم أي ضمان بشأن دقتھا او صحتھا أو اكتمالھا
  
انت في من أي نوع كلك ھو وال مساھمیھ أو أعضاء مجلس إدارتھ وال أي من أقربائھم أي حصة أو مصلحة ال یم مستشار السوقوتجدر اإلشارة إلى أن  

 موافقتھ الخطیة على استخدام بیانات وبحوث السوق بالشكل والطریقة الواردة في ھذه النشرة، ولم تسحب تلك الموافقة مستشار السوقالشركة، وقد أعطى 
  .ھخحتى تاری

  
  

 واإلفادات المستقبلیةالتوقعات 
  

التي تتضمنھا ھذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف العمل المستقبلیة عن االفتراضات  والتقدیرات تم إعداد التوقعاتلقد 
 . أو التقدیرات فیما یتعلق بدقة أو اكتمال أي من ھذه التوقعات أو تعھد المستخدمة، وبالتالي فإنھ لیس ھناك أي تأكید أو ضمان

  
دالة على المستقبل الكلمات ال على ھذه اإلفادات المستقبلیة عن طریق استخدامیستدل و "إفادات مستقبلیة"تمثل بعض اإلفادات الواردة في نشرة اإلصدار ھذه 

لھذه المفردات  ةفیاصیغ النالأو " سیكون" "من المتوقع"، "ینبغي"، "سوف"، "یعتزم"، "ینوي" ،"قد"، "یمكن"، "یتوقع"، "یعتقد"، "یقدر"، "یخطط"مثل 
حداث األالنظر الحالیة للشركة وإدارتھا فیما یتعلق ب اتوتعكس ھذه اإلفادات المستقبلیة وجھ .المشابھة لھا في المعنىالمقاربة أووغیرھا من المفردات 

األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي  فيولكنھا لیست ضمانًا لألداء المستقبلي للشركة، حیث أن ھناك العدید من العوامل التي قد تؤثر  ،مستقبلیةال
والعوامل التي وقد تم استعراض بعض المخاطر . المذكورةاإلفادات  فيلشركة وتؤدي إلى اختالفھا بشكل كبیر عما كان متوقعا صراحة أو ضمنیا ا تحققھا

، فإذا ما تحقق )"الشركة"و "عوامل المخاطرة" يراجع  قسم(یمكن أن تؤدي إلى مثل ھذا التأثیر بصورة أكثر تفصیال في أقسام أخرى من ھذه النشرة 
النتائج الفعلیة قد تختلف بشكل واحد أو أكثر من ھذه المخاطر أو االحتماالت أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد علیھا، فإن 

 . الموصوفة في ھذه النشرة حسبما ھي متوقعة أو معتقدة أو مقدرةجوھري عن تلك 
  

في أي وقت بعد موافقة الھیئة على نشرة اإلصدار تبین للشركة لھیئة إذا لنشرة إصدار تكمیلیة  بتقدیمالشركة  تلتزموفقا لمتطلبات قواعد التسجیل واإلدراج، 
أي مستند مطلوب بموجب  ، أو فينشرةیة واردة في ھذه الجوھرتغییر ملحوظ في أمور  حدوث أي) أ: (تسجیل في القائمة الرسمیة بأي مما یليالل ھذه وقب

 تنوي وفیما عدا ھاتین الحالتین فإن الشركة ال. نشرةتوجب تضمینھا في ھذه المھمة كان یإضافیة ظھور أیة مسائل ) ب(قواعد التسجیل واإلدراج أو 
نتیجة لمعلومات جدیدة أو أحداث  كان ذلك تحدیث أو تعدیل أیة معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو اإلفادات المستقبلیة الواردة في ھذه النشرة، سواء

والظروف المستقبلیة التي تم تناولھا  المتوقعةفإن األحداث  ،ونتیجة لھذه العوامل والمخاطر واألمور االحتمالیة واالفتراضات األخرى. مستقبلیة أو غیر ذلك
دراسة جمیع اإلفادات  ستثمرین المحتملینالمفإنھ یجب على  ،علیھو. إطالقافي ھذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعھ الشركة وقد ال تحدث 

  .المستقبلیة على ضوء ھذه التفسیرات وعدم االعتماد على اإلفادات المستقبلیة بشكل أساسي
 
  

   



     

 ج 

 دلیل الشركة 
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
 

  :تم تعیین األشخاص التالیة أسماؤھم أعضاء في مجلس إدارة الشركة
  

    أعضاء مجلس اإلدارة  
  /مستقل  ممثل لـ الصفة االســـم

 غیر مستقل
  /تنفیذي 

  غیر تنفیذي
صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن عبدالمحسن 

 آل سعودبن عبدالعزیز 
  تنفیذي غیر مستقل غیر  الھیئة العلیا لتطویر منطقة حائل رئیس مجلس اإلدارة 

  تنفیذي غیر مستقل غیر  شركة مجموعة الراجحي نائب رئیس مجلس اإلدارة  المھندس أحمد سلیمان الراجحي
  تنفیذي غیر مستقل غیر  الشركة العقاریة السعودیة عضو مجلس إدارة  المھندس علي عثمان الزید

  تنفیذي غیر مستقل غیر  شركة المال لالستثمار عضو مجلس إدارة  الفضلنبیل الدكتور أحمد 
  تنفیذي غیر مستقل غیر  شركة أسمنت الیمامة عضو مجلس إدارة  الدبالنمحمد سعود 

  تنفیذي غیر مستقل غیر  الشیخ عبدالرحمن خالد بن محفوظ عضو مجلس إدارة  بافقیھمحمد المھندس عثمان 
  غیر تنفیذي مستقل غیر  مجموعة بن الدن السعودیة عضو مجلس إدارة  الشیخصالح المھندس قاسم 

  غیر تنفیذي مستقل   عضو مجلس إدارة  خالد علي السیف
  غیر تنفیذي مستقل   عضو مجلس إدارة  عبدالكریم الفرجالمھندس فھد 

  غیر تنفیذي مستقل   عضو مجلس إدارة  عبداهللا الفھادعیسى 
  غیر تنفیذي مستقل   عضو مجلس إدارة  المھندس صالح فھد النزھة

     
 

  عنوان الشركة
  شركة أسمنت حائل 

  مساعد بن عبدالعزیز األمیر طریق، الخماشیة حي
  المملكة العربیة السعودیة  ٨١٤٣١حائل  ١٠٠٨ص ب 

  )٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٣٣: ھاتف
  ) ٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٤٤: فاكس

www.hailcement.com  
  

  ممثل الشركة المعتمد لدى ھیئة السوق المالیة 
  الزھرانيعلي مطر / م

  الرئیس التنفیذي
  سمنت حائل أشركة 

  طریق األمیر عبدالعزیز بن مساعد، حي الخماشیة
  المملكة العربیة السعودیة  ٨١٤٣١حائل  ١٠٠٨ص ب 

  )٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٣٣: ھاتف
  ) ٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٤٤: فاكس

matar.alzahrani@hailcement.com 
 

  سكرتیر مجلس اإلدارة 
 مطر علي الزھراني/ م

  سمنت حائل أشركة 
  طریق األمیر عبدالعزیز بن مساعد، حي الخماشیة

  المملكة العربیة السعودیة  ٨١٤٣١حائل  ١٠٠٨ص ب 
  )٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٣٣: ھاتف
  ) ٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٤٤: فاكس

matar.alzahrani@hailcement.com 
  

  عالقات المساھمین مسؤول
  ریان عبداهللا المزیني

  سمنت حائل أشركة 
  طریق األمیر عبدالعزیز بن مساعد، حي الخماشیة

  المملكة العربیة السعودیة  ٨١٤٣١حائل  ١٠٠٨ص ب 
  )٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٣٣: ھاتف
  ) ٩٦٦( ٦ ٥٣٣ ٧٧٤٤: فاكس

shareholders.affairs@hailcement.com  
  



     
 مسجل األسھم 

  
 
 

 

   )تداول(السوق المالیة السعودیة 
  أبراج التعاونیة

  طریق الملك فھد
  ١١٥٥٥الریاض  ٦٠٦١٢ب .ص

 المملكة العربیة السعودیة
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٩٩٩٩: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

 webinfo@tadawul.com.sa: البرید اإللكتروني
 www.tadawul.com.sa: الموقع اإللكتروني

 

 :للشركة ةك الرئیسیوالبن
 

 :التاليالبنك  معصدار ھذه إلانشرة تاریخ  للشركة عالقات بنكیة تجاریة كما في
  

  
  

 

  البنك العربي الوطني
  شارع الملك فیصل

  ١١٤٢٣الریاض  ٩٨٠٢ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٤٠٢ ٩٠٠٠ :ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٠٤ ٧٥٣٥: فاكس

    www.anb.com.sa: الموقع اإللكتروني
 

  
  
  

   



     
 المستشارون

  

  المستشار المالي 
  

  
 
 

  كابیتالجي آي بي 
  أبراج التعاونیة، طریق الملك فھد 

  ١١٦٧٣الریاض  ٨٩٥٨٩ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٥٥٥: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٠٥٥: فاكس

 

   شركةلالمستشار القانوني ل
  

  
 

  مشعل العقیل للمحاماة واالستشارات القانونیة 
  بالتعاون مع حوراني ومشاركوه 

  شارع العلیا 
   ٧بنایة سیریكون، الطابق 

   ١١٥٩٦الریاض  ٦٧٣٥٦ب .ص
 المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢٩٣ ١٢٣٤: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢٩٣ ٠٠٥١: فاكس

  www.houraniassociates.com: لكترونيالموقع اإل

 مستشار البحوث الفنیة والتقنیة

 

  ت برایفت لمیتدھولتك كونسالتن
  أبلوك، سوشانت لوك

  جورجاون، الھند
  )٩١٠( ١٢ - ٤٢٣٨ ٥٠٩٣: ھاتف
  )٩١٠( ١٢ - ٤٢٣٨ ٥١١٤: فاكس

  www.holtecnet.com: الموقع اإللكتروني
 

  الجیولوجیة مستشار الدراسة
  
  
  
  
  
  

  الدراسة السوقیةمستشار 

  أسكوم للجولوجیا والتعدین
  ، المعادي الجدیدة٢٦٥شارع 
  مصر، القاھرة
  )+٢٠( ٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١: ھاتف
  )+٢٠( ٢ - ٢٥٢٠٣٣٧٣: فاكس

 www.ascom.com.eg: الموقع اإللكتروني
 

 

 

  مركز عالم االستشارات
  ١١٦٦٦الریاض  ١٠٦٢٩ب .ص

 العربیة السعودیةالمملكة 
  )٩٦٦( ١ - ٢٠١ ٢٢٦٧: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢٠١ ٢٢٨٥: فاكس

  tsnan@theglobalconsulting.net :اإللكترونيبرید ال

  
   المھنیة العنایة مستشار

  
  

                

   وشركاه العمري محمد الدكتور شركة
  في بي دي أو انتیرناشونال لیمیتد عضو

  ١١٤٩٢الریاض  ٨٧٣٦ب .ص
 المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢٧٨ ٠٦٠٨: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢٧٨ ٢٨٨٣: فاكس

  infor@alamri.comاإللكترونيبرید ال



     
  
  

  القانوني المحاسب
  
 

 
 

 عامةال تشار العالقاتمس

 
  إرنست أند یونغ

  برج الفیصلیة، طریق الملك فھد
  ١١٤٦١ الریاض ٢٧٣٢ب .ص

 العربیة السعودیة المملكة 
  )٩٦٦( ١ -٢١٥ ٩٨٩٨ :ھاتف
  )٩٦٦( ١ -٢٧٣ ٤٧٣٠ :فاكس

  www.ey.com: الموقع اإللكتروني
 

  

                
 

 
  وكالة خطط االعالم

  ٢١٤٩٣ جدة ٨٨٧٣ب .ص
 العربیة السعودیة المملكة 

  )٩٦٦( ٢ -٦٥٧ ٥٩١٦ :ھاتف
  )٩٦٦( ٢ -٦٥٧ ٥٩١٧ :فاكس

 www.codereduae.com: الموقع اإللكتروني
 

 

 مدیر اإلكتتاب 
  
  

           
 
 
 

  كابیتالجي آي بي 
  أبراج التعاونیة، طریق الملك فھد 

  ١١٦٧٣الریاض  ٨٩٥٨٩ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٥٥٥: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٠٥٥: فاكس

 

  

  اإلكتتابمتعھدا تغطیة 
  
  

 
 

  كابیتالجي آي بي 
  أبراج التعاونیة، طریق الملك فھد 

  ١١٦٧٣الریاض  ٨٩٥٨٩ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٥٥٥: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٠٠٥٥: فاكس

 

  
  

  

         

 
  العربي الوطني لالستثمار

  ١١٣١١الریاض  ٢٠٠٠٩ص ب 
  المملكة العربیة السعودیة

  + ٩٦٦) ١( ٤٠٦ ٢٥٠٠: ھاتف
  + ٩٦٦) ١( ٤٠٦ ٢٥٤٨: فاكس

 : www.anbinvest.com.saاإللكتروني موقعال

 
  
  

 :تنویھ
النشرة  في ھذهوعلى تضمین إفاداتھم بالشكل والمضمون الواردین ة على نشر أسمائھم وعناوینھم وشعاراتھم موافقتھم الكتابی أعاله جمیع المستشارینقدم 
في  أو أي من أقربائھم أیة أسھم أو مصلحة مھما كان نوعھا في الشركة وال العاملین لدیھا أیًا من ھذه الجھاتتملك ھذا وال . تھموافق سحبیقم أي منھم بولم 

  .تاریخ ھذه النشرة
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 المستلمة الجھات
  
  
  مجموعة سامبا المالیة 

  طریق الملك عبدالعزیز
  ١١٤٢١الریاض  ٨٨٣ب .ص

  المملكة العربیة السعودیة
  )٩٦٦( ١ - ٤٧٧ ٤٧٧٠: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٧٩ ٩٤٠٢: فاكس

  www.samba.com : اإللكترونيالموقع 
 

 مصرف الراجحي  
  ق العلیایطر
   ١١٤١١الریاض  ٢٨ب .ص

  المملكة العربیة السعودیة 
  )٩٦٦( ١ - ٤٦٢ ٩٩٢٢: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٦٢ ٤٣١١: فاكس

 www.alrajhibank.com.sa: الموقع اإللكتروني
 

 البنك العربي الوطني 
  الملك فیصل شارع

   ١١٤٢٣الریاض  ٩٨٠٢ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة 

  )٩٦٦( ١ - ٤٠٢ ٩٠٠٠: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٠٤ ٧٥٣٥: فاكس

    www.anb.com.sa: اإللكترونيالموقع 
 

  البنك السعودي البریطاني 
  شارع االمیر عبدالعزیز بن منصور بن جلوي

    ١١٤١٣الریاض  ٩٠٨٤ب .ص
  السعودیةالمملكة العربیة 

  )٩٦٦( ١ - ٤٠٥ ٠٦٧٧: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

  www.sabb.com.sa: اإللكترونيالموقع 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  شارع المعذر

  ١١٥٥٤الریاض  ٥٦٠٠٦ب .ص
 المملكة العربیة السعودیة 

  )٩٦٦( ١ - ٤٠٤ ٢٢٢٢: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٠٤ ٢٣١١: فاكس

  www.alfransi.com.sa: اإللكترونيالموقع 

 
 بنك الریاض 

  طریق الملك عبدالعزیز
   ١١٤١٦الریاض  ٢٢٦٢٢ب .ص

  المملكة العربیة السعودیة 
  )٩٦٦( ١ - ٤٠١ ٣٠٣٠: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٠٤ ٢٧٠٧: فاكس

  www.riyadbank.com.sa: اإللكترونيالموقع 
 

  البنك األھلي التجاري  
  طریق الملك عبد العزیز

  ٢١٤٨١جدة  ٣٥٥٥ ب.ص
 المملكة العربیة السعودیة 

  )٩٦٦( ٢ - ٦٤٩ ٣٣٣٣: ھاتف
  )٩٦٦( ٢ - ٢٦٤ ٧٤٢٦: فاكس

  www.alahli.com: اإللكترونيالموقع 
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  فالكم للخدمات المالیة
  شارع العلیا

   ١١٤٢١الریاض  ٨٨٤ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٢٠١ ١٢٨٠: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢٠١ ١٢٩٥: فاكس

  www.falcom.com.sa: اإللكترونيالموقع 
 

  
  

 

  مجموعة الدخیل المالیة
  خریص طریق

   ١١٤٥١الریاض  ٢٤٦٢ب .ص
  المملكة العربیة السعودیة

  )٩٦٦( ١ - ٤٧٨ ٢٥٢٥: ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٤٧٦ ٨٠٢١: فاكس

  www.aldukheil.com.sa :اإللكترونيالموقع 
 

  
  

  

  الماليشركة الشرق األوسط لإلستثمار 
  ١مكتب رقم  –مبنى المدى  –طریق الملك فھد  ٧٧٥٨

   ١٢٣٣٣الریاض 
  المملكة العربیة السعودیة

   ٨٠٠ ١٢ ٦٣٣٤٢: مجاني ھاتف
  )٩٦٦( ١ -  ٢١٨ ٦٦٦٦ : ھاتف
  )٩٦٦( ١ - ٢١٨ ٦٦٦٨: فاكس

  www.mefic.com.sa: الموقع االلكتروني
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 إلكتتابملخص ا
  

ق  /٣٨٤القرار الوزاري رقم  كشركة مساھمة سعودیة بموجبحائل سمنت أشركة تأسست  الشركة
 ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩تجاري رقم السجل وال )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ 
 .)م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ 

 ومشتقاتھا، وتوابعھا البناء ومواد ومشتقاتھ أنواعھ بجمیع سمنتاإل وتوزیع إنتاجتعمل الشركة في  نشاط الشركة
 .وخارجھا السعودیة العربیة المملكة داخل ومشتقاتھا وتوابعھا البناء ومواد سمنتباإل واالتجار

 .ریال سعودي ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ الحالي قبل الطرح رأس مال الشركة

 .ریال سعودي ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠ بعد اكتمال الطرح رأس مال الشركة

ریاالت، تمثل  ١٠سمیة قدرھا بقیمة ا ت للسھم الواحدریاال ١٠سھم بسعر  ٤٨,٩٥٠,٠٠٠طرح   الطرح
  .ركة بعد الزیادةشس مال الأمن ر% ٥٠

 .سھم عادي ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ قبل الطرح عدد األسھم المصدرة

 .بعد الزیادة من إجمالي األسھم المصدرة% ٥٠سھم عادي وتمثل  ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ إلكتتابعدد أسھم ا

 .بعد الزیادة في رأس المال من أسھم رأس مال الشركة% ٥٠ إلكتتابتمثل أسھم ا رأس مال الشركةأسھم من  إلكتتابنسبة أسھم ا

 .ریال سعودي للسھم ١٠  إلكتتابسعر ا

 .ریال سعودي للسھم ١٠ القیمة االسمیة للسھم 

 .ریال سعودي ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ إلكتتابالقیمة اإلجمالیة ألسھم ا

 .سھم ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ المتعھد بتغطیتھا إلكتتابعدد أسھم ا

 .سھم ٥٠  إلكتتابالحد األدنى ل

 .ریال سعودي ٥٠٠ قیمة الحد األدنى لإلكتتاب

 .سھم ٢٠٠,٠٠٠  إلكتتابالحد األقصى ل

 .يریال سعود ٢,٠٠٠,٠٠٠ قیمة الحد األقصى لإلكتتاب

بما في ذلك المرأة السعودیة المطلقة أو ، الطبیعییناألشخاص السعودیین یقتصر ھذا الطرح على   المستثمرون األفراد
األرملة التي لھا أوالد قّصر من زوج غیر سعودي حیث یحق لھا أن تكتتب بأسمائھم لصالحھا، 

 .سم مطلقتھإكتتب بإمن إكتتاب  ویعد الغیًا

وینبغي . جھات المستلمةفروع ال لدى إلكتتابفترة ا أثناء إلكتتابطلبات ا نماذج سوف تتوفر إلكتتابكیفیة التقدم بطلب ا
 .من ھذه النشرة" شروط وأحكام االكتتاب"إكمال طلب االكتتاب وفقًا للتعلیمات الواردة في قسم 

أیضًا عن طریق االنترنت أو الھاتف المصرفي أو أجھزة الصراف اآللي التابعة  إلكتتابویمكن ا
سبق أن اشتركوا في إحدى عملیات  الذینللمكتتبین  ھذه الخدمةالمستلمة التي تقدم  جھاتلل

 .اإلكتتاب التي جرت مؤخرًا
سبعة ) ٧(ویستمر لمدة ) م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٢/١٠/١٤٣٢الثالثاء یوم  یبدأ اإلكتتاب إلكتتابفترة ا

الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢أیام شاملة آخر یوم إلغالق االكتتاب لینتھي بنھایة یوم االثنین 
 .)م٢٦/٠٩/٢٠١١

   إلكتتابتخصیص أسھم ا

 

الموافق (ھـ ٠٤/١١/١٤٣٢ األحداإلكتتاب في موعد أقصاه یوم یتوقع أن یتم تخصیص أسھم 
 وسیتم أدنى، كحد فرد مستثمر لكل سھم )٥٠( خمسون تخصیص سیتم .)م٠٢/١٠/٢٠١١

 على )وجدت إن( األفراد المستثمرین لالكتتاب على المطروحة األسھم من تبقى ما تخصیص
 .بھا االكتتاب األسھم المطلوب إجمالي إلى فرد مستثمر كل طلبھ ما نسبة على بناء تناسبي أساس

إذا تجاوز عدد المستثمرین  إنھ حیث فرد؛ مستثمر لكل األدنى الحد تخصیص الشركة تضمن وال
، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصیص تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب) ٩٧٩,٠٠٠(

 .التخصیص بالتساوي على عدد المستثمرینوسیتم 

وجدت، إلى المكتتبین دون خصم أي عموالت أو سوف تعاد أموال فائض اإلكتتاب، إن   إلكتتابرد أموال فائض ا
وسوف یتم االنتھاء من عملیة التخصیص . استقطاعات من قبل مدیر اإلكتتاب والجھات المستلمة

 .)م٠٢/١٠/٢٠١١الموافق (ھـ ٠٤/١١/١٤٣٢ األحدم ورد الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه یو
 ").شروط وتعلیمات اإلكتتاب"فضًال راجع قسم (من المعلومات  لمزید

بعد حسم جمیع (ریال سعودي  ملیون ٤٧٤,٤البالغة  الطرحصافي متحصالت  تدفعسوف  الطرحاستخدام متحصالت 
إلى الشركة إلستخدامھا بشكل ) سعوديملیون ریال  ١٥,١ة مقدروال التكالیف المتعلقة بالطرح

من  مبلغأي المساھمون المؤسسون ستلم یولن  .أساسي في تمویل بناء المصنع والمباني المرفقة لھ
 )."استخدام متحصالت الطرح"راجع قسم فضًال (لمزید من المعلومات، . لطرحمتحصالت ا
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لألسھم سواء داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا لم یسبق تداول أسھم الشركة في أي سوق  تسجیل وتداول األسھم
لتسجیل األسھم في القائمة الرسمیة،  لھیئةوقد تقدمت الشركة بطلب ل. قبل طرحھا لالكتتاب العام

وقد تم تقدیم كافة المستندات المؤیدة التي طلبتھا ھیئة السوق المالیة، وقد تم الحصول على جمیع 
  .اإلصدار والمتطلبات الالزمة لطرح األسھم الموافقات المتعلقة بنشرة

في وقت قریب بعد االنتھاء  األسھم السعودي ومن المتوقع أن یبدأ تداول أسھم الشركة في سوق
فضًال راجع قسم (األسھم واالنتھاء من جمیع المتطلبات النظامیة ذات العالقة تخصیص  عملیة من

 ").تواریخ مھمة للمكتتبین"

 ًاویعطي كل سھم حاملھ صوت. وھي ال تتضمن أیة حقوق تفصیلیةللشركة فئة واحدة من األسھم،  حقوق التصویت
 سھمًا على األقل حضور اجتماعات الجمعیة العامةن یعشر )٢٠(، ویحق لكل مساھم یملك ًاواحد

مجلس إدارة من غیر أعضاء  ،آخر ض مساھمًایفوت ویجوز للمساھموالتصویت فیھا،  للشركة
لمزید من التفاصیل حول األسھم . العامةالجمعیة اجتماعات حضور  نوب عنھ فيالشركة لی

  )."وصف األسھم"قسم راجع  فضًال( وحقوق التصویت المتصلة بھا

من سنتین مالیتین مدتھا فترة لیخضع المساھمون المؤسسون لقید عدم جواز التصرف في أسھمھم  فترة الحظر
بعد انتھاء فترة . أو عند بدایة عملیة انتاج المصنع، أیھما یاتي الحقًاتاریخ إدراج أسھم الشركة 

 على موافقة الھیئة التصرف في أسھمھم بشرط الحصول مسبقًا المؤسسین الحظر یجوز للمساھمین
 .على ذلك

تستحق األسھم المطروحة لالكتتاب نصیبھا من أیة ارباح تعلنھا الشركة بعد اإلنتھاء من فترة  توزیع األرباح
 "). سیاسة توزیع األرباح"راجع قسم فضًال (االكتتاب والسنوات المالیة التي تلیھا 

بشكل  العوامل تلك ، ویمكن تصنیفإلكتتابباالستثمار في أسھم اتعلقة م ةمخاطر عواملھناك  عوامل المخاطرة
) ٣. (مخاطر تتعلق بالسوق) ٢. (مخاطر تتعلق بطبیعة نشاط الشركة وعملیاتھا) ١: (عام إلى

من ھذه النشرة " عوامل المخاطرة"قسم وقد تم تحلیل ھذه المخاطر في . ومخاطر تتعلق باألسھم
 .إلكتتابم اقرار باالستثمار في أسھالتي یجب على المستثمر مراجعتھا بعنایة ودقة قبل اتخاذ 
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 تواریخ مھمة للمكتتبین
  
  

 التاریخ إلكتتابالجدول الزمني المتوقع ل

  )م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٢/١٠/١٤٣٢مـن یوم  فترة اإلكتتاب 

  )م٢٦/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢إلى یوم 

  )م٢٦/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢یوم  الموعد النھائي لتقدیم طلب اإلكتتاب وتسدید قیمة األسھم

 )م٠٢/١٠/٢٠١١الموافق (ھـ ٠٤/١١/١٤٣٢یوم  )إن وجدت(اإلشعار بالتخصیص النھائي وإعادة المبالغ الفائضة 
 .  بعد استیفاء جمیع المتطلبات واإلجراءات النظامیة ذات العالقة تاریخ بدء تداول األسھم في السوق 

  
  :مالحظة

عبر وسوف یتم اإلعالن عن المواعید الفعلیة في الصحف المحلیة الیومیة التي تصدر باللغة العربیة و ،تقریبیةالمواعید الواردة في الجدول الزمني أعاله 
 . www.tadawul.com.saتداول اإللكتروني لموقع ال
 
  
  

 إلكتتابكیفیة التقدم بطلب ا
  
  

من فیھم المرأة السعودیة المطلقة أو األرملة ، ب"ن األفرادوالمستثمر"والمشار إلیھم بـ  المواطنین السعودیین فقطعلى  إلكتتابفي أسھم ا إلكتتابیقتصر ا
وما  یثبت أنھا مطلقة أو أرملة لصالحھا على أن تقدم ما بأسماء أبنائھاالتي لھا أبناء ُقّصر من زوج غیر سعودي، والتي یمكنھا أن تكتتب في أسھم الشركة 

 .من اكتتب باسم مطلقتھ، وإذا ثبت القیام بعملیة من ھذا النوع فسیطبق النظام بحق مقدم الطلبإكتتاب  ویعد الغیًا .مومتھا لألوالد القصریثبت أ

أیضًا عن  إلكتتابویمكن ا ،المستلمة أو من خالل مواقعھا اإللكترونیة الجھاتلدى فروع  إلكتتابللمكتتبین خالل فترة ا إلكتتابطلبات انماذج سوف تتوفر 
  :أن شریطة ستثمرینللمالمستلمة التي تقدم بعض ھذه الخدمات أو كلھا  للجھاتطریق االنترنت أو الھاتف المصرفي أو أجھزة الصراف اآللي التابعة 

  
  .ات التي جرت مؤخرًاإلكتتابقد سبق أن اشترك في أحد ا ستثمرلمایكون  .١
  .تقدم ھذه الخدماتحساب لدى الجھة المستلمة التي  ستثمرللمیكون  .٢
 .اشترك فیھإكتتاب  الخاصة منذ آخر ستثمرالمأن ال یكون قد طرأ أي تغییر على معلومات أو بیانات  .٣

لفقرات ذات العالقة وعلى كل مكتتب تعبئة جمیع ا. من ھذه النشرة" شروط وأحكام اإلكتتاب"یجب تعبئة طلب اإلكتتاب وفقًا للتعلیمات المبینة في قسم 
وتحتفظ الشركة بحقھا في رفض أي طلب إكتتاب، بصورة جزئیة أو كلیة، في حالة . الواردة في نموذج طلب اإلكتتاب والموافقة على البنود ذات العالقة

حبھ بعد تقدیمھ لدى أحد فروع الجھات عدم استیفائھ ألي من شروط وأحكام اإلكتتاب، أو عدم اتباع التعلیمات بدقة وال یسمح تعدیل طلب اإلكتتاب أو س
  .المستلمة، ویعتبر طلب اإلكتتاب عندئٍذ اتفاقًا ملزمًا قانونیًا بین المكتتب والشركة
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 ملخص المعلومات األساسیة
  

جمیع المعلومات على تضمن یال  إال أن الملخص ھذا .األساسیة ھذا إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في ھذه النشرة ملخص المعلوماتیھدف 
جمیع المعلومات المتضمنة بھذه  أیقر، لذا ینبغي على مستلم ھذه النشرة أن الشركةالتي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسھم 

 .من ھذه النشرة مواضع أخرىوفي  "تعریفات واختصارات"وقد تم تعریف بعض المصطلحات المدرجة في ھذه النشرة تحت قسم . النشرة
 
 

  الشركة 
ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١ق وتاریخ /٣٨٤، كشركة مساھمة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم ")الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد بـ(تأسست شركة أسمنت حائل 

، ویبلغ رأس مال الشركة الحالي )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ رقم التجاري والسجل) م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (
ثمانیة وأربعین ملیون وتسعمائة وخمسین ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي، مقّسم إلى ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(

وطبقا لعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي ووفقًا لما "). أسھم"أو " سھم("ة للسھم الواحد عشرة ریاالت سعودی) ١٠(ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا 
الموافق (ھـ ٩/٩/١٤٣٢في نصت علیھ شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنیة، فقد وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة 

من % ٥٠أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي والذي یمثل ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(على رفع رأس مال الشركة بمبلغ  )م٩/٨/٢٠١١
تسعمائة ) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠(من خالل طرح أسھم زیادة رأس المال لالكتتاب العام لیصبح إجمالي رأس المال بعد اإلكتتاب ) بعد االكتتاب(رأس المال 

عشرة ریاالت ) ١٠(سبعة وتسعین ملیون وتسعمائة ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا ) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠( وتسعة وسبعون ملیون ریال سعودي مقسمًا إلى
  .وقد تنازل المساھمون المؤسسون عن حق األولویة في االكتتاب. سعودیة للسھم الواحد

  
 ومشتقاتھا وتوابعھا البناء ومواد سمنتباإل واالتجار ومشتقاتھا، وتوابعھا البناء ومواد ومشتقاتھ أنواعھ بجمیع سمنتاإل وتوزیع إنتاج ھو الشركة غرض إن

من طن ألف  ١,٧٢٠قصوى تصل الى  إنتاجیة بطاقة") المشروع("وتقوم الشركة حالیًا بإنشاء مصنع متكامل . وخارجھا السعودیة العربیة المملكة داخل
طن یومیًا  ٥,٢٤٤بواقع ) ألف طن من االسمنت المقاوم للكبریتات سنویًا ٥٢٠ألف طن من االسمنت البورتالندي سنویًا باإلضافة لـ  ١,٢٠٠(االسمنت 

ومن ). ملیوم ع ٣٢٨على أساس  ألف طن كلنكر سنویًا ١,٦٤٠( كلنكر یومیًامن الطن  ٥,٠٠٠حیث سینتج المصنع ) یوم عمل سنویًا ٣٢٨على أساس (
وكذلك، تعتزم الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحیث یكون قریة  .م٢٠١٣سنة  الربع األول منالمتوقع اإلنتھاء من بناء المصنع والبدء في اإلنتاج في 

وتنوي الشركة . الطاقة الكھربائیة وإلمداد المصنع والقریة السكنیة بالكھرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتولید. نموذجیة تتوفر فیھا جمیع الخدمات
  .كما تنوي طرح منتجاتھا بمنطقة المدینة المنورة. استھداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئیسي لمنتجاتھا

  
في كل من واحدة لخامات األسمنت  محجرتجدر اإلشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنیة وبناًء على توصیة مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة 

محجر للمواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت للشركة من مواقع  تنوي تخصیصالمناطق التي ال یوجد بھا حالیًا مصانع أسمنت ومن ضمنھا منطقة حائل، 
حصل الشركة وست .من أسھمھا لإلكتتاب العام% ٥٠المحاجر في مشاش غویمض وآبار خضراء وطویة في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح 

  .على رخصة المحجر بعد استیفائھا لكامل متطلبات الوزارة
 
  

  رؤیة الشركة
  .شركات األسمنت على المستوى اإلقلیمي أن نكون من أكفأ

 
  

  رسالة الشركة
 .إنتاج األسمنت بتقنیة حدیثة وبكوادر مؤھلة وبأسعار منافسة لتغطیة الطلب المحلي واإلقلیمي

 
  

  قیم الشركة
  بإحترافیة وشفافیة مع البساطةالعمل  
  الصدق واألمانة 
  التمیز واإلخالص 

 
  

  ھداف الشركةوأسیاسة 
 العمل وفق القیم واألخالق العالیة وتوفیر بیئة عمل آمنة وجذابة ومحفزة 
 تقدیم منتجات وخدمات دائمة لعمالئنا بجودة وأسعار منافسة 
 المساھمة في تطویر المجتمع 
 الطبیعیة مع المحافظة على البیئةستغالل األمثل للموارد اال 
 عمالنا وخدماتنالموظفینا وأالتطویر المستمر  

 
 
  

  تھا اماأعمال الشركة واستخد
األسمنت البورتلندي العادي وھو النوع الشائع االستعمال في الصبات الخرسانیة وأعمال البناء، وسیخصص -١ :نوعینمن تعمل الشركة بإنتاج األسمنت 

المرتفعة، وسیخصص  األسمنت المقاوم للكبریتات ویستعمل في المناطق ذات نسبة الكبریتات-٢. من طاقة المصنع اإلنتاجیة% ٧٠لھذا النوع من األسمنت 
  .من الطاقة اإلنتاجیة للمصنع% ٣٠لھذا النوع من األسمنت 
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  كبار المساھمین المؤسسین

  :إلكتتاببعد اقبل ووأكثر من أسھم الشركة % ٥الذین یمتلكون نسبة ن یالمؤسسن یوضح الجدول التالي أسماء المساھمی

النسبة بعد 
 اإلكتتاب

قبل  النسبة
 اإلكتتاب

  القیمة اإلجمالیة
 م سماال عدد األسھم بالریال 

 ١ الشركة العقاریة السعودیة ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٢,٢٦ %٦,١٣
 ٢ شركة أسمنت الیمامة السعودیة  ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٢,٢٦ %٦,١٣
 ٣ لإلستثمارشركة المال  ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٢,٢٦ %٦,١٣

  
  

  لمحة عامة عن السوق
من تقریر دراسة السوق الذي أعده مركز عالم االستشارات في  ةمأخوذملخص الواردة في ھذا الإن الجزء األكبر من المعلومات المتعلقة بالصناعة والسوق 

تقییم وتقدیر القیمة السوقیة، ودراسات الجدوى االقتصادیة، ودراسات بالعمل في دراسات  اسمھ ي ارتبطذوال ،)ھـ١٤٣١شوال (م ٢٠١٠شھر سبتمبر 
   .مركزه الرئیسي في مدینة الریاض عویقم ١٩٩٠تأسس المركز في عام  .ة العمل الداخلیةواعداد انظم ،وقواعد البیانات ،السوقوابحاث 

  
مقارنة % ١٦,٦ًا نسبتھ ارتفاعمحققًا  ملیون ریال باألسعار الجاریة ١,٦٢٩.٩ م وفقًا للبیانات األولیة٢٠١٠بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للعام 

مقارنة مع  %٣,٨ًا نسبتھ ارتفاعملیون ریال محققًا  ٨٦٨,٩م ٢٠١٠عام لأما باألسعار الثابتة فقد بلغت قیمة الناتج المحلي اإلجمالي  .م٢٠٠٩سابق لعام البا
   ١.م٢٠٠٩سابق العام ال

  
العالمي والمحلي على النفط بنیت تقدیرات خطة التنمیة التاسعة، فیما یختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على فرضیات متحفظة بشأن تطور الطلب و

في المتوسط سنویًا، كما % ١,٢الخام والغاز الطبیعي خالل السنوات الخمس القادمة، وبناءً على تلك الفرضیات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغاز بنحو 
  ٢.ل الخطة الثامنةخال% ٢٤,٤وذلك موازنة بنحو % ٧,٩تتوقع الخطة نمو االستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 

  
في المقابل . ثماراتإن ارتفاع أسعار النفط إلى مستویات قیاسیھ لعبت دورًا ھامًا في زیادة إیرادات المملكة وبالتالي اإلنفاق على المشاریع وزیادة االست

 ٤٠ا بدأت أسعار النفط باالنخفاض إلى مستوى وعندم .ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبیرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائیة للعائدات
 ریال سعودي ٣٢٦,٩٦ عندما كان سعر النفط .دوالر للبرمیل تقریبًا أصبح ھناك تخوف من مدى تأثیر ذلك في انخفاض العائدات وبالتالي اإلنفاق الحكومي

 ١٣١.٢٢( ریال سعودي ٤٩٢,٠٨ ارتفع سعر برمیل النفط إلىریال للطن، وعندما  ٢,٤٨٢للبرمیل كان سعر الحدید على سبیل المثال  )دوالر ٨٧.١٩(
وھذا ینطبق على أسعار المواد األخرى بالرغم  .تقریبًا% ١٠٣ریال للطن أي بنسبة  ٥,٠٤٦تقریبًا ارتفع سعر الحدید إلى % ٥٠للبرمیل أي بنسبة  )دوالر

   ٣.الحدید، نتیجة لوجود ضوابط حكومیة على أسعارھامن أن التغیرات في أسعارھا كانت أقل حدة من التغیرات في أسعار 
  

عجلة النمو، وخلق  یمثل قطاع البناء والتشیید محورًا ھامًا من محاور التنمیة التي تعیشھا المملكة في المرحلة الراھنة، لما تقوم بھ من دور ھام في رفع
وھو ما یعني أن قطاع البناء والتشیید یعتبر  .ات واألنشطة األخرى المرتبطة بھالمزید من فرص العمل، وتحریك النشاط االقتصادي في العدید من الصناع

 ٤,٩حقق قطاع البناء والتشیید خالل السنوات األربع األولى في خطة التنمیة الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدرة  .من قواطر النمو في االقتصاد الوطني
بلیون  ٤٧,٥وذلك نتیجة لزیادة القیمة المضافة التي حققھا القطاع من نحو % ٦,٩م نحو ٢٠٠٨مالي عام وبلغت مساھمت القطاع في الناتج المحلي اإلج% 

  ٤ .م٢٠٠٨بلیون ریال في عام  ١٥٤,٤بلیون ریال خالل المدة نفسھا، وقد بلغت األصول اإلجمالیة لقطاع البناء والتشیید نحو  ٥٨,٨ریال إلى نحو 
  

قد شھدت الصناعة القلیلة التي تلت ذلك،  وفي خالل العقود طن في العام ٩٠,٠٠٠م، بطاقة إنتاجیة بلغت ١٩٥٥ذ عام بالمملكة من األسمنتبدأت صناعة 
منطقة الخلیج و المملكة في ًامصنع ٣٠في الوقت الحالي ھنالك أكثر من . العربي منطقة الخلیجو المملكة ھائل حیث تم تشغیل عشرات الشركات في ًاتطور

ومعظم ھذه المصانع یوجد بھا أفران تكفي لتغطیة احتیاجاتھا من الكلنكر والذي ینتج عنھ  ،ملیون طن في العام فقط بالمملكة ٥٠تتجاوز  بسعة طحن
   ٥.األسمنت

بلغ عدد  .النصف تعتبر المملكة العربیة السعودیة أكبر منتج ومستھلك لألسمنت في منطقة الخلیج حیث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستھلك حوالي
بلغ حجم إنتاج شركات األسمنت في المملكة . في عدد من مناطق المملكة همنتشرعشر شركة  ثالثةم ٢٠١٠شركات األسمنت المنتجة في المملكة خالل عام 

ملیون طن، وھذه الزیادة في حجم اإلنتاج تعود إلى  ٣٧,٨م الذي بلغ ٢٠٠٩عن إنتاجھا في % ١٣ملیون طن بزیادة  ٤٢,٩م ٢٠١٠من األسمنت عام 
 ٤٨وصل إجمالي طاقتھا اإلنتاجیة التصمیمیة السنویة إلى حوالي ، حیث التوسعات التي أجراھا عدد من مصانع شركات األسمنت في طاقتھا اإلنتاجیة

قة اإلنتاجیة لبعض الشركات القائمة، لیصبح إجمالي الطاقة االنتاجیة ویتوقع دخول بعض الشركات الجدیدة في اإلنتاج باإلضافة إلى زیادة الطا. ملیون طن
م ٢٠٠٦كیس في عام /ریال ١٢,٦٩من األسمنت إرتفع متوسط سعر كیس و ٦.ملیون طن ٥٢م بحدود ٢٠١٥التصمیمیة لشركات األسمنت في نھایة عام 

  ٧.م٢٠١٠خالل عام ریال  ١٣,٤٠إلى حوالي 
  
  
  

                                                
 العامة، وزارة االقتصاد والتخطیط، التقریر السنوي لمؤسسة النقد العربي السعوديمصلحة اإلحصاء : المصدر ١
 والتخطیط اإلقتصاد وزارة: المصدر٢
 أوبك لمنظمة االلكتروني الموقع ،مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر٣

 والتخطیط اإلقتصاد وزارة: المصدر٤
٥

 مركز عالم اإلستشارات: المصدر
 الیمامة اسمنت لشركة اإللكتروني الموقع٦
 وزارة اإلقتصاد والتخطیط: المصدر٧
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 ملخص القوائم المالیة
  

درجة والم بھا المتعلقة واإلیضاحات. م٢٠١٠دیسمبر  ٣١للفترة المنتھیة في  المراجعة المالیة القوائم مع أدناه المدرجة الملخصة المالیة القوائم قراءة یجب
  .ھذه اإلصدار نشرة في
  

ت الریاالآالف باألرقام  
 السعودي

 م٢٠١٠ 

 م٢٠١٠دیسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في 
 ٣٨٥,٧٠٣ المتداولة الموجودات

 ١١١,٣٥٣ الموجودات غیر المتداولة
 ٤٩٧,٠٥٦ مجموع الموجودات
 ١٨,١٠٥ المطلوبات المتداولة

 ٥٠ المطلوبات غیر المتداولة
 ١٨,١٥٥ مجموع المطلوبات

 ٤٨٩,٥٠٠ رأس المال
  )١٠,٦٠٠(  خسائر متراكمة

 ٤٧٨,٩٠٠ حقوق المساھمین

 م٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠قائمة الدخل للفترة من 
 ٢٦٤ إیرادات ما قبل التشغیل 

 )٩٤٥( مصاریف ما قبل التشغیل
 )١,٠٥٤( مصاریف ما قبل التأسیس

 )٨,٨٦٥( الزكاة
 )١٠,٦٠٠( صافي خسارة الفترة

 م٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠قائمة التدفقات النقدیة للفترة من 
 )٢,٢٩٤( أنشطة ما قبل التشغیلتدفقات نقدیة من 

 )١١١,٣٥٥( تدفقات نقدیة من األنشطة االستثماریة

 ٤٩٨,٥٠٠ تدفقات نقدیة من األنشطة التمویلیة

 ٣٨٤,٨٥١ النقد في نھایة الفترة
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 جدول المحتویات

  
  
  ١  .................................................................................................  والمصطلحات التعریفات  ١
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 التعریفات والمصطلحات ١
  
  

 التعریف المصطلح
 .إدراج األسھم في القائمة الرسمیة لھیئة السوق المالیة دراجاإل

 .حائلسمنت أشركة  الشركة

 .مجلس إدارة الشركة المجلس أو مجلس اإلدارة 

 .عضو مجلس إدارة الشركة عضو المجلس / العضو

 ".ملخص النظام األساسي"النظام األساسي للشركة الوارد ملخص لھ في قسم  النظام األساسي 

ربیع االول  ٢٢تاریخ ) ٦/م(الملكي رقم الصادر بموجب المرسوم في المملكة العربیة السعودیة نظام الشركات  نظام الشركات
 .ھـ وما طرأ علیھ من تعدیالت١٣٨٥

اریخ   حوكمة الشركات ـ ھ ٢١/١٠/١٤٢٧نظام حوكمة الشركات في المملكة العربیة السعودیة الصادر عن ھیئة السوق المالیة بت
الموافق (ھـ ٣٠/٣/١٤٣١وتاریخ  ٢٠١٠-١٠-١والمعدلة بقرار مجلس الھیئة رقم ، )م١٢/١١/٢٠٠٦الموافق (

 .)م١٦/٣/٢٠١٠

 .ھیئة السوق المالیة الھیئة 

 .النظام اآللي للتعامل بالسوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة السوق المالي أو تداول

 .إدارة الشركة اإلدارة 

 .للشروط الواردة في ھذه النشرة سھم من أسھم الشركة وفقًا ٤٨,٩٥٠,٠٠٠الطرح األولي العام لعدد  الطرح/  إلكتتابا

ا ل   المطروحةسھم األ اب األسھم الجاري طرحھ الغ عددھا     إلكتت ام والب ل     ٤٨,٩٥٠,٠٠٠الع ال   من رأس % ٥٠سھم والتي تمث م
 .إتمام عملیة االكتتاب بعد الشركة

 .نشرة اإلصدار ھذه نشرة اإلصدار  أو النشرة

، البنك السعودي البنك السعودي البریطانيمجموعة سامبا المالیة، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني،  المستلمة  الجھات
والشرق األوسط  مجموعة الدخیل المالیة ،الفرنسي، بنك الریاض، البنك األھلي التجاري، فالكم للخدمات المالیة

 .لإلستثمار المالي

 .السعودیةالمملكة العربیة  السعودیة /  المملكة

 .المنتجات التي تصنعھا الشركة المنتجات 

 .ریاالت سعودیة ١٠سمیة السھم العادي من أسھم رأس مال الشركة والبالغة قیمتھ اإل السھم 

 .األسھمأو حاملو حامل  أو المساھمونالمساھم 

ة،      ین الطبیعیینالسعودی األفراد  المكتتبون/ستثمرون األفرادالم ون في األسھم المطروح ا في ذلك  ا   الذین یكتتب ة لمرأة السعودیة   بم أو  المطلق
 .تكتتب بأسماء أبنائھا لصالحھاأن حیث یحق لھا غیر سعودي  زوجمن  أوالد قصرالتي لھا  األرملة

 .المطروحة األسھم في إلكتتابا طلب نموذج إلكتتابا طلب نموذج

 .إلكتتابالمبرمة بین الشركة ومتعھد تغطیة ا إلكتتاباتفاقیة التعھد بتغطیة ا  إلكتتاباتفاقیة التعھد بتغطیة ا

تاریخ ب ٢٠٠٤-١١-٣والمعتمدة بقرارھا رقم  مجلس ھیئة السوق المالیةقواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن  قواعد التسجیل واإلدراج 
بتاریخ  ٢٠٠٦-١٢٨-٢المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم ) م٤/١٠/٢٠٠٤الموافق (ھـ ٢٠/٨/١٤٢٥
 .)م٢٢/١/٢٠٠٦الموافق (ھـ ٢٢/١٢/١٤٢٦

سبعة أیام شاملة ) ٧(ستمر لمدة تو) م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٢/١٠/١٤٣٢الثالثاء  من تبدأ التي الفترة  إلكتتابفترة ا
 .)م٢٦/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢ آخر یوم إلغالق االكتتاب لینتھي بنھایة یوم االثنین



     

٢ 

 .ملیون ریال سعودي ٤٧٤,٤البالغة  إلكتتابا مصاریف خصم بعد إلكتتابا متحصالت صافي الطرح تالمتحص صافي

من تاریخ إدراج سنتین مالیتین مدتھا فترة لیخضع المساھمون المؤسسون لقید عدم جواز التصرف في أسھمھم  فترة الحظر
  . أو عند بدایة عملیة انتاج المصنع، أیھما یاتي الحقًا ،أسھم الشركة

بعد انتھاء فترة الحظر یجوز للمساھمین المؤسسین الخاضعین للحظر التصرف في أسھمھم بشرط الحصول 
 .مسبقًا على موافقة الھیئة على ذلك

 .الریال السعودي، العملة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة ریال

 .الرسمیة للوالیات المتحدة األمریكیةالعملة  دوالر

 .العملة الرسمیة لمنطقة االتحاد األوروبي یورو

 .ت سعودیة للسھمریاال ١٠ القیمة اإلسمیة

 .ت سعودیة للسھمریاال ١٠  إلكتتابسعر ا

 .المستلمة أبوابھا للعمل الجھاتتفتح فیھ ) عدا الخمیس والجمعة والعطل الرسمیة(أي یوم  یوم العمل 

 .كابیتالي بي آجي  المستشار المالي

 .كابیتالي بي آجي   إلكتتابمدیر ا

 .والعربي الوطني لالستثماركابیتال ي بي آجي   إلكتتابتغطیة ا امتعھد

 .النظام اآللي لتداول أسھم الشركات السعودیة المدرجة في السوق تداول 

 .واألوالدأ أوالزوجة الزوج األقارب

ھ  سھم كل ویمنح تفضیلیة، تصویت حقوق أي مساھم ألي ولیس األسھم من فقط واحدة فئة للشركة التصویت حقوق  صوتاً  حامل
 .فیھا والتصویت العامة الجمعیة حضور في الحق فأكثر سھمًا عشرین یملك مساھم ولكل واحدًا

 .السعودیةأم القرى، الجریدة الرسمیة لحكومة المملكة العربیة جریدة  الجریدة الرسمیة

 .قائمة باألوراق المالیة تعدھا الھیئة بمقتضى قواعد التسجیل واإلدراج القائمة الرسمیة

 .متر مربع أو كیلومتر مربع ٢كیلومترأو  ٢م

 .متر مكعب  ٣م

 .كیلوغرام ١,٠٠٠وحدة قیاس لألوزان تمثل  طن

 .كیلوغرام من األسمنت ٥٠ویحتوي على ھو عبارة عن كیس مصنوع من عدة طبقات من الورق  كیس أسمنت/ كیس 

ل القواعد واألسقف              أسمنت بورتالندي اء العامة مث ادة ألغراض البن تخدم ع واع األسمنت ویس ائي من أن ھو عبارة عن منتج نھ
 .والجدران

اعالت   عبارة عن منتج نھائي من أنواع األسمنت ویستخدم في اإلنشاءات الخرسانیة المعرضة   أسمنت مقاوم للكبریتات أثیرات والتف للت
 .الشدیدة وخاصًة الكبریتات، وفي الغالب حین تكون الخرسانة معرضة مباشرة للتربة وللمیاه األرضیة

 .عبارة عن صخور تحتوي على نسبة عالیة من كربونات الكالسیوم حجر جیري

 .عبارة عن حجر یحتوي على نسبة عالیة من أكاسید االلمنیوم والسلیكون الطفلة

یط من           وھ ھو عبارة عن منتج شبھ نھائي من األسمنت و الكلنكر ارة عن خل ة عب ى الرمادی ات سوداء ضاربة ال حبیب
 .تنما قبل النھائیة إلنتاج األسم ةالمرحلیعتبر  ووھ ،المواد الخام التي تم حرقھا باالفران

ة مخصصة     طاحونة اد مختلف ادة الكلنكر مع       عبارة عن اسطوانة معدنیة أفقیة أو عمودیة بأبع ام أو م لطحن المواد الخ
 .الجبس

تج   صومعة عبارة عن خزان مغطى مصنوع من الخرسانة بأحجام مختلفة ویحتوي على معدات تساعد على خروج المن
 .ونقلھ إلى المرحلة القادمة ویستخدم عادة في تخزین المواد الخام أو منتج األسمنت النھائي
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CDI  التعاقد معھا لبناء مصنع الشركةالشركة الصینیة التي تم  
(Chengdu Design and Research Institute of Building Materials Industry Co., Ltd) 

  محطة الطاقة الكھربائیة التي تم التعاقد معھا لبناءشركة وارتسیال لمقاوالت الطاقة المحدودة  وارتسیال

GCC السوق دراسة شارمست( مركز عالم االستشارات.( 
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 عوامل المخاطرة ٢
  

دراسة كافة المعلومات التي تحتویھا ھذه النشرة بعنایة بما فیھا عوامل المخاطرة  إلكتتابل ةالمطروح في األسھم على كل من یرغب في االستثمار یتعین
قد ال تشمل جمیع المخاطر التي یمكن أن تواجھھا إلكتتاب، علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه ل ةاألسھم المطروح شراء اتخاذ قرار المبینة أدناه قبل

 .الشركة، بل أنھ من الممكن وجود عوامل إضافیة لیست معلومة للشركة في الوقت الحالي ومن شأنھا التأثیر على عملیاتھا

ورة جوھریة إذا ما حدثت أو تحققت أي من إن نشاط الشركة، ونشرة اإلصدار، والظروف المالیة، ونتائج العملیات، والتدفقات النقدیة قد تتأثر سلبیًا بص
لیست بأنھا حالیًا  یصنفھاحالیًا أنھا جوھریة، أو أي مخاطر أخرى لم یحددھا مجلس اإلدارة أو ") اإلدارة("المخاطر التالیة التي ترى إدارة الشركة 

  .جوھریة، لكنھا حدثت بالفعل وأصبحت جوھریة

في الوقت الحاضر بأنھا مھمة، أو حدوث أیة مخاطر أخرى لم یتسنى ") اإلدارة("التي تعتقد إدارة الشركة  وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة
ثمر المحتمل لإلدارة أن تحددھا أو التي یعتبرونھا في الوقت الحاضر غیر جوھریة، فإن ذلك قد یؤدي إلى انخفاض سعر األسھم في السوق وقد یخسر المست

 .ره في أسھم الشركةكامل أو جزًء من استثما

  المتعلقة بالشركة وعملیاتھا ةعوامل المخاطر ١-٢
  معوقات إنتاجیة ١-١-٢

 )المنطقة الشمالیة من المملكة العربیة السعودیة(في منطقة حائل  متر مربع ٦٠٠,٠٠٠على أرض مساحتھا  ضخمستقوم الشركة بتشغیل مصنع أسمنت 
معرض لمخاطر تشغیلیة كبیرة تكون تشغیل مصنع بھذا الحجم  إن .اء ومنتجاتھا ومشتقاتھاالبنومواد  إلنتاج وتوزیع جمیع أنواع االسمنت ومشتقاتھ

وقد تعاني . مصاحبة عادة للشركات الصناعیة بما في ذلك الحوادث الصناعیة، األحوال المناخیة غیر االعتیادیة أو غیر المتوقعة، ومخاطر أخرى بیئیة
ة قاھرة أخرى مثل الكوارث الطبیعیة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج أو تأخر تسلیم طلبیات أو معدات أو الشركة وعملیاتھا كذلك من أي أحداث قو

  .تعطل وعدم استالم قطع غیار لمعدات اإلنتاج وتولید الطاقة والمیاه وأجھزة الحاسب اآللي

وموظفیھا، أو تؤدي إلى انقطاع العملیات اإلنتاجیة وتخل بقدرة الشركة  لعمالئھاوقد تسبب تلك المخاطر واألحداث أضرارًا كبیرة بمرافق الشركة أو أذى 
أو تؤدي إلى تكبد الشركة خسائر وتبعات كبیرة، والتي من شأن أي منھا أن یؤدي إلى إلحاق آثار سلبیة ھامة بنشاط الشركة وآفاقھا /على تورید منتجاتھا، و

  .و سعر أسھمھاأ/المستقبلیة ونتائج عملیاتھا وأوضاعھا المالیة و

ب كما یخضع انجاز المشروع في أوقاتھ المحددة إلى بعض العوامل الخارجیة الخارجة عن سیطرة الشركة، ویشمل ذلك جملة من الموافقات المطلو
من الباطن في تلبیة التزاماتھم  مفتاح أو المقاولینالتسلیم  مشاریعالمقاولي الحصول علیھا من الجھات التنظیمیة، والتغییر في التشریعات الحكومیة، وإخفاق 

  .العقدیة، وعدم توفر األیدي العاملة

أن  وعلى الرغم من أن الشركة تأخذ بعین االعتبار ھذه المخاطر وتعمل على وضع خطط عمل في حال حدوثھا، إال أنھ ال یوجد تأكید أو ضمان على
  .حدوث أي من تلك المخاطرل أو اإلعاقة أو تتأثر مادیًا عند یأعمال الشركة لن تتعرض للتعط

 رضحقوق األمتیاز على األ ٢-١-٢
تنوي وزارة البترول والثروة المعدنیة ھـ، ١٤٢٩صفر  ١٣الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة بتاریخ وزارة البترول والثروة المعدنیة بناًء على خطاب 

 المصنع، تشیید على العمل باشرت قد الشركة أن من الرغم وعلى. عاما ٣٠ لمدة) والمحجر المصنع تشملالتي ( األرض على االمتیاز حقوق الشركةمنح 
سمنت المستخدم في بناء مصنع األ تنتج وفتم تركیب محطة الخرسانة التي س  حیث ،كمال عملیات الحفر الخاصة بالمصنعإیجري حالیًا العمل على و

 على تحصل لم تاریخھ حتى زالت ال الشركة أن إال ،للمشروعالشركة في موقع المشروع وبدأ المقاول في تجھیز الموقع والمكاتب المؤمنة للعمالة المنفذة 
  .م٢٠١١من عام  أكتوبروتتوقع الشركة الحصول على رخصة حق االمتیاز خالل شھر  .األرض لھذه العائدة االمتیاز حقوق

 أیة ھناك كانت ما إذا أو الحقوق، ھذه على االستحواذ في تأخیر أي حصل أو المذكورة، االمتیاز حقوق على الحصول من الشركة تمكن عدم حال فيو
 بناء وإنجاز األرض استخدام على الشركة قدرة من یحد قد ذلك فإن بھا، مرتبطة أخرى مصالح أي أو األرض على احتجاز حق أو رھون أو مالیة أعباء

  .الشركة عملیات على كبیر سلبي تأثیر لھ یكون قد مما المصنع،

 التعدین حقوق ٣-١-٢
 سلبًا ینعكس مما بذلك قد تتأثر المصنع تشغیل على الشركة قدرة فإن الحقوق، ھذه على قیود فرض أو للشركة الممنوحة التعدین حقوق إلغاء حال في

 .العملیات ونتائج المالي الوضع على وبدرجة كبیرة

  عدم وجود تاریخ مالي وتشغیلي سابق ٤-١-٢
وتتوقع الشركة أن  .من البیانات المالیة أو الخبرة التشغیلة ولم تحقق أیة إیرادات مالیة قبل ھذا الطرحبما ان الشركة حدیثة التأسیس، فھي ال تملك أي سجل 

إن مسیرة الشركة، شأنھا شأن أي شركة أخرى في مراحل التأسیس األولى، تكتنفھا مخاطر تجاریة . م٢٠١٣تبدأ عملیاتھا التشغیلیة في الربع االول من عام 
یة في المملكة العربیة السعودیة ولدیھ قاعدة ومالیة كبرى وقد تتكبد خسائر فادحة ومن المحتمل أن تتفاقم ھذه المخاطر بوجود منافس آخر یملك خبرة تشغیل

  .عمالء واسعة وعالقات وثیقة مع الباعة والموزعین كما إنھ قد قام بتطویر البنیة التحتیة لخدماتھ
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  عدم وجود قاعدة عمالء للشركة ٥-١-٢
الموزعین والموردین وشركات النقل والدوائر  لكي یتسنى للشركة المنافسة بنجاح في سوق المملكة، یتعین علیھا أن تقیم عالقات جیدة مع العمالء،

ة الالزمة الحكومیة والقطاع الخاص وغیرھا من الجھات الخارجیة، كذلك إنشاء اإلجراءات التشغیلیة الفعالة وغیرھا من اإلجراءات والخطوات الداخلی
الالزمة وفقًا لشروط عادلة أو إخفاقھا في تطویر خطة عملھا في الوقت إن إخفاق الشركة في إقامة العالقات . سلیم والمخطط لھاللمزاولة أنشطتھا بالشكل 

  .المناسب وبكفاءة عالیة، قد یؤثر سلبًا على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا

والمصاریف والعقبات التي قد  كما أنھ ولكي یتسنى للمستثمرین المحتملین تقییم اآلفاق المستقبلیة للشركة، فإن علیھم أن یأخذوا في اعتبارھم المخاطر
إضافة لذلك، فإن المعلومات المالیة الواردة في نشرة اإلصدار ھذه قد ال تحمل . تواجھھا الشركة في تنفیذ إستراتیجیتھا ومزاولة أعمالھا الحالیة والمخططة

  .دالالت كافیة حول الموقف المالي المستقبلي للشركة ونتائج عملیاتھا

  المنتجات یعببالمخاطر المتعلقة  ٦-١-٢
إن عدم قدرة الشركة في . یتوقف األداء المستقبلي للشركة على قدرتھا في الحصول على حصة في السوق وزیادتھا من خالل التوسع في توزیع منتجاتھا

  .عملیات الشركةالحصول على الحصة المراد الحصول علیھا في السوق أو انخفاض الطلب على منتجاتھا من شأنھ أن یؤثر سلبا على نتائج 

  المخاطر المرتبطة بعیوب المنتج ٧-١-٢
اإلنتاج وسوف تتحقق الشركة كذلك من مطابقة منتجاتھا للمعاییر المعتمدة في األسواق  اتالشركة عبر جمیع مراحل عملی تنتجھاسیتم مراقبة المنتجات التي 

ومع ذلك، وبالرغم من ھذه الضوابط، فإن الشركة ال یمكنھا أن تستبعد احتمال أن األعطال أو الحوادث قد تؤدي إلى عیوب في جودة . التي ستباع فیھا
  .المنتج

یر سلبي كبیر في سمعة الشركة وأنشطتھا ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وآفاقھا المستقبلیة أو قدرتھا على تحقیق لمثل ھذه العیوب تأثأن یكون ویمكن 
  .أھدافھا

  تكالیف األعمال الھندسیة، المشتریات واألعمال اإلنشائیة ٨-١-٢
ثمة تأكید بأن أداء المقاولین سیتوافق مع العقود غیر انھ لیس . ذات خبرة في إنشاء مصانع األسمنت على شركة ھندسیةسیة مشاریع قامت الشركة بتر

ناجمة عن  المتعلقة بھا، أو أن المشروع لن یخضع لمشاكل غیر متوقعة وزیادات في التكلفة وتأخیرات، سواء كانت تلك المشاكل والتكالیف والتأخیرات
وفي حالة ظھور تلك المشاكل أو التكالیف أو التأخیرات، فقد . ھا الشركةمقاولي مشاریع تسلیم مفتاح، أو عن أطراف خارجیة، أو بسبب التغییرات التي تطلب

  .یكون لھا أثرًا سلبیًا ھامًا في نشاط الشركة ونتائج عملیاتھا وأوضاعھا المالیة

  إمداد الطاقة وأسعار المواد الخام ٩-١-٢
أو تغیر كبیر في أسعار  إرتفاع، فإن أي  وبناًء علیھ. الیف اإلنتاجسمنت، كمیات كبیرة من الطاقة، والتي تمثل جزءًا كبیرًا من تكنشاط تصنیع األ یستھلك

  .عمل الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وآفاقھا المستقبلیة أو قدرتھا على تحقیق أھدافھا علىالوقود والكھرباء قد یكون لھا تأثیر سلبي كبیر 

سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومیة برفع رسوم استخراج المواد الخام أو بسبب (أسعار المواد الخام المطلوبة ألعمال الشركة من وقت آلخر  ترتفعوقد 
أو عار إرتفاع األسكامل تكالیف  عمالئھاوفي حالة حصول ذلك، فقد ال تكون الشركة قادرة على تحمیل ). ارتفاع أسعار موردي المواد الخام أو الوقود

  .تعویض ارتفاع تكالیف المواد الخام بالكامل من خالل تحسینات اإلنتاج

أو مشاكل  في حالة حدوث انقطاعات أو تأخیرات في تورید المواد الخام أو الوقود، أو تعرض الموردین الذین تعاقدت معھم الشركة إلى نقص في المواد
لمواد الخام أو الوقود بالكمیات المناسبة أو عدم التورید مطلقًا، فإنھ ربما یكون على الشركة إیجاد تشغیلیة، أو عدم قدرة أو رغبة الموردین في تورید ا

وفي تلك الحاالت، فإنھ لیس ھناك تأكید بأن الشركة ستكون قادرة على إیجاد موردین بدالء مناسبین قادرین على أو راغبین في تورید . موردین آخرین
  .وأي تأخیر في إیجاد موردین بدالء مناسبین قد یؤدي إلى توقف عملیات الشركة. كمیات المطلوبة أو بأسعار مقبولة لدى الشركةالمواد الخام أو الوقود بال

ا ط الشركة وآفاقھإن الزیادة في تكالیف اإلنتاج، بما في ذلك وعلى وجھ التحدید، تكالیف المواد الخام أو الوقود، قد یؤثر سلبًا وبصورة جوھریة على نشا
  .المستقبلیة ونتائج عملیاتھا

  المنافسة ١٠-١-٢
على نفس  تتنافس عدة شركاتحیث فقط، داخل المملكة  )شركة ١٣حیث بلغ عدد شركات االسمنت العاملة (تعمل الشركة في قطاع یتسم بالمنافسة الشدیدة 

  .خلق عالقة وطیدة وممیزة مع عمالئھالى مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثیث على عالشركة  یحملمما .ءقاعدة العمال

كي یتسنى ورغم أن العوائق الموضوعة على دخول السوق تعتبر عالیة نسبیًا، إال أن المنافسة الكثیفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسیة على درجة عالیة 
سمنت العاملة حالیًا في السوق قد أقامت إن شركات األإضافة لما تقدم، ف. ةاالستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد یؤثر في األداء المالي للشرك

  .عالقات قویة في السوق مع العمالء، أما الشركة فستحتاج لبعض الوقت الختراق األسواق ومنافسة تلك الشركات على قدم وساق

 تصدیر على القیود فرض فمع الحالیین في الوقت الحاضر المنافسین مواجھة في بفعالیة المنافسة على قادرة ستكون الشركة أن على واضح تأكید یوجد ال
ادة  حال  في اإلشباع مرحلة إلى یصل قد السوق فإن الممنوحة، الجدیدة الرخص عن الناتجة اإلسمنت من اإلضافیة واإلمدادات اإلسمنت ى  العرض  زی  عل

  .مما یؤثر سلبًا على إنتاجیة وسعر بیع األسمنت اإلسمنت من الطلب
  

وھذه الضغوط التنافسیة قد تؤثر . إلى ضغوط تنافسیة أكثر مما ھو موجود حالیًا في السوققد یؤدي ذلك د فائض في سوق األسمنت، ووجفي حال أخیرًا، 
  .ھمھاأو أسعار أس/كمجموعة أو كوحدات منفصلة بصورة سلبیة جوھریة في نشاطات الشركة، وآفاقھا المستقبلیة، وأوضاعھا المالیة، ونتائج عملیاتھا و
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 التوزیع شبكات ١١-١-٢
مبیعات الشركة،  على یؤثر أن یمكن للبیع المحددة منتجاتھا، وعدم التزام موزعي الشركة بالمعاییر لبیع بھا خاصة توزیع شبكة على تعتمد یحق للشركة أن

إلى انسحاب ھؤالء الموزعین من توزیع  ھذا عدا عن أن الشركات المنافسة قد تقدم لموزعي الشركة عروضًا أفضل مما تقدمھ لھم الشركة، مما یؤدي
  .منتجات الشركة وترویج منتجات الشركات المنافسة

  السعودة ١٢-١-٢
تفاظ بعدد محدد یعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة توجھ حكومي یطلب من الشركات العاملة في المملكة العربیة السعودیة، ومن بینھا الشركة، توظیف واالح

ویتعین علیھا في ھذه الحالة ، )م١٠/٨/٢٠٠٢الموافق (ھـ ١/٥/١٤٢٣وفقًا لتعمیم وزارة العمل الصادر بتاریخ  .طاقم عمالتھا من المواطنین السعودیین ضمن
  .وقد تقرر وزارة العمل فرض سیاسات سعودة أكثر شدة في المستقبل. الحصول على شھادة بذلك من وزارة العمل

  
 للسعودة  خطة  للشركة  وتكونعلى األقل في الشركة  %٣٠السعودة  نسبة تكون أنعلى شھادة السعودة وللحصول  الصناعیة الشركاتوزارة العمل  تلزم

ذا   منھم، المزید واستقدام إلیھا، السعودیین غیر العاملین كفاالت نقلللشركة ب یسمح ذلك مقابل وفي النسبة، تلك برفعتتعھد بموجبھا كتابیًا  وم ھ  وزارة وتق
 الالزمة للعمالة تأشیرات إصدار إیقاف كاحتمالیة بھا، االلتزام عدم وعقوبة المطلوبة السعودة بنسبة صتیخ فیما صرامة أكثر سیاسات بفرضحالیًا  العمل

ع  أو الشركة لدى العاملین كفاالت لنقل الالزمة الموافقات إصدار عن االمتناع أو للشركة تراك  من ة  المناقصات  في  الشركة  اش ى  الحصول  أو الحكومی  عل
  .سلبي بشكل المالي ومركزھا المالیة ونتائجھا الشركة على أعمال یؤثر مما .حكومیة قروض

  
ركة توفیر تنوي الشركة، متى ما كان ذلك ممكنًا، توظیف كوادر سعودیین للعمل في كافة اقسام الشركة وعلى كافة المستویات االداریة، كما تنوي الش

  .لتطویر مھاراتھم الفنیة من خالل دورات تدریبیة تأھلھم لتقلد وظائف علیا في الشركة اإلمكانیات الالزمة لموظفیھا السعودیین
  

المعنیة، وبالتالي قد وعلى الرغم من ذلك فإنھ ال توجد ضمانات بأن الشركة ستستطیع الوفاء بمتطلبات السعودة الحالیة أو المستقبلیة التي قد تطلبھا الجھات 
جھات الحكومیة وتشمل العقوبات عدم تطبیق متطلبات السعودة تعلیق طلبات تأشیرات الموظفین أو تخفیض األعداد یفرض على الشركة عقوبات من ال

حصول على المطلوبة من الشركة ووقف نقل الكفالة للعمالة الغیر سعودیة او استبعاد الشركة من المشاركة في المناقصات الحكومیة أو حرمانھا من ال
  .قروض حكومیة

  

  االعتماد على موظفین رئیسیین ١٣-١-٢
یعتمد على الشركة في المراحل األولیة من نشأتھا، فإن الموظفین الرئیسیین یلعبون دورًا مھمًا في نجاح أعمال الشركة وتطلعاتھا المستقبلیة حیث كون 

. ن للشركةھؤالء الموظفین في تحدید سیاسات واجراءات العمل في الشركة كما یعتمد الى حد كبیر على قدرتھم في توظیف الكادر االداري والموظفی
  .موظفیھا الرئیسیین على المدى القریب والمتوسط انفي حالة فقد ة سلبیًاشركوعلیھ، فقد تتأثر ال

  
موظفین بالرغم من أن الشركة على قناعة تامة بقدرتھا على استقطاب الموظفین المؤھلین اصحاب الكفاءات العالیة واالحتفاض بھم وإیجاد بدائل لل

الشركة، فإنھ ال یمكن إعطاء أي تأكید بأن الشركة سوف تجد بدالء مؤھلین لھؤالء الموظفین في الوقت المحدد أو أن تجتذب  الرئیسیین الذین یغادرون
  .وتحتفظ بموظفین مؤھلین عندما تنشأ الحاجة إلیھم

  
رة المطلوبة نظرًا لندرة األفراد المؤھلین، ومن أجل باإلضافة إلى ذلك، فإن المنافسة عالیة في السوق على استقطاب الموظفین المؤھلین الذین یتمتعون بالخب
  .المحافظة على العناصر المتمرسة والمؤھلة فقد تضطر الشركة إلى تقدیم رواتب أعلى وممیزات أضافیة

  

  توفر التمویل اإلضافي مستقبًال ١٤-١-٢
و تتوفر ولكن بشروط غیر مواتیة، ولكي تتطور الشركة كما ھو لمزید من األموال والتي قد ال تتوفر أتلك المخاطر في احتمال االحتیاج المستقبلي تتمثل 

كما تعتمد احتیاجات الشركة التمویلیة على . مخطط لھا وتبقى في وضع منافس فسوف یتعین علیھا توسیع قاعدة عملیاتھا وتحتاج بالتالي لتمویالت كبیرة
وھنا ال یمكن إعطاء أي تأكید بأن الشركة ستتمكن من الحصول على التمویل الالزم في على وضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتدفقاتھا النقدیة، ورأس المال 

 . إن دعت حاجة الشركة لذلك أو بشروط مقبولة/ الوقت المناسب و
  

  التأمین ضد المخاطر ١٥-١-٢
على استثناءات ومحددات تشتریھا الشركة سوتشتمل وثائق التأمین التي  .تتعرض لھاقد مخاطر التي التحتفظ الشركة بوثائق تأمین ترى أنھا كافیة لتغطیة س

لذا، فإن الخسائر التي قد تتعرض لھا الشركة نتیجة للمخاطر غیر المؤمن علیھا من شأنھا أن تعرض الشركة لتكالیف من الممكن أن تؤثر  .قیاسیة معینة
  .أحوالھا المالیة وسعر أسھمھانشاطھا وأعمالھا المستقبلیة ونتائج عملیاتھا و علىسلبیًا 

  

  التراخیص والتصاریح ١٦-١-٢
تنوي وزارة البترول والثروة المعدنیة ھـ، ١٤٢٩صفر  ١٣الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة بتاریخ وزارة البترول والثروة المعدنیة بناًء على خطاب 

وسیكون إصدار الرخصة بشكل نھائي مشروطًا بتأسیس . سمنت حائلمنح رخصة محجر مواد خام إلستغالل المواد الالزمة لصناعة األسمنت لشركة أ
لإلكتتاب العام ) كامل المشروع بما في ذلك مصنع األسمنت(من اسھمھا % ٥٠التزمت الشركة بطرح :" الشركة وتضمین نظامھا األساسي النص التالي

وعلیھ، قدمت الشركة لوكیل ". قد تنازل المؤسسون عن حق األولویة في اإلكتتاببالتكلفة الفعلیة وذلك حسب اإلجراءات التي تحددھا ھیئة السوق المالیة، و
صدار لإل الالزمة اتموافقال جمیعوقد حصلت الشركة مؤخرا على  ھذا. المتطلبات جمیع مستوفیًاالوزارة نسخة من عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي 
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طرح الشركة لـ  إكتمالانھ من المتوقع الحصول على الرخصة بعد  إالرخصة محجر مواد خام من الوزارة إلستغالل المواد الالزمة لصناعة األسمنت 
  .، حسب شرط الوزارةلإلكتتاب العام  رأسمالھامن % ٥٠

تم قد یتجدیدھا عند انتھاء مدتھا، أو  ال تقدر علىاعة األسمنت، أو أن الشركة قد ال تحصل على رخصة محجر مواد خام إلستغالل المواد الالزمة لصن إال
بالرخصة وبالتالي یؤدي  المتضمنةللشركة مما یؤدي الى توقف الشركة عن أعمالھا  مجدیةتم تعدیل الرخصة بشروط غیر قد یتعلیق أو إلغاء الرخصة، أو 

أو سعر /سلبي ھام على أعمال الشركة وآفاقھا المستقبلیة ونتائج أعمالھا ووضعھا المالي وذلك إلى حدوث انقطاعات في عملیاتھا وإنتاجھا ویكون لھ أثر 
  .أسھمھا

ل أو تجدید أو بالنسبة إلى التراخیص األخرى الممنوحة للشركة حالیًا، فلیس ھناك ضمان من الوزارة أو الجھة التنظیمیة ذات العالقة بموافقتھا على نق أما
سلبي ھام على أعمال الشركة وآفاقھا المستقبلیة ونتائج أعمالھا  بشكل یؤثر ذلكث وحد.  غیر مقبولة من الشركة شروط إضافة أو زیادةتعدیل رخصة أو 
 .أو سعر أسھمھا/ووضعھا المالي و

  عالمة التجاریةالتسجیل  ١٧-١-٢
عالمتھا التجاریة لدى الجھات المختصة من أجل قامت الشركة بتصمیم شعار یعكس طموحھا وسیاستھا المستقبلیة، وجاري العمل حالیًا على تسجیل 

بدأت  ولھذا فقد ھـ عالمة تجاریة مشابھة١٤٢٦شركة أسمنت القصیم قد سجلت في عام  إال أنھ تبین للشركة أن. حمایتھا من أي منافسة غیر مشروعة
الطرفین، إال أنھ حتى تاریخھ لم یتم التوصل إلى  يرضمن أجل الوصول إلى حل مناسب ی بین الشركة وشركة أسمنت القصیم في ھذا السیاق المناقشات

  .حل ولم یتم استكمال تسجیل العالمة التجاریة

حل مناسب مع شركة أسمنت إلى وفي حال لم تصل  عوائد، إال أنھا،الشركة ال تعتمد حالیًا على ھذه العالمة التجاریة لتحقیق أي  وعلى الرغم من أن
 .نظرًا لما سیكون لذلك من أھمیة مستقبلیة ومن أثر ھام على وضعھا المالي والتشغیلي عالمة تجاریة أخرىتسجیل تضطر إلى  قدالقصیم ف

 

  المخاطر المرتبطة بالسوق ٢-٢
 البیئة التنافسیة ١-٢-٢

غیرات في البیئة ستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالیة أو الجدیدة في السوق، فقد تتسبب أیة تا ھناك ضمان بشأنلیس 
كذلك قد   ،كةالتنافسیة في انخفاض أسعار منتجات الشركة وھوامش ربحھا وفقدانھا جزءا من حصتھا في السوق، األمر الذي قد یؤثر سلبًا على أرباح الشر

أسعار منتجاتھا، مما یؤدي إلى انخفاض یؤدي ارتفاع التنافس إلى زیادة اإلنفاق على األنشطة التسویقیة والترویجیة وقد تقوم الشركات المنافسة بخفض 
فاقات كبیرة، إال أنھ ال یوجد أي ضمان بأن السوق لن إنصعب نسبیا بسبب الحاجة إلى  األسمنتومع أن دخول صناعة .  أسعار منتجات الشركة في السوق

  . على قدرة الشركة على االحتفاظ بحصتھا في السوق في مستوى المنافسة، األمر الذي قد یؤثر سلبًا یشھد ارتفاعًا

 والطلب العرض عوامل ٢-٢-٢
والطلب والتي من ضمنھا اإلنتاج الزائد وتصرفات الشركات المنافسة والتي  العرض على تؤثر التي العوامل من بعدد المملكة في اإلسمنت صناعة تتأثر

  .بدورھا تؤثر على أسعار منتجات الشركة وھوامش ربحھا

  مة البیئةأنظ ٣-٢-٢
. وستخضع الشركة للغرامات في حالة إلحاقھا أي أضرار بالبیئة أو ارتكابھا لمخالفات بیئیة خطیرة. تخضع الشركة ألنظمة ولوائح حمایة البیئة في المملكة

اختیارھا المطلق، قرارًا بإیقاف أو ولمصلحة األرصاد وحمایة البیئة، وھي الھیئة الوحیدة المسئولة عن تطبیق وإدارة األنظمة البیئیة، أن تتخذ بمحض 
  .للبیئة تعلیق أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم، إذا أخفقت الشركة بااللتزام باألوامر التي تطلب تصحیح أو إیقاف العملیات التي تسبب أضرارًا

والجودة أثناء مراحل تصمیم وإنشاء وتشغیل مرافقھا،  وعلى الرغم من أن الشركة تبدي وستبدي عنایة خاصة بالمسائل المتعلقة بالبیئة والسالمة والصحة
ر األمن والسالمة ومع أن الشركة لدیھا خطط حالیة ومستقبلیة الستخدام أنظمة كافیة لحمایة البیئة من حیث معالجة النفایات، والحمایة من الحوادث، وتوفی

رات المحتملة في االشتراطات البیئیة، والتفسیرات المتغیرة لألنظمة واللوائح والصحة الصناعیة، إال أنھ لیس ھناك ضمان بذلك وخصوصًا في ظل التغیی
كة، أو من قبل المشرعین والمحاكم، واكتشاف ظروف بیئیة غیر معرفة في السابق، ومخاطر األوامر الحكومیة بفرض التزامات إضافیة على مواقع الشر

  .البیئةتبني معاییر بیئیة أقوى من قبل مصلحة األرصاد وحمایة 

مما قد یكون ومن ھذا المنطلق، فأي من ھذه التطورات قد یؤدي إلى تكالیف ومسئولیات بیئیة متزایدة على الشركة، وقد تتطلب مصاریف رأسمالیة كبیرة، 
  .لھ أثر سلبي جوھري في أحوال الشركة ونتائجھا

  الخطر االقتصادي ٤-٢-٢
  .اقتصاد المملكة علىفي المملكة العربیة السعودیة واألوضاع االقتصادیة العالمیة التي تؤثر بدورھا یعتمد أداء الشركة المستقبلي على األوضاع االقتصادیة 

 زاال یعتمدان على أسعار النفط والغاز في األسواق ال ینوعلى الرغم من نمو االقتصاد السعودي في قطاعات أخرى، فإن االقتصاد واإلنفاق الحكومی
  .أسعار النفط والغاز قد یبطئ أو یعیق إلى حد بعید من نشاط االقتصاد السعودي أو خطط اإلنفاق الحكوميالعالمیة، وبالتالي فإن تراجع 

ستوى عالوة على ذلك، فإن أي تغییر سلبي في واحد أو أكثر من عوامل االقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف األجنبي، وأسعار الفائدة، والتضخم، وم
  .التجارة الدولیة، قد یكون لھ أثر سلبي ھام في نشاط الشركة وأوضاعھا المالیة ونتائج عملیاتھاالرواتب، واالستثمار األجنبي، و
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وأي . اراتھمإضافة لذلك، ونظرًا ألن البیئة االقتصادیة والقانونیة ما زالت عرضة لتطورات مستمرة، فإن المستثمرین یواجھون الشكوك بشأن أمن استثم
األوضاع االقتصادیة أو القانونیة في المملكة، أو دول الجوار، أو الدول األخرى في المنطقة، قد یكون لھا أثر سلبي ھام تغییرات رئیسیة غیر متوقعة في 

  .أو سعر سھمھا/ا المالیة ونتائج أعمالھا وھفي نشاط الشركة واحتماالتھا المستقبلیة وأوضاع

  البیئة النظامیة  ٥-٢-٢
ومن المحتمل كذلك أن یكون ألیة  ،وقد تخضع البیئة التشریعیة في المملكة وخارجھا للتغییر .في المملكة المتبعةاألنظمة للوائح وتخضع أعمال الشركة 

 في عمالئھا أو معأو بیئیة تأثیر جوھري كبیر على عملیات الشركة بحیث تعیق تطور الشركة  وامل سیاسیة أو اقتصادیة أو فنیةتغیرات قانونیة تنجم عن ع
وقد تجد الشركة من الواجب أو من  .لمزید من المنافسة ضد الشركة في تلك البلدان نتجاتھا أو تؤدي إلى زیادة الفرصمبیعاتھا أو تحد من إمكانیة توزیع م

نتائج عملیاتھا وأوضاعھا المالیة أعمال الشركة وفي  ، مما قد یكون لھ أثر سلبيتلك األنظمة واللوائحللتغیرات في األفضل أن تعدل من عملیاتھا للعمل وفقًا 
  .وإیراداتھا وتدفقاتھا النقدیة

  المخاطر السیاسیة ٦-٢-٢
تثماراتھم في یتعین على المستثمرین المحتملین األخذ في االعتبار المخاطر الجغرافیة والسیاسیة في منطقة الشرق األوسط، والتي قد تؤثر سلبًا في اس

ل التي قد تسعى الشركة إلى تصدیر المحتملین أن یقّیموا بعنایة عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي في الدوإضافة لذلك، فإن على المستثمرین . الشركة
أي حاالت عدم استقرار السیاسي أو االقتصادي من شأنھا أن تضر أن حدوث سمنت، حیث رفع الحظر المفروض على صادرات األسمنت إلیھا في حال األ

  .الدول، مما قد یؤثر في نتائج عملیات الشركة وأرباحھا وتدفقاتھا النقدیة بخطط الشركة للتصدیر إلى تلك

  الحظر المفروض على تصدیر األسمنت ٧-٢-٢
سمنت السعودیین، وقد تم تعدیل ھذا الحظر خارج المملكة على جمیع منتجي األ سمنت إلىكومة المملكة حظرًا على تصدیر األم فرضت ح٢٠٠٨في یولیو 

وقد أثر . كلغ ٥٠ریاالت للكیس زنة  ١٠ببیع كیس األسمنت للسوق السعودي بسعر اح بالتصدیر شریطة التزام المنتج السعودي مؤخرًا بحیث یمكن السم
سمنت السعودیین الذي یصدرون إنتاجھم إلى أسواق الدول المجاورة، وعلى الرغم مبیعات منتجي األ سمنت فيیود المفروضة على تصدیر األالحظر والق

  .یؤثر سلبیًا في إمكانیة تصدیر الشركة لألسواق الخارجیةقد فاوضات لرفع الحظر، إال أنھ لیس ھناك تأكید بأن ھذه القیود سترفع، مما من أن ھناك م

  على األسعار القیود ٣-٢
  أسعار الفائدة ١-٣-٢

مما قد یؤثر على ھامش الربح والتدفقات النقدیة صبح الشركة عرضة الحتمال ارتفاع تكالیف التمویل المستقبلي إذا ارتفعت أسعار العمولة بدرجة كبیرة قد ت
  .وتدفقاتھا النقدیة وقدرتھا على خدمة دیونھا الشركة نتائج عملیاتوفي  المستقبلیة

  مخاطر تقلبات سعر الصرف ٢-٣-٢
شركة فیما لو تمت عملیات بیع أو على التكالیف اإلنتاجیة وأرباح ال من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بین الریال السعودي والعمالت األجنبیة سلبًا

  .بعمالت أخرى غیر الریالأو معدات شراء بضائع 
  

  تذبذب أسعار المواد األولیة ٣-٣-٢
استغالل المواد  رخصةإن تكلفة المواد الخام تمثل جزءًا ھاما من تكالیف اإلنتاج للشركة، وبما أن المواد األولیة متوفرة لدى الشركة بتكلفة ثابتة بسبب 

قد تتعرض إلى تذبذب تكلفة استخراج ونقل المواد األولیة الخام من  ھالھا من قبل وزارة البترول، إال أن المراد تخصیصھاالخام المستخرجة من المحاجر 
  .المحاجر إلى المصنع مما قد یودي إلى زیادة في التكلفة اإلنتاجیة

  

 عضویة منظمة التجارة العالمیة ٤-٣-٢
في منظمة التجارة العالمیة، وقد یكون لھذه  ١٤٩أصبحت المملكة العربیة السعودیة العضو رقم ) م٢٠٠٥دیسمبر  ١١الموافق (ھـ ٩/١١/١٤٢٦في 

تأثیر على المنتجین المحلیین بالنظر إلى أن ال ھذا سیكون. العضویة تأثیر على أحوال السوق في المملكة وانعكاس سلبي على النجاح المستقبلي للشركة
حدا  ضویة المملكة في منظمة التجارة العالمیة ستزید من حریة حركة البضائع والخدمات بین المملكة والدول األخرى األعضاء في المنظمة وستضعع

 . للحمایة الحالیة التي تتمتع بھا المنتجات المحلیة
  

  المخاطر المرتبطة باألسھم ٤-٢
  أسھم اإلكتتابعدم وجود سوق سابق ألسھم الشركة واحتمال تذبذب سعر  ١-٤-٢

وإذا لم ینشأ  بعد اإلكتتاب الشركةمستمر لتداول أسھم و ال یوجد حالیًا سوق عامة لتداول أسھم الشركة وال یمكن إعطاء أي تأكید بشأن نشوء سوق نشط
 . على سیولة التداول أو سعر سھم الشركة سوق نشط لتداول أسھم الشركة،  فإن ذلك قد یؤثر سلبًا

ربما لن یتمكن المكتتبون في األسھم ولكن . أن الشركة تحت اإلنشاءبناء على  بعشرة ریاالت سعودیة للسھم االكتتابلقد تم تحدید سعر وعالوة على ذلك، 
لیة ربما یتأثر سعر أسھم  الشركة في السوق بعد إغالق عم. من بیع األسھم المطروحة لالكتتاب بسعر االكتتاب أو بسعر أعلى منھ بسبب عدد من العوامل

ظروف السوق أو االكتتاب بعدة عوامل تقع تحت أو خارج نطاق سیطرة الشركة تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، التباینات في النتائج التشغیلیة للشركة و
أسعار أسھم الشركة  فيسلبیًا  ن تقلبات السوق وكذلك الظروف االقتصادیة یمكن أن تؤثر أیضا تأثیرًاإعالوة على ذلك، ف. أي تغییرات في األنظمة الحكومیة

 .في السوق
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 بیع األسھم مستقبال ٢-٤-٢
 .االعتقاد باحتمال حدوث ذلك، یمكن أن یؤثر بصورة سلبیة على سعر األسھم في السوقاإلكتتاب أو إن بیع كمیة كبیرة من األسھم في السوق عقب انتھاء 

أو عند بدایة عملیة انتاج  ،من تاریخ إدراج أسھم الشركة نان مالیتاسنتمدتھا فترة لیخضع المساھمون المؤسسون لقید عدم جواز التصرف في أسھمھم 
  .المصنع، أیھما یاتي الحقًا

كذلك ال  .على ذلك على موافقة الھیئة التصرف في أسھمھم بشرط الحصول مسبقًاالخاضعین للحظر  المؤسسین بعد انتھاء فترة الحظر یجوز للمساھمین
ببیع  المؤسسینولكن قد یؤدي إصدار الشركة لعدد كبیر من األسھم أو قیام المساھمین . مباشرة إلكتتابإصدار أسھم جدیدة بعد انتھاء اتعتزم الشركة حالیًا 

أو تدني نسبة ملكیة  كمیات كبیرة من األسھم بعد فترة الحظر ھذه إلى تأثیر سلبي على سوق أسھم الشركة یؤدي إلى انخفاض سعر السھم في السوق
إضافة لذلك، فقد تصدر الشركة مستقبًال وفقًا لنظامھا األساسي وبعد الحصول على الموافقات النظامیة أسھمًا تفضیلیة قد تتمتع بحقوق . ساھمین في الشركةالم

  .أعلى من الحقوق التي یتمتع بھا المساھمون في األسھم الحالیة

  توزیع األرباح ٣-٤-٢
واحتیاطیاتھا یعتمد قرار الشركة بتوزیع أیة أرباح في المستقبل على عدة عوامل منھا مستوى أرباح الشركة ووضعھا المالي وحاجتھا لرأس المال العامل 

زیع األرباح لدى ھذا فضًال عن أن سیاسة تو. القابلة للتوزیع واألوضاع االقتصادیة العامة وعوامل أخرى یعتبرھا مجلس اإلدارة مھمة من وقت آلخر
 .الشركة قد تتغیر من حین آلخر
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 نبذة عامة عن السوق والقطاع ٣
  

أعده مركز عالم االستشارات في إن الجزء األكبر من المعلومات المتعلقة بالصناعة والسوق الواردة في ھذا القسم مأخوذ من تقریر دراسة السوق الذي 
تقییم وتقدیر القیمة السوقیة، ودراسات الجدوى االقتصادیة، ودراسات بالعمل في دراسات  اسمھ ي ارتبطذوال، )ھـ١٤٣١شوال (م ٢٠١٠شھر سبتمبر 

ویختص المركز  .قدم فیھا خدماتھ للعدید من الشركات الوطنیة الرائدة م١٩٩٠ذ عام منواعداد انظمة العمل الداخلیة  ،وقواعد البیانات ،السوقوابحاث 
 .قام المركز بعدة مشاریع في ھذا السیاق لشركات كبرى في المملكةحیث  للشركاتبالدراسات السوقیة ودراسات الجدوى وأعمال التنظیم 

  
وقد . وال أي من مساھمیھ أو أعضاء مجلس إدارتھ أو أي من أقربائھم أیة أسھم أو مصالح من أي نوع كان في الشركة یمتلك مركز عالم االستشاراتال 

  . حتى تاریخھ ولم تسحب ھذه الموافقة إلكتتابفي نشرة ا هالخطیة على استعمال بیانات تقریر أعطى مركز عالم االستشارات موافقتھ
  

  نبذة عن اإلقتصاد السعودي ١-٣
قتصادیة القتصاد السعودي مسیرتھ التنمویة مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، وبالجھود اإلصالحیة والھیكلیة التي تبنتھا الدولة لدعم التنمیة االواصل ا

  . المستدامة والشاملة لجمیع المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة
  

نعكس التحسن في أسعار اولقد . م إال أن أسعار النفط مازالت في مستویات جیدة جدًا٢٠٠٨عام عنھ في م ٢٠١٠في العام النفط وبالرغم من انخفاض أسعار 
وقد شھد الناتج اإلجمالي المحلي االسمي للمملكة خالل السنوات النفط إضافة إلى اإلجراءات التي تبنتھا الدولة على مجمل األوضاع اإلقتصادیة في المملكة 

  .م٢٠١٠تریلیون ریال في عام  ١,٦م إلى ٢٠٠٢ملیار ریال في عام  ٧٠٧معھ من الماضیة نموًا مطردًا ارتفع 
  

  :یوضح الجدول التالي أھم مؤشرات االقتصاد السعودي

  ٢٠١٠* ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ المؤشرات
 ملیار(اإلسمي  –الناتج المحلي اإلجمالي 

 )ریال
١,٦٢٩.٩ ١,٣٩٧.٥ ١,٧٨٦.١ ١,٤٤٢.٥ ١,٣٣٥.٥ ١,١٨٢.٥ ٩٣٨.٨ ٨٠٤.٦ ٧٠٧.١  

  ١٦.٦ -٢١.٨ ٢٣.٨ ٨ ١٢.٩ ٢٦ ١٦.٧ ١٣.٨ ٣ (%)اإلسمي  –نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 ملیار(الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي 

 )ریال
٨٦٨.٩ ٨٣٧.٤ ٨٣٦.١ ٨٠٢.٢ ٧٨٦.٤ ٨٦٢.٣ ٧٢٢.٢ ٦٨٦ ٦٣٧.٢  

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي 
(%) 

٣.٨ ٠.٢ ٤.٢ ٢ -٨.٨ ١٩.٤ ٥.٣ ٧.٧ ٠.١  

 ٢,٦٨ ٤,٥٦ ٥,٤٨ ٥,٩ ٥,٧ ٥,٧ ٤,٤ ٣,٨ (%)النمو في القطاع الخاص 
٣,٧  

  ٥,٩١ ٥,١٩ ٣,٧١ ٣,٠١ ١,٩ ٣,٣ ٢,٢ ٢,٦ ٢,٤ (%)النمو في القطاع الحكومي 
  ٢,٠٨ -٧,٦٠ ٤,١٦ -٣,٦٣ -١,١ ٦,٦ ٦,٦ ١٨,٦ -٨,٥ (%)النمو في قطاع النفط 
الناتج المحلي اإلجمالي نصیب الفرد من 

 )ریال(
٥٩,١٣٧ ٥٢,٤١٩ ٦٩,٢٦٥ ٥٧,٨٣٩ ٥٥,٣٦٩ ٥١,١٤٧ ٤١,٣٩٢ ٣٦,٦٠٨ ٣٢,٩٧٩  

  ٢٧.٥٦ ٢٦.٦٦ ٢٥.٧٩ ٢٤.٩٤ ٢٤.١٢ ٢٣.١٢ ٢٢.٦٨ ٢١.٩٨ ٢١.٤٤ )ملیون نسمة(إجمالي عدد السكان 
  العربي السعودي النقد التقریر السنوي لمؤسسةقتصاد والتخطیط، اال مصلحة اإلحصاء العامة، وزارة: صدرالم
  بیانات أولیة*
  

  الناتج المحلي اإلجمالي ١-١-٣
ملیون ریال  ١,٣٩٧.٥ وتقاریر مؤسسة النقد م وفقًا لتقدیرات مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات٢٠٠٩بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للعام 

أما باألسعار الثابتة فقد بلغت قیمة الناتج  .م٢٠٠٨ بقستقریبًا للعام األ% ٢٣,٨ة تنسبع بارتفامقارنة % ٢١,٨نسبتھ ًا انخفاضمحققًا  باألسعار الجاریة
بلغ حجم الناتج م فقد ٢٠١٠أما في عام  .م٢٠٠٨ بقسمقارنة مع العام األ %٠.٢ًا نسبتھ ارتفاعملیون ریال محققًا  ٨٣٧,٤م ٢٠٠٩المحلي اإلجمالي عام 

أما  .م٢٠٠٩سابق لعام البامقارنة % ١٦,٦ًا نسبتھ ارتفاعمحققًا  ملیون ریال باألسعار الجاریة ١,٦٢٩.٩ للبیانات األولیةوفقًا  المحلي اإلجمالي االسمي
وقد  .م٢٠٠٩سابق مقارنة مع العام ال %٣,٨ًا نسبتھ ارتفاعملیون ریال محققًا  ٨٦٨,٩م ٢٠١٠باألسعار الثابتة فقد بلغت قیمة الناتج المحلي اإلجمالي عام 

القطاع الخاص ان لإلجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنیھا في مجال اإلصالحات االقتصادیة أثر فعال في تحقیق معدالت النمو التي یشھدھا ك
عدا رسوم  –كنسبة من الناتج المحلي % ٤٨والتي أدت إلى توسیع قاعدة االقتصاد الوطني وتنویعھا حیث بلغت مساھمتھ في الناتج المحلي حوالي 

ستمرًا باألسعار الثابتة، وھذه المؤشرات تدل على زیادة فعالیة ھذا القطاع خصوصًا نشاط الصناعات التحویلیة والخدمات اللذان یشھدان نموًا م –االستیراد 
  .وجیدًا منذ عدة سنوات

  

  النفط الخام والغاز الطبیعي ٢-١-٣
نتاج النفطي للمملكة، خاصة خالل العامین األخیرین من خطة التنمیة الثامنة فقد انخفض الناتج نظرًا للعوامل الخارجیة التي ألقت بظاللھا على حجم اإل

في المتوسط سنویًا خالل خطة التنمیة الثامنة، وھو معدل یقل عن المستھدف في الخطة والبالغ نحو % -٠,٢المحلي الحقیقي لقطاع النفط والغاز بمعدل بلغ 
خالل السنوات الثالث األولى من الخطة، ویعزي ذلك إلى % ٢٤,١باألسعار الجاریة للقطاع بمعدل سنوي متوسط قدره  وقد نما الناتج المحلي%. ٢,٧

باطؤ ملحوظ في ارتفاع أسعار النفط إلى مستویات قیاسیة خالل تلك المدة، إال أن انخفاض أسعار النفط خالل العامین األخیرین من الخطة أدى إلى حدوث ت
وقد  .خالل سنوات الخطة ككل% ١٥,٥وعلیھ فقد نما الناتج المحلي باألسعار الجاریة لقطاع النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط قدره  معدالت النمو،

من إجمالي االستثمارات المنفذة خالل الخطة الثامنة، حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة تلك االستثمارات نحو % ٤,٣استحوذ قطاع النفط والغاز على نحو 
  .ریال خالل ھذه المدة ملیار ١٠
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لمحلي على ھذا وقد بنیت تقدیرات خطة التنمیة التاسعة، فیما یختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على فرضیات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي وا
في المتوسط % ١,٢نمو قطاع النفط والغاز بنحو  النفط الخام والغاز الطبیعي خالل السنوات الخمس القادمة، وبناءً على تلك الفرضیات، تتوقع الخطة

   .خالل الخطة الثامنة% ٢٤,٤وذلك موازنة بنحو % ٧,٩سنویًا، كما تتوقع الخطة نمو االستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 
  

  ٨م٢٠١٤ - م ٢٠١٠خطة التنمیة التاسعة  ٣-١-٣
  :تھدف خطة التنمیة التاسعة إلى

م، موزعة على ٢٠١٤ - م ٢٠١٠من حجم الطلب المتوقع على اإلسكان خالل سنوات خطة التنمیة التاسعة % ٨٠كبة إنشاء ملیون وحدة سكنیة لموا - 
 :مناطق المملكة بحیث تقوم ببنائھا الجھات التالیة

o ألف وحدة سكنیة في مختلف مناطق المملكة ٦٦بناء : الھیئة العامة لإلسكان. 
o ألف قرض في مختلف مناطق المملكة ٩٠ألف وحدة سكنیة من خالل تقدیم نحو  ١٠٩تمویل بناء نحو : صندوق التنمیة العقاریة. 
o ألف وحدة سكنیة لمنسوبیھا ٥٠بناء نحو : عدد من الجھات الحكومیة. 
o ألف وحدة سكنیة في مختلف مناطق المملكة ٧٧٥تمویل وبناء : القطاع الخاص. 

عات السكنیة المتوقع بناؤھا من القطاعین العام والخاص خالل سنوات الخطة في ملیون متر مربع من األراضي إلقامة المشرو ٢٢٦توفیر نحو  - 
 .مختلف مناطق المملكة مع توفیر البنى التحتیة لھا

تنفیذ  قیام الھیئة العامة لإلسكان خالل سنوات الخطة باستكمال التصامیم الھندسیة لجمیع المشروعات المناطة بھا عالوة على مھام اإلشراف على - 
دة دات السكنیة، باإلضافة إلى استكمال إعداد استراتیجیة اإلسكان بالمملكة، وإعداد الدراسات والبحوث اإلسكانیة حسب الحاجة، وإیجاد قاعالوح

 .معلومات إسكانیة
 .البناء السعودي على القطاع السكني) كود(قیام وزارة الشؤون البلدیة والقرویة بالبدء في تطبیق نظام  - 

  :تالي توزیع األھداف المحددة بالنسبة للوحدات واألراضي السكنیة بحسب المناطق اإلداریةویوضح الجدول ال
  

  )م٢٠١٤-٢٠١٠(توزیع األھداف المحددة للوحدات السكنیة واألراضي حسب المناطق اإلداریة خطة التنمیة التاسعة 

 المنطقة
صندوق التنمیة 

  العقاریة
 )ألف وحدة(

الھیئة العامة 
  لإلسكان

 )دةألف وح(

  القطاع الخاص
 )ألف وحدة(

إجمالي الوحدات 
  السكنیة

 )*ألف وحدة(

  األراضي السكنیة
 )ملیون متر مربع(

 ٦٣ ٢٢٥ ١٩٨ ٤ ٢٣ الریاض

 ٧١ ٢٥٣ ٢٢٩ ٤ ٢٠ مكة المكرمة

 ١٨.٣ ٦٥.٥ ٥٠ ٦.٥ ٩ المدینة المنورة

 ١٢.٦ ٤٥ ٣٢ ٤ ٩ القصیم

 ٣٣.٧ ١٢٠.٥ ١٠٣ ٤ ١٣.٥ الشرقیة

 ١٧.٦ ٦٣ ٥٢ ٤ ٧ عسیر

 ٩.١ ٣٢.٥ ٢٤ ٤ ٤.٥ تبوك

 ٧ ٢٥ ١٤ ٦ ٥ حائل

 ٤.٦ ١٦.٥ ٧.٥ ٦ ٣ الحدود الشمالیة

 ١١.٩ ٤٢.٥ ٣١ ٦.٥ ٥ جازان

 ٧ ٢٤.٥ ١٤ ٦.٥ ٤ نجران

 ٥.١ ١٨.٥ ١١.٥ ٤ ٣ الباحة

 ٥.١ ١٨.٥ ٩ ٦.٥ ٣ الجوف

 ٢٦٦ ٩٥٠ ٧٧٥ ٦٦ ١٠٩ اإلجمالي
  وزارة اإلقتصاد والتخطیط: المصدر

  .ملیون متر مربع ١٤ألف وحدة تشیدھا الجھات الحكومیة لمنسوبیھا تحتاج أراضي سكنیة بنحو ) ٥٠(اإلجمالي یضاف إلى * 
 
  

  تأثیر سوق النفط على قطاع األسمنت ٤-١-٣
النفط إضافة  لسلع والخدمات وقد شكلت التذبذبات الحادة في أسعاراأسعاره تؤثر بشكل مباشر على أسعار ویعتبر النفط العصب الحیوي لكافة القطاعات 

  .لإلى األزمة المالیة العالمیة نوعًا من الضغط النفسي على مختلف األصعدة، وأصبح ھناك نوع من اإلرباك في التحلیل وفي التخطیط للمستقب
  

                                                
 والتخطیط اإلقتصاد وزارة: المصدر ٨
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في المقابل . زیادة االستثماراتإن ارتفاع أسعار النفط إلى مستویات قیاسیھ لعبت دورًا ھامًا في زیادة إیرادات المملكة وبالتالي اإلنفاق على المشاریع و
 ١٥٠وعندما بدأت أسعار النفط باالنخفاض إلى مستوى  .ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبیرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائیة للعائدات

  .بالتالي اإلنفاق الحكوميللبرمیل تقریبًا أصبح ھناك تخوف من مدى تأثیر ذلك في انخفاض العائدات و )دوالر ٤٠(ریال سعودي 
  

  :سعر النفط مقارنة مع بعض المواد اإلنشائیةالتالي ویبین الجدول 
  

  :سعر النفط مقارنة مع بعض المواد اإلنشائیة

 الفترة

سعر برمیل 

ریال ( النفط

 )سعودي

 متوسط سعر المادة

الخرسانة 

 ٣الجاھزةم
 طولي.م١الكیبالت  كم٥٠األسمنت كیس  )طن(الحدید 

٤١,٢٠ ١٤,٠٠ ٢٤٨٢,٠ ١٨٦,٥٠ ٣٢٦,٩٦ ٢٠٠٧ /١٢ 

٤٣,٢٠ ١٤,٤٠ ٥٠٤٦,٢ ١٩٧,٥٨ ٤٩٢,٠٨ ٧/٢٠٠٨ 

٣٨,٣٠ ١٤,٠٠ ٣١٠٧,٠ ١٩٥,٩٢ ٢٥٩,٣٥ ١٠/٢٠٠٨ 

٣٥,١٠ ١٣,٩٠ ٢٠٧٦,٥ ١٩٤,٢٥ ١٤٤,٧٥ ١٢/٢٠٠٨ 

٢٨,٤٣ ١٣,٦٥ ٢١٥٣,٢ ١٩١,٢٩ ١٥٥,٠٦ ١/٢٠٠٩ 

٢٧,٤٢ ١٣,٦٠ ٢٢٢٩,٤ ١٩١,٠٠ ١٧١,٦٨ ٣/٢٠٠٩ 

٢٩.١٩  ١٣,٠٠  ٢٢٩٣,٧  ٢٠١,٠٨  ٢٧٧,٥٤  ١٢/٢٠٠٩  

٣٢,٦٤ ١٣,٠٠ ٢٥٩٢,٠ ١٩٢,٤٠ ٢٨٩,٥٤ ٣/٢٠١٠ 

٣٤,٦٠  ١٣.٤٠  ٣٠٤٤,٢  ٢٠٠,٢٥  ٣٣٢,١٠  ١٢/٢٠١٠  
  مركز عالم اإلستشارات: المصدر

  
ریال  ٢,٤٨٢للبرمیل كان سعر الحدید على سبیل المثال  )دوالر ٨٧,١٩( ریال سعودي  ٣٢٦,٩٦ ویتضح من ھذا الجدول أنھ عندما كان سعر النفط

ریال  ٥,٠٤٦تقریبًا ارتفع سعر الحدید إلى % ٥٠للبرمیل أي بنسبة  )دوالر ١٣١,٢٢(ریال سعودي  ٤٩٢,٠٨للطن، وعندما ارتفع سعر برمیل النفط إلى 
أن التغیرات في أسعارھا كانت أقل حدة من التغیرات في أسعار الحدید،  وھذا ینطبق على أسعار المواد األخرى بالرغم من .تقریبًا% ١٠٣للطن أي بنسبة 

   .نتیجة لوجود ضوابط حكومیة على أسعارھا
  

  ٩اء والتشییدنبذة عن قطاع البن ٢-٣
ي رفع عجلة النمو، وخلق یمثل قطاع البناء والتشیید محورًا ھامًا من محاور التنمیة التي تعیشھا المملكة في المرحلة الراھنة، لما تقوم بھ من دور ھام ف

ت المزید من فرص العمل، وتحریك النشاط االقتصادي في العدید من الصناعات واألنشطة األخرى المرتبطة بھ، حیث أن ھناك الكثیر من الصناعا
ومنھا ما ھو مرتبط . اتب الھندسیةوالنشاطات ترتبط بھذا القطاع، منھا ما ھو مرتبط بمرحلة ما قبل اإلنشاءات مثل مكاتب الدراسات واالستشارات والمك

ومنھا ما ھو بعد مرحلة اإلنشاء مثل شركات التشغیل والصیانة، وغیرھا من الصناعات . بمرحلة اإلنشاءات مثل صناعة المقاوالت وصناعة مواد البناء
بالتبعیة، وھو ما یعني أن قطاع البناء والتشیید یعتبر من لذا فإن انتعاش ھذا القطاع یعني زیادة النشاط في ھذه األنشطة والصناعات . المكملة لھذا القطاع

  .قواطر النمو في االقتصاد الوطني
 

وبلغت مساھمت القطاع في الناتج %  ٤,٩حقق قطاع البناء والتشیید خالل السنوات األربع األولى في خطة التنمیة الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدرة 
بلیون ریال  ٥٨,٨بلیون ریال إلى نحو  ٤٧,٥وذلك نتیجة لزیادة القیمة المضافة التي حققھا القطاع من نحو % ٦,٩م نحو ٢٠٠٨المحلي اإلجمالي عام 

  .م٢٠٠٨بلیون ریال في عام  ١٥٤,٤خالل المدة نفسھا، وقد بلغت األصول اإلجمالیة لقطاع البناء والتشیید نحو 
  

  :م إلى التالي٢٠١٤ –م ٢٠١٠وتھدف خطة التنمیة التاسعة 
 %٧,٢حقیق نمو سنوي متوسط في قطاع البناء والتشیید قدره نحو ت -
 % ٩إلى % ٨زیادة اإلنتاج المحلي من مواد البناء بمعدل سنوي متوسط یتراوح بین  -
  من إجمالي العمالة بالقطاع% ١٥إلى نحو % ١٠رفع نسبة مشاركة السعودیین في مختلف أنشطة البناء والتشیید من نحو  -

  
 ع واحد من أھم مقومات االقتصاد للدول ومؤشرًا مھمًا للنمو حیث یوفر ھذا القطاع العدید من مقومات النجاح القتصاد الدولة، ومن أھمھاویعتبر ھذا القطا

 لحدیدتوفیر فرص عمل للصناعة والتجارة بما توفر من مدخالت ھامة لھذا القطاع سواًء في صورة مواد خام أولیة أو مواد مصنعة مثل األسمنت  وا
ولذلك یرتبط ھذا القطاع ارتباطًا وثیقًا مع صناعة األسمنت، وتطور ھذا القطاع . واألخشاب وإلى غیر ذلك من المواد المستخدمة في قطاع البناء واالنشاء

  .سلبًا أو إیجابًا لھ تأثیر مباشر على سوق األسمنت
  

                                                
 وزارة اإلقتصاد والتخطیط: المصدر ٩
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  ١٠نبذة عن صناعة األسمنت بالمملكة ومنطقة الخلیج ٣-٣
قد شھدت الصناعة القلیلة التي تلت ذلك،  وفي خالل العقود طن في العام ٩٠,٠٠٠م، بطاقة إنتاجیة بلغت ١٩٥٥بالمملكة منذ عام  األسمنتبدأت صناعة 

منطقة الخلیج و المملكة في ًامصنع ٣٠في الوقت الحالي ھنالك أكثر من . العربي منطقة الخلیجو المملكة ھائل حیث تم تشغیل عشرات الشركات في ًاتطور
ومعظم ھذه المصانع یوجد بھا أفران تكفي لتغطیة احتیاجاتھا من الكلنكر والذي ینتج عنھ  ،ملیون طن في العام فقط بالمملكة ٥٠تتجاوز  عة طحنبس

  .النصف واليتعتبر المملكة العربیة السعودیة أكبر منتج ومستھلك لألسمنت في منطقة الخلیج حیث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستھلك ح .األسمنت
  

  ١١اإلنتاج المحلي من األسمنت ٤-٣
من التقاریر  تشھد شركات األسمنت في المملكة توسعًا كبیرًا على مدى السنوات الماضیة، لتصبح من أكبر القطاعات في الخلیج العربي، حیث تشیر الكثیر

  . عوام السابقةوالدراسات بأن إجمالي الطاقة اإلنتاجیة لشركات األسمنت قد ارتفع بشكل كبیر في اال

  .عدد من مناطق المملكة في همنتشرشركة عشر  ثالثةم ٢٠١٠بلغ عدد شركات األسمنت المنتجة في المملكة خالل عام 

  :انتاج شركات االسمنت المحلیة

  الشركة  التسلسل

  )ألف طن( اإلنتاج

  كلینكر  اسمنت

  م٢٠١٠  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  م٢٠٠٩

  ٥,٥٧٥  ٥,١٨٨  ٥,٥٢١  ٥,١٧٢  الیمامة اسمنت  ١

  ٥,٧٧٥  ٦,٧٢٢  ٦,٨٠٣  ٥,٥٣٦  السعودیة اسمنت  ٢

  ٣,٢٣٣  ٢,٩٧٧  ٣,١٩٠  ٣,٢٠٥  الشرقیة اسمنت  ٣

  ٣,٤٩٦  ٣,٢٨١  ٤,٢١٢  ٤,٢٥٠  القصیم اسمنت  ٤

  ٣,٦٥٤  ٣,٦١٤  ٣,٨٢٩  ٣,٩١٩  ینبع اسمنت  ٥

  ٢,٤١٩  ٢,٩٥٥  ٣,١٧٦  ٢,٩٩٧  العربیة اسمنت  ٦

  ٥,٢٤٨  ٥,٧٨٥  ٥,٢٩٠  ٥,١٥٢  الجنوب اسمنت  ٧

  ١,٢٦٨  ١,٢٤٥  ١,٣٣٧  ١,٢٩٨  تبوك اسمنت  ٨

  ٢,٣٧٦  ١,٦٣١  ٢,٥٨٤  ١,٦٧٩  الریاض اسمنت  ٩

  ٢,٣٦٢  ٢,٤٨٤  ٣,٠٦١  ١,٥٨٥  نجران اسمنت  ١٠

  ١,٨٨٣  ١,٥٥٥  ٢,٠٤٥  ١,٥٨٠  المدینة اسمنت  ١١

  ١,٩٣٨  ١,٣٥٥  ١,٤٢١  ١,٤٦٩  الشمالیة اسمنت  ١٢

  ٧٤٥  ٠  ٤٠٦  ٠  الجوف اسمنت  ١٣

 ٣٩,٩٧٢ ٣٨,٧٩٢ ٤٢,٨٧٥ ٣٧,٨٤٢  المجموع
  شركة اسمنت الیمامة: المصدر

  

ملیون طن،  ٣٧,٨الذي بلغ م ٢٠٠٩عن إنتاجھا في % ١٣ملیون طن بزیادة  ٤٢,٩م ٢٠١٠بلغ حجم إنتاج شركات األسمنت في المملكة من األسمنت عام 
   .في طاقتھا اإلنتاجیة وھذه الزیادة في حجم اإلنتاج تعود إلى التوسعات التي أجراھا عدد من مصانع شركات األسمنت

  
ویتوقع دخول بعض الشركات الجدیدة في اإلنتاج باإلضافة إلى زیادة الطاقة . ملیون طن ٤٨وصل إجمالي طاقتھا اإلنتاجیة التصمیمیة السنویة إلى حوالي 

  .ملیون طن ٥٢م بحدود ٢٠١٥اإلنتاجیة لبعض الشركات القائمة، لیصبح إجمالي الطاقة االنتاجیة التصمیمیة لشركات األسمنت في نھایة عام 
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  :سمنت المحلیةالتصمیمیة اإلجمالیة لشركات االالطاقة االنتاجیة 

  الشركة  التسلسل

  م٢٠١١ –م ٢٠١٠  م٢٠٠٩

  ملیون طن سنوي  ملیون طن سنوي

   
  اسمنت الیمامة  ١

٦  ٦  
  اسمنت السعودیة  ٢

٨,٦  ٨,٦  
  اسمنت الشرقیة  ٣

٣,٤  ٣,٤  
  اسمنت القصیم  ٤

٣,٢  ٣,٢  
  اسمنت ینبع  ٥

٤  ٤  
  العربیة اسمنت  ٦

٤,٨  ٤,٨  
  الجنوب اسمنت  ٧

٥,٨  ٥,٨  
  تبوك اسمنت  ٨

١,٣  ١,٣  
  الریاض اسمنت  ٩

٣,٨  ١,٩  
  نجران اسمنت  ١٠

١,٦  ١,٦  
  المدینة اسمنت  ١١

٢,٩  ٢,٩  
  الشمالیة اسمنت  ١٢

١,٦  ١,٦  
  الجوف اسمنت  ١٣

-  ١,٨  
  المجموع

٤٨,٨ ٤٥,١ 
  شركة اسمنت الیمامة: المصدر

  

  الطلب على األسمنت ٥-٣
مستوى إنفاق وبوء بھا مثل إجمالي نمو الناتج المحلي، نحیث أنھ یعتمد على عدة عوامل من الصعب الت بدقة من الصعب توقعھ األسمنتإن الطلب على 

م ٢٠٠٧وأكبر دلیل على ذلك ما حدث بین عامي . وما إلى ذلكعدد المشاریع المطورة من قبل القطاع الخاص وعلى مشاریع البنیة التحتیة،  الدولة
ارتفع بشكل كبیر بسبب االرتفاع الھائل في أسعار النفط مما أنعكس على مستوى إنفاق الدولة والقطاع الخاص  األسمنتم حیث أن الطلب على ٢٠٠٨و

  .رتفاع أسعاره إلى الضعف تقریبًاإمن السوق الحلي و األسمنتوالتصدیر للدول المجاورة والذي أدى إلى انقطاع 

نظرًا لحجم  تكلفة إنشاء أي مبنى فيیؤثر بشكل أساسي  األسمنتعاره الرخیصھ نسبیًا، فإن وبالرغم من أس. حجر األساس لقطاع اإلنشاءات األسمنتیشكل 
  .تكلفة المشروع وبالتالي على ربحیتھ في، لھا تأثیر سلبي األسمنتزیادة في أسعار بیع  ةلذا فإن أی. الكمیات من األسمنت التي تحتاجھا عملیة البناء

 المشاریع ع عادة معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي ألي بلد والذي یؤثر على ھذا القطاع بشكل كبیر الطلب علىإن قطاع اإلنشاءات ومواد البناء یتب
ومواد  األسمنتباإلضافة إلى ذلك ، فإن التوسعات في المشاریع الصناعیة لھا تأثیر مباشر على الطلب على . السیاحة ومشاریع البنیة التحتیةو یةالعقار
خالل  ومن جھة أخرى،إجمالي الناتج المحلي، معدالت نمو تتجاوز ) األسمنتبما فیھا (، فإن الطلب على مواد البناء في أیة دولة ترات النمووخالل ف. البناء

 .بما فیھا األسمنت فترات الركود والكساد في االقتصاد فھي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الطلب على مواد البناء

  
  
  
  
 



     

١٥ 

  األسمنت بالمملكةالطلب المتوقع على  ١-٥-٣
  :بالمملكة بعدد من المتغیرات الرئیسیة التي ترتبط بھیاكل االقتصاد الوطني السعودي، ومن بین ھذه المتغیرات األسمنتیتأثر الطلب على 

 .النمو السكاني 

 .اإلنفاق الحكومي واإلنفاق الخاص على االستثمارات ومشروعات البنیة األساسیة 

 .الناتج القومي اإلجمالي 

 .متوسط دخل الفرد من الناتج القومي 

  
كما أن الطلب على . وتؤثر في اتجاھات نموه بطریقة مباشرة األسمنتوتنعكس آثار العوامل السابقة بدرجات متفاوتة على مستوى وحجم الطلب على 

ا مستویات اإلیرادات والمصروفات الحكومیة، د على ضوئھیتأثر بصورة غیر مباشرة بمجموعة أخرى من العوامل مثل أسعار النفط التي تتحّد األسمنت
بالتغیرات التي تطرأ على سلوك المستثمرین وتوقعاتھم بالنسبة  األسمنتكما یتأثر الطلب على . ومدى االستقرار في سوق األوراق المالیة وسوق العقار

  .لمجاالت االستثمار التي یتوجھون إلیھا
 

  المملكةسمنت في المیزة التنافسیة لصناعة األ ٦-٣
  :لصناعة األسمنت ممیزات تنافسیة في المملكة كما ھو الحال في معضم الصناعات األخرى، ومن أھم ھذه الممیزات ما یلي

حلي أسعار بیع جیدة ومستویات ربح معقولة في حالة إستمرار التطور العمراني في المنطقة والذي سیؤدي إلى إستمرار إمداد األسمنت للسوق الم 

 .مجاورةواألسواق ال

 .أسعار الطاقة المنخفضة نسبیًا 

 .بیئة العمل بدون ضرائب 

 .وضع قوانین وضرائب على األسمنت المستورد 

 .المنافسة من الخارج تعتبر صعبة بسبب أسعار النقل المرتفعة 

  

  ١٢أسعار األسمنت ٧-٣
م، أدت إلى عدم توازن بین العرض والطلب في ٢٠٠٢نھایة عام أثناء فترة االزدھار االقتصادي السابقة ، والتي بدأت في  األسمنتإن زیادة الطلب على 

غیر (في منطقة الخلیج  األسمنتأسواق منطقة الخلیج والتي بدورھا أدت إلى عدة قفزات في السعر في األعوام األخیرة، وحیث أن األسعار الرسمیة لبیع 
  .م٢٠٠٢ضعف األسعار التي كانت سائدة عام ب زادت )المملكة

كیس في  /ریال ١٢.٦٩من األسمنت إرتفع متوسط سعر كیس  ،مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -بیانات وزارة اإلقتصاد والتخطیط  ةحسب قاعد
 ٢٠م وصل حتى ٥/٢٠٠٨في شھر ) بیع التجزئة(ولكن السعر الفعلي للكیس من تجار األسمنت . م٢٠١٠خالل عام ریال  ١٣,٤٠م إلى حوالي ٢٠٠٦عام 
ریال  ١٤-١٣ریال إلى ان تدخلت الدولة وأوقفت تصدیر األسمنت حیث تراجع سعره حتى  ١٨ولدى شركات األسمنت وصل حتى  لكیس األسمنت ریال

وأدى ھذا الغلو في األسعار إلى إنقطاع األسمنت من السوق المحلي حیث كان یتم تصدیره لدول الخلیج المجاورة بأسعار . م٢٠٠٧للتجزئة، أي أسعار 
  .حیث تكون ما یسمى بالسوق السوداء% ٥٠اوز سعر السوق المحلي بحوالي تتج

  :یبین الجدول التالي متوسط أسعار األسمنت لألعوام السابقة
 )كیلو ٥٠(سعر كیس األسمنت  المدة

 ریال ١٢,٦٩ م٢٠٠٦لعام متوسط السعر 
 ریال ١٤,٠٣ م٢٠٠٧متوسط السعر لعام 
 ریال ١٤,٢٨ م٢٠٠٨متوسط السعر لعام 
 ریال ١٣,٤٣ م٢٠٠٩متوسط السعر لعام 
 ریال ١٣,٤٠ م٢٠١٠متوسط السعر لعام 

  ریال ١٣,٦٠  م٢٠١١عام للثالثة أشھر األولى من متوسط السعر 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

  
  

  

                                                
 وزارة اإلقتصاد والتخطیط: المصدر ١٢
 



     

١٦ 

 

 شركة أسمنت حائل ٤
  

  مقدمة ١-٤
ق وتاریخ / ٣٨٤ومقرھا بمدینة حائل، كشركة مساھمة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم ") الشركة"ویشار إلیھا بـ(تأسست شركة أسمنت حائل 

ویبلغ رأس ). م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩والسجل التجاري رقم ) م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١
ثمانیة وأربعین ملیون ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(ن وخمسمائة ألف ریال سعودي، مقّسم إلى أربعمائة وتسعة وثمانون ملیو) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(الحالي مال الشركة 

   .ریاالت سعودیة للسھم الواحد ١٠وتسعمائة وخمسین ألف سھمًا عادیًا متساوي القیمة، قیمة السھم االسمیة 
  
 ومشتقاتھا وتوابعھا البناء ومواد سمنتباإل واالتجار ومشتقاتھا، وتوابعھا البناء ومواد ومشتقاتھ أنواعھ بجمیع سمنتاإل وتوزیع إنتاج ھو الشركة غرض إن

من طن ألف  ١,٧٢٠قصوى تصل الى  إنتاجیة بطاقة") المشروع("وتقوم الشركة حالیًا بإنشاء مصنع متكامل . وخارجھا السعودیة العربیة المملكة داخل
طن یومیًا  ٥,٢٤٤بواقع ) سنویًا اتألف طن من االسمنت المقاوم للكبریت ٥٢٠لـ طن من االسمنت البورتالندي سنویًا باإلضافة ألف  ١,٢٠٠(االسمنت 

ومن ). یوم عمل ٣٢٨على أساس  ألف طن كلنكر سنویًا ١,٦٤٠( كلنكر یومیًامن الطن  ٥,٠٠٠حیث سینتج المصنع ) یوم عمل سنویًا ٣٢٨على أساس (
وكذلك، تعتزم الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحیث یكون قریة  .م٢٠١٣سنة  ربع األول منالالمتوقع اإلنتھاء من بناء المصنع والبدء في اإلنتاج في 

وتنوي الشركة  .وإلمداد المصنع والقریة السكنیة بالكھرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتولید الطاقة الكھربائیة. نموذجیة تتوفر فیھا جمیع الخدمات
  .كما تنوي طرح منتجاتھا بمنطقة المدینة المنورة. ئیسي لمنتجاتھااستھداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق ر

  
واحدة لخامات األسمنت في كل من  محجرتجدر اإلشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنیة وبناًء على توصیة مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة 

تي ال یوجد بھا حالیًا مصانع أسمنت ومن ضمنھا منطقة حائل، تنوي تخصیص محجر للمواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت للشركة من مواقع المناطق ال
 الشركة إستكملت قدو. من أسھمھا لإلكتتاب العام% ٥٠المحاجر في مشاش غویمض وآبار خضراء وطویة في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح 

من رأس مال الشركة % ٥٠المتمثل بطرح  الوزارة لشرطبعد استیفائھا  المحجر إستغاللرخصة  على حصولھا الشركة وتتوقع الوزارة متطلبات جمیع
  .لإلكتتاب العام

  
یة، فقد وافقت الجمعیة العامة وطبقا لعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي ووفقًا لما نصت علیھ شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدن

أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(رفع رأس مال الشركة بمبلغ  على )م٩/٨/٢٠١١الموافق (ھـ ٩/٩/١٤٣٢غیر العادیة للشركة في 
كتتاب العام لیصبح إجمالي رأس من خالل طرح أسھم زیادة رأس المال لال) بعد االكتتاب(من رأس المال % ٥٠وخمسمائة ألف ریال سعودي والذي یمثل 

سبعة وتسعین ملیون وتسعمائة ألف سھمًا ) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠(تسعمائة وتسعة وسبعون ملیون ریال سعودي مقسمًا إلى ) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠(المال بعد اإلكتتاب 
  .حق األولویة في االكتتاب وقد تنازل المساھمون المؤسسون عن. عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد) ١٠(عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا 

  
  

  رؤیة ورسالة الشركة وأھدافھا العامة ٢-٤
  رؤیة الشركة ١-٢-٤
  .شركات األسمنت على المستوى اإلقلیمي نكون من أكفأأن 
  

  رسالة الشركة ٢-٢-٤
 .إنتاج األسمنت بتقنیة حدیثة وبكوادر مؤھلة وبأسعار منافسة لتغطیة الطلب المحلي واإلقلیمي

  

  قیم الشركة ٣-٢-٤
  وشفافیة مع البساطةالعمل بإحترافیة  
  الصدق واألمانة 
  التمیز واإلخالص 

  

  سیاسة وأھداف الشركة ٤-٢-٤
 العمل وفق القیم واألخالق العالیة وتوفیر بیئة عمل آمنة وجذابة ومحفزة 
 تقدیم منتجات وخدمات دائمة لعمالئنا بجودة وأسعار منافسة 
 المساھمة في تطویر المجتمع 
 المحافظة على البیئة ستغالل األمثل للموارد الطبیعیة معاال 
 عمالنا وخدماتنالموظفینا وأالتطویر المستمر  

  

  موقع المشروع ومساحتھ ٣-٤
بالغة الدقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حجم االستثمارات الالزمة للمشروع، كما أنھا تؤثر على اقتصادیات الیعتبر اختیار موقع المصنع من األمور 
قتصادیاتھ والتي إختیار الموقع األمثل للمشروع یعد من القرارات بعیدة المدى في تأثیرھا على إن قرار إف ،ومن ثم تشغیل المشروع طیلة عمره اإلنتاجي،

  . یجب أن تحظى بعنایة خاصة عند تناولھا



     

١٧ 

  
ن صناعات إوعلى ذلك ف اإلنتاجیة،نسیاب العملیة إبوجھ عام من الصناعات التي تشكل فیھا المادة الخام عنصرًا أساسیًا وھامًا لضمان  األسمنتوصناعة 
. ةعادة ما تقوم بالقرب من مصادر المواد الخام التي تتوفر في مناطق معینة بنوعیات وكمیات تصلح لعملیات التشغیل االقتصادي لھذه الصناع األسمنت

ن القرب من مصادر توفر ھذه المادة یعد أول إنتاج، ف٪ من وزن المواد الخام المستخدمة في اإل٨٦واخذًا في االعتبار أن مادة الحجر الجیري تمثل نحو 
نھ كلما توفرت ھذه المادة على مسافات قریبة من المصنع كلما أدى ذلك إلى خفض تكلفة النقل ومن ثم تكلفة إوبطبیعة الحال ف. محددات اختیار الموقع

   .التشغیل بوجھ عام
  

لمشروع اإلقتصادي لعمر بالتالي المناسبة والستغالل اإلھذا الحجم فترة  یحدد، بحیث أھمیة كبیرة لھ حجم المخزون من ھذه المادة بالموقع المختار كما أن
وزارة البترول  منالترخیص التعدیني وقد حصلت الشركة على  .سمح بتشغیلھ لفترة تتناسب مع حجم االستثمارات الھائلة التي تقتضیھا ھذه الصناعةوی

  .كیلومتر مربع ٤٦الحصري إلنتاج وإستغالل معادن محددة في المنطقة المرخص لھا والتي یبلغ مساحتھا الحق یمنحھا  والثروة المعدنیة
  

الغنیة بمواد الخام مدینة تربة التابعة لمنطقة حائل  مشاش غویمض وآبار خضراء القریبة منمنطقة  وقع االختیار لبناء المصنع فيوعلى ذلك األساس، 
لشركة أسمنت حائل في قلب  ةكما سیقع مبنى اإلدارة العام. كیلومتر من جھة الشمال الشرقي ٢٢٠لتي تبعد عن مدینة حائل الرئیسیة لتصنیع األسمنت وا

  .مدینة حائل
  

  مناطق تركز المواد الخام الرئیسیة ١-٣-٤
الخامات الطبیعیة المستخدمة في األغراض على ضوء نتائج االختبارات الجیولوجیة التي أجرتھا وزارة البترول والثروة المعدنیة في مجال البحث عن 

سكوم فقد تم تحدید أھم مواقع توفر المواد الخام األساسیة في صناعة األسمنت وبصفة خاصة الحجر ، وایضًا الدراسة التي تمت من قبل شركة أالصناعیة
 :وقد افادت ھذه البحوث وجود المواد الخام لصناعة األسمنت كاآلتي . الجیري

  ر في مشاش غویمض وآبار خضراء للحجر الجیريموقع المحاج -
 موقع الطویة للجبس -

وجدیر . حیث توجد بعد طبقة الحجر الجیري المراد تخصیصھ للشركة فھي تتوفر بنفس موقع المحجر ،وھي ثاني أھم المواد الخام الرئیسیة ،أما مادة الطفلة
ا منطقة الزبیرة الواقعة شمال شرق منطقة حائل ومنطقة الثنیات إلى الشرق من مدینة حائل، بالذكر أن مادة الطفلة تتوفر بمناطق متعددة بالمملكة من بینھ

یطة بتبوك، ومنطقة خشم طیارات إلى الجنوب الشرقي من مدینة بقعاء وھي من النوعیة الصالحة لصناعة األسمنت، كما تتوفر الطفلة كذلك بالمناطق المح
وسیتم توفیر خام الحدید من  .توفر مادة الجبس الالزمة لخلط الكلینكر بمنطقة جبة بالطرف الشمالي لمنطقة حائلتو. وبأقصى شمال المملكة بمنطقة الجوف

  .السوق
  

الغنیة بمواد الخام الرئیسیة لتصنیع مدینة تربة التابعة لمنطقة حائل  مشاش غویمض وآبار خضراء القریبة منمنطقة  ولذلك وقع االختیار لبناء المصنع في
  .لشركة أسمنت حائل في قلب مدینة حائل ةكما سیقع مبنى اإلدارة العام. كیلومتر من جھة الشمال الشرقي ٢٢٠األسمنت والتي تبعد عن مدینة حائل 

  
والتعدین في صناعة  ةمتخصصة في تقدیم الحلول الجیولوجیو ،دة في مجال الجیولوجیا والتعدینرائأسكوم المشار إلیھا أعاله ھي شركة مصریة شركة 
في عام أساسًا أنشئت  .تغطي شمال وشرق أفریقیا ومنطقة الخلیج والمشرق العربيلوسعت عملیاتھا كما  .في السوق المصري ةسن ٢٥كثر من ت ألاإلسمن
عدد من المجاالت مع  أسكوم متخصصة في .أسیكفي االسمنت الجیولوجیا والتعدین لعمالء خدمات قسم خاص داخل مجموعة أسیك لتقدیم م ك١٩٧٥

  .خدمات التفجیرالمواد الخام ومراقبة الجودة وتقییم و محاجرال تصمیمالجیولوجیة وإدارة محاجر تغطي  التركیز بشكل خاص على الدراسات
  

  السمات الجغرافیة لمنطقة حائل ٢-٣-٤
وھي واقعة على حافة منطقة ھضبیة ترتفع عن . ٣٣/٢٧وخط عرض  ٣٠/٤١  خط طول شمال غرب المملكة العربیة السعودیة بقربفي تقع منطقة حائل 

وتعد منطقة حائل المدخل للمنطقة الشمالیة للمملكة، ویحدھا من جھة الشمال صحراء النفود . متر ١٥٠٠ -١٠٠٠سطح البحر بمسافة تتراوح ما بین 
كیلومتر وعن  ٦٣٠وتبعد عن مدینة الریاض بنحو . لمملكةالكبرى ومن الشرق والجنوب جبل شمر وتعد مركزًا لشبكة الطرق المؤدیة للحدود الشمالیة ل

وترتبط منطقة . كیلومتر ٤٣٢بینما تبعد عن المدینة المنورة بنحو . كیلومتر ٦٦٤كیلومتر وعن مدینة تبوك في الشمال بنحو  ٣١٠منطقة القصیم بنحو 
ال ترتبط الشواطئ . كیلومتر ٣٠٠ة بین ھذه المناطق ومدینة حائل ال تتعدى حائل بطریق مباشر بمناطق الحدود الشمالیة كالجوف وسكاكا، علمًا بأن المساف

كیلومتر على  ٦٠٠و ٨٠٠ما عن طریق تبوك أو المدینة في مسافات تتراوح بین إبحائل وإنما یتم الوصول إلیھا  الغربیة على البحر األحمر بطرق مباشرة
  . التوالي

  

  مساحة المشروع ٣-٣-٤
تعتزم الشركة بناء ھذا الحي على ھیئة غرف للموظفین  ٢مترألف  ٦٠، ومساحة الحي السكني تقدر بنحو ٢مترألف  ٦٠٠مساحة المصنع تقدر بنحو 

الستغالل محاجر الحجر الجیري والطفلة وتقدر  المراد منحھ للشركة ھذا إضافة إلى منطقة حق االمتیاز .واستدیو وشقق للمھندسین وفیلل للمدراء التنفیذیین
  .٢كیلومتر ٤٦مساحتھا بنحو 

  

  أھم التطورات في الشركة ٤-٤
 م٢٠١١في ینایر  تم اإلنتھاء من الدراسة الجیولوجیة الخاصة بالمحجر من قبل شركة أسكوم. 
  وتسلیم  تشیید، على أن یكون التاریخ المتوقع النتھاء البناء المصنعملیون ریال كدفعة مقدمة للشركة الصینیة للبدء الفعلي ب ١١١تم دفع مبلغ

 .م٢٠١٣ینایر في  المصنع
 یجري العمل حالیًا على اكمال عملیات الحفر الخاصة بالمصنع. 
 والتي ستقوم بإنتاج االسمنت المستخدم في بناء مصنع م٢٠١١في مارس  تم تركیب محطة الخرسانة في موقع المشروع من قبل المقاول ،

 .الشركة
 ول في تجھیز الموقع للعمالة المنفذة للمشروع والمكاتب المؤقتة في الموقعبدأ المقا . 



     

١٨ 

  م٢٠١١اإلدارة من بدایة شھر أبریل  ت إلیھوانتقل استئجار مقر إلدارة الشركة،تم. 
 م٢٠١١في مارس  الموقع في الماء آبار حفر رخصة على الحصول تم. 
 وقد تم توقیع إتفاقیة  الكھربائیة، الطاقة تولید محطة احتیاجات لسد للشركة المخصصة الوقود كمیة لزیادة السعودیة أرامكو مع التخاطب تم

 . السعودیة أرامكوتخصیص الوقود الالزم مع 
  ١٢في  میغاوات ٥٢لبناء وتشیید محطة تبلغ طاقتھا  لمقاوالت الطاقة المحدودة وارتسیالتم توقیع عقد محطة تولید الطاقة الكھربائیة مع شركة 

 .م٢٠١١یونیو 
  بعد أن تم إستكمال متطلبات الجھات الحكومیة م، ٢٠١١یونیو  ١٣صدر خطاب من إمارة منطقة حائل إلى وزارة البترول والثروة المعدنیة في

  .المعنیة، إلعتماد إحداثیات الموقع ومنح رخصة كشف وإستغالل المحجر
  

  للمشروعالتكالیف االستثماریة  ٥-٤
ن إومن ثم ف. التكلفة االستثماریة للمشروع في كافة بنود التكلفة المرتبطة بالمشروع منذ لحظة ظھور الفكرة وحتى بدء التشغیل التجاريتتمثل عناصر 

ضمن كافة كما تت). الخ.. محطة الكھرباء  – معدات میكانیكیة –الت ومعدات ومرافق آ –مباني (التكلفة االستثماریة للمشروع تتضمن تكلفة أصولھ الثابتة 
خالل مرحلة اإلنشاء، ھذا إضافة إلى الشركة حملھا تتسواألعباء التمویلیة التي اإلكتتاب بنود مصروفات التأسیس ومصروفات ما قبل التشغیل ومصروفات 

  . احتیاجات المشروع من رأس المال العامل االبتدائي الالزم لدورة التشغیل األولى
  

یعتبر من  األسمنت، إذ أن األسمنتالرئیسي لعناصر التكلفة االستثماریة في صناعة  عنصرالباني واإلنشاءات المدنیة وتعتبر بنود اآلالت والمعدات والم
. اآلالت والمعدات المستخدمة في ھذه الصناعة وجمیعھا من اآلالت والمعدات الثقیلةوتخصص الصناعات التي تتطلب كثافة رأسمالیة عالیة نظرًا لتنوع 

 ءات واألعمال المدنیة المرتبطة بھذه الصناعة ذات طبیعة خاصة تتطلب قواعد خرسانیة ثقیلة تتناسب مع طبیعة اآلالت والمعدات المستخدمةكما أن اإلنشا
  .الصناعةھذه في 

  

  تقدیر عناصر التكلفة اإلستثماریة للمشروع ١-٥-٤
 :ملیون ریال سعودي تستخدم بالشكل التالي ١,٢٢٩تقدر تكلفة المشروع االستثماریة بمبلغ 

  القیمة االصل
 )ملیون ریال سعودي(

 ٧٥١ CDIمجموع عقد تورید وتركیب المصنع مع 
 ٢٠٣ محطة تولید الطاقة الكھربائیة
 ١٠٠ مرافق البنیة التحتیة واإلسكان

 ٦١ مصروفات ما قبل التشغیل
 ٣١ معدات أخرى

 ١٨ المعلومات  ةاالثاث ووحدة تكنولوجی
 ١٥ العام  إلكتتابمصروفات ا

 ٧ المركبات
 ٧ )شركة ھولتیك(التقني الفّني و المستشار

 ١٠ الزكاة والدخل
 ٢٦ رأس المال العامل

 ١,٢٢٩ اإلستثمارجمالي إ
 الشركة: المصدر

  

  مصادر التمویل ٢-٥-٤
  :سوف تعتمد الشركة على مصادر التمویل التالیة لتمویل المشروع

 الجدول التالي مصادر التمویلیبین 

  القیمة المصدر
 النسبة )ملیون ریال(

 % ٣٩,٨٣ ٤٨٩,٥ رأس المال من المساھمین المؤسسین 

 % ٣٩,٨٣ ٤٨٩,٥ العام إلكتتابرأس المال من ا

 % ٧٩,٦٦ ٩٧٩,٠ مجمل رأس مال الشركة

 % ٢٠,٣٤ ٢٥٠,٠ تمویل بنكي

 % ١٠٠,٠٠  ١,٢٢٩,٠ اإلجمالي
  الشركة: المصدر
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باإلضافة إلى أنھا ستحتاج إلى تمویل بنكي . سوف تعتمد على كامل رأس مالھا بعد اإلكتتاب لتمویل المشروعالشركة كما ھو ظاھر في الجدول أعاله، فإن 
  :علمًا أن الشركة قد حصلت على التسھیالت البنكیة التالیة من البنك العربي الوطني. ملیون ریال سعودي ٢٥٠بقیمة 

  

  المتاحة القیمة التسھیالتنوع 
 )سعودي ملیون ریال(

  القیمة المستخدمة حتى تاریخھ
  )سعودي ملیون ریال(

ملیون  ٧٥شھر منھا  ٢٥إعتمادات مستندیة مع إمكانیة تأجیل السداد بالتورق حتى فترة 
  ٣٠٦,٥ ٦٤٠,٥ ریال سعودي لتمویل الدفع المباشر للموردین

  -  ١٥١,٠ )م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ تنتھي في(تسھیالت تمویل بالتورق 

  -   ٢٠٠,٠  م٢٠١٣ینایر  ٣١تسھیالت القطع األجنبي آني حتى تاریخ 
  الشركة: المصدر

 
 )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ئتمانیة تصل إلى إمنح الشركة تسھیالت ل إستعدادهم استلمت الشركة خطابًا من البنك العربي الوطني یتضمن ١٥/٠٦/٢٠١١وبتاریخ 

وھذا التعھد الممنوح من قبل البنك العربي . ، إذا دعت الحاجةةیوذلك لتمویل رأس المال العامل للشركة والمصاریف التشغیلمائة ملیون ریال سعودي 
 .من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني  الموافقات الداخلیة الالزمة الوطني مشروط على الحصول على

  

  كبار المساھمین المؤسسین ٦-٤
مساھمًا بقیادة مجموعة من أبرز الشركات ورجال األعمال في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى مساھم واحد  ٩٩ون من یتألف المساھمون المؤسس

 في المساھمین كامل عن التفاصیل من وللمزید. من الشركة أو أكثر% ١الجدول التالي كبار المساھمین في الشركة ممن یملكون  ویوضح .من دولة الكویت
  ").المؤسسونالمساھمون " قسم راجعفضًال ( الشركة

  
  :نیالمؤسسالمساھمین یبین الجدول التالي كبار 

  القیمة اإلجمالیة عدد األسھم االسم م
 بالریال السعودي

 %  
 قبل الطرح

%  
 بعد الطرح 

 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ الشركة العقاریة السعودیة ١
 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ شركة أسمنت الیمامة السعودیة  ٢
 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ )الكویت( شركة المال لالستثمار ٣
 ٣,٤٢ ٦,٨٤ ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٣٥٠,٠٠٠ خالد بن محفوظ بن الرحمنعبد ٤
 ٣,٠٦ ٦,١٣ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ شربتلي بن حسن الرحمنعبد ٥
 ٢,٧١ ٥,٤١ ٢٦,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٦٥٠,٠٠٠ اهللا محمد بن محفوظبن عبدصالح  ٦
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ مجموعة الراجحي القابضةشركة  ٧
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ مجموعة بن الدن السعودیة ٨
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ حائل منطقة تطویر العلیا لھیئة ال ٩

 ١,٢٨ ٢,٥٥ ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠ التضامنیةالمعجل وإخوانھ عبدالكریم شركة فھد  ١٠
 ١,٠٢ ٢,٠٤ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ األمیرة نجالء بنت سعد بن محمد آل سعودصاحبة السمو  ١١
 ٠,٩٧ ١,٩٤ ٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩٥٠,٠٠٠ اهللا القصبيعبدماجد  ١٢
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبدصاحبة السمو الملكي األمیرة سارة بنت ماجد بن  ١٣
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبداهللا بن عبدصاحبة السمو الملكي األمیرة عادلة بنت  ١٤
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبدصاحبة السمو الملكي األمیرة نوف بنت  ١٥
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ المندیل بن عبدالمحسن عادل  ١٦
 ٠,٥١ ١,٠٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ السریع عبداهللا حمد ١٧
 ٠,٥١ ١,٠٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ السریع ناصر العزیزعبد ١٨

    الشركة: المصدر

  .ویؤكد أعضاء مجلس اإلدارة  أن رأس مال الشركة، غیر مشمول بحق خیار
  
  

  منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجیة ٧-٤
  :نوعین من أنواع األسمنت األكثر شیوعا في االستخدام وھماسوف تنتج شركة أسمنت حائل 

  
% ٧٠وسوف تكون نسبة ھذا المنتج حوالي . وھو نوع شائع االستعمال في الصبات الخرسانیة وأعمال البناء :األسمنت البورتالندي العادي 

 .من مجمل إنتاج الشركة
وسوف  .نة المالمسة للتربة القلویة والمیاه الجوفیة التي تحتوى على الكبریتاتوھو یستخدم للخرسا :البورتالندي المقاوم للكبریتات األسمنت 

 .من مجمل إنتاج الشركة% ٣٠تكون نسبة ھذا المنتج حوالي 
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ألف طن من األسمنت إلى بعض الوقت  ١,٧٢٠وكأي مشروع صناعي ضخم جدید التكوین، یحتاج مصنع الشركة الجاري إنشاؤه بطاقة إنتاجیة تصل إلى 
من طاقة المصنع % ٨٠ى یصل إلى طاقتھ اإلنتاجیة القصوى، لذا فإن الشركة تتوقع أن تكون طاقة المصنع اإلنتاجیة في السنة األولى حوالي حت

  . التصمیمیة
  

ة في السنة األولى وفي ما یلي جدول یبین الطاقة اإلنتاجیة للمصنع لكل من منتجي الشرك. م٢٠١٣عام من تتوقع الشركة بدء اإلنتاج في الربع األول 
  :من اإلنتاج وفي السنوات التالیة) م٢٠١٣(
  

  :یبین الجدول التالي حجم منتجات الشركة حسب الطاقة اإلنتاجیة

  نسبة سنوات التشغیل
 التشغیل

 )طن(الطاقة اإلنتاجیة السنویة 
األسمنت 

األسمنت البورتالندي  % البورتالندي العادي
 % كليالمجموع ال % المقاوم للكبریتات

 %١٠٠ ١,٣٧٦,٠٠٠ %٣٠ ٤١٢,٨٠٠ %٧٠ ٩٦٣,٢٠٠ %٨٠ )یوم عمل ٢٩٩( م٢٠١٣

 ٣٢٨( م وما بعدھا٢٠١٤
 %١٠٠ ١,٧٢٠,٠٠٠ %٣٠ ٥١٦,٠٠٠ %٧٠ ١,٢٠٤,٠٠٠ %١٠٠ )یوم عمل

  الشركة: المصدر
  

  المواد االولیة لألسمنت ١-٧-٤
  :یتكون األسمنت من عدة مواد أولیة وھي كالتالي

  الحجر الجیري 
  )طفلھ( الطین 
  خام الحدید 
  الرمل 
 سالجب 

  المواد الخام وخلطھا ٢-٧-٤
مات طبیعیة تتواجد في التربة، وإن كانت تختلف في مكوناتھا، ونسب باستخدام خا للوصول إلى منتج األسمنت یجب إنتاج مادة الكلنكر في المقام األول

  . ئةق الخاصة بكل فالخلط الخاصة بكل منھا، وطول فترة الحر

  

  :أنواع االسمنت التي تعتزم الشركة انتاجھافي كل من  إلنتاج الكلنكر التالي یوضح نسب الخلط لھذه الموادوالجدول 

 )الفئة الخامسة(أسمنت مقاوم للكبریتات  )ولىاألالفئة (أسمنت بورتالندي  المواد الخام
 %٨٨,١ %٨٥,٣ حجر جیري

 %٤,٦٤ %١٣,٧ )طفلھ(طین 

 %٥,٩٨ %١,٠٠ حدید خام

 %١,٢٢ %٠,٠٠ رمل
  الشركة: المصدر

  
سمنت على النحو بعد االنتھاء من صنع مادة الكلنكر یضاف لھا مادة الجبس الخام لیصبح لدینا مادة األسمنت النھائیة باختالف نسبتھ لكل فئة من فئات األ

  :التالي
 )الخامسةالفئة (أسمنت مقاوم للكبریتات  )الفئة أولى(أسمنت بورتالندي  المواد الخام
 %٣,٠١ %٣,٠١ الجبس الخام

  الشركة: المصدر
  

فضًال (وللمزید من التفاصیل عن أماكن توفر ھذه المواد الخام  .طن من المواد الخام ١,٦٦وتجدر اإلشارة ھنا إن إنتاج طن واحد من الكلنكر یحتاج إلى 
  ).من ھذا القسم" مناطق تركز المواد الخام الرئیسیة"راجع فقرة 

  

  العملیة اإلنتاجیة ٣-٧-٤
، وتجدر اإلشارة إلى أن خطوط من المراحل التشغیلیة المتتابعة تنقسم مراحل العملیة اإلنتاجیة لألسمنت البورتالندي من الفئتین األولى والخامسة إلى عدد

  :التالي مراحل العملیة اإلنتاجیة على النحو تكون، واإلنتاج المستخدمة للفئتین واحدة

تنوي وزارة البترول والثروة المعدنیة منح محاجر  إستخراج المواد الخام من تتم ھذه العملیة من خالل: مرحلة استخراج المواد الخام من المحاجر .١
لالزمة الستخراج المواد الخام والصخور الطبیعیة ا، من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام% ٥٠طرح الشركة بعد متیاز باستغاللھا االحق  الشركة

 .مم ٨٠عن طریق تفجیر صخور الحجر الجیري بمادة الدینامیت، وتتم تكسیر جمیع المواد الخام بنعومة  للعملیة الصناعیة



     

٢١ 

 
خام المستخرجة من المحاجر آلیًا إلى حقول تخزین مخصصة لذلك، ثم تنقل إلى قسم طاحونة المواد الخام ال تنقل المواد: مرحلة نقل المواد الخام .٢

  .من ثم إلى خزان المواد الخام حیث تستكمل عملیة التجانس ھناكالرئیسیة و
  

في أفران بحیث تتعرض لمعالجة حراریة وذلك من عدة  یتم في ھذه المرحلة من اإلنتاج تغذیة المواد الخام المعدة مسبقًا: مرحلة الحرق إلنتاج الكلینكر .٣
 .ینتج عن ھذه الطریقة الكلنكر المحروق خطوات وھي التجفیف، التكلیس باإلحماء أو التحمیص،

  

یمر الكلینكر الناتج عن عملیة حرق الخلطة على مبردات تقوم بتخفیض درجة حرارتھ، ومن ثم ینقل إلى خزانات لھذا الغرض : مرحلة تبرید الكلینكر .٤
 .طن لكل خزان ٥٠,٠٠٠بسعة 

 

 .الجبس الطبیعي أو الصناعي وذلك في مطاحن خاصةیتم في ھذه العملیة طحن الكلنكر مع كمیة من : األسمنتطحن  .٥
 

 :تتم تعبئة األسمنت داخل محطة التعبئة بأسلوبین: مرحلة التعبئة .٦
 كیلو ٥٠بأكیاس سعة كل كیس  األسمنتتعبئة  
 .للعمالء، حیث لن تقوم الشركة بتوصیل طلبات االسمنت بنفسھا السائب األسمنتالمخصصة لنقل العمالء التحمیل اآللي لسیارات  

  

  والتكالیف المرحلیة المصنع ٨-٤
 CDIالعقد مع  ١-٨-٤

 CDI “Chengdu Design and Research Institute of Building Materialsم عقدًا مع شركة ١٠/٠٥/٢٠١٠بتاریخ  وقعت الشركة
Industry Co., Ltd”  وقد وقع االختیار . تربة التابعة لمنطقة حائل مدینةالصینیة وذلك إلنشاء مصنع أسمنت حائل على أساس تسلیم مفتاح بالقرب من

 .في المناقصة على ھذه الشركة بعد األخذ في االعتبار جملة من المعاییر التجاریة والفنیة من بین ستة شركات تمت دعوتھا من قبل اسمنت حائل للمشاركة
ملیون ریال  ٧٥١,١ قیمة العقدتبلغ و .م٢٠١٣خالل ینایر لمصنع ل تدائياإلبستالم واإل م٢٠١٢وتتوقع الشركة بدایة االنتاج التجریبي خالل شھر سبتمبر 

  :بالشكل التالي موزعة )یورو ملیون ٤٠دوالر امریكي و  ملیون ١٤٤( سعودي
  

  القیمة االصل
 )ملیون ریال سعودي(

  :CDIعقد تورید وتركیب المصنع مع 
 ٥٣٤ معدات التصنیع

 ٢٠٦ عمال المدنیةاأل
 ١١ قطع غیار

 ٧٥١ :CDIمجموع عقد تورید وتركیب المصنع مع 
 الشركة: المصدر

  :ویغطي العقد الجوانب التالیة

ة    :وسیلة استخراج وكسر الحجر الجیري - ري بطاق ري       ١,٠٠٠سیتم تورید وتركیب وإنشاء كسارة الحجر الجی یر الحجر الجی طن بالساعة لتكس
یتم تكسیرھا  ،وبعد أن یتم استخراج الحجر الجیري من باطن المحجر بواسطة متفجرات الدینامیت ،لشركةالمراد تخصیصھ لمحجر الوالواقعة في 

  .بواسطة الكسارة

في المصنع وذلك  وسیكون موقع الكسارة ،طن في الساعة ٢٠٠بطاقة  )الطفلة( الطینتورید وتركیب وإنشاء كسارة  سیتم: الطینكسر ونقل مادة  -
 .ساحة التخزین المخصصمن الكسارة إلى  المتحركناقل سیر مع تورید وتركیب  ،لشركةالمراد تخصیصھ ل المستخرج من المحجر الطینلكسر 

 المتحركناقل سیر مع تورید وتركیب  ،طن في الساعة لتكسیر مادة الحدید الخام ٢٠٠سوف یتم انشاء كسارة بطاقتھ : كسر ونقل المواد المعالجة -
 .بالمصنع احة التخزین المخصصسمن الكسارة إلى 

سیر مع تورید وتركیب  ،طن بالساعة ١٠٠قدرھا طاقتھا مادة الجبس بسوف یتم أنشاء كسارة مخصصة لتكسیر  ":الجبس"كسر المواد االضافیة  -
  . بالمصنع ساحة التخزین المخصصمن الكسارة إلى  المتحركناقل 

یة  - ام الرئیس واد الخ ل الم اء س :تخزین ونق تودعات مغطیتم إنش ھ ب اهمس ن ٦٠طاق ف ط رة    ،أل ام المكس واد الخ ع الم ظ جمی زین وحف ك لتخ وذل
  ).الحجر الجیري والحدید الخام والصلصال والرمل(والمخلوطة حسب النسب المطلوبة 

ع        تورید وتركیب سیتم  :تجھیز المواد الخام االولیة - ام المكسرة من موق واد الخ ث تصل الم طاحونة خام بجمیع محتویاتھا من مواطیر وسیور حی
اء عدد     . ساعةفي الطن  ٤٥٠التخزین إلى طاحونة المواد الخام االولیة لتجفیفھا وطحنھا بطاقة انتاجیة قدرھا  د وإنش تم توری صومعة   ٢وسوف ی

  .ألف طن لكل صومعة ١٥لتخزین المواد المطحونة بطاقة 

ویعتبر الفرن الجزء الرئیسي للمصنع  ،)إبراج تحمیص(تورید جمیع المعدات التابعة إلنتاج الكلنكر من مبرد وفرن ومكلسن سیتم : الفرن والمبرد -
ھ         بطء وطول دور ب ي ی ل بوضع أفق رًا وعرضھ    ٧٠وھو عبارة عن أنبوب أسطواني مائ بطن       ،متر  ٤,٨مت واطیر متعددة السرعات م ومزود بم

  .الحراري للحفاظ على مستوى الحرارة بالداخل وبمواد مقاومة لإلنصھار، و یستخدم وقود الزیت الخام كمصدر للطاقةبالطوب 

  .جالمرحلة التي تلي الفرن وھي منطقة تبرید الكلنكر، عبارة عن حوض واسع الستقبال مادة الكلنكر مزود بضاغطات ھواء وفالتر لتبرید المنت
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أجھزة وفالتر لتنقیة الغازات واألبخرة الناتجة عن عملیة التصنیع وذلك للحفاظ على بیئة نقیة خالیة من األغبرة والغازات المصنع بكما سیتم تزوید 
  .الضارة بالبیئة

ادة   ١٥٠طواحین أسمنت أنبوبیة بجمیع معداتھا وبطاقة  ٢سیتم تورید وإنشاء عدد : طحن األسمنت - طن في الساعة لكل واحدة بحیث یتم إضافة م
  .الجبس إلى الكلنكر ویتم طحنھ بواسطة ھذه الطواحین

سمنت مجھزة للتسلیم للعمالء إما لتخزین األاالف طن  ١٠صوامع خرسانیة طاقة كل منھا  ٤سیتم تورید وتركیب وإنشاء : تخزین وتسلیم األسمنت -
  .معبأ أو سائب حسب الطلب

ومحطة معالجة  ،وإنشاء خزانات للمیاه ،بار لتوفیر المیاه المطلوبة لتشغیل المصنعآحفر : فیھاھذا ویشمل العقد كذلك إنشاء المرافق المساندة للمصنع بما 
وكذلك إنشاء طریق . متر مكعب حسب مواصفات شركة أرامكو السعودیة ٥,٠٠٠خزانات للزیت الخام بسعة كل واحد منھا  اربعةوكذلك إنشاء  ،المیاه

 .جمیع الشوارع داخل المصنع متر یربط موقع المصنع مع الطریق الرئیسي وسفلتة ١٢كیلومتر وعرضھ  ٢سفلت طولھ إ

  محطة تولید الطاقة ٢-٨-٤
قامة محطة وارتسیال لمقاوالت الطاقة المحدودة وھي شركة سعودیة تابعة لشركة وارتسیال الفلندیة إلم عقدًا مع شركة ١٢/٠٦/٢٠١١بتاریخ  وقعت الشركة

  .زیت الوقود الثقیل لتزوید المصنع بالكھرباء الالزمة لتشغیل المصنعستخدام إبلتولید الطاقة الكھربائیة 

شركة تمت دعوتھا من قبل عالمیة وقد وقع االختیار على ھذه الشركة بعد األخذ في االعتبار جملة من المعاییر التجاریة والفنیة من بین ثالثة شركات 
وھي ) HOLTEC(العروض المقدمة من الناحیة الفنیة من قبل شركة أسمنت حائل والمستشار الفني  وتم تقییم جمیع .سمنت حائل للمشاركة في المناقصةأ

على أن تكون المحطة جاھزة للتسلیم في شھر  )ملیون یورو ٣٧,٩(سعودي  ملیون ریال ٢٠٣قیمة العقد تبلغ و .المطلوبةوالمقاییس للمواصفات  مطابقة
تعمل على  الكھربائیةوبناء على ھذا العقد، سوف تقوم شركة وارتسیال لمقاوالت الطاقة المحدودة بتصمیم وتورید وبناء محطة للطاقة  .م٢٠١٢سبتمبر 

وسوف تزود ھذه المحطة مصنع  .میغاوات ٧,٥ اطاقة كل منھمولدات  ٧عبر إستخدام  میغاوات ٥٢قدرھا مولدة من المحطة زیت الوقود الثقیل بطاقة 
  . الشركة بالطاقة الكھربائیةوسكن 

برمیل یومیًا من  ٣,٨٠٠م تتضمن تخصیص أرامكو السعودیة ٢٠١١یولیو  ١٦في  السعودیةالشركة وقعت إتفاقیة مع شركة أرامكو  اإلشارة إلى أن وتجدر
 .الخاصة بھ الكھربائیة الطاقة تولید محطةو زیت الوقود الثقیل للشركة كوقود لمصنع أسمنت حائل

 السكن ٣-٨-٤
ستقطاب موظفین ممیزین فال بد من توفیر سكن كلم من مدینة حائل، وإل ٢٢٠لشركة أسمنت حائل حوالي  ھصیخصراد تیبعد موقع المصنع والمحجر الم

ف تعمل العمل، وإیمانًا من الشركة بأھمیة السكن المناسب فسو أداء مسؤولیاتمناسب وممیز بحیث یشعر الموظف باإلرتیاح في الجانب اإلجتماعي بعد 
  :فیھ ما یلي ىمثالیًا بإذن اهللا تعالى بحیث یراعسكنیًا یع الخدمات المطلوبة لیكون حیًا متوفر فیھ ج ،على توفیر سكن ممیز لموظفیھا

 جانب اإلجتماعي للعائلة السعودیةال -
 لوبة من ماء وكھرباء وھاتفتوفیر الخدمات المط -
 توفیر المساحات الخضراء -
 للحي تقام فیھ األنشطة المختلفة توفیر مركز إجتماعي -
 توفیر عیادة طبیة -
 توفیر مطعم للموظفین -
 توفیر مالعب لألطفال -
 توفیر خدمات النقل للمدارس -

 .المناسبة واإلشراف على التنفیذ وسوف تتم اإلستعانة بمكاتب ھندسیة متخصصة لوضع التصامیم

  المرحلیة الدفعات ٤-٨-٤
المرحلیة لبناء المصنع خالل  الدفعاتت إدارة الشركة لنسبة العمل المنجز في كل ربع سنة، تم تقدیر وحسب توقعا CDIحسب العقد المبرم مع شركة 

  : الفترة الزمنیة كالتالي
  

  التكلفة الفترة الزمنیة
 )ملیون ریال سعودي(

  التكلفة الفترة الزمنیة
 )ملیون ریال سعودي( 

 ١١١,٣ م٢٠١٠عام  ١١١,٣ )دفعة األولىتم دفعھا ك(م ٢٠١٠شھر دیسمبر 
 ٧١,٩ م٢٠١١الربع الثاني من عام 

 ٦٧,٨ م٢٠١١الربع الثالث من عام  ٢٩٧,٠ م٢٠١١عام 
 ١٥٧,٣ م٢٠١١الربع الرابع من عام 
 ١٤٧,٤ م٢٠١٢الربع األول من عام 

 ٤٥,٨ م٢٠١٢الربع الثاني من عام  ٢٦٧,٨ م٢٠١٢عام 
 ٧٢,٠ م٢٠١٢الربع الثالث من عام 

 ٢,٦ م٢٠١٢الرابع من عام الربع 
 ٧٥,٣ م٢٠١٣عام  ٧٥,٣ )الدفعة النھائیة(م ٢٠١٣الربع األول من عام 

 ٧٥١,٤  ٧٥١,٤ CDIمجموع عقد 
  الشركة: المصدر
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إصدار خطابي  م تم١٩/٠٦/٢٠١١، وبتاریخ المصنع ببناء الفعلي للبدء الصینیة للشركة مقدمةأولیة كدفعة سعودي ملیون ریال  ١١١ حوالي مبلغ دفع تم

 ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠وخطاب بقیمة ) دوالر أمیریكي ٤٧،٤٠٠،٠٠٠(ریال سعودي  ١٧٧,٧٥٠,٠٠٠ضمان إئتماني لصالح الشركة الصینیة، خطاب بقیمة 
كما ھم مبین  كل فترةنھایة بناء المصنع في لبنسبة العمل المنجز وباقي الدفعات مربوطة بتواریخ إستالم المعدات و. )یورو ٢٤،٠٠٠،٠٠٠(ریال سعودي 

 .م٢٠١٣ینایر  في المصنع وتسلیم التشیید النتھاء المتوقع التاریخ یكون أن على حسب تقدیرات إدارة الشركة في الجدول أعاله،
  

  :كالتالي شغیلالتتكون نفاقتھا اإلنشائیة واإلداریة ما قبل ن أإدارة الشركة أن یكون  عتتوق، CDIباإلضافة إلى تكالیف العقد المبرم مع 
  التكالیف

 )ملیون ریال سعودي(
 المجموع م٢٠١٣عام  م٢٠١٢عام  م٢٠١١عام  م٢٠١٠عام 

 ٧٥١,٤ ٧٥,٣ ٢٦٧,٨ ٢٩٧,٠ ١١١,٣ CDIعقد المصنع مع 
 ٢٠٣,٠ - ١١٠,٠ ٩٣,٠ - محطة تولید الطاقة الكھربائیة
 ١٠٠,٠ - ٥٠,٠ ٥٠,٠ - مرافق البنیة التحتیة واإلسكان

 ٦١,٣ ٦,٤ ٣١,٠ ٢٢,٢ ١,٧ التشغیلمصروفات ما قبل 
 ٣١,٣ ١٤,٢ ١٧,١ - - معدات أخرى

 ١٨,٠ - ٩,٠ ٩,٠ - االثاث ووحدة تكنولوجیة المعلومات 
 ١٥,٠ - - ١٥,٠ - مصروفات اإلكتتاب العام 

 ٧,٠ - ٣,٥ ٣,٥ - المركبات
 ٦,٥ ١,١ ٢,٧ ٢,٧ - )شركة ھولتیك(المستشار الفّني 

 ٩,٧ ٠,٨ - ٨,٩ - الزكاة والدخل
 ٢٥,٨ ٢٥,٨ - - - رأس المال العامل

 ١,٢٢٩ ١٢٣,٦ ٤٩١,١ ٥٠١,٣ ١١٣,٠ المجموع
  الشركة: المصدر

  

  البحوث والتطویر ٩-٤
قسم خاص بعد تشغیل كامل طاقتھا اإلنتاجیة إنشاء إال أن الشركة تنوي . بعد ي مجال األبحاث و التطویرفلم تزاول أیة أنشطة نظرًا لحداثة الشركة فانھا 

  .بالبحوث والتطویر لمواكبة كل ما ھو جدید في ھذه الصناعة والتاكد أن منتجاتھا تمتلك أفضل المواصفات والمقاییس العالمیة
  

  المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة ١٠-٤
للبیئة عن طریق  منذ اللحظة األولى لتأسیس شركة أسمنت حائل وضع أعضاء مجلس إدارة الشركة في نصب أعینھم أن تكون شركة أسمنت حائل صدیقة

  .سعیھا إلنتاج األسمنت باقل قدر ممكن من التلوث والعوادم من خالل اإللتزام التام بالمواصفات العالمیة للبیئة

الشركة في وفي نفس السیاق أخذ أعضاء مجلس إدارة الشركة على أنفسھم عھدًا بأن تكون الشركة جارًا صالحًا تخدم المجتمع التي تعمل فیھ، وستشارك 
  .ي المملكةالنشاطات والفعالیات اإلیجابیة والبّناءة للمجتمع مع الجھات المحلیة المعنیة، وذلك للمشاركة في التقدم المنشود في كافة المجاالت ف

ادیة في المشاریع جدیدة ألبناء ھذا الوطن، بل یتعدى ذلك بالمشاركة المعنویة والم یةفیال تقتصر مشاركة الشركة في تنمیة المجتمع فقط بخلق فرص وظ
  .التي تسعى لتطویر المجتمع واإلرتقاء بدور وأداء الھیئات والمؤسسات المختلفة في المملكة

   



     

 الھیكل التنظیمي للشركة ٥
  

  الھیكل التنظیمي للشركة ١-٥
 إلجراء أعمال الشركة ثالث ھیئاتسیعتمد المجلس على . نھم الجمعیة العامة العادیةتعّی عشر عضوًا أحدیشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة یتكون من 

ستكون لجنة المراجعة مدعومة من قبل وظائف المراقبة الداخلیة وعالقات المستثمرین . لجنة المراجعة ولجنة الترشیح والمكافآتاللجنة التنفیذیة،  :وھي
 .ت إشراف مجلس اإلدارة لضمان استقاللیتھاوستكون ھذه الوظائف تح. واإللتزام بالمھام

  :ویوضح الرسم البیاني التالي الھیكل التنظیمي للشركة بعد الطرح
  
  

  

  األقسام الرئیسیة بالشركة ومھامھا ٢-٥
 التسویق والمبیعات وتطویر االعمال ١-٢-٥
تقوم اإلدارة برسم الخطط الرئیسیة لتطویر األنشطة التسویقیة على مستوى اإلدارة العلیا للشركة، وكذلك التنسیق مع إدارة  :والمبیعات التسویق -

  .شركةالمصنع للمساعدة في تحدید كمیة ونوع األسمنت المنتج وذلك لتسھیل بیعھ وتوزیعھ وفقًا لبرنامج التسویق الموضوع في الخطة الرئیسیة لل

ات ذه اإلدارة بالتواصل واالتصال المباشر مع العمالء من مقاولین وتجار تجزئة وغیرھم في كافة القطاعات، للقیام بعملیة التسویق والمبیعكما تقوم ھ
ن ك ملمنتجات الشركة من األسمنت بنوعیھ، وذلك لضمان القیام بعملیة بیع إنتاج المصنع بكل یسر وسھولة والتغلب على أي عوائق أوعقبات، وكذل

  .أجل الحفاظ على حصة الشركة من سوق األسمنت

تھتم ھذه اإلدارة بدراسة وتحلیل الطلب على األسمنت في المملكة بشكل عام وبمنطقة حائل والمناطق المحیطة والقریبة منھا على  :عمالتطویر األ -
  .وجھ الخصوص، حیث یتم بیع وتوزیع منتجات الشركة فیھا والتركیز على المشاریع بمختلف أنواعھا القائمة منھا والجدیدة

  .نواع األسمنت المختلفة، وتقدم الدراسات الالزمة بھذا الشأن وعمل توصیاتھا بھذا الخصوصأإحتیاجات السوق من كما تقوم ھذه اإلدارة بدراسة 

 الشؤون اإلداریة والمالیة وشؤون الموظفین ٢-٢-٥
موارد الالزمة لتحقیق تقوم إدارة الموارد البشریة بوضع وتنفیذ استراتیجیات واجراءات تنمیة الموارد البشریة لضمان توفیر ال :الموارد البشریة -

كما ستعمل اإلدارة على جذب وتعیین الموظفین ذوي الكفاءات العالیة التي تناسب إحتیاجات . خطط الشركة على المدى القصیر والمتوسط والطویل
 .ومتطلبات الشركة

الذین تنطبق علیھم المعاییر المحددة والمتبعة بالشركة، وذلك  الوافدین وكذلك المواطنین السعودیینتركز إدارة الموارد البشریة على توظیف سوف 
 تتسم التعویضات التي تطبیق أفضل مناھجو للموظفین السلیمو الدقیق االختیار خالللضمان أعلى مستویات اإلنتاج وتقدیم افضل معاییر الجودة، من 

  .ارد البشریة، وذلك لضمان نجاح أھداف واستراتیجیات إدارة الموالشفافیةبالتمیز و

الرقابة الداخلیة

مجلس اإلدارة

التخطیط الشؤون القانونیة المصنع
الشؤون اإلداریة  
والمالیة وشؤون 

الموظفین
التسویق والمبیعات 

وتطویر األعمال

اللجنة التنفیذیة لجنة المراجعة

لجنة الترشیحات 
والمكافآت

الرئیس التنفیذي



     

٢٥ 

ر دارة المالیة على إدارة وإشراف عملیات الشركة المالیة والمحاسبیة، حیث تقوم بعمل التحالیل المالیة وتقدیم التقاریر الدوریة وإصدااإلتقوم  :المالیة -
  .البیانات والقوائم المالیة التي تترجم الموقف المالي للشركة

تعمل إدارة الخدمات اإلداریة على إدارة ونظافة جمیع مباني الشركة، بما في ذلك المجمعات السكنیة، والمصلیات، ومبنى المكاتب،  :الخدمات اإلداریة -
حیث تسعى ھذه اإلدارة إلى جعل . كما تھتم بالمسطحات الخضراء وتوزیع واالعتناء بالشتالت والنباتات بكافة مباني ومواقع الشركة. ومبنى الترفیھ

 .باإلضافة إلى تولیھا مھام توفیر األمن على مدار الساعة في المصنع والمكاتب وكافة مواقع وممتلكات الشركة. شركة صدیقة للبیئةال

. ةعیادة الطبیكما تدیر اإلدارة عیادة طبیة مجھزة بأحدث اآلالت والمعدات الطبیة، وتوفر للموظفین كافة التسھیالت الطبیة التي ال یمكن توفیرھا بال
  . كما تدیر مطعم من الطراز الممتاز حیث یوفر ویقدم كافة الوجبات الصحیة للموظفین

إدارة تقنیة المعلومات مسؤولة عن توفیر خدمات البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات بما في ذلك التطبیقات والبرامج المالیة واإلداریة  :تقنیة المعلومات -
  .بالقیام بعملیاتھا بشكل فعالوالبرامج التقنیة التي تمكن الشركة 

معدات إدارة تقنیة المعلومات بتطویر وتنفیذ كافة النظم المعلوماتیة الجدیدة التي تحتاجھا الشركة، وكذلك صیانة وإصالح كافة البرمجیات والتقوم 
  .ني للشركةوأجھزة الكمبیوتر، باإلضافة إلى صیانة شبكات الشركة اإللكترونیة وتطویر وصیانة الموقع اإللكترو

 المصنع ٣-٢-٥
سعى للوصول كما ت. اإلنتاج على إدارة ومراقبة أنشطة اإلنتاج بالشركة من خالل نظام التشغیل األمثل لخطوط اإلنتاج إدارةشرف تخطط وت :اإلنتاج -

قسام ذات على عالقات عمل فعالة مع جمیع اإلدارات واال تبقي اإلدارةكما . ھداف المخطط لھاإلى اقصى طاقة إنتاجیة ممكنة وذلك تمشیًا مع األ
 .التسویق والمبیعات إدارة على قنوات اتصال فعالة مع الصلة باإلنتاج والحفاظ

ت تقوم إدارة الصیانة بصیانة جمیع األجھزة والمعدات المیكانیكیة والكھربائیة ومحطة تولید الطاقة، باإلضافة إلى كافة االجھزة وآال :الصیانة -
إلى تنفیذ كافة اعمال الصیانة واالصالح والتركیب على أعلى مستوى من معاییر الجودة بحیث  ھذه اإلدارةسعى تكما . والمعدات المرتبطة بالمصنع

  .مداد المستمر من األسمنت ودون عرقلة لجدول اإلنتاجال تؤثر أعمالھ على اإل

 المراد تخصیصھ للشركة ن اإلشراف الفني واإلداري عن تنقیب المواد الخام في المحجرإدارة المحجر والجودة ھي المسؤولة ع :المحجر والجودة -
كما تھتم بإداء العمل البحثي من أجل االستفادة بشكل أفضل للمواد الخام من خالل جودة أعلى وبتكلفة . اخذًا في االعتبار كمیة المواد الخام وجودتھا
  .م الشركةاقل، وذلك بالتعاون مع جمیع إدارات واقسا

اد الخام، كما تشرف اإلدارة على أعمال التفجیر، التحمیل، النقل، وتكسیر المواد الخام قبل مزجھا والمحافظة على تخزین احتیاطیات وافرة من المو
  .وتعمل على المحافظة على جودة المنتج ومتابعة مراحل اإلنتاج للتأكد من تحقیق أعلى معاییر الجودة

تدمج إدارة المشتریات بین مھام المخازن وخدمات اإلمداد، وذلك لضمان فعالیة وكفاءة عملیة توصیل المواد وقطع غیار اآلالت  :المشتریات -
  .والمعدات في الوقت المحدد، وذلك بھدف تقلیل الفجوة بین وقت عملیة الشراء ووقت عملیة التسلیم

لعالیة مع مراعات أسعار تلك القطع، كما تدیر حجم المخزون من قطع الغیار التي یجب توفرھا تھتم إدارة المشتریات بشراء قطع الغیار ذات الجودة ا
  .لتغطیة االحتیاجات المستقبلیة المتوقعة وذلك باإلبقاء على حد أدنى من المخزون حسب اإلستراتیجیات الموضوعة إلدارة المخازن

  
ولة عن تخطیط وتصمیم وتنفیذ جمیع المشاریع الھندسیة وذلك بالتعاون مع كافة االقسام ستكون إدارة الھندسة والمشاریع مسؤ :الھندسة والمشاریع -

  .واإلدارات المختلفة ذات العالقة بالشركة

طریق تجري إدارة الھندسة والمشاریع عمل الدراسات وتقدیم التوصیات الالزمة لترشید إستخدام المعدات واألجھزة الكھربائیة والمیكانیكیة عن 
دام األمثل لھا، وذلك لتحقیق اقل قدر ممكن من االستھالك واالعطال لتلك األجھزة واآلالت للوصول إلى تخفیض تكلفة اإلنتاج بأكبر قدر اإلستخ
  . ممكن

ب جمیع تعي الشركة أھمیة توفیر بیئة عمل خالیة من األخطار بقدر المستطاع لموظفیھا، ولذلك یقوم قسم األمن والسالمة بتدری :السالمةاألمن و -
كما یقوم بالتأكد من أن ممارسات االمن والسالمة في العمل تطبق بشكل یومي في . الموظفین بشكل دوري ومنتظم على جمیع نواحي األمن والسالمة

  .المراد تخصیصھ للشركة كافة المستویات وباالخص في بیئة المصنع والمحجر

 الشؤون القانونیة ٤-٢-٥
  :كما یليتھتم الشؤون القانونیة بعدة مھام 

 .عقود تنفیذ المشاریع واإلتفاقیات التمویلیة واللوائح ونظام العمل: مثلستشارات القانونیة إلدارة الشركة تقدیم اإل -
 .للتطبیق السلیم للنظام والقوانینالمشاركة في إعداد النظم واللوائح اإلداریة ومساندة اإلدارات واألقسام بالشركة  -
 .الة المطالبات والقضایا الخارجیةحقوق الشركة في حتقدیم الدعم القانوني لحفظ  -
 .دات القانونیة والتعاقدیة للشركةالتأكد من سالمة إعداد ومراجعة المستن -
 .والخارجیة المتعلقة بعمل الشركة الحصول على المراجع القانونیة الداخلیة -
 .ة المتعلقة بالنظم وحل المنازعاتلمحاكم والجھات الحكومیة المعنیتمثیل الشركة في التفاوض والمنازعات القانونیة وكذلك تمثیل الشركة في ا -

  
  
 



     

٢٦ 

  التخطیط ٥-٢-٥
اییس مح            اییر ومق ام حسب مع ي كل األقس ل ف ة ویجري العم ددة إیمانًا من الشركة بالعمل العلمي والمنھجي فقد رأت أن تكون جمیع أنشطتھا متوائم

  .تضمن الحصول على أعلى كفاءة من جمیع األقسام

قسم التخطیط بالعمل على متابعة جمیع المؤشرات والتأكد من سیر العمل وفق ما خطط لھ بحیث یضمن التناغم في العمل وتحقیق النتائج  وسوف یقوم
 .المطلوبة لتحقیق رؤیة الشركة

  الرقابة الداخلیة ٦-٢-٥
لضوابط المالیة والعملیة المطلوبة ومن فعالیة عملھا، مسؤولیة التأكد من وجود ا یتبع رئیس قسم التدقیق الداخلي للجنة المراجعات، ویتولى ھذا القسم

  .والتأكد من أن الشركة متقیدة بقواعد حوكمة الشركات الخاصة بھا واألطر القانونیة ذات الصلة

  مجلس اإلدارة ٣-٥
األول عن تسییر أمور الشركة وتوفیر القیادة الفاعلة لھا واالحتفاظ بنظام سلیم للرقابة الداخلیة من أجل حمایة مصالح  مسؤولمجلس اإلدارة ھو ال یعتبر

  .الشركة ومساھمیھا

تعزیز ر الحوكمة على مستوى الشركة من خالل تشكیل عدد من اللجان وإتباع أفضل الممارسات من أجل ییلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بتطبیق أفضل معای
  . ستثمار المساھمین في الشركة على المدى الطویلإقیمة 

  

  أعضاء مجلس اإلدارة  ١-٣-٥
 

  : یتكون مجلس اإلدارة الحالي من األعضاء التالیة أسماؤھم

مستقل أو  الصفة االســـم
 غیر مستقل

  تنفیذي او
 العمر الجنسیة  غیر تنفیذي

الملكیة 
المباشرة 

 إلكتتاببعد ا

الملكیة الغیر 
بعد مباشرة 

 إلكتتابا
صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن 

 - - ٦٤ سعودي  تنفیذي غیر مستقل غیر رئیس مجلس اإلدارة آل سعود بن عبد العزیز عبدالمحسن

 %٠,٠٤ - ٤٣ سعودي  تنفیذي غیر مستقلغیر  نائب رئیس مجلس اإلدارة  المھندس أحمد سلیمان الراجحي
 - %٠,١٠ ٥٨ سعودي  تنفیذي غیر مستقلغیر  عضو مجلس إدارة  المھندس علي عثمان الزید

 - - ٣٤ كویتي  تنفیذي غیر مستقلغیر  عضو مجلس إدارة  الفضلنبیل الدكتور أحمد 
 - - ٦٦ سعودي  تنفیذي غیر مستقلغیر  عضو مجلس إدارة  الدبالنمحمد سعود 

 - - ٥١ سعودي  تنفیذي غیر مستقلغیر  عضو مجلس إدارة  بافقیھمحمد المھندس عثمان 
 - - ٥٧ سعودي  تنفیذي غیر مستقلغیر  عضو مجلس إدارة  الشیخصالح المھندس قاسم 

 - %٠,١٠ ٥٠ سعودي  تنفیذي غیر مستقل عضو مجلس إدارة  خالد علي السیف
 %٠,٦٤ - ٥٣ سعودي  تنفیذي غیر مستقل عضو مجلس إدارة  عبدالكریم الفرجالمھندس فھد 

 - %٠,١٠ ٥٦ سعودي  تنفیذي غیر مستقل عضو مجلس إدارة  الفھادعبداهللا عیسى 
 - %٠,١٠ ٥٢ سعودي  تنفیذي غیر مستقل عضو مجلس إدارة  المھندس صالح فھد النزھة

  الشركة: المصدر
  

المرخص  شخاصلدى أحد األسھم لكل منھم وسیقومون بإیداعھا ألف  )١,٠٠٠(في الشركة بتملك عدد  الغیر مساھمینسوف یقوم أعضاء مجلس اإلدارة 
  .بعد إدراج الشركة في السوقوذلك دارة وفقا لمتطلبات نظام الشركات، في مجلس اإل مبالمملكة العربیة السعودیة كأسھم ضمان لعضویتھلھم 

  
  :وفیما یلي ملخص للسیر الذاتیة ألعضاء مجلس اإلدارة

  
   صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن عبدالمحسن آل سعود

  سعودي: الجنسیة
  )تنفیذي غیر(رئیس مجلس اإلدارة : المنصب

  سنة ٦٤: العمر
  

تولى إدارة اإلسكان وشؤون البیئة بالھیئة المركزیة صاحب السمو الملكي العدید من المناصب القیادیة في المملكة حیث  للقد شغ: الخبرات العملیة
ثم . م١٩٧٩م إلى عام ١٩٧٦للتخطیط، ومن ثم مدیر التنسیق والمتابعة بوزارة الصحة، كما شغر منصب وكیل إمارة منطقة مكة المكرمة وذلك من عام 

م، حیث عین بعدھا أمیرًا لمنطقة حائل بمرتبة وزیر، ١٩٩٩إلى عام م ١٩٧٩سنة وذلك من عام  ٢٠شغر منصب نائب أمیر منطقة مكة المكرمة لمدة 
صاحب وقد شارك . حیث یمثلھا في مجلس إدارة الشركة م٢٠٠٢باإلضافة إلى منصبھ كرئیس الھیئة العلیا لتطویر منطقة حائل وذلك منذ تأسیسھا عام 

  :ومنھا ما یلياألمیر سعود بن عبدالمحسن في العدید من المشاركات والمؤتمرات  السمو الملكي

 .المشاركة في إنشاء أول شركة للكابالت الكھربائیة -
 .والجامعة األمریكة في بیروت ھوبكنزحضور مؤتمرات عن الصحة والبیئة في كل من جامعة ھارفرد، جامعة جونز  -
  .رعایة برنامج سنابل الخیر مع ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة -
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  .م٢٠٠٢م، ویشغل منصب رئیس الھیئة العلیا لتطویر منطقة حائل وذلك منذ تأسیسھا عام ١٩٩٩أمیر منطقة حائل منذ عام  :المناصب الحالیة

  
 –بكالیفورنیا  كولیدج منلوحصل صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن عبدالمحسن على درجة البكالوریوس في العلوم اإلداریة من  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٧٢الوالیات المتحدة األمریكیة وذلك عام 
  
  

   المھندس أحمد سلیمان الراجحي
  سعودي: الجنسیة
  )تنفیذي غیر(نائب رئیس مجلس اإلدارة : المنصب

  سنة ٤٣: العمر
  

م، وفیما یلي عرض سریع لھذه ١٩٩٠بدأ حیاتھ العملیة منذ عام  سنة، حیث ٢١خبرة عملیة تمتد إلى الراجحي أحمد  المھندسیمتلك : الخبرات العملیة
  :الخبرات العملیة

 :وتضم كل من المصانع التالیة) م٢٠١٠ -م١٩٩٧(الشركة الوطنیة للصناعات  –الرئیس التنفیذي  -
 المصنع الوطني للمواد الغذائیة -
 مصنع الریاض للكرتون -
 مصنع جدة للمنتجات الورقیة -
 یة بالریاض وجدةالوطنیة لصناعة األوع -
 مصنع بالستیك الوطنیة -
 مصنع بلوك الوطنیة -

 :وتشمل كل من) م١٩٩٦ –م ١٩٩٣(مصانع الوطنیة،   –مدیر عام  -
 شركة البلوك الوطنیة -
 شركة بالستیك الوطنیة -

 )م١٩٩٣ –م ١٩٩٢(مصنع بالستك الوطنیة  –نائب المدیر العام  -
 )م١٩٩٢ –م ١٩٩٠(مصنع بالستیك الوطنیة  –مساعد المدیر  -

  
باالضافة إلى كونھ نائب رئیس مجلس إدارة ورئیس اللجنة التنفیذیة لشركة أسمنت حائل، یشغل المھندس أحمد العدید من المناصب في : الحالیةالمناصب 

  :لجان ومجالس مختلفة وفیما یلي عرض لھذه المناصب

 شركة األرض القابضة –رئیس مجلس إدارة  -
 للعقاراتشركة إنجاز  –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة الخلیج لصناعات التغلیف المحدودة –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة الراجحي القابضة –نائب رئیس مجلس إدارة  -
 الشركة المتقدمة للبتروكیماویات –عضو مجلس إدارة  -
  شركة تكافل الراجحي –عضو مجلس إدارة  -
  شركة الفارابي للبتروكیماویات –عضو مجلس إدارة  -
  لشركة السعودیة لمواد السجادا –عضو مجلس إدارة  -
  شركة ترایو مدى العالمیة للبالستیك –عضو مجلس إدارة  -
  الشركة أعمال المیاه والطاقة العربیة المحدودة –عضو مجلس إدارة  -
  شركة وادي الریاض للتقنیة –عضو مجلس إدارة  -

  
  :في بعض الھیئات والجھات الحكومیة حیث أنھ عضو في فیما یلي في المشاركة الفعالة باإلضافة إلى ما ذكر یعتبر المھندس أحمد الراجحي نِشْط

 الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض –رئیس اللجنة الصناعیة  -
 اللجنة الوطنیة الصناعیة –عضو  -
 مجلس المسؤولیة االجتماعیة –عضو مجلس إدارة  -
 الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض –عضو مجلس إدارة  -
 "مدن"ھیئة المدن الصناعیة ومنطقة التقنیة  –اللجنة التنفیذیة  عضو مجلس إدارة وعضو -

  
المملكة  –حصل المھندس أحمد الراجحي على درجة البكالوریوس في ھندسة النظم من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٩السعودیة وذلك في عام العربیة 
  
  

   الزیدالمھندس علي عثمان 
  سعودي: الجنسیة
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥٨: العمر
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  :سنة، وفیما یلي موجز لھذه الخبرات ٣٥المھندس علي الزید سجل حافل من الخبرات المھنیة التي تمتد إلى ما یناھز  یمتلك :الخبرات العملیة

 )حتى تاریخھ –م ٢٠٠٧(الشركة العقاریة السعودیة  –رئیس مجلس إدارة  -
  )م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٥(مؤسسة الزید لالستشارات الھندسیة  –رئیس  -
 )م١٩٨١ –م ١٩٨٠(اإلدارة العامة للخدمات الطبیة للقوات المسلحة  –كبیر المھندسین  -
 )م١٩٨٠ –م ١٩٧٧(صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  –مستشار تقني  -
 )م١٩٨٠ –م ١٩٧٦( .RMP Eengineering, Designing & management Co–إدارة المشاریع الھندسیة  -
  )م١٩٧٧ –م ١٩٧٦(رشید للھندسة  –مدیر مشروع  -

  
  :یشغل عدة مناصب حالیة في شركات وھیئات مختلفة وھي كالتالي :المناصب الحالیة

 الشركة العقاریة السعودیة –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة دار التملیك  –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة النظام المتطور العالمي –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة الریادة لإلستثمار –عضو مجلس إدارة  -
  شركة المعیقلیة –عضو مجلس إدارة  -
  الھیئة العامة للسیاحة واآلثار –عضو مجلس إدارة  -
  الغرفة التجاریة الصناعیة  –عضو مجلس إدارة  -
 لجنة المقاولین بالغرفة التجاریة الصناعیة –رئیس مجلس إدارة  -
 ھیئة المدن الصناعیة ومنطقة التقنیة –إدارة لس عضو مج -
 ھیئة المساحة الجیولوجیة السعودیة –عضو مجلس إدارة  -

  
المملكة  –حصل المھندس علي الزید على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٧٦ عام وذلك فيالسعودیة العربیة 
  
  

   الدكتور أحمد نبیل الفضل
  كویتي: الجنسیة
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٣٤: العمر
  

، وفیما یلي نبذة عن ةزیمناصب قیادیة في ھذه الفترة الوج لى وشغسنة، حیث ترّق ١٢خبرة عملیة تمتد إلى الفضل یمتلك الدكتور أحمد : الخبرات العملیة
  :ھذه الخبرات

 )ھحتى تاریخ –م ٢٠٠٩" (لبنان"بالنت  مجموعة –والعضو المنتدب رئیس مجلس إدارة  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠٠٨" (لبنان"ألفا  مجموعة –المدیر العام  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠٠٥(بریدجرز فنشیر كابیتال  –المدیر العام  -
 )م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤(شركة االلتزام لإلستشارات  –مدیر مشروع  -
 )م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٣(أعمال حرة  -
 )م٢٠٠٣ –م ١٩٩٩" (كمیفك"شركة الكویت والشرق األوسط لإلستثمار المالي  –محلل مالي  -

  
  :یشغل الدكتور أحمد عدد من المناصب المتنوعة :المناصب الحالیة

 بریدجرز فنشیر كابیتال –المدیر العام  -
 "لبنان"ألفا  مجموعة –المدیر العام  -
 "الكویت"ألفا  مجموعة –س إدارة عضو مجل -
 "لبنان"بالنت  مجموعة –والعضو المنتدب الرئیس  -
  الكویتیة السعودیة القابضة الشركة –مجلس إدارة عضو  -

  
ثم حصل . م١٩٩٩دولة الكویت، وذلك في عام  –البكالوریوس في المحاسبة من جامعة الكویت  حصل الدكتور أحمد الفضل على درجة :المؤھالت العلمیة

  .م٢٠٠٨ وذلك في عامالمملكة المتحدة،  –على شھادة الماجستیر والدكتوراة في االقتصاد من الجامعة األمریكیة بلندن 
  
  

   سعود محمد الدبالن
  سعودي: الجنسیة
  )تنفیذيغیر (عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٦٦: العمر
  

  :سنة، وفیما یلي موجز لھذه الخبرات ٤١سجل حافل من الخبرات المھنیة التي تمتد إلى الدبالن  سعودیمتلك  :الخبرات العملیة
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  )حتى تاریخھ –م ٢٠٠٦(شركة أسمنت الیمامة  –عضو مجلس إدارة  -
  )م٢٠٠٧ –م ١٩٩٣(شركة أسمنت الیمامة  –مدیر عام  -
  )م١٩٩٣ –م ١٩٩٠(عسیر  شركة –مدیر عام  -
  )م١٩٩٠ –م ١٩٨٧( وشركاهشركة الحاج عبداهللا على رضا  –مدیر عام  -
  )م١٩٨٧ –م ١٩٧٦(المركز االستشاري  –المدیر اإلداري ومشرف الدراسات  -
  )م١٩٧٦ –م ١٩٧٠(وزارة المعارف  –مدرس علوم  -

  .م٢٠٠٦عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الیمامة منذ عام  :المناصب الحالیة

وذلك  الوالیات المتحدة األمریكیة –حصل سعود الدبالن على درجة البكالوریوس في العلوم من جامعة غرب نیو مكسیكو، نیو مكسیكو  :المؤھالت العلمیة
  .م١٩٧٠ في عام

  
  

   المھندس عثمان محمد بافقیھ
  سعودي: الجنسیة
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥١: العمر
  

  :سنة، وفیما یلي موجز لھذه الخبرات ٢٨المھندس عثمان بافقیھ سجل حافل من الخبرات المھنیة التي تمتد إلى  یمتلك: العملیةالخبرات 

 )ھحتى تاریخ –م ٢٠٠٣(شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة  –الرئیس التنفیذي  -
 )م٢٠٠٣ –م ٢٠٠٢(مجموعة المرجان للعقارات  –مدیر العام ال -
 )م٢٠٠٢ –م ٢٠٠٠(شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة  –الرئیس التنفیذي  -
 )م٢٠٠٠ –م ١٩٩٩(مكتب عبدالرحمن وسلطان بن محفوظ  –مدیر الموظفین  -
 )م١٩٩٩ –م ١٩٩٥(البنك االھلي التجاري  –التدرج بعدة مناصب  -
 )م١٩٩٥ –م ١٩٨٣(البنك األمریكي  –التدرج بعدة مناصب  -

 
  :یشغل عدة مناصب حالیة في شركات مختلفة موضحة كالتالي :الیةالمناصب الح

 شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة –الرئیس والمدیر المالي  -
 المحدودةجیر السیارات أشركة المفتاح لت –الرئیس والمدیر المالي  -
 شركة إنتاج الحبر المتحدة المحدودة –رئیس مجلس إدارة  -
 "األردن"بنك اإلسكان للتجارة والتموین  –وعضو اللجنة التنفیذیة ورئیس لجنة التدقیق نائب رئیس مجلس إدارة  -
  شركة دیالیزرز الطبیة –عضو مجلس إدارة  -

  
 – حصل المھندس عثمان على درجة البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من جامعة والیة شمال كاروالینا اي أند تي، بشمال كاروالینا :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٣ وذلك في عام الوالیات المتحدة األمریكیة
  
  

  المھندس قاسم صالح الشیخ
  سعودي: الجنسیة
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥٧ :العمر
  

سنة في التشغیل واإلدارة والتكریر وغیرھا من الخبرات في قطاع النفط والغاز  ٣١قاسم الشیخ خبرة طویلة تمتد إلى  یمتلك المھندس :الخبرات العملیة
  :واألعمال المرتبطة بھا، وقد عمل في عدة شركات رائدة في ھذا المجال

حتى  –م ١٩٩٩" (ة بن الدن السعودیةإحدى شركات مجموع"شركة البترول والكیماویات والتعدین المحدودة  –الرئیس والعضو المنتدب  -
 )ھتاریخ

 )م١٩٩٩ –م ١٩٩٥(شركة البترول والكیماویات والتعدین المحدودة  –نائب العضو المنتدب  -
 )م١٩٩٤ –م ١٩٨٩" (ساسرف"شركة مصفاة أرامكو السعودیة شل  –الرئیس والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة  -
  )م١٩٨٨ –م ١٩٧٦(ل شركة مصفاة جدة للبترو –التدرج بعدة مناصب  -

  
  :یشغل عدة مناصب حالیة في شركات مختلفة موضحة كالتالي :المناصب الحالیة

 "إحدى شركات مجموعة بن الدن السعودیة"شركة البترول والكیماویات والتعدین المحدودة  –الرئیس والعضو المنتدب  -
 مجموعة بن الدن السعودیة  –عضو مجلس إدارة  -
 مجموعة بن الدن العالمیة –عضو مجلس إدارة  -
 "مرافق"شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع  –عضو مجلس إدارة  -
 "ینساب"شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات  –عضو مجلس إدارة  -
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 )امریكا(شركة موارد الماس العالمیة  –عضو مجلس إدارة  -
 )استرالیا(شركة تموین غرب استرالیا المحدودة  –رئیس مجلس إدارة  -
 )المملكة المتحدة(بي سي ام العالمیة القابضة  –رئیس مجلس إدارة  -
 شركة برایس العربیة المحدودة –رئیس مجلس إدارة  -

  
كة الممل –حصل المھندس قاسم الشیخ على درجة البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٧٦ وذلك في عامالسعودیة العربیة 
  
  

  السیف عليخالد 
  سعودي: الجنسیة
  )مستقل(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥٠: العمر
  

خالد السیف سجل حافل من الخبرات المتنوعة في عدة مجاالت وقطاعات حیث عمل في قطاع تجارة المواد الغذائیة من عام یمتلك : الخبرات العملیة
ھـ ١٤٠٤ھـ إلى اآلن، كما یملك ویدیر مصنع الشمال للمنتجات الورقیة منذ عام ١٤١٤ھـ، وكذلك في مجال األجرة العامة منذ عام ١٤١٦ھـ إلى عام ١٤٠١

اللجنة التأسیسیة والتنفیذیة لشركة أسمنت حائل، فھو عنصر فعال بالمجتمع بمشاركاتھ في جمعیات ومؤسسات بضافة إلى كونھ عضو إلى اآلن، وباإل
  :ومجالس إدارات مختلفة وفیما یلي عرض لھذه المشاركات

 )ھحتى تاریخ - م ٢٠٠٦(الغرفة التجاریة الصناعیة بحائل  –رئیس مجلس إدارة  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠١٠(لجنة اإلسكان الخیري بمنطقة حائل  –عضو  -
 )م٢٠١١ -م ٢٠٠٩(الغرفة التجاریة الصناعیة السعودیة  –نائب رئیس  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠١٠(جمعیة رعایة األیتام بمنطقة حائل  –عضو  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠١٠(الجمعیة السعودیة لإلدارة بمنطقة حائل  –عضو  -
 )ھحتى تاریخ –م ٢٠٠٨(اللجنة التحضیریة لرالي حائل  –لتنفیذیة والمشرف التنفیذي عضو اللجنة ا -
 )ھحتى تاریخ -م ٢٠٠٦(الھالل األحمر بحائل  –رئیس لجنة  -
 )ھحتى تاریخ -م ٢٠٠٦(لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة حائل  –نائب رئیس  -
 )ھتاریخحتى  -م ٢٠٠٦( تطویر منطقة حائلالعلیا لھیئة ال –عضو مجلس أمناء  -
 )م٢٠٠٤ –م ١٩٩٧(اللجنة العلیا للتنشیط السیاحي  -أمین عام  -
 )م٢٠٠٢ –م ١٩٩٨(الغرفة التجاریة الصناعیة بحائل  –عضو مجلس إدارة  -
 )م١٩٩٧ –م ١٩٩٣(مجلس منطقة حائل  –عضو مجلس  -

مالك ومدیر عام لمصنع الشمال للمنتجات السیف إن خالد ھـ إلى اآلن، ف١٤١٤باالضافة إلى كونھ یعمل في نشاط األجرة العامة منذ  :المناصب الحالیة
  .إلى اآلنم ٢٠٠٦منذ عام  بحائلالغرفة التجاریة الصناعیة إدارة ھـ إلى تاریخھ، ویشغل منصب رئیس مجلس ١٤٠٤الورقیة منذ عام 

  
  .م١٩٨٣السعودیة وذلك في عام المملكة العربیة  –حصل خالد السیف على درجة البكالوریوس في علم النفس من جامعة الملك سعود  :المؤھالت العلمیة

  
  

  المھندس فھد عبدالكریم معجل الفرج
  سعودي: الجنسیة
  )مستقل(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥٣: العمر
  

م، حیث عمل بعدة أماكن ١٩٨٥في عام من الخبرات العملیة حیث بدأ مسیرة حیاتھ العملیة  وطویًال حافًال سجًالالفرج  فھدیمتلك المھندس  :الخبرات العملیة
  :وفیما یلي ایجاز بالمناصب التي عمل وما زال یعمل بھا

  )ھحتى تاریخ–م ١٩٩٧(مكتب سناید العالمي لالستقدام  -مدیر عام  -
  )ھحتى تاریخ –م ١٩٩٩(التضامنیة  ھفھد المعجل واخوان شركة - التنفیذي ومدیر عام القسم التجاري الرئیس -
 )م١٩٩٩ –م ١٩٩٣(شركة الكفاح لمواد البناء  –شریك ومدیر عام  -
  )م١٩٩٣ –م ١٩٨٥(محطة كھرباء حائل  –مدیر محطة كھرباء  -

  
یشغل المھندس فھد منصب رئیس مجلس اإلدارة ومدیر عام القسم التجاري بشركة فھد المعجل واخوانھ التضامنیة، كما یشغل منصب  :المناصب الحالیة
  .سناید العالمي لالستقدام مدیر عام مكتب

  
الوالیات المتحدة األمریكة، وذلك  –اوھایو  –حصل المھندس فھد على درجة البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من جامعة فرانكلین  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٥في عام 
  
  

  عیسى عبداهللا الفھاد
  سعودي: الجنسیة
  )مستقل(عضو مجلس إدارة : المنصب
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  سنة ٥٦: العمر
  

  :حیث عمل وشغل العدید من المناصب والوظائف كما یليسجل حافل وطویل من الخبرات العملیة،  الفھاد یمتلك عیسى :الخبرات العملیة

 )حتى تاریخھ –م ٢٠٠٠(مجموعة الحیاة  –الرئیس  -
 )م٢٠٠٠ –م ١٩٩١(مشروع الجبرین للتنمیة الزراعیة  –مدیر عام  -
 )م١٩٨٧ –م ١٩٨٥(لجنة المتابعة للشركات الزراعیة المساھمة  –منسق  -
  )م١٩٩٠ –م ١٩٨٤(شركة حائل للتنمیة الزراعیة  –ر مجلس اإلدارة ومدیر إدارة التخطیط والمتابعة أمین س -

  
باإلضافة لكون عیسى الفھاد رئیسًا لمجموعة الحیاة، وكاتبًا اقتصادیًا في جریدة الحیاة وسعودي جازیت، فإنھ یشغل حالیًا المناصب  :المناصب الحالیة

  :التالیة

 المجلس االقتصادي األعلى -االستشاریة عضو الھیئة  -
 الجمعیة الخیریة بحائل -رئیس مجلس إدارة  -
 المجلس التنسیقي للجمعیات الخیریة بحائل -أمین عام  -
 المساكن الخیریة بحائل -نائب رئیس لجنة  -
 الھیئة العلیا لتطویر منطقة حائل –عضو مجلس األمناء  -
 منتدى الخطة الزراعي –عضو مجلس األمناء  -
  منتدى الریاض االقتصادي –عضو مشارك  -

  
. م١٩٧٦وذلك في عام المملكة العربیة السعودیة  –على درجة البكالوریوس في اللغة االنجلیزیة من جامعة الریاض الفھاد عیسى حصل  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٥وذلك عام السعودیة  المملكة العربیة –كما حصل على درجة الماجستیر في التربیة من جامعة الملك سعود بالریاض 
  
  

  المھندس صالح فھد النزھة
  سعودي: الجنسیة
  )مستقل(عضو مجلس إدارة : المنصب

  سنة ٥٢ :العمر
  

م، حیث عمل في عدة ١٩٨٢في عام یمتلك المھندس صالح النزھة سجل حافل وطویل من الخبرات العملیة حیث بدأ مسیرة حیاتھ العملیة : الخبرات العملیة
م ١٩٩٩تدرج فیھا بعدة مناصب، إلى أن شغل منصب الرئیس والمسؤول التشغیلي األعلى لشركة التصنیع الوطنیة حیث بدأ عملھ فیھا منذ عام شركات 

  :وإلى اآلن، وفیما یلي موجز لحیاتھ العملیة

 )م١٩٩٩ –م ١٩٩٧" (شرق"الشركة الشرقیة للبتروكیماویات  –مدیر عام التشغیل والصیانة  -
 )م١٩٩٧ –م ١٩٩٢(الشركة الوطنیة للغاز الصناعي  –لشؤون الفنیة مدیر عام ا -
  )م١٩٩٢ –م ١٩٨٢" (كیمیا"شركة الجبیل للبتروكیماویات  –تدرج بعدة مناصب  -

  
المھندس صالح ھو الرئیس والمسؤول التشغیلي األعلى لشركة التصنیع الوطنیة، والرئیس لمجمع التصنیع الوطنیة للبتروكیماویات  :المناصب الحالیة

، "فحص"باإلضافة الى أنھ رئیس مجلس إدارة كل من الشركة الوطنیة للفحص واالختبار الفني . بالجبیل وھو أكبر مجمع بتروكیمیائي للقطاع الخاص
وھو كذلك العضو المنتدب وعضو . السعودیة للمنومرات األكریلیك وشركة التصنیع الوطنیة لتسویق البتروكیماویات وشركة الرواد للبالستیكوالشركة 

  :عضو مجلس إدارة لكل من الشركات التالیةومجلس إدارة كل من الشركة السعودیة للبولي أولیفینات والشركة السعودیة لإلیثلین والبولي إیثلین، 

 شركة التصنیع والصحراء للبتروكیماویات -
 فرع شركة التصنیع الوطنیة بالجبیل -
 "معدنیة"الشركة الوطنیة لتصنیع وسبك المعادن  -
  الشركة السعودیة لحمض األكریلیك -

  
السعودیة لمملكة العربیة ا –حصل المھندس صالح على درجة البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة من جامعة الملك سعود بالریاض  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٢وذلك في عام 
  
  

  سكرتیر مجلس اإلدارة ٢-٣-٥
  الزھراني طر عليمالمھندس 

  
  سعودي: الجنسیة
  .، باإلضافة لكونھ عضو مجلس إدارة شركة السخانات الحدیثةالرئیس التنفیذي للشركة وسكرتیر مجلس اإلدارة: المنصب

  سنة ٤٤: العمر
  

 ٢٠مطر خبرة  المھندس م، یمتلك٢٠١٠الزھراني إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل كرئیس تنفیذي في شھر یولیو  مطرالمھندس  إنضم :الخبرات العملیة
م، كما قضى جل حیاتھ العملیة في ٢٠١٠م حتى عام ٢٠٠٦سنة من العمل حیث حیث كان یعمل مدیرًا عامًا لشركة العبیكان للصناعات الورقیة منذ عام 
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حیث بدأ مسیرتھ العملیة بعد تخرجھ من الجامعة مباشرًة حیث تدرج وترقى في شركة " سابك"التابعة للشركة السعودیة للصناعات األساسیة شركة كیمیا 
  :كیمیا وشغل العدید من المناصب وھي

 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٣(مدیر ھندسة العملیات والجودة  -
 )٢٠٠٣ –م ٢٠٠٠( اإلثلینمدیر تشغیل مصنع  -
 )م٢٠٠٠ –م ١٩٩٨(واد ناظر مناولة الم -
  )م١٩٩٨ –م ١٩٩١(مھندس عملیات  -

  
  الرئیس التنفیذي لشركة أسمنت حائل :المناصب الحالیة

  
المملكة العربیة  –حصل المھندس مطر الزھراني على درجة البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة من جامعة الملك عبدالعزیز في جدة  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٩١م السعودیة وذلك في عا
  
  

  حوكمة الشركة ٤-٥
. سلسلة من العالقات بین الشركة وإدارتھا العلیا ومجلس إدارتھا ومساھمیھا وغیرھم من الجھات واألطراف المعنیة یھدف إطار حوكمة الشركة إلى توفیر

الحوافز المناسبة لقیام مجلس  وكذالك وضع األھدافؤدي إلى بلوغ ھذه ا وضع أھداف الشركة والسبل التي تویوفر ھذا اإلطار اآللیة التي یتم من خاللھ
ونتیجة لھذا اإلطار، تتوقع الشركة أن تتمكن من استخدام مواردھا . اإلدارة وإدارة الشركة بمتابعة تحقیق األغراض التي تخدم مصلحة الشركة ومساھمیھا

  :التاليب وسوف تقوم الشركة بتطبیق وااللتزام .بطریقة أكثر فعالیة
والمادة الخاصة بالسیاسات واالجراءات المتعلقة باالفصاح، ) الثامنة(متطلبات المادة  على الشركة إعداد نظام حوكمة خاصة بھا، متضمنًایتعین  

 .من الجمعیة العمومیة وذلك خالل سنة من تاریخ اإلدراج في السوق هواعتمادالخاصة بالوظائف األساسیة لمجلس االدارة ) العاشرة(
تحسب األصوات في الجمعیات ولكل مكتتب صوت واحد عن كل سھم یمثلھ في الجمعیة العامة التأسیسیة، الشركة األساسي الحالي،  كما في نظام 

وتلتزم الشركة أخذ موافقة أقرب جمعیة عمومیة بعد اإلدراج لتعدیل  .العامة العادیة وغیر العادیة على أساس صوت واحد لكل سھم ممثل في اإلجتماع
 .أعضاء مجلس اإلدارة  أسلوب التصویت التراكمي إلختیارلیتضمن  األساسيالنظام 

الحصول على سیتم و .اعتمد مجلس اإلدارة قواعد اختیار أعضاء لجنتي المراجعة والترشیحات والمكافآت ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنتین 
 .تاریخ اإلدراجل التالیةأشھر  ةخالل الست لصالحیات والسیاساتتكوین اللجان وتعیین األعضاء وتحدید اموافقة الجمعیة العمومیة على 

 
) ٦٩(التزامھم بالتقید بالمادة  مجلسقر الیو. قد اعتمد دلیل حوكمة الشركة، وتراعي الشركة بنوده وتلتزم بھ ھنأالشركة أعضاء مجلس إدارة ر قیوعلیھ 

من نظام الشركات ) ٦٩(ھذا ووفقا للمادة . الشركات الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیةمن الئحة حوكمة ) ١٨(من نظام الشركات وبالمادة ) ٧٠(و
 ٢٠٠٦-٢١٢-١من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم ) ١٨(ووفقا للمادة 

ال یجوز  م،٥/١/٢٠٠٩ھـ الموافق ٨/١/١٤٣٠وتاریخ  ٢٠٠٩-١-١لمعدلة بقرار مجلس الھیئة رقم وام ١٢/١١/٢٠٠٦ھـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧وتاریخ 
ادیة یجدد أن یكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي تعامالت أو عقود تقدم لحساب الشركة إال بترخیص من الجمعیة العامة الع

كذلك على عضو مجلس اإلدارة أن . عقود التي تتم بالمناقصة العامة في حال كان عرض العضو المعني ھو األقلویستثنى من ذلك التعامالت أو ال. كل سنة
جوز یفصح للمجلس عن كل مصلحة شخصیة لھ في التعامالت أو العقود التي تتم لحساب الشركة وتدون ھذه المعلومات في محضر اجتماع المجلس وال ی

ویقوم رئیس المجلس بإبالغ . ي التصویت على القرار المتعلق بذلك في اجتماع مجلس اإلدارة أو اجتماع الجمعیة العامةلعضو المجلس المعني المشاركة ف
بالتعامالت والعقود التي یكون ألي عضو من أعضاء المجلس مصلحة فیھا، على أن یكون ھذا التبلیغ مشفوعا بتقریر ) عند انعقادھا(الجمعیة العامة العادیة 

نھ ال یجوز لعضو مجلس أمن الئحة حوكمة الشركات على ) ١٨(من نظام الشركات والمادة ) ٧٠(وتنص المادة . ه مراجع حسابات الشركةخاص یعد
فروع النشاط الذي  أحدجر في ااإلدارة بدون ترخیص من الجمعیة العامة العادیة، یجدد سنویا، أن یشارك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یت

تعویضا أو اعتبار ما تقدم بھ من أعمال لحسابھ على أنھا تمت لحساب لھذه الشروط یحق للشركة مطالبتھ ولھ الشركة وفي حال ثبوت مخالفة العضو تزا
نوع ألعضاء الثامنة عشر من الئحة حوكمة الشركات على أنھ ال یجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدیا من أي ) ١٨(من المادة ) ج(كما تنص الفقرة . الشركة

  . مجلس إدارتھا أو أن تضمن أي قرض یعقده واحد منھم مع الغیر
  

المتعلقة ببنود اإلفصاح في تقریر مجلس  الئحة حوكمة الشركاتمن  ٩بالمادة  بالئحة حوكمة الشركات وبالتقید كما یلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقید
من نفس الالئحة والمتعلقة بضوابط لجنة  ١٤ئحة والمتعلقة بضوابط تكوین مجلس اإلدارة، والمادة من نفس الال ١٢اإلدارة، والفقرتین ج و ھـ من المادة 

  .من نفس الالئحة والمتعلقة بضوابط لجنة الترشیحات والمكافآت ١٥المراجعة، والمادة 
  

 : یشمل اإلطار العام لحوكمة الشركة المبادئ التالیة
  

  حمایة حقوق المساھمین  ١-٤-٥
وریة إطالع المساھمین على كافة التطورات والمستجدات الرئیسیة التي تتم في الشركة وذلك من خالل التواصل المستمر معھم وتزویدھم بتقاریر د سیتم

حمایة حقوق كما سیضمن اإلطار العام للحوكمة . األفراد في االجتماع السنوي للجمعیة العامة للمساھمین في الشركة المكتتبین لألداء وتشجیع مشاركة
اإلدارة وعزلھم، وتسھیل مشاركة المساھمین في التغییرات الرئیسیة التي تتعلق  مجلس المساھمین وتسھیل ممارستھا مثل التصویت وانتخاب أعضاء

 .بالشركة
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  مجلس اإلدارة ٢-٤-٥
اظ بنظام سلیم للرقابة الداخلیة من أجل حمایة مصالح األول عن تسییر أمور الشركة وتوفیر القیادة الفاعلة لھا واالحتف مسؤولیعتبر مجلس اإلدارة ھو ال

أن تصبح الشركة من الشركات الرائدة على  الىویھدف مجلس إدارة . الشركة ومساھمیھا، كما یعمل على وضع السیاسات واألھداف المستقبلیة للشركة
 . من حیث جودة المنتجات وتقدیم الخدمات بأفضل وجھ المستوى المحلي واإلقلیمي

  

  توازن مجلس اإلدارة ٣-٤-٥
) ال یشغلون أي منصب وظیفي في الشركة أكثر من كونھم أعضاء في مجلس إدارتھا(تتكون غالبیة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أعضاء غیر تنفیذیین 

 .أعضاء مستقلین كما یمثل أربعة أعضاء من إجمالي المجلس .لكي تكون عملیة اتخاذ القرار على مستوى مجلس اإلدارة موضوعیة ومتوازنة
  

  تقدیم المعلومات المالیة وغیرھا ٤-٤-٥
وسیتم تطبیق آلیة للتأكد من أن . عن تقدیم صورة واضحة وعادلة وصحیحة عن األداء المالي للشركة إلى المساھمین مسؤوًالیكون مجلس إدارة الشركة 

 .مجلس إدارة الشركة یتلقى المعلومات الالزمة وفي الوقت المناسب لتمكینھ من أداء مسؤولیاتھ وواجباتھ
  

  صالحیات مجلس اإلدارة ٥-٤-٥
  :لحصر المسؤولیات والصالحیات التالیةلمجلس اإلدارة على سبیل المثال ال ا

  
واللجان  تمثیل الشركة في عالقاتھا مع الغیر والجھات الحكومیة والخاصة، وأمام كافة المحاكم الشرعیة، ودیوان المظالم، ومكاتب العمل والعمال، 

، وھیئات التحكیم والحقوق المدنیة، وأقسام خرىضائیة األالعلیا واالبتدائیة لتسویة الخالفات العمالیة، ولجان األوراق التجاریة، وكافة اللجان الق
ل الشرطة، والغرف التجاریة والصناعیة، وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاریة وبیوت المال، وكافة صنادیق ومؤسسات التموی

 .الحكومي بمختلف مسمیاتھا واختصاصاتھا، وغیرھم من المقرضین
 

والمطالبة، والمدافعة، والمرافعة، والمخاصمة، والتنازل، والصلح، وقبول األحكام ونفیھا، والتحكیم، وطلب تنفیذ األحكام ومعارضتھا، حق اإلقرار،  
 .وقبض ما یحصل من التنفیذ، وإبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم، والدخول في المناقصات، وبیع وشراء ورھن العقارات

 
باسم الشركة ونیابة عنھا على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسیس الشركات التي تشترك  حق التعاقد والتوقیع 

ذلك اتفاقیات فـیھا الشـركة مع كافة تعدیالتھا ومالحقھا وقرارات التعدیل والتوقیع على االتفاقیات والصكوك أمام كاتب العدل والجـھات الرسمیة، وك
ولھ، قروض، والضمانات، والكفاالت، والصكوك لبیع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعیة نیابة عن الشركة، والبیع والشراء، واإلفراغ وقبال

للبنوك  تواالستالم والتسلیم، واالستئجار والتأجیر، والقبض والدفع، وفتح الحسابات واالعتمادات، والسحب واإلیداع لدى البنوك، وإصدار الضمانا
معامالت والصنادیق ومؤسسات التمویل الحكومي، والتوقیع على كافة األوراق وسندات األمر والشیكات وكافة األوراق التجاریة والمستندات وكافة ال

 .المصرفیة
  

 دارةمحضر مجلس اإلن یتضمن أنھ یجب إنھ فیما یتعلق ببیع عقارات الشركة فأعلى  .بیع وشراء ورھن عقارات لمنقوالت وممتلكات الشركة 
ن یكون البیع حاضرًا أن یكون البیع مقاربًا لثمن المثل، وأسباب والمبررات لھ، ون یحدد المجلس في قرار البیع األأوحیثیات قراره بالتصرف مراعاة 

  .أخرىتحمیلھا التزامات  أونشطة الشركة أن ال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أال في الحاالت التي یقدرھا المجلس بضمانات كافیة، وإ
  

 أوتصرف معین  أوتخاذ إجراء إمن الغیر في  أومن أعضائھ  أكثر أو یفوض نیابة عنھ في حدود اختصاصاتھ واحدًا أوأن یوكل  دارةولمجلس اإل 
  .كلیًا أوالتوكیل جزئیًا  أوأعمال معینة وإلغاء التفویض  أوالقیام بعمل 

  

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ٦-٤-٥
 :وفي ھذا السیاق سیعمل المجلس على التأكد من. یشكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان، حسب الحاجة، لتمكینھ من ضمان أفضل أداء إلدارة الشركة

  
 .أن جمیع اللجان لدیھا أسس عمل معتمدة تحدد أدوارھا ومسؤولیاتھا 
 .وإقرارھا من قبل جمیع أعضاء مجلس اإلدارةإعداد محاضر لجمیع االجتماعات التي تعقد ومراجعة ھذه المحاضر  
 .تحدید صالحیات كل لجنة بوضوح 

  

  اللجنة التنفیذیة ٧-٤-٥
ختصاصاتھا وعدد أعضائھا او ھایحدد طریقة عملواللجنة رئیسًا لھا  أعضاءیعین المجلس من بین  ، كمامن بین أعضائھ لجنة تنفیذیةمجلس اإلدارة یشكل 

 أووال یجوز للجنة التنفیذیة إلغاء . ارس اللجنة الصالحیات التي یولیھا لھا المجلس وفقًا لتعلیمات وتوجیھات المجلسوتم. والنصاب الضروري إلجتماعاتھا
وقد تم تعیین أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة،  ةخمس) ٥(من حالیًا تتألف اللجنة التنفیذیة  .دارةمن القرارات والقواعد التي أقرھا مجلس اإل أيتعدیل 

وتمتد مدة عمل  ).م٢٤/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ١٨/١٢/١٤٣١عضاء في اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة األول المنعقد في مدینة حائل یوم األربعاء جمیع األ
  .اللجنة إلى ثالثة سنوات مع إمكانیة التجدید لھم
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كما . وإنسیابتمثل اللجنة التنفیذیة مجلس اإلدارة من خالل تأدیة األعمال والمھام التي یكلفھا بھا المجلس من أجل ضمان سیر عملیات الشركة بسالسة 

بالجودة  كد من تطبیقھاأتالو والداخلیة جنة مجلس اإلدارة في وضع األھداف اإلستراتیجیة والخطط الرئیسیة للشركة واستراتیجیتھا االستثماریةلالتساعد ھذه 
سھولة ویسر ورفع التوصیات  نشاء المصنع بكلإكد من سیر أھم المھام التي تقوم بھا ھذه اللجنة في الوقت الحاضر التأومن . والتكلفة المقبولة الالزمة
نھا أفي حال وجود عوائق او مستجدات من ش لالزمةا جراءاتتخاذ اإلإختیار العقود الرئیسیة والمھمة للشركة، في إللمجلس بخصوص الموافقات و الالزمة

كما یحق للجنة التنفیذیة اإلستعانة بجھات خارجیة إن دعت  .و أن تتسبب في انحراف خطة عمل المشروع عن الطریق المخطط لھأخیر المشروع أت
  .الحاجة، وذلك ألخذ اإلستشارة المتخصصة في جمیع األعمال التي تخص الشركة

  
داء الشركة، ویمكن عمل أبالسنة وذلك الستعراض إجتماعات بواقع إجتماعین إلى أربعة مع اإلدارة التنفیذیة للشركة تجتمع اللجنة التنفیذیة بصورة منتظمة 

ویستلم أعضاء ھذه اللجنة مبالغ نقدیة تمثل بدل حضور ومشاركة بقیمة  .إستجدت مھام یجب إنجازھا من قبل اللجنةدعت الحاجة أو  مااجتماعات إضافیة كل
  .ریال في كل اجتماع ٣,٠٠٠

  
  :أعضاء اللجنة التنفیذیة أسماء یبین الجدول التالي

 الصفة اإلسم
 رئیس اللجنة التنفیذیة المھندس أحمد بن سلیمان الراجحي

 التنفیذیةنائب رئیس اللجنة  المھندس على عثمان الزید
 عضو لجنة المھندس قاسم صالح الشیخ

 عضو لجنة خالد على السیف
 عضو لجنة المھندس فھد عبدالكریم معجل الفرج

  الشركة: المصدر
  

 لجنة المراجعة ٨-٤-٥
تمارس األعمال والصالحیات التي یولیھا لھا المجلس من حین آلخر بما في ذلك، من  ، التيتنفیذیین لجنة المراجعةالمن أعضائھ غیر مجلس اإلدارة یشكل 

المراجعة الداخلیة للشركة، واإلشراف على خطط المراجعة الداخلیة للشركة وإقرارھا، واإلشراف على إعداد القوائم  إدارةغیر حصر، التحقق من فاعلیة 
ثالثة ) ٣(لجنة المراجعة من  وتتكون. المالیة للشركة، وترشیح مراقبي الحسابات المستقلین والتأكد من تمكینھم من اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتھا

وقد تم تعیین جمیع . بالشؤون المالیة والمحاسبیة ًامختص ًاعضو أن تشملیعین رئیسھا وأعضاؤھا بواسطة مجلس اإلدارة على األقل وعلى أعضاء 
  ).م٢٤/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ١٨/١٢/١٤٣١األعضاء في اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة األول المنعقد في مدینة حائل یوم األربعاء 

  
  ةاء أعضاء لجنة المراجعأسمیبین الجدول التالي 

 الصفة اإلسم
 لجنة ال رئیس الخلیفيإبراھیم صالح 

 لجنة عضو المھندس صالح فھد النزھة
  عضو لجنة  الدكتور أحمد نبیل الفضل

  الشركة: المصدر
  

 :لیاتھا ما یليوتشمل مھمات لجنة المراجعات ومسؤ

 .التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھام التي حددھا لھا مجلس اإلدارةاإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة، من أجل  

 .دراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ 

 .دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا 

 .دارة بتعیین المحاسبین القانونیین وفصلھم وتحدید أتعابھم، ویراعى عند التوصیة بالتعیین التأكد من استقاللیتھمالتوصیة لمجلس اإل 

 .متابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة 

 .ب القانوني وإبداء ملحوظاتھا علیھادراسة خطة المراجعة مع المحاس 

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم في شأنھا 

 .دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة في شأنھا 

 .لتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھادراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي وا 

  
  :وفیما یلي نبذة عن السیرة الذاتیة الخاصة بصالح الخلیفي

  
  صالح إبراھیم الخلیفي

  
  سعودي: الجنسیة
  لجنة المراجعة رئیس: المنصب

  سنة ٥٣: العمر
  

سنة من العمل حیث شغل  ٣٠یمتلك خبرة و .لجنة المراجعة باسمنت حائل وال یشغل منصب وظیفي بھا كرئیسیشارك صالح الخلیفي  :الخبرات العملیة
  :العدید من المناصب وھي
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حتى  –م ١٩٩٧( ن االداریة والمالیة بمؤسسة سلطان بن عبدالعزیز آل سعود الخیریةوعدة وظائف اداریة وصوًال إلى مساعد مدیر عام للشؤ -
 )تاریخھ

 )م١٩٩٥ –م ١٩٩١( اداریة ومالیة بالشركة السعودیة للفنادق والمناطق السیاحیةعدة مناصب  -
 )م١٩٩١ –م ١٩٨٩(  مراقب داخلي بالشركة العربیة لالستثمار -
  )م١٩٨٩ –م ١٩٨١(  عدة مناصب بصندوق التنمیة الصناعیة السعودي -

  
كما حصل على . م١٩٨٥الوالیات المتحدة األمریكیة سنة  - ھوما سیتي جامعة اوكالالماجستیر في المحاسبة من صل على درجة اح :المؤھالت العلمیة
  .م١٩٨١المملكة العربیة السعودیة وذلك في عام  – سعود بالریاضمن جامعة الملك  علوم االداریة تخصص محاسبةالبكالوریوس في ال

  
  

  لجنة الترشیحات والمكافآت ٩-٤-٥
وستقوم لجنة الترشیحات والمكافآت بتنفیذ المھام المنوطة بھا وفقًا لالئحة الصالحیات المعتمدة من  ثالثة أعضاء، )٣(تتألف لجنة الترشیحات والمكافآت من 

الموافق ( ھـ١٨/١٢/١٤٣١وقد تم تعیین جمیع األعضاء في اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة األول المنعقد في مدینة حائل یوم األربعاء . مجلس اإلدارة
  ).م٢٤/١١/٢٠١٠
  

  أسماء أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت التاليیبین الجدول 
 الصفة اإلسم

 لجنةال رئیس خالد على السیف
  عضو لجنة  سعود محمد الدبالن

 عضو لجنة المھندس عثمان محمد بافقیھ
  الشركة: المصدر

  
 :تشمل مھمات ومسئولیات لجنة الترشیحات والمكافآت ما یلي

  
لعضویة المجلس وفقًا للسیاسات والمعاییر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبق إدانتھ بجریمة مخلة التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح  

 .بالشرف واألمانة
ة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس المطلوب لالحتیاجاتالمراجعة السنویة  

 .في ذلك تحدید الوقت الذي یلزم أن یخصصھ العضو ألعمال مجلس اإلدارةاإلدارة، بما 
 .مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا 
 .تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة 
 .إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرىمصالح عارض وعدم وجود أي ت ،ألعضاء المستقلینالتأكد بشكل سنوي من استقاللیة ا 
 .وكبار التنفیذیین، ویراعي عند وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداءأعضاء مجلس اإلدارة  لتعویضات ومكافآتسیاسات واضحة  وضع 

  

  اإلدارة التنفیذیة ٥-٥
  التنفیذیة أعضاء اإلدارة  ١-٥-٥

یتمتعون  ممن تشمل عناصر سعودیة وغیر سعودیة من جنسیات مختلفةالكفاءة یتكون فریق اإلدارة التنفیذیة للشركة من كوادر متمرسة وعلى قدر عال من 
حي القانونیة والفنیة واإلداریة ویتولى فریق اإلدارة التنفیذي مھام بناء المصنع وتسییر أعمال الشركة من جمیع النوا. بمستوى عال من المعرفة والخبرة

  .وغیر ذلك مما تحتاجھ الشركة في مرحلتھا الحالیة، وجمیع التجھیزات للمراحل الالحقة
  

  :یبین الجدول التالي اإلدارة العلیا لشركة أسمنت حائل

نسبة الملكیة المباشرة  الجنسیة العمر المنصب االسم
 وغیر المباشرة

 ال یوجد سعودي سنة ٤٤ الرئیس التنفیذي المھندس مطر علي الزھراني
 ال یوجد سعودي سنة ٤١ مدیر المصنع المھندس فھد مساعد الرشیدي

 ال یوجد ھندي سنة ٥٠ المدیر المالي محمد یونس خان
  ال یوجد  سعودي  سنة ٤٢  ن االداریة والشؤالموارد البشریة ومدیر   خالد عبدالرحمن المبكي

  الشركة: المصدر
  
  

  :ملخص للسیر الذاتیة ألعضاء اإلدارة التنفیذیة وفیما یلي
  

  مطر علي الزھرانيالمھندس 
  سعودي: الجنسیة
  الرئیس التنفیذي: المنصب

  سنة ٤٤: العمر
  

  ".السیرة الذاتیة لسكرتیر مجلس اإلدارة"تم تفصیل السیرة الذاتیة للمھندس مطر علي الزھراني في قسم 



     

٣٦ 

  
  عد الرشیديافھد مسالمھندس 

  سعودي :الجنسیة
  مدیر المصنع: المنصب

  سنة ٤١: العمر
  

سجل حافل من الخبرة في مجال  م، وھو یمتلك٢٠١٠الرشیدي إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل في شھر یولیو  المھندس فھد إنضم: الخبرات العملیة
شركة أسمنت القصیم، حیث تدرج وعمل في اقسام م وذلك بعد تخرجھ مباشرًة بانضمامھ إلى فریق عمل ١٩٩٨عام حیاتھ العملیة األسمنت، حیث بدأ 

  :مختلفة في شركة أسمنت القصیم، حتى وصل إلى مناصب قیادیة في الشركة، وقد شغل الوظائف التالیة

 )م٢٠١٠ –م ٢٠٠٩(الجاھزة التابعة لشركة أسمنت القصیم  ةللخرسان ینتكسشركة سم - المدیر العام -
 )م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨(ركة أسمنت القصیم ش –الفنیة للشؤون المدیر العام مساعد  -
 )م٢٠٠٨ -م ٢٠٠٧(شركة أسمنت القصیم  – الفنیةللشؤون مدیر مشروع للخرسانة الجاھزة ومساعد المدیر العام  -
 )م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦(شركة أسمنت القصیم  –مدیر مصنع  -
 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤(شركة أسمنت القصیم  –مدیر اإلنتاج  -
 )م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٢(أسمنت القصیم شركة  –رئیس األفران والطواحین  -
 )م٢٠٠٢ –م ١٩٩٩(شركة أسمنت القصیم  –مشرف إنتاج  -
 )م١٩٩٩ –م ١٩٩٨(شركة أسمنت القصیم  –مساعد مھندس كیمیائي في إدارة اإلنتاج  -

 -حصل المھندس فھد الرشیدي على درجة البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في الظھران :المؤھالت العلمیة
كما حصل على درجة ماجستیر إدارة األعمال التنفیذیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في الظھران . م١٩٩٧المملكة العربیة السعودیة وذلك عام 

  .م٢٠٠٧ك عام وذل
  
  

  محمد یونس خان
  ھندي: الجنسیة
  المدیر المالي: المنصب

  سنة ٥٠: العمر
  

حیاتھ  سجل حافل من الخبرة حیث بدأ م، ویمتلك٢٠١١إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل في شھر فبرایر  محمد یونس خان إنضم :الخبرات العملیة
  :یلي عرض موجز للوظائف التي شغلھام وذلك بعد تخرجھ مباشرًة، وفیما ١٩٨٥عام العملیة 

 )م٢٠١٠ –م ٢٠٠٨( شركة دار األركان للتطویر العقاري -محلل مالي  -
 )م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٦(شركة منازل لإلنشاء  –الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة  -
 )م٢٠٠٦ –م ١٩٩٩(شركة كوتس الشرق األوسط المحدودة  –مدیر مالي  -
  )م١٩٩٩ –م ١٩٨٥(شركة سیبوركس  –مدیر الحسابات  -

  
كما حصل على درجة . م١٩٨٣الھند وذلك عام  -حصل محمد على درجة البكالوریوس في التجارة من جامعة اوسمانیا في حیدر آباد  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٨٥الھند وذلك عام  -ماجستیر في التجارة من اوسمانیا في حیدر آباد 

  خالد عبدالرحمن المبكي
  سعودي: الجنسیة
  ن االداریةومدیر الموارد البشریة والشؤ: المنصب

  سنة ٤٢: العمر
  

حیاتھ العملیة  من الخبرة حیث بدأ ممیزسجل  م، ویمتلك٢٠١١سنة أبریل شھر أسرة عمل شركة أسمنت حائل في إلى  المبكي خالد إنضم :الخبرات العملیة
  :شغلھام وذلك بعد تخرجھ مباشرًة، وفیما یلي عرض موجز للوظائف التي ١٩٩٨عام 

 )م٢٠١٠ –م ٢٠٠٦( السعودیةشركة أریفا  – مدیر الموارد البشریة -
 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٢( یونایتد تیكنولوجي كوربوریشن السعودیةشركة  – الموارد البشریةمدیر  -
  )م٢٠٠١ –م ١٩٩٨( شدا الھندسیة العالمیةشركة  –ل موارد بشریة وسؤم -

  
كما . م١٩٩٧وذلك عام  الوالیات المتحدة االمریكیة – فیرجینیامن جامعة شھادة ماجیستیر في إدارة الموارد البشریة على  خالدحصل  :المؤھالت العلمیة

  .م١٩٩٤وذلك عام  الوالیات المتحدة االمریكیة - جامعة بوستنمن  إدارة األعمالفي  البكالوریوسحصل على درجة 

  مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ٦-٥
وإن مجموع ما تم دفعھ إلى اإلدارة التنفیذیة، من رواتب ومكافآت . متیازات منذ تأسیس الشركةإمكافآت أو  ةیألم یتقاضى رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 

  .ریال سعودي ال غیر ١,٠٥٤,١٠٠م ھو ٢٠١٠والمواصالت ومكافآت أخرى خالل عام ومزایا أخرى بما في ذلك بدل السكن 

  .ة ھنا إن اإلدارة التنفیذیة ممثلة في كل من الرئیس التنفیذي ومدیر المصنعكما تجدر االشار



     

٣٧ 

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفیذیین ٧-٥
 : بما یليوسكرتیر المجلس والمدراء التنفیذیین یقر أعضاء مجلس اإلدارة 

  
 .إفالسولم یخضعوا إلجراءات من األوقات إفالسھم في أي وقت  واشھریلم  مأنھ 
، لیس لھم أو ألي من أقربائھم أو أي من تابعیھم أیة مصالح مباشرة أو غیر قسممن ھذا ال ١-٥-٥والفقرة  ١-٣- ٥الفقرة ذكر في باستثناء ما  

 .مباشرة في أسھم الشركة أو أدوات دینھا
 .أنھ لیس ھناك نیة أو توجھ إلجراء أي تغییر جوھري في طبیعة عمل الشركة 
  
من أقربائھم أو تابعیھم أیة مصلحة جوھریة في أي عقد أو اتفاق خطي أو شفھي قائم أو قید النظر في تاریخ ھذه النشرة یشكل  لیس لھم أو ألي 

 .إلى أعمال الشركةبالنسبة  مھمًا أو اتفاقًا عقدًا
ن السابقتین مباشرة لتاریخ نشرة خالل السنتیعموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غیر نقدي منحتھا الشركة  ةأنھ ال یوجد أی 

  .اإلصدار ھذه

  تضارب المصالح  ٨-٥
  :ھالعام واإلدارة التنفیذیة وسكرتیر الشركة أیضا بأن والرئیس التنفیذيإضافة لإلقرارات أعاله، یقر أعضاء مجلس اإلدارة 

عقد أو اقتراح تكون فیھ مصلحة جوھریة أو أن  على أيالتنفیذي حق التصویت  رئیسال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ال 
 .أو تمنحھ عمولة أو أتعاب وساطة تمنحھ الحق في اإلشراك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة

 

 .التنفیذي حق التصویت على مكافآت تمنح لھم رئیسال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ال 
 

  .ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین حق االقتراض من الشركةال توجد أي صالحیات تجیز  
 

إثبات ھذا  یتعین على أعضاء المجلس إبالغ المجلس بما لھم من مصالح شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة تعامالت أو عقود تتم لحساب الشركة، ویتم
  . الشتراك في التصویت على القرار الذي یطرح للتصویت في ھذا الشأناإلفصاح في محضر اجتماع المجلس وال یجوز للعضو ذي المصلحة ا

  

  التوظیف والسعودة والتدریب ٩-٥
  خطة التوظیف ١-٩-٥

م، وھذا العدد ٢٠١٢موظف بشكل تدریجي حتى نھایة عام  ٣٢٩تعتزم الشركة توظیف و. %٦٢,٥بنسبة سعودة قدرھا  موظفین ٨یوجد لدى الشركة حالیًا 
   .الشركة من موظفین وإداریین في حال عملھا بكامل طاقتھا اإلنتاجیة، وذلك حسب تقدیرات الشركة الحالیةھو إجمالي ما تحتاجھ 

  :خطة الشركة في التوظیف یبین الجدول التالي

كما بتاریخ   تاریخ التعیین األقسام واإلدارات
 المجموع م٢٠١٢ م٢٠١١ م٢٠١٠ ةالنشر

  ٢ ٣ ٠ ٢ ١ مكتب الرئیس التنفیذي 
  ٠ ١٢ ١٢ ٠ ٠ التسویق والمبیعات وتطویر االعمال

  ٤ ٦٢ ٣٨ ٢٣ ١ الشؤون اإلداریة والمالیة وشؤون الموظفین
  ٢ ٢٤٧ ٢٣٧ ٨ ٢ المصنع

  ٠ ١ ٠ ١ ٠ الشؤون القانونیة
  ٠ ١ ٠ ١ ٠ التخطیط

  ٠ ٣ ١ ٢ ٠ الرقابة الداخلیة
  ٨ ٣٢٩ ٢٨٨ ٣٧ ٤ المجموع

  الشركة: المصدر
  

  السعودة ٢-٩-٥
ار ھذا الوطن، إنطالقًا من حس المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة بالمشاركة بتنمیة وتأھیل الكوادر البشریة السعودیة لما لھ من دور فعال في تنمیة وإزدھ

تخرج من كافة جامعات اخذت الشركة على عاتقھا اإللتزام بتوظیف الكوادر السعودیة المدربة من أصحاب الخبرة والكفاءة باإلضافة إلى الطالب حدیثي ال
كما إلتزمت الشركة في سیاستھا الداخلیة بعدم توقف الشركة عند حد متطلبات السعودة . ومعاھد المملكة الذین لم یسبق لھم اإلنخراط في سوق العمل من قبل

المطلوبة من قبل الجھات خطى نسبة السعودة في نسبة الموظفین السعودیین إلجمالي عدد موظفي الشركة، بل ستسعى وتعمل جاھدًة ما أمكنھا ذلك، كي تت
  .وھي عازمة على ذلك بمراحل% ٣٠ والبالغةالحكومیة 

  

  التدریب ٣-٩-٥
یة داخلیة تؤمن الشركة بأن نجاحھا یتوقف بقدر كبیر على مدى كفاءة وإحترافیة كوادرھا العاملة بالشركة، لذى تعكف الشركة على إعداد برامج تدریب

ومھارات العاملین بالكیفیة التي تساعدھم على اإلرتقاء إلى أعلى المستویات والمھارات العملیة، كل في تخصصھ، وبالتالي  وخارجیة مصممة لرفع معرفة
  .اإلرتقاء بمستوى األداء العام للشركة
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 المساھمون المؤسسون ٦
  

  المساھمون المؤسسون ١-٦
ثمانیة واربعین ملیون ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(والتي تمثل ) اتمام عملیة اإلكتتاببعد (خمسون بالمائة من أسھم الشركة %) ٥٠(یملك المساھمون المؤسسون 

ثمانیة ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(ویبلغ العدد اإلجمالي لألسھم المطروحة لإلكتتاب العام . ریاالت للسھم الواحد ١٠وتسعمائة وخمسین ألف سھم بقیمة إسمیة قدرھا 
  .سون بالمائة من رأس مال الشركة بعد اإلكتتابخم%) ٥٠(واربعین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف سھم تمثل 

  
  :ھیكل ملكیة الشركة یبین الجدول التالي

  القیمة اإلجمالیة عدد األسھم االسم م
 بالریال السعودي

  النسبة
 قبل الطرح

  النسبة
 بعد الطرح

 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ الشركة العقاریة السعودیة ١
 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ شركة أسمنت الیمامة السعودیة  ٢
 ٦,١٣ ١٢,٢٦ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ شركة المال لالستثمار ٣
 ٣,٤٢ ٦,٨٤ ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٣٥٠,٠٠٠ خالد بن محفوظ بن الرحمنعبد ٤
 ٣,٠٦ ٦,١٣ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ شربتلي بن حسن الرحمنعبد ٥
 ٢,٧١ ٥,٤١ ٢٦,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٦٥٠,٠٠٠ محمد بن محفوظاهللا بن عبدصالح  ٦
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ مجموعة الراجحي القابضةشركة  ٧
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ مجموعة بن الدن السعودیة ٨
 ١,٥٣ ٣,٠٦ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ حائل منطقة تطویر العلیا لھیئة ال ٩

 ١,٢٨ ٢,٥٥ ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠ المعجل وإخوانھ التضامنیةعبدالكریم شركة فھد  ١٠
 ١,٠٢ ٢,٠٤ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ األمیرة نجالء بنت سعد بن محمد آل سعودصاحبة السمو  ١١
 ٠,٩٧ ١,٩٤ ٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩٥٠,٠٠٠ اهللا القصبيعبدماجد  ١٢
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ سعودالعزیز آل عبدصاحبة السمو الملكي األمیرة سارة بنت ماجد بن  ١٣
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبداهللا بن عبدصاحبة السمو الملكي األمیرة عادلة بنت  ١٤
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبدصاحبة السمو الملكي األمیرة نوف بنت  ١٥
 ٠,٨٢ ١,٦٣ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ المندیل بن عبدالمحسن عادل  ١٦
 ٠,٥١ ١,٠٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ السریع عبداهللا حمد ١٧
 ٠,٥١ ١,٠٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ السریع ناصر العزیزعبد ١٨
 ٠,٤١ ٠,٨٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعد مساعد عیسى آل تركي ١٩
 ٠,٤١ ٠,٨٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ الرحمن ابراھیم ناصر الربیقعبد ٢٠
 ٠,٣١ ٠,٦١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ الخربوش صالح الحمد منصور ٢١
 ٠,٢٦ ٠,٥١ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ آل سعود المحسنعبدصاحب السمو الملكي األمیر بدر بن سعود بن  ٢٢
 ٠,٢٦ ٠,٥١ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ سعود آلالمحسن عبدصاحبة السمو الملكي األمیرة نھى بنت سعود بن  ٢٣
 ٠,٢٣ ٠,٤٦ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠ خالد بن محمد بن خالد آل سعودصاحب السمو األمیر  ٢٤
 ٠,٢٣ ٠,٤٦ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠ اهللا آل سعودعبدصاحبة السمو األمیرة مضاوي بنت خالد بن  ٢٥
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ خالد یوسف صالح الخلف ٢٦
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ صاحب السمو األمیر سعود بن سلطان بن سعود آل سعود ٢٧
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ عبداهللا سعد سعدي المغذوي ٢٨
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ وإخوانھ شركة علي زید القریشي ٢٩
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ عتیقبن عبدالرحمن بن العزیز عبدمحمد  ٣٠
 ٠,٢٠ ٠,٤١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ خالد الشلھوب بن نواف بن منصور ٣١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ جبرینبن المحسن عبدأحمد بندر  ٣٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ عبدالعزیز إبراھیم محمد الرخیص ٣٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ علي التركيبن أحمد سلیمان  ٣٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا السدیريبن عبدعلي بن بند ر  ٣٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ محیاءبن تركي  بن عفاسبن تركي  ٣٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حمود سعد حمود البقمي ٣٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم محمد الرخیصعبدحمود  ٣٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ العزیز إبراھیم المطوععبدحنان  ٣٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ القریشيبن محمد زید بن خالد  ٤٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرحمن صالح المیمانعبدخالد  ٤١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ السیف بن عبدالمحسن عليبن خالد  ٤٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ خالد محمد علي المطلق  ٤٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الشمريبن عواد زعل بن خلف  ٤٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ المشاري على العزیزعبد ٤٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ راضي صالح دغیم الشمري ٤٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ریاض محمد سعید البردیسي ٤٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا محمد الزاملعبدزامل  ٤٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ زید محمد صالح القریشي ٤٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الصائغ عثمان العزیزعبدسعود  ٥٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرحمن العقیلعبدالعزیز عبدسعود  ٥١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم محمد الرخیصعبدسعود  ٥٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ القریشي صالح سلیمان محمد ٥٣



     

٣٩ 

 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الشمري محارب اهللاعبدسودان  ٥٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ شركة بوابة حائل  ٥٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ التجاري شركة مركز سماح ٥٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ آل سعود اهللا بن عبدالرحمنعبدصاحب السمو األمیر سعود بن  ٥٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ صاحب السمو الملكي األمیر عبدالعزیز بن ھذلول بن عبدالعزیز آل سعود ٥٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبدالعزیز بن فھد بن سعد بن عبدصاحب السمو الملكي األمیر  ٥٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ العزیز آل سعودعبدصاحبة السمو الملكي األمیرة نوف بنت محمد بن سعد بن  ٦٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ فرجاهللا العبدصالح إبراھیم  ٦١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ المرشديصالح صالح سعود  ٦٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ صالح عبدالرحمن بن صالح الربیعان ٦٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ النزھةصالح صالح فھد  ٦٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سلیمان الرشید بن ضاري ٦٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ العمیر بن عمیر بن على الرحمنعبد ٦٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حمود السیفبن الكریم بن عبدالرحمن عبد ٦٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الصمعان عیسى اهللاعبدالرحمن عبد ٦٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا المحسنعبدالرحمن محمد عبد ٦٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الفرج معجل الرزاق حمودعبد ٧٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ السالم ابراھیم محمد الطوبعبد ٧١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم معجل الفرجعبدالسالم عبد ٧٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الشمري العزیز الكعیكعبداهللا عبدالعزیز عبد ٧٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرحمن العسافعبدالعزیز محمد عبد ٧٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا المحسنعبدالعزیز محمد عبد ٧٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم الرخیصعبدالكریم محمد عبد ٧٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الطخیممحمد ناصر اهللا عبد ٧٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ للتجارة والمقاوالت اهللا حمود الشویعرشركة أبناء عبد ٧٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم الرزقانعبداهللا عبد ٧٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا محمد صالح القریشيعبد ٨٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ العقالءعلي عقالء  يعل ٨١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الزید عثمان علي عثمان ٨٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ علي محمد علي الفایز ٨٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ عمر علي احمد الحاج ٨٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الفھادحلیان اهللا عبدعیسى  ٨٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الشویعر حمود إبراھیم خالد ٨٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرحمن الفایزعبدالوھاب عبدفھد  ٨٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ماجد ضاري سلیمان الرشید ٨٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ السیف بن محمد أحمدبن محمد  ٨٩
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرحمن إبراھیم العیسىعبدمحمد  ٩٠
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ محمد علي فھد الداؤود ٩١
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الفرج اهللاعبدمحمد معجل  ٩٢
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ عواد الشمريمخلف زعل  ٩٣
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ مرشد ابراھیم فریح التمیمي ٩٤
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ المشاريعثمان مشاري صالح  ٩٥
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الرشید بن متعب اهللابن عبدمشعل  ٩٦
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ اهللا السدیريعبدموفق علي  ٩٧
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ الكریم محمد الرخیصعبدنایف  ٩٨
 ٠,١٠ ٠,٢٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ھائل مھوس رغیان الرعیل الشمري ٩٩

 ٥٠,٠٠ - ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ الجمھور ١٠٠
 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ٩٧,٩٠٠,٠٠٠ المجموع 

  الشركة: المصدر

  

  كبار المساھمین ٢-٦
في شركة أسمنت حائل وقیمة وعدد األسھم التي یمتلكونھا ) بعد الطرح(أو أكثر %) ٥(فیما یلي بیانًا یوضح أسماء المساھمین الرئیسیین الذین یملكون نسبة 

  :ونسبتھا
 

  :یبین الجدول التالي المساھمون الرئیسیون في الشركة

  القیمة اإلجمالیة االسم م
النسبة من إجمالي  عدد األسھم بالریال 

  الطرح قبلاألسھم 
النسبة من إجمالي 
 األسھم بعد الطرح

 %٦,١٣  %١٢,٢٦ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ الشركة العقاریة السعودیة ١

 %٦,١٣  %١٢,٢٦ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ شركة أسمنت الیمامة السعودیة  ٢

 %٦,١٣  %١٢,٢٦ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ شركة المال لالستثمار ٣
  الشركة: المصدر



     

٤٠ 

  الشركة العقاریة السعودیة ١-٢-٦
م، ١٥/٠٧/١٩٧٦ھـ الموافق ١٧/٠٧/١٣٩٦وتاریخ ) ٥٨/م(تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم شركة سعودیة ") العقاریة("السعودیة العقاریة الشركة 

م، ٠٤/٠٦/١٩٧٧ھـ الموافق ١٧/٠٦/١٣٩٧وتاریخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩ومسجلة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
العقاریة تملك . ملیون ریال سعودي ١,٢٠٠برأس مال مدفوع قدره  سوق األسھم السعودي رائدة في مجال صناعة العقار وأسھمھا مدرجة فيوھي شركة 

  . خبرة واسعة في مجال تطویر المجمعات السكنیة والتجاریة ومراكز األعمال
  

وإقامة المباني السكنیة والتجاریة تتمثل النشاطات الرئیسیة للعقاریة حسب ما تم تحدیده في نظامھا األساسي في تملك األراضي الصالحة للبناء وتطویرھا 
یام بأعمال المقاوالت علیھا وبیعھا وتأجیرھا وإدارة العقارات لحسابھا أو لحساب الغیر وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والق

مصلحة أو تشترك بأي وجھة من الوجوه مع الھیئات التي تزاول أعمال كما للشركة أن تكون لھا . للمباني والقیام بجمیع األعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا
  .شبیھة باعمالھا أو التي تعاونھا على تحقیق غرضھا

  
. من أسھم الشركة% ٦,١٣ستكون مالكة لنسبة  إلكتتاب، وبعد اأسمنت حائلمن أسھم رأس مال شركة % ١٢,٢٦حالیًا السعودیة العقاریة الشركة تملك 

  . أسھم الشركة العقاریة السعودیة من% ٦٤,٥ة ذه النشرة، یملك صندوق اإلستثمارات العامة نسبكما في تاریخ ھ
  

  شركة أسمنت الیمامة السعودیة المحدودة ٢-٢-٦
 ١,٣٥٠صبح لیتطور رأس المال ثم   ،سعوديریال ملیون  ٢٥ھـ برأس مال قدره ١٣/٣/١٣٨١المحدودة في  السعودیة تأسست شركة أسمنت الیمامة

  . وأسھمھا مدرجة في سوق األسھم السعوديسعودي وھي شركة مساھمة عامة لھا تاریخ عریق في مجال صناعة األسمنت ریال  ملیون
  

من خالل مصنعھا ) البورتلندي العادي والبورتلندي المقاوم لألمالح وأسمنت التشطیبات واألسمنت المعدل(تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من األسمنت 
  . سنویًامن الكلنكر طن ملیون  ٦السنویة لألفران الطاقة االنتاجیة  وتبلغ. دینة الریاض، وتقوم باإلتجار فیھ وتسویقھ داخل المملكةالقائم في م

  
من % ٦,١٣ستكون مالكة لنسبة  إلكتتاب، وبعد اأسمنت حائلمن أسھم رأس مال شركة % ١٢,٢٦حالیًا المحدودة  السعودیة شركة أسمنت الیمامةتملك 

أو أكثر، كما في تاریخ ھذه % ٥الذین یملكون حصة المحدودة  السعودیة أسمنت الیمامةوفي ما یلي، قائمة باسماء كبار المساھمین في شركة . سھم الشركةأ
  :النشرة

 
  :یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في شركة أسمنت الیمامة السعودیة المحدودة

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %١,١٩ -  %٩,٧ األمیر سلطان بن محمد بن سعود الكبیر آل سعود
  %٠,٩٦  -  %٧,٨  المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة

  %٠,٦٥  -  %٥,٣  المؤسسة العامة للتقاعد
  الشركة: المصدر 

  لإلستثمارشركة المال  ٣-٢-٦
، وقد تم إدراجھا كشركة مساھمة عامة في سوق الكویت لألوراق المالیة م٠٢/٠١/١٩٨٠كویتیة تأسست في مساھمة شركة المال لإلستثمار ھي شركة 

  .عوديملیون ریال س ٧٠٤,٤ملیون دینار كویتي أي ما یعادل تقریبًا  ٥٢,٨ویبلغ رأس المال المدفوع للشركة حوالي . م١٥/٠١/٢٠٠٢بتاریخ 
  

إدارة االستثمارات والتي تمتلك العدید من الشركات التابعة والشقیقة في المنطقة التي تعمل في مجال  ةشركة المال لإلستثمار من الشركات الرائدتعتبر 
مجال اإلستشارات المالیة  ویتركز عمل الشركة في إدارة األصول المالیة والعقاریة كما تعمل في. المتواجدة في كثیر من الدول العربیة واألجنبیة

  .والوساطة
  

. من أسھم الشركة% ٦,١٣ستكون مالكة لنسبة  إلكتتاب، وبعد اأسمنت حائلمن أسھم رأس مال شركة % ١٢,٢٦حالیًا  المال لإلستثماراتشركة تملك 
 .أكثر، كما في تاریخ ھذه النشرةأو % ٥الذین یملكون حصة  وفي ما یلي، قائمة باسماء كبار المساھمین في شركة المال لإلستثمار

  
  :یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في شركة المال لإلستثمار

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٥,٩٥ -  %٤٨,٦ مجموعة الخرافي
  %٠,٦٩  -  %٥,٦  عبداللطیف خالد السھلي

  %٠,٦١  -  %٥,٠  شركة عبداهللا حمد الصقر وإخوانھ
  الشركة: المصدر
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 المساھمون المؤسسون من الشركات ٣-٦
  مجموعة الراجحي القابضةشركة  ١-٣-٦

 ٥,٠٠٠,٠٠٠برأسمال قدره  ١٠١٠٢٣١٥٩٨ھـ تحت سجل تجاري رقم ٤/٤/١٤٢٨مجموعة الراجحي القابضة كشركة مساھمة مقفلة في تاریخ  تأسست
النشاط الرئیسي للشركة األعمال اإلنشائیة العامة وإقامة وتشغیل وصیانة األسواق والمراكز  .لریاض العلیا شارع العلیا العامبا الرئیسي ومقرھا ،ریال

امة المباني علیھا والمجمعات التجاریة وإدارة وتشغیل وصیانة ونظافة المباني العامة وخدمات التسویق واإلستیراد والتصدیر للغیر وشراء األراضي إلق
كما . والمقاوالت العامة واألعمال الكھربائیة واإللكترونیة والمیكانیكیة وخدمات الحاسب اآللي واإلتصاالت كةواستثمارھا بالبیع أو بالتأجیر لصالح الشر

  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةیجوز للشرك
  

  :الراجحي القابضةمجموعة یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  نسبة الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %١,٦٥ -  %٥٤,٠ عبد اهللا سلیمان الراجحي
 %٠,٢٨ -  %٩,٠ الراجحي سلیمان خالد
 %٠,٧٧ -  %٢٥,٠ الراجحي سلیمان أحمد
  %٠,١٢  -  %٤,٠  الراجحي سلیمان علي

  %٠,١٢  -  %٤,٠  الراجحي سلیمان إبراھیم
  %٠,١٢  -  %٤,٠  الراجحي سلیمان فیصل

  %٣,٠٦  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر 

  السعودیة الدن بن مجموعة ٢-٣-٦
قدره برأسمال  ٤٠٣٠٠٦٨٢٨٤ رقم تجاري سجل تحتھـ ١٢/٥/١٤١٠ تاریخ في محدودة مسؤولیة ذات كشركة السعودیة الدن بن مجموعة تأسست

النشاط الرئیسي للشركة مقاوالت  . جوار مسجد الرحمة ملك الشركةاهللا عبد األمیر شارع الروضة حي ،ریال، ومقرھا الرئیسي جدة ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
ومقاوالت المسالخ المباني والطرق وأعمال المیاه والصرف الصحي واألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة والصناعیة والبحریة وتولید الطاقة ومحطات التنقیة 

  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةللشرك یجوز كما. المدن ونظافة الصحي والصرف المیاه أعمال انةصیانة المباني والطرق وتشغیل وصیو
  

  :مجموعة بن الدن السعودیةیبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  نسبة الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٠,٧٢ -  %٢٣,٦ الدن بن عوض محمد بكر
 %٠,٠٧ -  %٢,٣ الدن بن عوض محمد طارق
 %٠,٠٧ -  %٢,٣ الدن بن عوض محمد ثابت
  %٠,٣١  -  %١٠,٢  الدن بن عوض محمد عمر

  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد محروس
  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد حسن
  %٠,٢٠  -  %٦,٥  الدن بن عوض محمد خالد

  %٠,٢١  -  %٦,٨  الدن بن عوض محمد غالب
  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد یحیى

  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن نعبد العزیز محمد عوض ب
  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد عیسى
  %٠,١٧  -  %٥,٧  الدن بن عوض محمد أحمد
  %٠,٢٤  -  %٨,٠  الدن بن عوض محمد خلیل

  %٠,١٤  -  %٤,٥  الدن بن عوض محمد صالح
  %٠,١٧  -  %٥,٤  الدن بن عوض محمد حیدر
  %٠,٢٠  -  %٦,٥  الدن بن عوض محمد سعد

  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد یاسر
  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد عبداهللا
  %٠,٠٧  -  %٢,٣  الدن بن عوض محمد محمد

  %٣,٠٦  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر
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  حائل منطقة لتطویر العلیا الھیئة ٣-٣-٦
، تتبع لوزارة الداخلیة ٧/٢/٤٠٤٤ھـ بموجب القرار الوزاري رقم١٦/٢/١٤٢٧في تاریخ   الھیئة العلیا لتطویر منطقة حائل كھیئة شبھ حكومیة تأسست

 والمساھمة حائل لمنطقة التحتیة البنیة تطویر ودعم النمو عجلة یدفع بما بالمنطقة األعمال قطاع في المساھمةھو النشاط الرئیسي  .حائلومقرھا الرئیسي 
   .حائل منطقة أمیر  سعود آل العزیز عبد بن المحسن عبد بن سعود األمیر الملكي السمو صاحب الھیئة ویرأس .طات اإلقتصادیة الحیویة بالمنطقةالنشا في
  

  التضامنیة وإخوانھ الفرج معجل الكریمعبد فھد شركة ٤-٣-٦
 ٣٣٥٠٠١٢١٣١ رقم التجاري السجل تحتھـ ١٣/٨/١٤١٥ تاریخ في تضامنیة كشركة التضامنیة وإخوانھ الفرج معجلفھد عبد الكریم شركة  تأسست

النشاط الرئیسي للشركة تجارة الجملة والتجزئة في المكائن والمعدات الزراعیة  .المحطة حائل الرئیسي ومقرھا ،ریال ١,٥٠٠,٠٠٠ قدره برأسمال
لمنشآت میة وإدارة اواألسمدة والبذور ومواد البناء واألدوات الصحیة والكھربائیة واأللمنیوم والخردوات والمقاوالت العامة للمباني وصیانة المنشآت الحكو

 كما .الصحي والصرف المیاه شبكات ألعمال ومقاوالت الحدیدیة واألعمال األلمنیوم وتصنیع والطابوق لجاھزةا الخرسانة عالسیاحیة واإلستراحات وتصنی
  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةللشرك یجوز

  
  :معجل الفرج وإخوانھ التضامنیةفھد عبد الكریم شركة یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %١,٢٨ -  %٥٠,٠ الفرج معجل عبدالكریم فھد
 %٠,٤٢ -  %١٦,٦ الفرج معجل عبدالكریم أحمد
 %٠,٤٢ -  %١٦,٦ الفرج معجل عبدالكریم السالم عبد
  %٠,٤٢  -  %١٦,٦  الفرج معجل عبدالكریم نبیل

  %٢,٥٥  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر

  

  وإخوانھ القریشي زید علي شركة ٥-٣-٦
 برأسمال ٢٠٥٠٠٠٢٦٢٢ رقم التجاري السجل تحتھـ ٥/١١/١٣٩١ تاریخ في محدودة مسؤولیة ذات كشركة وإخوانھ القریشي زید علي شركة تأسست

النشاط الرئیسي للشركة التجارة في المواد الغذائیة والمعدات  .القریشي بنایة خالد الملك شارع الدمام الرئیسي ومقرھا ،ریال ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ قدره
 التجاریة والوكاالت) للغیر والتصدیراإلستیراد ( والخدمات ،ة وتورید وبیع أنابیب لنقل النفطوالمكیفات واآلالت وأجھزتھا واألقمشة والملبوسات الجاھز

  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةللشرك یجوز كما. فقط الحكومیة صاتالمناق في الدخول لغرض العسكریة والتجھیزات المالبس وتورید
  

  :علي زید القریشي وإخوانھشركة یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٠,٠٨ -  %٢٠,٠ القریشي علي زید علي
 %٠,٠٨ -  %٢٠,٠ القریشي علي زید العزیز عبد
 %٠,٠٨ -  %٢٠,٠ القریشي علي زید خالد

  %٠,٠٨  -  %٢٠,٠  القریشي علي زید صالح
  %٠,٠٨  -  %٢٠,٠  القریشي علي زید الرزاق عبد

  %٠,٤١  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر

  

  حائل بوابة شركة ٦-٣-٦
 ٥٠٠,٠٠٠ قدره برأسمال ١٠١٠٢٢٥٦٦٢ رقم تجاري سجل تحتھـ ٣٠/١١/١٤٢٧ تاریخ في محدودة مسؤولیة ذات كشركة حائل بوابة شركة تأسست

النشاط الرئیسي للشركة خدمات التصدیر والتسویق لحساب الغیر وتجارة الجملة  .المصیف حي العزیز عبد الملك طریق الریاض الرئیسي ومقرھا ،ریال
وأجھزة وشبكات اإلتصاالت السلكیة وتركیبھا وتشغیلھا وقطع غیارھا وصیانتھا واألجھزة اإللكترونیة واألجھزة والمعدات  والتجزئة في الحاسبات اآللیة

وإقامة وإدارة وتشغیل المشاریع الصناعیة والزراعیة والترفیھیة والصحیة وشراء ) نظم تطبیقیة وقواعد بیانات(الكھربائیة وخدمات الحاسب اآللي 
  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةكما یجوز للشرك. مة المباني علیھا لصالح الشركةاألراضي إلقا

  
  :شركة بوابة حائلیبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٠,٠٧ -  %٣٦,٠ السبھان صالح بن علي
 %٠,٠٣ -  %١٢,٨ الشمري فھید دحام
 %٠,٠٣ -  %١٢,٨ البكر صالح بن راشد



     

٤٣ 

  %٠,٠٣  -  %١٢,٨  الثنیان فالج اهللا عبد
  %٠,٠٣  -  %١٢,٨  الشمري سعود ریاض
  %٠,٠٣  -  %١٢,٨  الشمري مرزوق خلف

  %٠,٢٠  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر

  

  التجاري سماح مركز شركة ٧-٣-٦
 قدره برأسمال ٣٣٥٠٠١٢٥٤٣ رقم التجاري السجل تحتھـ ٢٢/٤/١٤١٦ تاریخ في محدودة مسؤولیة ذات كشركة التجاري سماح مركز شركة تأسست

النشاط الرئیسي للشركة شراء العقارات من أجل استثمارھا بالتأجیر والبیع  .فیصل الملك شارع سماح حي ،حائلومقرھا الرئیسي  ،ریال ٥٠٠,٠٠٠
  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةللشرك یجوز كما. التجاریة المراكز وإدارة وإنشاء ،ةلصالح الشرك

  
  :مركز سماح التجاريشركة یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٠,١٥ -  %٧٥,٠ الرخیص سعود بندر
  %٠,٠٥  -  %٢٥,٠  الرخیص العزیز عبد بن اهللا عبد

  %٠,٢٠  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر

  

  والمقاوالت للتجارة الشویعر حمود اهللا عبد أبناء شركة ٨-٣-٦
 رقم التجاري السجل تحتھـ ١٦/٨/١٤٠٧ تاریخ في محدودة مسؤولیة ذات كشركة والمقاوالت للتجارة الشویعر حمود اهللا عبد أبناء شركة تأسست

النشاط الرئیسي للشركة  .طالل األمیر شارع تقاطع سعود الملك شارع الخبر، الرئیسي ومقرھا ،ریال ١١,٠٠٠,٠٠٠برأسمال قدره  ٢٠٥١٠١١٦٠٦
یكانیكیة مقاوالت الطرق والسدود واألنفاق والمیاه والصرف الصحي والمباني وصیانة وتشغیل شبكات المیاه والصرف الصحي والمنشآت الكھربائیة والم

خاصة باألعمال اإلنشائیة والقیام باألعمال واإللكترونیة واعمال التكییف وفحصھا وصیانتھا وتشغیلھا وتجارة الجملة في المواد الغذائیة والكیماویة ال
  .ة اإلستثمار في شركات أخرى قائمةللشرك یجوز كما .الصناعیة واألعمال الكھربائیة والبحریة

  
  :أبناء عبد اهللا حمود الشویعر للتجارة والمقاوالتشركة یبین الجدول التالي أسماء كبار المساھمین في 

المباشرة في  الملكیة  الملكیة اإلسم
 اسمنت حائل قبل الطرح

غیر المباشرة في  الملكیة
  اسمنت حائل قبل الطرح

 %٠,٠٢ -  %١٠,٦ الشویعر حمود اهللا عبد خالد
  %٠,٠٧  -  %٣٣,٦  الشویعر حمود اهللا عبد أحمد
  %٠,٠٤  -  %٢١,٩  الشویعر حمود اهللا عبد حمود
  %٠,٠٣  -  %١٦,٨  العارضي سلیمان صالح مشعل

  %٠,٠٢  -  %١٠,٩  الشویعر حمود اهللا عبد دولخ
  %٠,٠١  -  %٦,٢  حمود إبراھیم الشویعر  مضیئة

  %٠,٢٠  -  %١٠٠  المجموع
  الشركة: المصدر

  
   



     

٤٤ 

 مناقشة وتحلیل الوضع المالي للشركة ونتائج العملیات ٧
  
  

م ٢٠١٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في  فترةللمبنیة على القوائم المالیة المراجعة  أسمنت حائلان مناقشات وتحلیالت الوضع المالي ونتائج اعمال شركة 
 مستقبلیة عبارات على قسمھذا ال یحتوي .مالقوائ تلك جانب إلى قراءتھا ویجب، من قبل السادة ارنست آند یونغ مراجعتھاوایضاحاتھا المرفقة والتي تم 

 المستقبلیة العبارات تتضمنھا التي تلك عن جوھري بشكل للشركة الفعلیة النتائج تختلف قد بینما مؤكدة، غیر احتمالیة وأمور المخاطر من جملة على تنطوي
 عوامل" قسم في وخصوصًا ھذه اإلصدار نشرة من أخرى مواضع في مناقشتھ سبق قد ما ومنھا القسم، ھذا في مناقشتھ سیتم ما منھا عوامل لعدة نتیجة

 بشكل یمثل والذيم ٢٠١٠دیسمبر  ٣١منذ تأسیسھا حتى تاریخ   للشركة التاریخي المالي األداء القسم ھذا یغطي ".المتعلقة بالشركة وعملیاتھا المخاطر
 ألداء حقیقي كمؤشر التاریخیة المالیة للنتائج التالي التحلیل على االعتماد یجب ، اللذلك .المراجعة فترة خالل ستثماراتھاإو لرأسمالھا الشركة إدارة رئیسي
  .التجاریة العملیات بدء عند المستقبل في الشركة

  
معلنان تأسیس شركة أسمنت حائل برأس مال  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ رقمللشركة   التجاري ق والسجل/ ٣٨٤رقم م صدر القرار الوزاري ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠في 

ثمانیة وأربعین ملیون وتسعمائة ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(ألف ریال سعودي، مقّسم إلى  أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(قدره 
تبدأ السنة المالیة للشركة من أول وحسب عقد تأسیس الشركة، . دعشرة ریاالت سعودیة للسھم الواح) ١٠(وخمسین ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا 

 ٣١لمالیة األولى بعد التأسیس تبدأ من تاریخ القرار الوزاري الصادر بإعالن التأسیس وتنتھي في دیسمبر من كل سنة على أن السنة ا ٣١ینایر وتنتھي في 
إال أن إدارة الشركة إرتأت . م٢٠١١دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠وعلیھ، فإن السنة المالیة األولى للشركة تكون من  .دیسمبر من العام التالي

  .م وذلك ألغراض ھذا الطرح، من مبدأ اإلفصاح والشفافیة٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠ة للفترة من تحضیر وعرض القوائم المالیة للشرك
  

 اعالن مجلس االدارة عن البیانات المالیة ١-٧
ون أي تغییرات یقر مجلس إدارة الشركة بصحة المعلومات الموضحة في نشرة اإلصدار وأنھا مأخوذة بالكامل من القوائم المالیة المراجعة للشركة د

  .جوھریة وأنھ قد تم إعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
  

افة إلى باإلضم ٢٠١٠دیسمبر  ٣١الفترة المنتھیة في كما یقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغییر سلبي جوھري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل 
  .م وحتى تاریخ نشرة اإلصدار٢٠١٠دیسمبر  ٣١الفترة من 

  
  .شھرا بعد االكتتاب العام ١٢یؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة سیكون لدیھا ما یكفي من األموال لتلبیة متطلبات رأس المال العامل لمدة 

  

 خلفیة عن الشركة ٢-٧
 والسجل )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١ق وتاریخ / ٣٨٤القرار الوزاري رقم  تأسست شركة أسمنت حائل، كشركة مساھمة سعودیة بموجب

أربعمائة وتسعة وثمانون ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(، ویبلغ رأس مال الشركة )م٣٠/١١/٢٠١٠الموافق (ھـ ٢٤/١٢/١٤٣١وتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ رقم التجاري
) ١٠(انیة وأربعین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا ثم) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي، مقّسم إلى 

وطبقا لعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي ووفقًا لما نصت علیھ شروط منح الرخصة من قبل "). أسھم"أو " سھم("عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد 
على رفع رأس مال الشركة  )م٩/٨/٢٠١١الموافق (ھـ ٩/٩/١٤٣٢في یة العامة غیر العادیة للشركة وزارة البترول والثروة المعدنیة، فقد وافقت الجمع

من خالل طرح ) بعد االكتتاب(من رأس المال % ٥٠أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي والذي یمثل ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(بمبلغ 
ون ملیون ریال سعودي مقسمًا إلى تسعمائة وتسعة وسبع) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠(أسھم زیادة رأس المال لالكتتاب العام لیصبح إجمالي رأس المال بعد اإلكتتاب 

وقد تنازل المساھمون . عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد) ١٠(سبعة وتسعین ملیون وتسعمائة ألف سھمًا عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا ) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠(
  .المؤسسون عن حق األولویة في االكتتاب

  
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٧
مراجعة وفقا ألساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ التكلفة التاریخیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین تم إعداد القوائم المالیة ال

  .القانونیین
  

أسیس، وتم إدراجھا بعد التأسیس، تكبدت الشركة مصاریف ما قبل التأسیس وحققت إیرادات عن ودائعھا البنكیة، وتم إثباتھا كإیرادات ومصاریف ما قبل الت
  . تم قید المصاریف المتكبدة واإلیرادات المتحققة خالل الفترة كدخل ومصاریف ما قبل التشغیل. لم تبدأ الشركة عملیاتھا خالل الفترة. في قائمة الدخل

  
محاسبیة الرئیسیة للشركة في اإلیضاحات الخاصة وقد تم تحدید السیاسات ال. یتطلب إعداد القوائم المالیة المراجعة قیام اإلدارة بعمل تقدیرات وتخمینات
 .بالقوائم المالیة المراجعة للشركة، والمتضمنة في أقسام أخرى من ھذه النشرة

  
  
  
  
  



     

٤٥ 

 نتائج ما قبل التشغیل ٤-٧
  :٢٠١٠ دیسمبر ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من  لخص الجدول التالي قائمة الدخل المراجعةی
  

  

  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 
  

تاریخ السجل ( م٢٠١٠نوفمبر  ٣٠والتي تمتد من تاریخ بدء إنشاء الشركة و حتى تأسیسھا في ما قبل التأسیس ما فترة لالدخل ویشمل بیان الدخل النفقات 
  .وھي تعتبر فترة ما قبل التشغیلم ٢٠١٠دیسمبر  ٣١إلى  م٢٠١٠نوفمبر  ٣٠من باإلضافة إلى الفترة ، )التجاري

  الدخل ١-٤-٧
  .المرابحة ودائع من المكتسب الدخل ھوم ٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠خالل الفترة من  للدخل الوحید المصدر كان

  مصاریف ما قبل التشغیل ٢-٤-٧
  :تتألف مصاریف ما قبل التشغیل مما یلي

  
  

  أسمنت حائل شركة:  المصدر 
  .للمحجر الجیولوجیة بالدرسات والمتعلقة أسكوم تؤدیھا التي باألعمال تتصل الجیولوجیین االستشاریین الخبراء أتعاب - 
استحقاقات إنھاء الخدمة للموظفین، وتكالیف بالشركة، فضال عن التكالیف فیما یتعلق بلموظفین العاملین ا ومنافعتشمل تكالیف الموظفین أجور  -

  . التوظیف وتكالیف التشغیل المختلفة األخرى ذات الصلة
  .جملة أمور، ونفقات السفر واإلقامة وتكالیف اإلعالن من ،تشمل التكالیف األخرى -

  مصاریف ما قبل التأسیس ٣-٤-٧
  :یليمما ) م٢٠١٠نوفمبر  ٣٠ما قبل تاریخ (تتألف مصاریف ما قبل التأسیس 

  

  أسمنت حائل شركة:  المصدر 

  م٢٠١٠ نوفمبر ٣٠ من للفترة 

 ٢٠١٠ دیسمبر ٣١ إلى

 سعودي ریالالقیمة بال 
  
    :التشغیل قبل ما

   ٢٦٣,٧٢٦ إسالمیة مرابحات ودائعایرادات 
 )٩٤٤,٩٧٤( التشغیل قبل مامصاریف 

 )٤٣٩( مالیة أعباء

   )٦٨١,٦٨٧( التشغیل قبل ما فترة خالل متكبدة مصاریف
 )١,٠٥٣,٧٠٤( صافي التأسیس، قبل ما مصاریف

  

 )١,٧٣٥,٣٩١( قبل الزكاة الخسارة

 )٨,٨٦٤,٦٨٢( زكاة

 )١٠,٦٠٠,٠٧٣( الفترة خسارةصافي 

  ةالسعودی الریاالت بأالف  التشغیل قبل ما مصاریف
    :الرسوم المھنیة 

  )٣٧٢( الجیولوجیة   االستشارات    
  )٣٢(  أخرى    

  )٢٦٠(  المنافعتكالیف الموظفین وغیرھا من 
  )٢٨٠(  التكالیف األخرى

  )٩٤٥(  المجموع

  بأالف الریاالت السعودیة  صافي التأسیس، قبل ما مصاریف
  ٤,٨٢١    ایرادات ودائع مرابحات إسالمیة

      :الرسوم المھنیة 
    )٨٥٢(  الفنیة االستشارات    

    )١,٧٨١( االستشارات الجیولوجیة     
    )٣٧٨(  المستشارون القانونیون    
    )٣٣٠(  اخرىدراسات     
    )١٠٧(  المھنیة أخرى المصاریف    

    )١,٨٩٧(  تكالیف الموظفین وغیرھا من المنافع
    )٥٣٠(  التكالیف األخرى

  )٥,٨٧٥(  )٥,٨٧٥(  مصاریف ما قبل التأسیس المجموع
  )١,٠٥٤(    مصاریف ما قبل التأسیس، صافي المجموع



     

٤٦ 

  
  .عن رأس المال المودع لدى البنك الدخل المكتسب من ودائع المرابحةم ھو ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠ما قبل خالل الفترة كان المصدر الوحید للدخل  -
 .كمستشار فّني وتقني للمشروع األعمال التي تؤدیھا شركة ھولتیكبتتصل  الفنیینأتعاب الخبراء االستشاریین  -
 .والمتعلقة بالدرسات الجیولوجیة للمحجر األعمال التي تؤدیھا أسكومبتتصل  ینأتعاب الخبراء االستشاریین الجیولوجی -
تأسیس الشركة والتحضیر لزیادة رأس المال عبر ھذا األعمال بتتصل القانونیین والدراسات والمصاریف المھنیة األخرى ن ستشاریالمأتعاب  -

  .الطرح
استحقاقات إنھاء الخدمة للموظفین، وتكالیف بق الشركة، فضال عن التكالیف فیما یتعلبلموظفین العاملین ومنافع اتشمل تكالیف الموظفین أجور  -

  . التوظیف وتكالیف التشغیل المختلفة األخرى ذات الصلة
  .تشمل التكالیف األخرى ، في جملة أمور ، ونفقات السفر واإلقامة وتكالیف اإلعالن -

 

 الوضع المالي ٥-٧
  :م٢٠١٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في فترة للللشركة  المراجعةالمركز المالي  ةلخص الجدول التالي قائمی

  

 م٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في   

 %النسبة من المجموع بالریال السعودي القیمة  

   الموجودات
 

   :الموجودات المتداولة
 

  ٧٧,٤٣  ٣٨٤,٨٥١,٣٤٧ نقدیة وشبھ نقدیة

  ٠,١٧  ٨٥١,٤٠٣  مصاریف مدفوعة مقدمًا ومدینون آخرون

 ٧٧,٦٠  ٣٨٥,٧٠٢,٧٥٠  مجموع الموجودات المتداولة

   :الموجودات غیر المتداولة
 

  ٢٢,٤٠  ١١١,٣٤٧,٩٠٧  مشاریع تحت التنفیذ

  ٠,٠٠  ٤,٧٢٩  أجھزة كمبیوتر ومعدات مكتبیة

 ٢٢,٤٠  ١١١,٣٥٢,٦٣٦  مجموع الموجودات غیر المتداولة

 ١٠٠,٠٠  ٤٩٧,٠٥٥,٣٨٦ مجموع الموجودات

   مساھمینالمطلوبات وحقوق ال
 

    :المتداولةالمطلوبات 

 ١,٨١  ٩,٠٠٠,٠٠٠ قرض من المساھمین  

 ١,٧٨  ٨,٨٦٤,٦٨٢  زكاة مستحقة

 ٠,٠٥  ٢٤٠,٤٨٥  مصاریف مستحقة الدفع

 ٣,٦٤  ١٨,١٠٥,١٦٧  مجموع المطلوبات المتداولة

    

    :المطلوبات غیر المتداولة

 ٠,٠١  ٥٠,٢٩٢  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ٣,٦٥  ١٨,١٥٥,٤٥٩  مجموع المطلوبات

     :مساھمینحقوق ال

 ٩٨,٤٨  ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠  رأس المال

 )٢,١٣(  )١٠,٦٠٠,٠٧٣(  خسائر متراكمة  

 ٩٦,٣٥  ٤٧٨,٨٩٩,٩٢٧  مساھمینمجموع حقوق ال

 ١٠٠,٠٠  ٤٩٧,٠٥٥,٣٨٦ مساھمینمجموع المطلوبات وحقوق ال
  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 

  
  

 



     

٤٧ 

  النقدیة وشبھ النقدیة ١-٥-٧
 باسحفي  تریال سعودي كان ملیون ٣٣٠، منھا سعوديریال ملیون  ٣٨٥لشركة حوالي ل، بلغ مجموع األرصدة النقدیة  م٢٠١٠دیسمبر  ٣١في  وردكما 

لتمویل احتیاجات والمودع لدى البنوك ھو الرصید النقدي المتبقي و %.٠,٢٤مودعة لشھر واحد ویتحقق عنھا عمولة بمعدل فعلي قدره مرابحة  یعةدو
  .والمجموع مصدره رأس مال الشركة وقرض من المساھمین، حیث حتى تاریخھ لم تقم الشركة بأیة نشاط تشغیلي. قدیة الفوریةالن
  

  خرى األ األصولمدفوعة مقدما والمصاریف ال ٢-٥-٧
  :یلي مما األخرى واألصول مقدما المدفوعة المصاریف تتكون

 دیسمبر ٣١ في كما 
 م٢٠١٠

 القیمة بالریال السعودي األخرى واألصول مقدما المدفوعة المصاریف

 ١٢٨.٧٤٩ إیجارات مدفوعة مقدمًا

 ١٧٧.٢٣٧ أثاث وتركیبات مكتبیة مدفوعة مقدمًا 

 ٥٤٥.٤١٧ إیرادات مرابحة مستحقة 

 ٨٥١.٤٠٣ المجموع
  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 

  
م من قیمة إیجار المكاتب اإلداریة للشركة المدفوع والبالغ ٢٠١١ریال سعودي المبلغ الخاص بسنة  ١٢٨,٧٤٩اإلجارات المدفوعة مقدما والبالغة  تمثل

  .ریال سعودي سنویًا ١٤٠,٠٠٠
  

م تمثل ما تم دفعھ لتجھیز مكاتب الشركة وقد ٢٠١٠دیسمبر  ٣١ریتا سعودي كما في  ١٧٧,٢٣٧قیمة األثاث والتركیبات المكتبیة المدفوعة مقدمًا والبالغة 
  .م٢٠١١تم رسملتھا عبر إضافتھا إلى األصول الثابتة لیتم إھالكھا على عمرھا اإلفتراضي عندما، تم وضعھا لإلستخدام في النصف األول من 

  
  .م٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠تمثل إیرادات المرابحة المستحقة ما قد إستحق للشركة من ودیعة المرابحة خالل الفترة من 

  

  التنفیذ تحت عاریمش ٣-٥-٧
  . م٢٠١٣في حائل، ویتوقع إتمام عملیة إنشاء المصنع خالل الربع األول لعام الشركة یمثل ھذا البند التكالیف المتكبدة بشأن إنشاء مصنع أسمنت 

  
یمتد للقیام باألعمال الھندسیة أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شینغدو دایزاین آند ریسیرتش إنستیوت أف بیلدینغ ماتیریالز آندستري كومباني ل

 ٧٥١,٤٤٠,٠٠٠طن من الكلنكر بالیوم بمبلغ قدره  ٥,٠٠٠والتورید واإلنشاء والبناء وتنفیذ مصنع األسمنت على اساس تسلیم مفتاح وبطاقة إعتیادیة قدرھا 
ویمثل الرصید المتبقي  .إجمالي قیمة العقدمن % ١٥ریال سعودي ویمثل  ١١١,٣٤٧,٩٠٧قدره وقد دفعت الشركة مبلغًا تحت الحساب . ریال سعودي

  .م٢٠١٠دیسمبر  ٣١ریال سعودي التزامات رأسمالیة كما في  ٦٤٠,٠٩٢,٠٩٣وقدره 
  

  المساھمین قروض ٤-٥-٧
 الشركةوقامت . لسدادھا محدد تاریخ كن لھای مول عمولة بدون القروض ھذه إن. لتمویل مصاریف ما قبل التأسیس للشركة قروض المساھمین بعض قدم

  .م٢٠١١ فبرایر في القروض ھذه سدادب
  

  التمویل البنكي ٥-٥-٧
علمًا أن . ملیون ریال سعودي ٢٥٠على كامل رأس مالھا بعد اإلكتتاب لتمویل المشروع، باإلضافة إلى أنھا تحتاج إلى تمویل بنكي بقیمة  الشركة ستعتمد

  :الشركة قد حصلت على التسھیالت البنكیة التالیة من البنك العربي الوطني

  المتاحة القیمة نوع التسھیالت
 )سعودي ملیون ریال(

  المستخدمة حتى تاریخھالقیمة 
  )سعودي ملیون ریال(

ملیون  ٧٥شھر منھا  ٢٥إعتمادات مستندیة مع إمكانیة تأجیل السداد بالتورق حتى فترة 
  ٣٠٦,٥ ٦٤٠,٥ ریال سعودي لتمویل الدفع المباشر للموردین

  -  ١٥١,٠ )م٢٠١٦دیسمبر  ٣١تنتھي في (تسھیالت تمویل بالتورق 

  -  ٢٠٠,٠ م٢٠١٣ینایر  ٣١آني حتى تاریخ تسھیالت القطع األجنبي 
  شركة أسمنت حائل: المصدر

  



     

٤٨ 

 )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ئتمانیة تصل إلى إمنح الشركة تسھیالت إستعداده لم استلمت الشركة خطابًا من البنك العربي الوطني یتضمن ١٥/٠٦/٢٠١١وبتاریخ 
وھذا التعھد الممنوح من قبل البنك العربي . ، إذا دعت الحاجةةیوالمصاریف التشغیلمائة ملیون ریال سعودي وذلك لتمویل رأس المال العامل للشركة 

  .من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني  الموافقات الداخلیة الالزمة الوطني مشروط على الحصول على

 

  مستحقةال زكاةال ٦-٥-٧
 ٣٥٤,٦ حوالياة ھو الزكأن وعاء  قاعدة علىالمبلغ  ھذا ویستند. م٢٠١٠ دیسمبر ٣١المترتبة على الشركة كما في  الشرعیة بالزكاة المستحقة الزكاة تتعلق
  .سعودي ریال ملیون

  

  الدفع مستحقة مصاریف ٧-٥-٧
  .األجر مدفوعة السنویة واإلجازة التعاقدیة البدالت األول المقام في المستحقة المصاریف تشمل

  

  المال رأس ٨-٥-٧
ثمانیة وأربعین ) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي، مقّسم إلى ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(ویبلغ رأس مال الشركة 

  . ریاالت سعودیة للسھم الواحد ١٠ملیون وتسعمائة وخمسین ألف سھمًا عادیًا متساوي القیمة، قیمة السھم االسمیة 
  

رة البترول والثروة المعدنیة وبناًء على توصیة مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة تعدینیة واحدة لخامات األسمنت في كل من تجدر اإلشارة إلى أن وزا
من مواقع المناطق التي ال یوجد بھا حالیًا مصانع أسمنت ومن ضمنھا منطقة حائل، تنوي تخصیص محجر للمواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت للشركة 

  .من أسھمھا لإلكتتاب العام% ٥٠ي مشاش غویمض وآبار خضراء وطویة في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح المحاجر ف
  

الجمعیة العامة وطبقا لعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي ووفقًا لما نصت علیھ شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنیة، فقد وافقت 
أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون ) ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(رفع رأس مال الشركة بمبلغ  على )م٩/٨/٢٠١١الموافق (ھـ ٩/٩/١٤٣٢في شركة غیر العادیة لل

من خالل طرح أسھم زیادة رأس المال لالكتتاب العام لیصبح إجمالي رأس ) بعد االكتتاب(من رأس المال % ٥٠وخمسمائة ألف ریال سعودي والذي یمثل 
سبعة وتسعین ملیون وتسعمائة ألف سھمًا ) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠(تسعمائة وتسعة وسبعون ملیون ریال سعودي مقسمًا إلى ) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠(كتتاب المال بعد اإل

  .وقد تنازل المساھمون المؤسسون عن حق األولویة في االكتتاب. عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد) ١٠(عادیًا بقیمة إسمیة قدرھا 
  

 وضع السیولة ٦-٧
  . م٢٠١٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠من یشمل بیان التدفقات النقدیة جمیع الدخل والنفقات في الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 
  

  النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل التدفقات ١-٦-٧
  :ھي كالتالي النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل التدفقات

م  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من  
 م٢٠١٠دیسمبر   ٣١إلى 

 ریال سعودي 
 )٢.٢٩٣.٨٠٠( صافي النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل 

 )١١١.٣٥٤.٨٥٣( النشاطات اإلستثماریةصافي النقدیة المستخدمة في 

 ٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠ صافي النقدیة من النشاطات التمویلیة

 ٣٨٤.٨٥١.٣٤٧ النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة

م  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من  
 م٢٠١٠دیسمبر   ٣١إلى 

 ریال سعودي 
   نشاطات ما قبل التشغیل

 )١.٧٣٥.٣٩١( الخسارة قبل الزكاة

ــ    :التعدیالت ل

 ٢.٢١٧ إستھالك   

 ٥٠.٢٩٢ مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  

 )١.٦٨٢.٨٨٢( 
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  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 
  

حضیر لرفع حركة النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل بالمصاریف التي تم تكبدھا لتأسیس الشركة والقیام بالدراسات الالزمة للمشروع والتتتمثل 
اإلداري للشركة،  باإلضافة إلى دفع قیمة المفروشات والتجھیزات المكتبیة مقدمًا وأجار المكتب. رأس مال الشركة عبر طرح أسھم جدیدة لإلكتتاب العام

  .دون إغفال ذكر مصاریف الموظفین
  

  النقدیة المستخدمة في النشاطات اإلستثماریة التدفقات ٢-٦-٧
  :ھي كالتالي اإلستثماریةنشاطات ال النقدیة المستخدمة في التدفقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 
  

شركة شینغدو دایزاین آند ریسیرتش إنستیوت أف بیلدینغ ماتیریالز تتمثل مجمل حركة النقدیة المستخدمة في النشاطات اإلستثماریة بالدفعة المقدمة إلى 
 ٥,٠٠٠اقة إعتیادیة قدرھا آندستري كومباني لیمتد للقیام باألعمال الھندسیة والتورید واإلنشاء والبناء وتنفیذ مصنع األسمنت على اساس تسلیم مفتاح وبط

  .من إجمالي قیمة العقد% ١٥ریال سعودي ویمثل  ١١١,٣٤٧,٩٠٧قدره وقد دفعت الشركة مبلغًا تحت الحساب . طن من الكلنكر بالیوم
  

  التمویلیةالنشاطات من النقدیة  التدفقات ٣-٦-٧
  :كالتالي ھي التمویل نشاطات من النقدیة التدفقات

 

 
 

 
 

 
  القوائم المالیة المراجعة للشركة:  المصدر 

  
 ٩ملیون ریال سعودي باإلضافة إلى  ٤٨٩,٥التمویلیة نتیجة إستالمھا أموال رأس المال التأسیسي والبالغ المتحصلة من النشاطات تتمثل حركة النقدیة 

  .م٢٠١١ملیون ریال سعودي كقرض من المساھمین، تم سداده في فبرایر 
  

 بنود أخرى ٧-٧
ریالز آندستري كومباني لیمتد للقیام باألعمال الھندسیة أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شینغدو دایزاین آند ریسیرتش إنستیوت أف بیلدینغ ماتی

وقد دفعت الشركة مبلغًا تحت الحساب . ریال سعودي ٧٥١,٤٤٠,٠٠٠والتورید واإلنشاء والبناء وتنفیذ مصنع األسمنت على اساس تسلیم مفتاح بمبلغ قدره 
ریال سعودي التزامات رأسمالیة كما  ٦٤٠,٠٩٢,٠٩٣المتبقي وقدره  من إجمالي قیمة العقد، ویمثل الرصید% ١٥ریال سعودي ویمثل  ١١١,٣٤٧,٩٠٧

  .م٢٠١٠دیسمبر  ٣١في 
  

  

  :  التغیرات في موجودات ومطلوبات ما قبل التشغیل   

 )٨٥١.٤٠٣( مصاریف مدفوعة مقدمًا ومدینون آخرون   

 ٢٤٠.٤٨٥ مصاریف مستحقة الدفع   

 )٢.٢٩٣.٨٠٠( صافي النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل 

م  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من  
 م٢٠١٠دیسمبر   ٣١إلى 

 ریال سعودي 
   النشاطات اإلستثماریة

 )١١١.٣٤٧.٩٠٧( استثمار في مشاریع تحت التنفیذ

 )٦.٩٤٦( شراء أجھزة كمبیوتر ومعدات مكتبیة

  )١١١.٣٥٤.٨٥٣(  صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات اإلستثماریة

م  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من  
 م٢٠١٠دیسمبر   ٣١إلى 

 ریال سعودي 
   النشاطات التمویلیة

 ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ إصدار رأس المال

 ٩.٠٠٠.٠٠٠ قروض من المساھمین 

 ٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠ صافي النقدیة من النشاطات التمویلیة
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 المستقبلیة والتوقعات الحالیة النشاطات ٨-٧
ألف طن من االسمنت  ١,٢٠٠(من االسمنت طن ألف  ١,٧٢٠قصوى تصل الى  إنتاجیة بطاقة") المشروع("وتقوم الشركة حالیًا بإنشاء مصنع متكامل 

حیث ) یوم عمل سنویًا ٣٢٨على أساس (طن یومیًا  ٥,٢٤٤بواقع ) ألف طن من االسمنت المقاوم للكبریتات سنویًا ٥٢٠البورتالندي سنویًا باإلضافة لـ 
ومن المتوقع اإلنتھاء من بناء المصنع والبدء في ). ملیوم ع ٣٢٨على أساس  ألف طن كلنكر سنویًا ١,٦٤٠( كلنكر یومیًامن الطن  ٥,٠٠٠سینتج المصنع 

وإلمداد . وكذلك، تعتزم الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحیث یكون قریة نموذجیة تتوفر فیھا جمیع الخدمات .م٢٠١٣سنة  الربع األول مناإلنتاج في 
وتنوي الشركة استھداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق . الطاقة الكھربائیة المصنع والقریة السكنیة بالكھرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتولید

  .كما تنوي طرح منتجاتھا بمنطقة المدینة المنورة. رئیسي لمنتجاتھا
  

واحدة لخامات األسمنت في كل من  محجرتجدر اإلشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنیة وبناًء على توصیة مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة 
محجر للمواد الخام الالزمة لصناعة األسمنت للشركة من مواقع  تنوي تخصیصالمناطق التي ال یوجد بھا حالیًا مصانع أسمنت ومن ضمنھا منطقة حائل، 

وستحصل الشركة  .ھا لإلكتتاب العاممن أسھم% ٥٠المحاجر في مشاش غویمض وآبار خضراء وطویة في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح 
  .على رخصة المحجر بعد استیفائھا لكامل متطلبات الوزارة

  
ملیون ریال سعودي كدفعة مقدمة  ١١١وتم دفع مبلغ . وحتى تاریخ ھذه النشرة، تم اإلنتھاء من الدراسة الجیولوجیة الخاصة بالمحجر من قبل شركة أسكوم

ویجري العمل حالیًا على .م ٣١/١/٢٠١٣ء المصنع، على أن یكون التاریخ المتوقع النتھاء التشیید وتسلیم المصنع في للشركة الصینیة للبدء الفعلي ببنا
وقد تركیب محطة الخرسانة في موقع المشروع من قبل المقاول، والتي ستقوم بإنتاج االسمنت المستخدم في بناء . اكمال عملیات الحفر الخاصة بالمصنع

تم استئجار مقر إلدارة الشركة، وانتقلت إلیھ اإلدارة .  دأ المقاول في تجھیز الموقع للعمالة المنفذة للمشروع والمكاتب المؤقتة في الموقعمصنع الشركة، وب
لبناء  رتسیالواعقد محطة تولید الطاقة الكھربائیة مع شركة  عوتم توقی .الموقع في الماء آبار حفر رخصة على الحصول تمو. م٢٠١١من بدایة شھر أبریل 

 وجاري الكھربائیة، الطاقة تولید محطة احتیاجات لسد للشركة المخصصة الوقود كمیة لزیادة السعودیة أرامكو مع التخاطب تم. میغاوات ٥٢محطة طاقتھا 
   .م٢٠١٢والمتوقع أن یكون في سبتمبر قبل تشغیل المصنع  للوقودوتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تحتاج . الموضوع ھذا یخص فیما الطرفین بین التنسیق

 

 بیان مسؤولیة اإلدارة عن السیاسات المالیة ٩-٧
 نشرة علیھ نصت ما وباستثناء. ةاإلدار مجلس قبل من اعتماده وتم الشركة إدارة قبل من "مناقشة وتحلیل الوضع المالي للشركة ونتائج العملیات" إعداد تم

 توقعاتھا أو المالي مركزھا أو للشركة المالیة القوائم على مادي أثر ذات تغیرات أي ھناك یكن لم بأنھ تعتقد للشركة العلیا اإلدارة فإن ھذه، اإلصدار
 كل إجراء بعد وتؤكد ،المالیة والتحلیالت المعلومات ومصداقیة دقة عن الكاملة المسؤولیة اإلدارة وتتحمل. ھذه اإلصدار نشرة تاریخ منذ المستقبلیة
 البیانات جعل إلى إغفالھا یؤدي أن یمكن أخرى وثائق أو معلومات أیة ھناك لیس وأنھ البیانات ھذه عن وعادًال كامًال إفصاحًا قدمت أنھا المعقولة التحریات

  .األشكال من شكل بأي مضللة النشرة ھذه في الواردة المعلومات أو المالیة
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 إستخدام متحصالت الطرح ٨
 

سیدفع منھا ریال سعودي، ألف  أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة )٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠(ھي  إلكتتابمتحصالت ال ةجمالیإن القیمة اإل
ب المستشار والتي تتضمن أتعا التي تكبدتھا الشركة في اإلصدار لتغطیة الرسوم والنفقات ریال سعوديومائة ألف خمسة عشر ملیون ) ١٥,١٠٠,٠٠٠(

 الجھاتوالمحاسب القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات العامة، باإلضافة إلى مصاریف التعھد بالتغطیة ومصاریف  إلكتتابل المالي والمستشار القانوني
  .األخرى المتعلقة بالطرحاالستشاریین واألخصائیین المستلمة ومصاریف التسویق والطباعة والتوزیع ومصاریف 

ألف ریال سعودي إلى مائة أربعوأربعمائة وأربعة وسبعین ملیون ) ٤٧٤,٤٠٠,٠٠٠(المقدرة بمبلغ الصافیة بالكامل و إلكتتابوسوف تدفع متحصالت ا
إلستكمال دفع تكالیف بناء المصنع والمرافق المساندة والبنیة التحتیة كما سیتم توفیر رأس المال العامل  ھذه المتحصالتوسوف تستخدم الشركة  الشركة،
  ).ھذه النشرة من الرابع القسم من ٤-٨-٤الفقرة فضًال راجع (ستخدامات متحصالت االكتتاب ولمزید من التفاصیل عن ا .للشركة

  
  
  
  

 سیاسة توزیع األرباح ٩
  

من % ١٠ولكن یتعین على الشركة قبل دفع األرباح للمساھمین تجنیب نسبة . یمكن أن توزع الشركة أرباحًا على األسھم من أرباحھا الصافیة السنویة
ویحق للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب . وذلك بعد خصم المصاریف العامة وغیرھا من أي تكالیف أخرى، وذلك كإحتیاطي نظاميصافي األرباح، 

  .متى ما بلغ االحتیاطي النظامي نصف رأس مال الشركة المدفوع

طیات السوق والمناخ االقتصادي العام، وغیر ذلك من العوامل سوف یعتمد إعالن توزیع أیة أرباح لحملة األسھم على أرباح الشركة ووضعھا المالي ومع
  .نیة ونظامیة أخرىبما فیھا تحلیل الفرص اإلستثماریة والحاجة إلعادة إستثمار األرباح واحتیاجات الشركة من النقد ورأس المال، إضافة إلى اعتبارات قانو

إال أنھ من غیر المحتمل أن تكون الشركة في وضع یسمح لھا توزیع أرباح سنویة على أن شركة أسمنت حائل تنوي توزیع أرباح سنویة على مساھمیھا، 
الشركة مساھمیھا خالل السنوات األولى التي تلي اإلكتتاب، حیث ان ھذه السنوات األولى ھي مرحلة تأسیس وبناء مصنع ومرافق الشركة وال تستطیع 

  .ح بعد ذلك وال بقدر المبالغ التي سیتم توزیعھا في أي سنة من السنواتإعطاء أیة تأكیدات بأنھا سوف تقوم بتوزیع أیة أربا

  ").ملخص النظام األساسي" فضًال راجع قسم (إن توزیع األرباح یخضع لقیود معینة منصوص علیھا في النظام األساسي للشركة 
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 وصف األسھم بعد الطرح ١٠
  

  رأس المال ١-١٠
ألف  سبعة وتسعون ملیون وتسعمائة) ٩٧,٩٠٠,٠٠٠(تسعمائة وتسعة وسبعون ملیون ریال سعودي، مقسمة إلى ) ٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠( یبلغ رأس مال الشركة

 . عشرة ریاالت سعودیة وجمیعھا أسھم عادیة) ١٠(سھم متساویة القیمة، وتبلغ القیمة االسمیة لكل سھم 
  

أن تقرر زیادة رأس مال ) بما فیھا ھیئة السوق المالیة(موافقة الجھات المختصة  یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة بعد التثبت من الجدوى االقتصادیة وبعد
راعاة ما الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة اإلسمیة لألسھم األصلیة، بشرط أن یكون رأس المال األصلي قد دفع بأكملھ، وبم

في  إلكتتابویعین القرار طریقة زیادة رأس المال ویكون للمساھمین األصلیین أولویة ا. ھ التنفیذیةیقضي بھ نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائح
، إلكتتابشروط ااألسھم النقدیة الجدیدة ویعلن ھؤالء بأولویتھم بالنشر في جریدة یومیة أو بإخطارھم بواسطة البرید المسجل عن قرار زیادة رأس المال و

  .خمسة عشر یومًا من تاریخ النشر أو اإلخطار المشار إلیھ) ١٥(إستعمال حقھ في األولویة خالل ویبدي كل مساھم رغبتھ في 
  

بنسبة ما یملكونھ من أسھم أصلیة بشرط أال یتجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه  إلكتتابوتوزع تلك األسھم الجدیدة على المساھمین األصلیین الذین طلبوا ا
باقي من األسھم الجدیدة على المساھمین األصلیین الذین طلبوا أكثر من نصیبھم بنسبة ما یملكونھ من أسھم أصلیة على أال من األسھم الجدیدة، ویوزع ال

  .العام إلكتتابیتجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم الجدیدة، ویطرح ما تبقى من األسھم ل
  

مبررات مقبولة وبعد موافقة وزیر التجارة والصناعة وھیئة السوق المالیة، تخفیض رأس مال یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، وبناًء على 
لھ وعن  الشركة إذا ما زاد عن حاجتھا أو إذا منیت الشركة بخسائر، وال یصدر القرار إال بعد تالوة تقریر مراجعي الحسابات عن األسباب الموجبة

ویبین القرار طریقة ھذا التخفیض وإذا كان . في ھذه االلتزامات وبمراعاة ما یقضي بھ نظام الشركاتااللتزامات التي على الشركة وأثر التخفیض 
یومًا من تاریخ نشر قرار التخفیض ) ٦٠(التخفیض نتیجة زیادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء اعتراضاتھم علیھ خالل ستین 

ینة التي یقع فیھا المركز الرئیسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنین وقدم إلى الشركة مستنداتھ في المیعاد المذكور وجب في جریدة یومیة توزع في المد
  .على الشركة أن تؤدي إلیھ دینھ إذا كان حاًال أو أن تقدم ضمانًا كافیًا للوفاء بھ إذا كان آجًال

  

  حقوق المساھمین ٢-١٠
الحصول على نصیب من األرباح التي یقرر توزیعھا، والحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند  یعطي كل سھم حاملھ حقًا متساویًا في

فاتر التصفیة، وحق حضور جمعیات المساھمین، واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا، وحق التصرف في األسھم، وحق طلب اإلطالع على د
  .وال تعطي ھذه األسھم للمساھمین حقًا باالسترداد. یة على أعضاء المجلسمسؤوللس اإلدارة ورفع دعوى الالشركة ووثائقھا ومراقبة أعمال مج

  

  الجمعیة العامة للمساھمین ٣-١٠
  ).حالیًا بمدینة حائل(الجمعیة العامة المكونة تكوینًا صحیحًا تمثل جمیع المساھمین وتنعقد في المدینة التي یقع بھا المركز الرئیسي للشركة 

  
وفیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة . تكون الجمعیات العامة للمساھمین إما عادیة أو غیر عادیة

كما یجوز دعوة جمعیات عامة . كةالستة أشھر التالیة النتھاء السنة المالیة للشر) ٦(بجمیع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل 
  .عادیة أخرى كلما دعت الحاجة لذلك

  
في األمور الداخلة  تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور علیھا تعدیلھا نظامًا، ولھا أن تصدر قرارات

 .الشروط واألوضاع المقررة للجمعیة األخیرةفي اختصاص الجمعیة العامة العادیة وذلك بنفس 
  

وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من . تنعقد الجمعیات العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة
نعقاد الجمعیة العامة في الجریدة الرسمیة وصحیفة یومیة توزع في وتنشر الدعوة ال. من رأس المال على األقل%) ٥(المساھمین یمثل خمسة في المائة 

 .بخمسة وعشرین یومًا على األقل، وتشتمل الدعوة على جدول األعمال) ٢٥(المدینة التي یوجد فیھا مركز الشركة الرئیسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد 
في المائة على األقل من رأس المال، فإذا لم %) ٥١(ه مساھمون یمثلون واحدًا وخمسون وال یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحًا إال إذا حضر

یومًا التالیة لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطریقة المنصوص ) ٣٠(یتوفر ھذا النصاب في االجتماع وجھت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن یعقد خالل الثالثین 
 .ویعتبر االجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد األسھم الممثلة فیھ  األساسيمن نظام الشركة ) ٣٦(علیھا في المادة 

  
في المائة على األقل من رأس المال، فإذا %) ٥١(وال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحًا إال إذا حضره مساھمون یمثلون واحدًا وخمسون 

الثالثین یومًا التالیة لالجتماع السابق ویكون االجتماع الثاني صحیحًا إذا ) ٣٠(اجتماع ثاٍن یعقد خالل  لم یتوفر ھذا النصاب في االجتماع وجھت الدعوة إلى
 .حضره عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل
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رتیرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات في حالة غیابھ، ویعین الرئیس سكمن أعضاء مجلس اإلدارة یرأس الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة، أو من یفوضھ 
ألصوات ویحرر باجتماع الجمعیة محضر یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین وعدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أو بالنیابة وعدد ا

قشات التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر المقررة لھا والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخالصة وافیة للمنا
 .بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة وسكرتیرھا وجامع األصوات

  

  حقوق التصویت ٤-١٠
  .تحسب األصوات في الجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة على أساس صوت واحد لكل سھم ممثل في االجتماع

كما تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم . لعامة العادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماعوتصدر قرارات الجمعیة ا
في نظامھا  المحددة الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزیادة أو بتخفیض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة

 .ة في االجتماعاألساسي أو باندماج الشركة أو دمجھا في شركة أو مؤسسة أخرى فال یكون القرار صحیحًا إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثل

اإلدارة ومراقب الحسابات لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیات العامة وتوجیھ األسئلة بشأنھا إلى أعضاء مجلس 
سؤالھ  ویجیب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساھم أن الرد على

 .غیر مقنع احتكم إلى الجمعیة ویكون قرار الجمعیة في ھذا الشأن نافذًا وملزمًا

  األسھم ٥-١٠
سمیة وال یجوز أن تصدر األسھم بأقل من قیمتھا االسمیة وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه القیمة، وفي ھذه الحالة األخیرة یضاف تكون أسھم الشركة ا

 والسھم غیر قابل للتجزئة في مواجھة الشركة فإذا تملكھ أشخاص عدیدون وجب علیھم أن یختاروا أحدھم. فرق القیمة إلى االحتیاطي ولو بلغ حده األقصى
  .ین بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكیة السھممسؤوللینوب عنھم في استعمال الحقوق المتصلة بالسھم ویكون ھؤالء األشخاص 

  
  .ویجب تحویل ملكیة األسھم وفقًا لقواعد وأنظمة ھیئة السوق المالیة

  

  مدة الشركة ٦-١٠
القرار الوزاري بإعالن تأسیسھا، ویجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره سنة میالدیة تبدأ من تاریخ صدور ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون 

 .الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على األقل
  

  حل الشركة وتصفیتھا ٧-١٠
راح مجلس اإلدارة طریقة التصفیة وتعّین مصفیًا أو عند انتھاء مدة الشركة وفي حال حلھا قبل األجل المحدد تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة بناًء على اقت

وتنتھي صالحیات مجلس اإلدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن یتم . أكثر وتحدد صالحیتھم وأتعابھم
 .تصاصات المصفینتعیین المصفي، وتبقي ألجھزة الشركة اختصاصاتھا بالقدر الذي ال یتعارض مع اخ

  

  نقل الملكیة ٨-١٠
ویخضع المساھمون المؤسسون . ویعتبر نقل الملكیة خالف ذلك الغیًا. نقل ملكیة األسھم للقواعد واللوائح المنظمة للشركات المدرجة ضمن تداولیخضع 

أو عند بدایة عملیة انتاج المصنع، ایھما  ،األسھممن تاریخ إدراج أسھم الشركة في سوق  سنتان مالیتانمدتھا فترة للقید عدم جواز التصرف في أسھمھم 
  .یاتي الحقًا

  
  .على موافقة الھیئة التصرف في أسھمھم بشرط الحصول مسبقًاالمؤسسین بعد انتھاء فترة الحظر یجوز للمساھمین 

  

  تغییر حقوق المساھمین ٩-١٠
اح أو الحقوق في فائض األصول عند التصفیة كونھا حقوق مكتسبة ال یجوز تغییر حقوق المساھمین المتعلقة بحقوق التصویت والحقوق في حصص األرب

  .للمساھمین بموجب نظام الشركات المعمول بھ
  

  الزكاة ١٠-١٠
وسوف تقوم الشركة باستقطاع الزكاة من إجمالي صافي . تكون الزكاة مستحقة الدفع على المساھمین وفقًا ألنظمة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة

 .لتوزیعاألرباح قبل ا



     

٥٤ 

 ملخص النظام األساسي ١١
  

  تأسیس الشركة ١-١١
  .ھـ وتعدیالتھ٢٢/٣/١٣٨٥وتاریخ  ٦/تأسست الشركة طبقًا ألحكام ونظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  

  اسم الشركة ٢-١١
 .شركة مساھمة سعودیة مقفلة" شركة أسمنت حائل"اسم الشركة ھو 

  المركز الرئیسي للشركة ٣-١١
راح مجلس               للشركة الشركة الرئیسيیقع مركز  ى اقت اء عل ة وبن ر العادی ة غی ة العام ة السعودیة، ویجوز بقرار من الجمعی في مدینة حائل بالمملكة العربی

ز الرئی   ل المرك ة نق ات المختص ة الجھ د موافق ي المملكة  اإلدارة وبع رى ف ة أخ ى أي مدین ب سي إل ًا أو مكات ركة فروع س اإلدارة أن ینشئ للش أو  ، ولمجل
  .توكیالت داخل المملكة أو خارجھا بعد موافقة الجھات المعنیة

  أغراض الشركة ٤-١١
سمنت بجمیع أنواعھ ومشتقاتھ ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة إن األغراض التي أسست من أجلھا الشركة ھي إنتاج وتوزیع األ

  .ناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھاسمنت ومواد البالسعودیة وخارجھا، واالتجار باأل

  المشاركة واإلندماج ٥-١١
قد تعاونھا على  ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ من الوجوه مع الھیئات أو الشركات التي تزاول أعماًال مشابھة ألعمالھا أو التي

كما . األسھم أو الحصص في ھذه الشركات وأن تدمجھا أو تندمج فیھا أو تشتریھا وفقًا لما نصت علیھ األنظمة السعودیةولھا أن تمتلك . تحقیق أغراضھا
عشرین بالمائة من احتیاطیاتھا %) ٢٠( یجوز أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ من الوجوه مع الشركات ذات النشاط المشابھ بما ال یتجاوز

عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فیھا، وأن ال یتجاوز إجمالي ھذه المشاركات قیمة ھذه االحتیاطیات مع إبالغ  %)١٠(على الحرة وال یزید 
  .الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع لھا

  مدة الشركة ٦-١١
ویجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعیة العامة  .تسع وتسعون سنة تبدأ من تاریخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسیسھا )٩٩(مدة الشركة 

  .غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة على األقل

  رأس مال الشركة ٧-١١
ربعون ثمانیة وأ) ٤٨.٩٥٠.٠٠٠( أربعمائة وتسعة وثمانون ملیون وخمسمائة ألف ریال سعودي مقسم إلى) ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠(حدد رأس مال الشركة بمبلغ 

  .ریاالت سعودیة، وجمیعھا أسھم عادیة عشرة )١٠(تبلغ القیمة االسمیة لكل منھا ومتساویة القیمة،  سھمًا اسمیًا عمائة وخمسون ألفملیون وتس

خمسین بالمئة من أسھم الشركة بما في ذلك مصنع األسمنت لإلكتتاب العام بالتكلفة الفعلیة وذلك حسب اإلجراءات التي %) ٥٠(تلتزم الشركة بطرح 
  .دھا ھیئة السوق المالیة، وقد تنازل المؤسسون عن حق األولویة في اإلكتتاب وأنھ لن یتم الطرح إال بعد موافقة ھیئة السوق المالیةتحد

  المساھمون في الشركة ٨-١١
 الشركة، رأسمال من المائة في مائة %)١٠٠( تمثل سھمًا ألف وخمسون وتسعمائة ملیون وأربعون ثمانیة )٤٨,٩٥٠,٠٠٠( مجموعھ بما المؤسسون اكتتب
 كافة ایداع تم وقد بالكامل النقدیة االسھم قیمة سعودي ریال ألف وخمسمائة ملیون وثمانون وتسعة أربعمائة )٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠( مبلغ المؤسسون ودفع

  التأسیس تحت الشركة باسم الوطني العربي البنك لدى المؤسسین اكتتابات من المدفوعة المبالغ

  عدم سداد قیمة األسھم ٩-١١
في سجل  إذا تخلف المساھم عن دفع قیمة السھم في المواعید المعینة لذلك، جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساھم بخطاب مسجل على عنوانھ المثبت

ًا إلیھا المصروفات المساھمین بیع السھم في مزاد علني، ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف حتى الیوم المحدد للمزایدة أن یدفع القیمة المستحقة علیھ مضاف
المبالغ جاز للشركة التي أنفقتھا الشركة، وتستوفي الشركة من حصیلة البیع المبالغ المستحقة لھا وترد الباقي لصاحب السھم، فإذا لم تف حصیلة البیع بھذه 

جدیدًا یحمل رقم السھم الملغي وتؤشر بذلك في أن تستوفي الباقي من جمیع أموال المساھم األخر وتلغي الشركة السھم الذي بیع وتعطي المشتري سھمًا 
  .سجل المساھمین

  

  أسھم الشركة ١٠-١١
خیرة یضاف تكون أسھم الشركة إسمیة وال یجوز أن تصدر األسھم بأقل من قیمتھا اإلسمیة، وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذة القیمة، وفي الحالة األ

ى، والسھم غیر قابل للتجزئة في مواجھة الشركة، فإذا تملكھ أشخاص عدیدون وجب علیھم أن فرق القیمة إلى اإلحتیاطي النظامي ولو بلغ حده األقص
  .السھم یختاروا أحدھم لینوب عنھم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسھم ویكون ھؤالء األشخاص مسؤولین بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن ملكیة



     

٥٥ 

  زیادة رأس المال ١١-١١
قتصادیة وبعد موافقة الجھات المختصة أن تقرر زیادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات اإللعادیة وبعد التثبت من الجدوى للجمعیة العامة غیر ایجوز 

ویعین . نظام الشركات قد دفع بأكملھ وبمراعاة ما یقتضي بھسمیة لألسھم األصلیة بشرط أن یكون رأس المال األصلي اإلبإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة 
بالنشر في جریدة یومیة أو  في األسھم الجدیدة النقدیة ویعلن ھؤالء بأولویتھم اإلكتتابویكون للمساھمین األصلیین أولویة  ،طریقة زیادة رأس المال القرار

خمسة ) ١٥(خالل ستعمال حقھ في األولویة إویبدي كل مساھم رغبتھ في  إلكتتاب،خطارھم بواسطة البرید المسجل عن قرار زیادة رأس المال وشروط ابإ
  .عشر یومًا من تاریخ النشر أو اإلخطار المشار إلیھ

بنسبة ما یملكونھ من أسھم أصلیة بشرط أال یتجاوز ما یحصلون علیھ ما  اإلكتتاب بھاتوزع تلك األسھم الجدیدة على المساھمین األصلیین الذین طلبوا 
ویوزع الباقي من األسھم الجدیدة على المساھمین األصلیین الذي طلبوا أكثر من نصیبھم بنسبة ما یملكونھ من أسھم أصیلة على  طلبوه من األسھم الجدیدة 

  .العامأال یتجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم الجدیدة، ویطرح ما تبقى من األسھم لإلكتتاب 

  تخفیض رأس المال ١٢-١١
 المعنیة، تخفیض رأس مال الشركةالجھات وزیر التجارة والصناعة ویر العادیة، وبناءًا على مبررات مقبولة وبعد موافقة یجوز بقرار من الجمعیة العامة غ

وال یصدر القرار إال بعد تالوة تقریر مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة لھ وعن االلتزامات التي على الشركة ، زاد عن حاجتھا أو منیت بخسائرما إذا 
وإذا كان التخفیض نتیجة زیادة رأس المال عن . ویبین القرار طریقة التخفیض. وأثر التخفیض في ھذه االلتزامات، وبمراعاة ما یقضي بھ نظام الشركات

یومًا من تاریخ نشر قرار التخفیض في جریدة یومیة توزع في المدینة التي  ستین) ٦٠(دعوة الدائنین إلبداء اعتراضاتھم علیھ خالل  تجبوحاجة الشركة 
كان مستنداتھ في المیعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي لھ دینھ إذا إلى الشركة یقع فیھا المركز الرئیسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنین وقدم 

  .حاًال وأن تقدم ضمانًا كافیًا إذا كان آجًال

  تكوین مجلس اإلدارة ١٣-١١
ثالث سنوات، وتبدأ مدة عضویة ) ٣( أحد عشر عضوًا تعینھم الجمعیة العامة العادیة لمدة ال تزید عن )١١(یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

لفترة  إدارة مجلس أول العامة التأسیسیة الجمعیة تعین من ذلك ستثناءالن تأسیس الشركة، وإي الصادر بإعأول مجلس إدارة من تاریخ صدور القرار الوزار
  .سنوات خمس) ٥(

  أسھم التأھیل ١٤-١١
) ٣٠(الف ریال وتودع ھذه األسھم خالل عشرة آ) ١٠,٠٠٠( عناإلسمیة ال تقل قیمتھا  الشركة لعدد من أسھم یجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا

وتخصص ھذه األسھم لضمان مسؤولیة أعضاء  ،أحد البنوك التي یعینھا وزیر التجارة والصناعة لھذا الغرضلدى یومًا من تاریخ تعیین العضو  ثالثین
إلى أن  من نظام الشركات أو) ٧٦(في المادة  إلیھا المشارمجلس اإلدارة وتظل غیر قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولیة 

الممثل لـھ أو من یحل  یة عن العضوأسھم ضمان عن العضو اإلعتباریةویقدم عضو مجلس اإلدارة من األشخاص  ،یفصل في الدعوى المذكورة إن وجدت
  .محلھ، وإذا لم یقدم عضو مجلس اإلدارة أسھم الضمان في المیعاد المحدد لذلك بطلت عضویتھ

  شغور العضویة ١٥-١١
ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباتھ بطریقة تضر بمصلحة الشركة  أو إذا الوفاةستقالة أو االأو  مدة التعیین بانتھاء رةمجلس اإلداتنتھي عضویة 

بشھر  ظام أو تعلیمات ساریة في المملكة، أو إذا حكملعضویة المجلس وفقًا ألي ن ًاأصبح غیر صالح أو تم عزلھ بقرار من الجمعیة العامة العادیة، أو إذا
وإذا شغر مركز . بالتزویرإفالسھ أو إعسار أو قدم طلبًا للتسویة مع دائنیھ أو توقف عن دفع دیونھ أو إذا ثبت ارتكابھ عمًال مخًال باألمانة واألخالق أو أدین 

. لعامة العادیة في أول اجتماع لھااعلى أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة  ،لمجلس أن یعین عضوًا آخر في المركز الشاغرل كان أحد أعضاء المجلس 
عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاتھ وجبت دعوة الجمعیة العامة العادیة في اإلدارة  مجلس أعضاء وإذا نقص عدد  .فقط ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ

  لتعیین العدد الالزم من األعضاء أقرب وقت ممكن

  صالحیات مجلس اإلدارة ١٦-١١
واإلشراف على أعمالھا وأموالھا في إدارة الشركة والصالحیات یكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات  ،لمقررة للجمعیة العامةمع مراعاة االختصاصات ا

  .وتصریف أمورھا داخل المملكة وخارجھا

المحاكم الشرعیة والھیئات القضائیة  كافة على سبیل المثال ال الحصر تمثیل الشركة في عالقتھا مع الغیر والجھات الحكومیة الخاصة وأمام لمجلس اإلدارة،
واالبتدائیة ولجان األوراق التجاریة وكافة اللجان القضائیة األخرى وھیئات التحكیم والحقوق المدنیة  ودیوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العلیا

لمصارف التجاریة وبیوت المال وكافة صنادیق ومؤسسات التمویل والشركات والبنوك وا وأقسام الشرطة والغرف التجاریة والصناعیة والھیئات الخاصة
زل والصلح الحكومي بمختلف مسمیاتھا وإختصاصاتھا والمؤسسات بكافة أنواعھا وللمجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنا

كما للمجلس حق التعاقد واإللتزام واإلرتباط باسم الشركة . ما یحصل من التنفیذوقبول األحكام ونفیھا والتحكیم وطلب تنفیذ األحكام ومعارضتھا وقبض 
عقود ذلك دون حصر ونیابة عنھا والدخول في المناقصات والقیام بكافة األعمال والتصریفات والتوقیع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات، بما في 

أمام كاتب العدل والجھات  كافة تعدیالتھا ومالحقھا وقرارات التعدیل والتوقیع على االتفاقیات والصكوك تأسیس الشركات والتي تشترك فیھا الشركة مع
بولھ واالستالم الرسمیة األخرى، وكذلك إتفاقیات القروض والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت الشرعیة نیابة عن الشركة، والبیع والشراء واإلفراغ وق

والتأجیر والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإلیداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصنادیق ومؤسسات  والتسلیم واالستئجار
ویجوز لمجلس . التموین الحكومي والتوقیع على كافة األوراق وسندات األمر والشیكات وكافة األوراق التجاریة والمستندات وكافة المعامالت المصرفیة

  .دارة بیع وشراء ورھن عقارات لمنقوالت وممتلكات الشركةاإل

  :على أنھ فیما یتعلق ببیع عقارات الشركة یجب أن یتضمن محضر مجلس اإلدارة حیثیات قراره بالتصرف مع مراعاة الشروط التالیة

  .أن یحدد المجلس في قرار البیع األسباب والمبررات لھ .١



     

٥٦ 

 .أن یكون البیع مقاربًا لثمن المثل .٢
 .أن یكون البیع حاضرًا إال في الحاالت التي یقدرھا المجلس وبضمانات كافیة .٣
 أن ال یترتب على عملیة البیع توقف بعض أنشطة الشركة أو تحمیلھا بالتزامات أخرى .٤

لتي ال تتجاوز آجالھا نھایة كما یجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صنادیق ومؤسسات التمویل الحكومي مھما بلغت مدتھا ولھ عقد القروض التجاریة ا
  :مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالیة بالنسبة للقروض التجاریة التي تتجاوز مدتھا ثالث سنوات

  .من رأس مال الشركة% ٧٥أن ال تزید قیمة القروض التي یجوز للمجلس عقدھا خالل أیة سنة مالیة واحدة عن  ١
 .م القرض وكیفیة سدادهأن یحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجھ استخدا ٢

  س ویكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي یقدرھا إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم طبقًا لما یحقق مصلحتھا على أن یتضمن محضر مجل
  :اإلدارة وحیثیات قراره مراعاة الشروط اآلتیة

 .أن یكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدین .١
 .اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدین الواحدأن یكون  .٢
  .اإلبراء حق للمجلس ال یجوز التفویض فیھ .٣

اإلئتمانیة التي  ویجوز لمجلس اإلدارة تقدیم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فیھا الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقیقة وضمان التسھیالت
ٌل         تحصل علیھا أي من الشركات الي ك دعم الم ذه الشركات ال التي تشارك فیھا الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقیقة بشرط أن یقدم المساھمین في ھ
  .حسب نسبة ملكیتھ في الشركة

أو تصرف معین أو ولمجلس اإلدارة أن یوكل أو یفوض نیابة عنھ في حدود اختصاصھ واحد أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر بصالحیات أو باتخاذ إجراء 
  .القیام بعمل أو أعمال معینة وإلغاء التفویض أو التوكیل جزئیًا أو كلیًا

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ١٧-١١
درة في ھذا الشأن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إن وجدت، كما تقدرھا الجمعیة العامة العادیة وذلك بما یتوافق مع القرارات والتعلیمات الرسمیة الصا

ًا لألنظ                    وف س اإلدارة وفق ال یحددھما مجل دل إنتق دل حضور وب ھ، باإلضافة إلى ب ة ل ة أخرى مكمل ة أنظم ھ نظام الشركات أو أی ا نص علی ة  ي حدود م م
ان   . والقرارات والتعلیمات المرعیة في المملكة الصادرة من الجھات المختصة ى بی ة عل شامل لكل    ویشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادی

ا یشمل                 ا، كم ن المزای ر ذلك م دل حضور ومصروفات وغی اح وب ن رواتب ونصیب في األرب ة م ماحصل علیة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالی
  .التقریر المذكور على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم موظفین أو إداریین أو ما قبضوه مقابل خدمات فنیة أو إداریة أو استشاریة

  رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتیر ١٨-١١
عضوًا منتدبًا، وال یجوز أن یجمع عضو واحد بین مركز رئیس المجلس  ، كما یجوز لھ أن یعین من بین أعضائھلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیسًایعین مج

  .ت المجلسویكون للرئیس صالحیة دعوة المجلس لإلجتماع ورئاسة إجتماعا. ومركز العضو المنتدب

ة          )في حالة تعیینھ(یختص رئیس المجلس، والعضو المنتدب  ات الحكومی ام القضاء والجھ ر وأم ع الغی ا م ، مجتمعین ومنفردین، بتمثیل الشركة في عالقتھ
ات   وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعھا وھیئات التحكیم والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة والغرف التجا ریة والصناعیة والھیئ

المخاصمة  الخاصة والشركات والمؤسسات على أختالف أنواعھا، وإصدار الوكاالت الشرعیة ة وتعیین الوكالء والمحامین وعزلھم والمرافعة والمدافعة و  
واع الع    ة أن ى كاف ا في ذلك دون       والصلح واإلقرار والتحكیم وقبول األحكام واالعتراض علیھا نیابة عن الشركة، والتوقیع عل تندات بم ائق والمس ود والوث ق

ب                ام كات ات والصكوك واإلفراغات أم ى االتفاقی ع عل ا والتوقی دیالتھا ومالحقھ ة تع ا الشركة مع كاف ترك فیھ العدل   حصر عقود تأسیس الشركات التي تش
وك والمصارف و      ومي والبن ل الحك االت والرھون،      والجھات الرسمیة واتفاقیات القروض مع صنادیق ومؤسسات التموی ة والضمانات والكف وت المالی البی

د       بض وال أجیر والق تئجار والت لیم واالس تالم والتس دخول في   وفكھا وتحصیل حقوق الشركة وتسدید التزاماتھا، والبیع والشراء واإلفراغ وقبولھ واالس فع وال
ندات والشیكات وكافة األوراق التجاریة وتعیین الموظفین والتعاقد معھم المناقصات وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإلیداع لدى البنوك وإصدار الس

ت والتنازل وتحدید مرتباتھم وصرفھم من الخدمة وطلب التأشیرات واستقدام الموظفین والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاال
تمعین ومنفردین تفویض وتوكیل الغیر في حدود إختصاصھما بصالحیات أو بإتخاذ إجراء أو مج) في حال تعیینھ(عنھا، ویجوز للرئیس، والعضو المنتدب 

  .تصریف معین أو القیام بعمل أو أعمال معینة، ولھما مجتمعین و منفردین إلغاء التفویض أو النوكیل جزئیًا أو كلیًا

مجلس اإلدارة، وعلیھ تنفیذ تلك التعلیمات التي یوجھھالھ مجلس اإلدارة وعلیھ ویتمتع العضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحیات األخرى التي یحددھا 
  .كذلك القیام بتصریف اإلعمال الیومیة للشركة

  .ویحدد مجلس اإلدارة، وفقًا لتقدیره وبقرار یصدر عنھ، المكافآت الخاصة التي یحصل علیھا رئیس المجلس والعضو المنتدب

رارات الصادرة     یعین مجلس اإلدارة سكرتیرًا لل دوین الق مجلس سواء من بین أعضائھ أو من غیرھم یختص بتسجیل محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وت
  .عن ھذه اإلجتماعات وحفظھا إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي یوكلھا إلیھ مجلس اإلدارة، ویحدد المجلس مكافآتھ

ب والسكرتیر، إذا كان عضو مجلس اإلدارة، عن مدة عضویة كل منھم في المجلس، ویجوز دائمًا إعادة وال تزید مدة عضویة رئیس المجلس والعضو المنتد
  .تعیینھم

  إجتماعات مجلس اإلدارة ١٩-١١
عین وذلك قبل إسبو وتكون الدعوة خطیة ویجوز أن تسلم بالید أو ترسل بالبرید أو الفاكس ،بدعوة من رئیسھ مرتین بالسنة على األقلاإلدارة مجلس ینعقد 

ویجب على رئیس المجلس أن یدعو إلى اإلجتماع متى طلب إلیھ ذلك إثنان من  .من التاریخ المحدد لإلجتماع، ما لم یتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك
  .األعضاء



     

٥٧ 

  النصاب القانوني والتمثیل ٢٠-١١
ة             ) ٦( ال یكون اجتماع المجلس صحیحًا إال إذا حضره ة إناب ة أعضاء باألصالة وفي حال ل بشرط أال یقل عدد الحاضرین عن ثالث ستة أعضاء على األق

  :عضو مجلس اإلدارة عضوًا أخر في حضور إجتماعات المجلس یتعین أن تكون اإلنابة طبقًا للضوابط األتیة

  . تماعاالج ذاتال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عنھ أكثر من عضو واحد في حضور  ١
 . ابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محددأن تكون اإلنابة ث ٢
 .ال یجوز للنائب التصویت على القرارات التي یحظر النظام على المنیب التصویت بشأنھا ٣

جح الرأي الذي وعند تساوي األصوات یر لحاضرین أو الممثلین في االجتماع،تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبیة المطلقة ألصوات أعضاء المجلس ا
  .أو من یرأس المجلس في حال غیابھ منھ رئیس المجلس

كتابة إجتماع المجلس للمداولة فیھا  عضاءمتفرقین ما لم یطلب أحد األ عضاءأن یصدر قرارات بالتمریر عن طریق عرضھا على كافة األ دارةلمجلس اإل
  .في أول إجتماع تاٍل لھ دارةجلس كما وتعرض ھذه القرارات على مجلس اإلالم عضاءھا األغلبیة المطلقة ألتما أقر إذاوتصدر ھذه القرارات 

  محاضر اإلجتماعات ٢١-١١
سجل خاص یوقعھ رئیس المجلس  تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس المجلس والسكرتیر وتدون ھذه المحاضر في

  .والسكرتیر

  تعارض المصالح ٢٢-١١
جلس اإلدارة اإلفصاح إلى مجلس اإلدارة عن أي مصلحة شخصیة، سواء مباشرة أو غیر مباشرة وعن أي عروض أو  یتعین على كل عضو من أعضاء م

وینبغي تسجیل ھذا االفصاح في محضر اجتماع مجلس اإلدارة، وال یجوز لعضو مجلس اإلدارة المعني أن . صفقات أو عقود ینوي الدخول فیھا مع الشركة
  .ر الذي سیتم اتخاذه في ھذا الشأنیشارك في التصویت على القرا

  لجان مجلس اإلدارة ٢٣-١١
ویجوز، باستثناء ما نص . لمجلس اإلدارة أن یشكل عدد من اللجان حسب حاجة الشركة وحسب ظروفھا للقیام بأعمال یحددھا مجلس اإلدارة من حین آلخر

وال یمارس األفراد المعینین كأعضاء في . مجلس اإلدارة أو من غیرھمعلیھ بخالف ذلك في نظام الشركة األساسي، تعیین أعضاء اللجان من بین أعضاء 
  .ھذه اللجان إال األعمال التي یولیھا لھم المجلس من حین آلخر وفقًا لتعلیمات وتوجیھات المجلس

  اللجنة التنفیذیة ٢٤-١١
رئیسًا لھا كما یحدد مجلس اإلدارة طریقة عمل اللجنـة ویعین المجلس من بین أعضاء اللجنة . لمجلس اإلدارة أن یشكل من بین أعضائھ لجنة تنفیذیة

. وتمارس اللجنة الصالحیات التي یولیھا لھا المجلس وفقًا لتعلیمات وتوجیھات المجلس. واختصاصاتھا وعدد أعضائھا والنصاب الضروري إلجتماعاتھا
  .ھا مجلس اإلدارةوال یجوز للجنة التنفیذیة إلغاء أو تعدیل أي من القرارات والقواعد التي أقر

  لجنة المراجعة ٢٥-١١
وتمارس لجنة المراجعة تلك األعمال والصالحیات التي یولیھا لھا المجلس من حین  ،لمجلس اإلدارة أن یشكل من أعضائھ غیر التنفیذیین لجنة المراجعة

خطط المراجعة الداخلیة للشركة وإقرارھا،  آلخر بما في ذلك من غیر حصر، التحقق من فاعلیة إدارة المراجعة الداخلیة للشركة، واإلشراف على
وتتكون . جالتھاواإلشراف على إعداد القوائم المالیة للشركة، وترشیح مراقبي الحسابات المستقلین والتأكد من تمكینھم من اإلطالع على دفاتر الشركة وس

وتصدر . مالیة والمحاسبیة، یتم تعینھم بقرار من مجلس اإلدارةثالثة أعضاء على األقل یكون من بینھم عضو مختص بالشؤون ال) ٣(لجنة المراجعة من 
خمسة عشر ) ١٥(جمیع قرارات لجنة المراجعة باألغلبیة المطلقة ألعضائھا، وفي حال تساوي األصوات وعدم تمكن اللجنة من االتفاق على القرار خالل 

وتثبت كامل مداوالت اجتماعات لجنة المراجعة وقراراتھا . ارة للنظر فیھ وإقرارهیومًا، یتم إحالة القرار عن طریق أي من أعضاء اللجنة إلى مجلس اإلد
  .بالطریقة التي ترتضیھا اللجنة

  لجنة الترشیحات والمكافآت ٢٦-١١
مال وتمارس لجنة  الترشیحات والمكافآت تلك األع. لمجلس اإلدارة أن یشكل من أعضائھ أو من غیر أعضائھ لجنة للترشیحات والمكافآت في الشركة

كبار والصالحیات التي یولیھا لھا المجلس من حین آلخر بما في ذلك، من غیر حصر، التوصیة لمجلس اإلدارة بتعویضات ومكافآت اإلدارة العلیا و
لجنة الترشیحات  وتصدر جمیع قرارات. ثالثة أعضاء یتم تعینھم بقرار من مجلس اإلدارة) ٣(وتتكون لجنة الترشیحات والمكافآت من . التنفیذیین بالشركة

خمسة عشر یومًا، یتم إحالة ) ١٥(والمكافآت باألغلبیة المطلقة ألعضائھا، وفي حال تساوي األصوات وعدم تمكن اللجنة من االتفاق على القرار خالل 
ترشیحات والمكافآت وقراراتھا وتثبت كامل مداوالت اجتماعات لجنة ال. القرار عن طریق أي من أعضاء اللجنة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھ وإقراره

  .بالطریقة التي ترتضیھا اللجنة

  الجمعیة العامة التأسیسیة ٢٧-١١
  :تختص الجمعیة التأسیسیة باألمور التالیة

  .المال وبالقدر المستحق من قیمة األسھم رأسبكامل رأسمال الشركة ومن الوفاء طبقًا ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من  إلكتتابالتحقق من ا .١
الممثلین الموافقة على النظام األساسي للشركة ولكن ال یجوز لھا إدخال تعدیالت جوھریة على النظام المعروض علیھا إال بموافقة جمیع المكتتبین  .٢

  .فیھا
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  .المصادقة على النفقات والمصاریف التي اقتضاھا تأسیس الشركة .٣
 .الموافقة على تعیین أول مراقب حسابات الشركة .٤

  .من رأسمال الشركة األقلواحدًا وخمسین في المائة على %) ٥١(نعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة حضور عدد من المساھمین یمثل ویشترط لصحة ا

  الجمعیة العامة العادیة ٢٨-١١
ة بالشركة    ، تختص الجمعیة العامة العادیبھا الجمعیة العامة غیر العادیة فیما عدا األمور التي تختص ع األمور المتعلق ل في      ، ة بجمی د مرة على األق وتنعق
  .عامة عادیة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما یجوز دعوة جمعیات یة النتھاء السنة المالیة للشركةالسنة خالل الستة أشھر التال

  الجمعیة العامة غیر العادیة ٢٩-١١
ولھا أن تصدر قرارات في األمور الداخلیة . علیھا تعدیلھا نظامًا ستثناء األحكام المحظوربإتختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة األساسي 

  .في إختصاص الجمعیة العامة العادیة وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعیة األخیرة

  كیفیة عقد الجمعیات العامة ٣٠-١١
معیة العامة العادیة إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من تنعقد الجمعیات العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الج

في توزع وتنشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة في الجریدة الرسمیة وصحیفة یومیة . خمسة في المائة من رأس المال على األقل%) ٥(المساھمین یمثل 
. خمسة وعشرین یومًا على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال) ٢٥( بـ نعقادالمحدد لال وعدقبل الم الشركة الرئیسي مركزیوجد فیھا المدینة التي 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة . على أنھ طالما أن األسھم أسمیة فیجوز االكتفاء بتوجیھ الدعوة في المیعاد المذكور بخطابات مسجلة
  .ل المدة المحددة للنشرخالوالصناعة العامة للشركات بوزارة التجارة 

  إثبات حضور اجتماعات الجمعیة العامة ٣١-١١
عدد نعقاد الجمعیة كشف بأسماء المساھمین الحاضرین والممثلین ومحال إقامتھم مع بیان عدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أو بالوكالة وإیحرر عند 

  .شفاألصوات المخصصة لھا ویكون لكل ذلك مصلحة اإلطالع على ھذا الك

  نصاب الجمعیة العامة العادیة ٣٢-١١
واحد وخمسین في المئة على األقل من رأس المال، فإذا لم یتوفر %) ٥١(ال یكون إجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحًا إال إذا حضره مساھمون یمثلون 

یة لإلجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطریقة المنصوص علیھا الثالثین یومًا التال) ٣٠(ھذا النصاب في االجتماع وجھت الدعوة على إجتماع ثاٍن یعقد خالل 
  .من النظام األساسي، ویعتبر اإلجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد األسھم الممثلة فیھ) ٣٦(في المادة 

  نصاب الجمعیة العامة غیر العادیة ٣٣-١١
م   %) ٥١(ثلون مجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحًا إال إذا حضره مساھمون یال یكون إ إذا ل واحد وخمسین في المائة على األقل من رأس المال، ف

اع ال  اني صحیحًا   یتوفر ھذا النصاب في اإلجتماع األول وجھت الدعوة إلى إجتماع ثاٍن بنفس األوضاع المنصوص علیھا في المادة السابقة ویكون اإلجتم ث
  .إذا حضره عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل

  حقوق التصویت ٣٤-١١
ى أساس      ة عل ر العادی ة وغی صوت   لكل مكتتب صوت واحد عن كل سھم یمثلھ في الجمعیة العامة التأسیسیة، تحسب األصوات في الجمعیات العامة العادی

  .واحد لكل سھم ممثل في اإلجتماع

  القرارات ٣٥-١١
ومع ذلك إذا تعلقت ھذه القرارات بتقییم حصص عینیة أو مزایا خاصة . ثلة فیھاتصدر القرارات في الجمعیة العامة التأسیسیة باألغلبیة المطلقة لألسھم المم

ت        ة أو المس دموا الحصص العینی ھ مق ا اكتتب ب ا   لزمت موافقة أغلبیة المكتتبین بأسھم نقدیة التي تمثل ثلثي األسھم المذكورة بعد استبعاد م فیدون من المزای
  .ولو كانوا من أصحاب األسھم النقدیة الخاصة وال یكون لھؤالء رأي في ھذه القرارات

  .تصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع

ة    جتماعغلبیة ثلثي األسھم الممثلة في اإلكما تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأ ال أو بإطال إال إذا كان القرار متعلقًا بزیادة أو بتخفیض رأس الم
لمدة المحددة في نظامھا أو بإندماج الشركة أو دمجھا في شركة أو مؤسسة أخرى فال یكون القرار صحیحًا إال إذا ا نقضاءإمدة الشركة أو بحل الشركة قبل 

  .صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في اإلجتماع

  مناقشة جدول األعمال ٣٦-١١
بات، لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیات العامة وتوجیھ األسئلة بشأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسا

المساھم أن الرد على سؤالھ ویجیب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى 
  .وملزمًا احتكم إلى الجمعیة وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذًا ،غیر مقنع



     

٥٩ 

  إجراءات الجمعیات العامة ٣٧-١١
ًا لألصوات   ویعین الرئیس ، أو من یفوضھ من أعضاء مجلس اإلدارة في حالة غیابھ، رئیس مجلس اإلدارة امةالجمعیة الع یرأس اع وجامع  سكرتیر لإلجتم
ازتھم باألصالة         ویحر ي في حی ین وعدد األسھم الت ة  ر باجتماع الجمعیة محضر یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثل وعدد األصوات    أو بالنیاب

ة      أتخذت وعدد األصوات التي  المقررة لھا والقرارات التي ا وخالصة وافی ا أو خالفتھ ت علیھ اع    وافق دون ال للمناقشات التي دارت في االجتم محاضر  ، وت
  .بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة وسكرتیرھا وجامع األصوات

  تعیین مراقب الحسابات ٣٨-١١
ة  ھ           ،یكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بین المصرح لھم بالعمل في المملك ادة تعیین ا إع ھ ویجوز لھ نویًا وتحدد مكافأت ة س ة العام ھ الجمعی مع   تعین

  .وسوف تقوم الجمعیة العامة التأسیسیة بتعیین أول مراقب حسابات للشركة للسنة المالیة األولى. علیمات والقرارات في ھذا الشأنمراعاة الت

  اإلطالع على السجالت ٣٩-١١
تي یرى ضرورة لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتھا وغیر ذلك من الوثائق ولھ أن یطلب البیانات واإلیضاحات ال

  .ولھ أیضًا أن یتحقق من موجودات الشركة والتزاماتھا ،الحصول علیھا

  تقریر مراقب الحسابات ٤٠-١١
وما  ،لتي طلبھاعلى مراقب الحسابات أن یقدم إلى الجمعیة العامة السنویة تقریرًا یضمنھ موقف الشركة من تمكینھ من الحصول على البیانات واإلیضاحات ا

  .یكون قد كشفھ من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام ھذا النظام ورأیھ في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع

  السنة المالیة ٤١-١١
لوزاري الصادر السنة المالیة األولى بعد التأسیس تبدأ من تاریخ القرار ا دیسمبر من كل سنة على أن ٣١تبدأ السنة المالیة للشركة من أول ینایر وتنتھي في 

  .دیسمبر من العام التالي ٣١بإعالن التأسیس وتنتھي في 

  الحسابات السنویة ٤٢-١١
وخصومھا في التاریخ المذكور كما یعد میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر  الشركة أصولیعد مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة جردًا لقیمة 

 نعقاد الجمعیة العامةفیة وذلك قبل إالمنقضیة والطریقة التي یقترحھا لتوزیع األرباح الصاالمالیة ي عن السنة ومركزھا المال وتقریرًا عن نشاط الشركة
) ٥٥(بـ  قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعیةالشركة حسابات لس ھذه الوثائق تحت تصرف مراقب ویضع المجستین یومًا على األقل، ) ٦٠(العادیة بـ 

ویوقع رئیس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إلیھا وتودع نسخ منھا في المركز الرئیسي للشركة تحت تصرف المساھمین لى األقل، خمسة وخمسین یومًا ع
 وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن ینشر في صحیفة توزع في المركز خمسة وعشرین یومًا على األقل) ٢٥(بـ  نعقاد الجمعیة العامةإلقبل الموعد المقرر 

وخالصة وافیة من تقریر مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقریر مراقب الحسابات وأن یرسل صورة  األرباح والخسائر شركة المیزانیة وحسابالرئیسي لل
  .خمسة وعشرین یومًا على األقل) ٢٥(من ھذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل إنعقاد الجمعیة العامة بـ 

  توزیع األرباح ٤٣-١١
  :األتيبعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على الوجھ  الصافیة الشركة السنویةتوزع أرباح 

االحتیاطي ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ  ،من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي عشرة بالمائة) %١٠(یجنب  .١
 .المذكور نصف رأس المال

 .تجنیب نسبة من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطیات أخرى على اقتراح مجلس اإلدارة العامة العادیة بناًءجوز للجمعیة ی .٢
 .خمسة في المائة من رأس المل المدفوع%) ٥(یوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین تعادل  .٣
 .یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح .٤

  سداد األرباح ٤٤-١١
  .ارة والصناعةتدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة وفقًا للتعلیمات التي تصدرھا وزارة التج

  عدم تسدید األرباح ٤٥-١١
من ) ٩(من المادة ) أ(سبة المشار إلیھا في الفقرة في حالة عدم توزیع أرباح عن أي سنة مالیة فإنھ ال یجوز توزیع أرباح عن السنوات التالیة إال بعد دفع الن

ثالث سنوات متتالیة ) ٣(نظام الشركة األساسي ألصحاب األسھم العدیمة الصوت عن ھذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع ھذه النسبة من األرباح لمدة 
من نظام الشركات، أن تقرر حضـور إجتماعات الجمـعیة العامة للشركة ) ٨٦(فإنھ یجوز للجمعیة الخاصة ألصحاب ھذه األسھم، منعقدة طبقًا ألحكام المادة 

من دفع كامل والمشـاركة في التصویت أو تعیین ممثلین عنھم في مجلس اإلدارة، بما یتناسب مع قیمة أسھمھم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة 
  .السابقةأرباح األولویة المخصصة ألصحاب ھذه األسھم في السنوات 

  خسائر الشركة ٤٦-١١
قبل أو حلھا  ةإذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في استمرار الشرك

  .وینشر قرار الجمعیة في جمیع األحوال في الجریدة الرسمیة األساسي للشركة من نظام )٦(أجلھا المعین بالمادة 



     

٦٠ 

  دعوى المسؤولیة ٤٧-١١
ھ لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منھم إلحاق ضرر خاص ب

  . مساھم أن یخطر الشركة بعزمھ على رفع الدعوىویجب على ال ،بشرط أن یكون حق الشركة في رفعھا ما زال قائمًا

  حل الشركة وتصفیتھا ٤٨-١١
 طریقة التصفیة وتعین مصفي عند انتھاء مدة الشركة أو في حالة حلھا قبل األجل المحدد تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة

قائمًا على إدارة الشركة إلى أن یتم تعیین بإنقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر مجلس اإلدارة  أو أكثر وتحدد صالحیتھم وأتعابھم وتنتھي سلطة مجلس اإلدارة
ذ   الشركة إ المصفي وتبقى ألجھزة در ال اتھا بالق ارض مع اختصاصات المصفین    ختصاص رار الجمعی       .ي ال یتع ع األحوال ینشر ق ي جمی دة   وف ة في الجری

  .الرسمیة

  نظام الشركات ٤٩-١١
  .یطبق نظام الشركات على كل ما لم یرد ذكره في ھذا النظام األساسي

  النشر ٥٠-١١
  .یودع ھذا النظام وینشر طبقًا ألحكام نظام الشركات

  
  



     

٦١ 

 العقود الرئیسیة ١٢
  

اتفاقیة االستشارات القاضي بتعیین شركة ھولتیك لالستشارات الخاصة المحدودة  ١-١٢
)HOLTEC (مستشارًا فنیًا للشركة  

م وھي شركة رائدة في الخدمات االستشاریة في مجال اإلسمنت،   ١٩٦٧في الھند في عام  ")ھولتك(" الخاصة المحدودة لالستشاراتشركة ھولتك  تأسست
ب شركات اإلسمنت السعودیة         ٧٤الطاقة، الطرقات، البنى التحتیة والھندسیة لمصانع اإلسمنت، لدیھا خبرة عالمیة في أكثر من  ع أغل ت م د عمل دولة، وق

  . منھا إسمنت الریاض وإسمنت القصیم وإسمنت الجوف

بـ  یتعلق مشروع في خدمات استشاریةاتفاقیة بموجب  ")ھولتیك(" الخاصة المحدودة لالستشاراتشركة ھولتیك م مع ٢٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ  الشركة اتفقت
دیم  وافقت بموجب ھذه االتفاقیة. األسمنت مشروع الیوم/طن ٥٠٠٠ اریة   شركة ھولتیك على تق ق   خدمات استش ا بتعل ة   فیم وفیر بكیفی ام   ت وذلك   المواد الخ

یة  المقاول الختیارللمساعدة في مجال المشتریات و اء  إل وإدارة المشاریع  ومراجعة األعمال الھندس د لألسمنت   مصنع نش ة  جدی وم    ٥٠٠٠ بطاق  طن في الی
ـ   من تشغیل المصنع شھادة صدور حتى أو شھرا) ٤٢(ھذه االتفاقیة بـ  مدةوحددت . بورتالند العادي ألسمنت في المملكة العربیة السعودیة تقریبًا مقاول ال

  .أقرب، أیھما اي بي سي

 أعدتھالذي  تصمیموجھ القصور في التحدث نتیجة أل العیوب التي إلى تمتد التي سھوال خطاء أواأل عن مسؤولة تكون شركة ھولتیك بموجب ھذه االتفاقیة،
  .الرسوم المتفق علیھا كاتعاب لشركة ھولتیك منكحد أقصى  )٪٥( في المئةخمسة ب محددةوتكون ھذه المسؤولیة . شركة ھولتیك

  :بالدوالر االمیركي وقد حددت على الشكل التاليسوف تدفع  بموجب ھذه االتفاقیة شركة ھولتیك إن الخدمات التي تقدمھا

 ریال ٣٢٨,١٢٥: المواد الخامدراسة خدمات  
 ریال ٧٠١,٢٥٠: الفنیة خدمات تأمین المساعدة 
 ریال ٣,٠٤٥,٠٠٠: مراجعة التصامیم الھندسیة وخدمات مراقبة عملیات الشراء 

دفع ھذه الخدمات أما بالنسبة للخدمات اإلضافیة التي تقدمھا شركة ھولتك فھي خدمات غیر محددة تطلبھا الشركة أو تعتبر ضروریة إلتمام االتفاقیة، سوف ت
  .اإلضافیة على أساس یومي

غرفة  في " التوفیق والتحكیمقواعد " بموجب عن طریق التحكیم للتسویة بموجب ھذه االتفاقیة التي تنشأالمسائل و والخالفات جمیع المنازعات وستقدم
  .سویسرا، جنیف في أكثر أو) ١( واحدمن محكم تتألف  لجنة عن طریق التجارة الدولیة

  

  الصینیة CDIمع شركة  المصنععقد إنشاء  ٢-١٢
 Chengdu Design and Research“م١٩٥٣ عام الصین في )CDI( الصناعیة البناء مواد وأبحاث للتصمیم تشنجدو معھد شركة تأسست

Institute of Building Materials Industry Co. Ltd”،  وھي شركة رائدة في مجال تكنولوجیا اإلسمنت وُتعد من أقدم الشركات التي تأسست في
وھي إحدى الشركات التابعة لشركة سنوما  .عالمیًا لھندسة وبناء مصانع اإلسمنت EPCھر متعھدي الصین لصناعة اإلسمنت إلى أن أصبحت من أش

وتعتبر من ضمن أكبر الشركات الرائدة في مجال اإلشراف والبناء وھندسة وتقدیم  .وھي شركة مساھمة عامة مسجلة باألسواق المالیة الصینیة ،العالمیة
وأصبحت من ذوي السمعة العالمیة نظرًا لما حققتھ من أعمال في مجال  ،دات وكل یتعلق بصناعة اإلسمنت عالمیًااالستشارات والخدمات والمواد والمع

  .صناعة اإلسمنت في أوروبا وآسیا وأفریقیا والوالیات المتحدة األمریكیة

ھذا وقد بدء  .تربة التابعة لمنطقة حائل مدینةحائل بالقرب من  أسمنت، وذلك إلنشاء مصنع )CDI(شركة م عقدًا مع ١٠/٠٥/٢٠١٠وقعت الشركة بتاریخ 
  .م٠١/٠١/٢٠١١العمل بموجبھ بتاریخ 

لیم     CDIوافقت  بموجب ھذا العقد د والتس ى على تنفیذ األعمال الھندسیة والتصمیم والتصنیع والتوری ع المصنع  مو إل ع      ق ذلك الحفظ في موق غ وك ، والتفری
استبدال أي  أوالبنیة، وتدریب موظفي الشركة واالختبار التجریبي واختبار األداء، وتسلیم وضمان مثل ھذه األعمال، وإصالح مصنع البناء المدني، واقامة ا
 .سمنتعیوب فیما یتعلق بمصنع األ

ي   روع ھ ذ المش دة تنفی اج و  )٢٥(إن م دء اإلنت ھرًا لب د    )٢٩(ش ة العق دائي وقیم نع اإلبت تالم المص ھرًا إلس عودي   ٧٥١,١٠٠,٠٠٠ي ھش ال س ری
ام وذلك على أساس    )یورو ٤٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر امریكي و ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠( لیم األ      مراحل تصنیع األ   إتم داًء من المحاجر إلى تس سمنت إلى   سمنت إبت

  .م٢٠١٣في الربع األول من العام المالي  إنتاجھمن المتوقع بدء فسمنت المعبأ باألكیاس سمنت السائب أو األإما األ ،العمالء

، في ما عدا حاالت الغش للعقدمن القیمة االجمالیة ) ٪١٠(عن التأخر في التنفیذ واألداء بعشرة في المئة  CDI، تم تحدید سقف مسؤولیة ھذا العقدوجب وبم
  .أو الخطأ المقصود أو اإلھمال، أو في الحاالت المتعلقة بكلفة حل النزاعات، الوفاة، أو اإلصابة الجسدیة

في غرفة التجارة الدولیة عن طریق لجنة " قواعد التحكیم"للبت فیھا عن طریق التحكیم بموجب ھذا العقد وسیتم تقدیم جمیع المنازعات التي تنشأ بموجب 
  .محكمین في سنغافورة) ٣(مؤلفة من ثالثة 

ملیون ریال كدفعة مقدمة للشركة الصینیة للبدء الفعلي ببناء المصنع، على أن یكون  ١١١وتم دفع مبلغ  ،ولقد تم اإلتنھاء من المخطط النھائي للمصنع
وتم اإلنتھاء من  .كما یجري العمل حالیًا على اكمال عملیات الحفر الخاصة بالمصنع. م٢٠١٣ینایر التاریخ المتوقع النتھاء التشیید وتسلیم المصنع في 

وذلك من أجل  المراد تخصیصھ للشركةمحجر اللمواد خام الحجر الجیري والصلصال المتوفر في قامت بھا شركة أسكوم التي الدراسة الجولوجیة 
   .ات القادمةالحصول على نسب الخلط لتحقیق الجودة المطلوبة للمنتج وتحدید إلیھ التعدین للمواد وكذلك تحدید اإلحتیاطیات المتوفرة والكافیة للسنو

  
دوالر  ٤٧،٤٠٠،٠٠٠(ریال سعودي  ١٧٧,٧٥٠,٠٠٠م تم إصدار خطابي ضمان إئتماني لصالح الشركة الصینیة، خطاب بقیمة ١٩/٠٦/٢٠١١وبتاریخ 
  ).یورو ٢٤،٠٠٠،٠٠٠(ریال سعودي  ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠وخطاب بقیمة ) أمیریكي
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  اتفاقیة إنشاء محطة تولید الطاقة الكھربائیة مع وارتسیال ٣-١٢
 ئیةكھرباال محطة لتولید الطاقةنشاء إلوذلك ") وارتسیال("المحدودة لطاقة ا لمقاوالت م إتفاقیة مع شركة وارتسیال١٢/٠٦/٢٠١١وقعت الشركة بتاریخ 
والقریة السكنیة بالكھرباء، بما في ذلك جمیع المعدات  المصنع إمدادمن أجل  ،))MW ٧.٥( x W٢٠V٣٢ ٧(میغاوات  ٥٢بطاقة إنتاجیة مقدارھا 

 .لبنى التحتیةوالملحقات وا

ة،         ،تنفیذ األعمال الھندسیة والتصمیموارتسیال على بموجب ھذه اإلتفاقیة، وافقت  ة األبنی غ، وإقام ع المصنع، والتفری لیم إلى موق والتصنیع والتورید والتس
 .بمحطة تولید الطاقة الكھربائیةعیوب  واختبار األداء، وتسلیم وضمان األعمال، وإصالح أو استبدال أي ،واالختبار التجریبي ،وتدریب موظفي الشركة

لضرائب والرسوم ل شامًال، )یوروملیون  ٣٧,٩(ریال سعودي ملیون  ٢٠٣وقدره  ًاإجمالی ًالى وارتسیال مقابل تنفیذ ھذه األعمال مبلغإستدفع الشركة و
  .المفروضة وفقًا لقوانین المملكة العربیة السعودیة

أما . بدیل) ١(أصیل ومحكم ) ١(تعیین محكم واحد من خالل التحكیم السریع، وذلك یما یتعلق بالدفعات المالیة عبر سوف یتم حل أي نزاع بین الطرفین ف
مركز دبي الدولي للتحكیم، وسیكون محل  عدإلى التحكیم العادي والملزم، وذلك وفقًا لقوا وءاألخرى فسیتم حلھا عبر اللج المسائلو والخالفات المنازعات

المسألة إذا كانت قیمة وقد اتفق طرفا ھذه االتفاقیة على أنھ  .اإلنكلیزیةاللغة  ، اإلمارات العربیة المتحدة، وتكون لغة التحكیم ھيدبيإمارة التحكیم في 
الـ التي تتجاوز خرى األ مسائل، أما في الللبت فیھا )١(فإنھ سیتم تعیین محكم واحد  )یورو ألف ١٠٠(ألف ریال سعودي  ٥٣٦ال تتجاوز الـ  ھانازع علیتالم

للطرفین وغیر قابل  ًاوملزم ًاسیكون القرار التحكیمي نھائیفي جمیع الحاالت، و .سیتم تعیین ثالثة محكمینإنھ ف )یورو ألف ١٠٠(ألف ریال سعودي  ٥٣٦
  .لالستئناف

الوقود الخفیف، والمبنى اإلداري، قد یتم االتفاق الحقًا على ھذا وقد وقع طرفا ھذه االتفاقیة ملحق یتضمن الئحة مواٍد اختیاریة كقطع الغیار، نظام زیت 
  .تزویدھا من قبل وارتسیال مقابل مبالغ محددة

  

  ASETإتفاقیة عمل وتعاون مشترك لتوفیر خدمات إداریة مع  ٤-١٢
ھي  ASET.( ASET(وتطویر األنظمة بین الشركة وشركة الخدمات والدعم ) ھـ٢٣/٠٨/١٤٣١الموافق لـ (م ٠٤/٠٨/٢٠١٠أبرمت ھذه اإلتفاقیة بتاریخ 

  : رتكز على  تقدیم الخدمات التالیةوھي ت ،اإلداريالدعم مؤسسة تملكھا اریة تج ةعالم

  الشامل التوظیف 
  الشركات وتنظیم ھیكلة عادةإ 
  الموجة التدریب 
  الخارجیة الخدمات 
  داریةاإل ستشاراتاإل 

 
بدأت  كذلكو. العامة بالریاضاإلدارة الي باإلضافة روع تشغیلیة في الدمام وجدة ومكة وجیزان العمل قبل حوالي ثالث سنوات ولھا ف ASET تبدأ

ASET تعمل. في تقدیم خدماتھا في عمان وابو ظبي ودبي وقریبا في الكویت وقطر ASET على مع االتركیز  وفق معاییر عالیة من الجودة والمھنیة
 ASETوالتي وقعت مع  ةوالعالمی ةعمیل من كبرى الشركات السعودی ٣٠من كثر أالیوم  ASET لدى. كبیره وشفافیة احتیاجات عمالئھا بكل مصداقیة

  .عالهأ ةالمذكورلتقدیم جمیع الخدمات  ةعقود رسمی

ة وتنمیة وتطویر المھارات لألفراد یخدمات تطویر األنظمة اإلداركت اإلداریة والمالیة المتكاملة، عددًا من الخدما ASETبموجب ھذه اإلتفاقیة تقدم 
  .بتوظیف جمیع المستویات اإلداریة المختلفة ومن جمیع الجنسیات ASETوخدمات التوظیف في إطار منھجیة وسیاسة العمل المتكامل حیث تقوم 

ل        ،ةمن إجمالي الدخل السنوي لكل وظیف% ١٣توظیف قدرھا رسوم وفقًا ألحكام ھذه اإلتفاقیة، تلتزم الشركة بدفع  ن قب ل الرسوم م تم سداد كام على أن ی
ى الشركة   . ، ویتم السداد خالل أسبوع من تاریخ تقدیم المطالبة المالیة للشركة لدى الشركة ومباشرة العمل فعلیًا الشركة فور توقیع المرشح لعقد العمل وعل

بعد المقدمة ، وتخصم تلك المبالغ  ASETـ ظائف اإلدارة الوسطى لریال سعودي عن كل وظیفة من وظائف اإلدارة العلیا وو ٥,٠٠٠أن تدفع مقدمًا مبلغ 
ة            %) ١٣(على الشركة   ةذلك من إجمالي مبلغ الرسوم المقرر ابالت والمصاریف اإلداری ات البحث والمق ة مصاریف ونفق ة مقدمة لتغطی ر دفع وھي تعتب

  . السفر واإلقامة للمرشحین كما تتحمل الشركة جمیع نفقات اإلعالن في الصحف المحلیة ونفقات. األخرى

  .في التجدیدتسري ھذه اإلتفاقیة لمدة عام واحد من تاریخ التوقیع علیھا، وتجدد تلقائیًا لمدة مماثلة ما لم یخطر أحد الطرفین اآلخر بعدم الرغبة 

أیة وسیلة مناسبة لحل النزاع، بما یشمل إجراءات المصالحة واالستعانة بالخدمات  إلىفي حال نشوء أي نزاع بین الطرفین بسبب ھذه اإلتفاقیة، یتم اللجوء 
  .الفنیة والمحاسبیة والخبراء
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  بخصوص إمدادات الوقود) أرامكو السعودیة(العقد مع شركة الزیت العربیة السعودیة  ٥-١٢

اریخ   ت م١٦/٠٧/٢٠١١بت ة   الشركة وقع مإتفاقی ع ١١-٢٧٦-٥ رق و شركة  م ة تضمن تو السعودیة أرامك عودیة أرامكو  شركة موافق ى الس یص عل  تخص
ذا   م،٣١/٠٧/٢٠١٢حتى تاریخ  للشركة الثقیل الوقود زیت من الیوم في برمیل ٣،٨٠٠ وذلك كوقود لمصنع إسمنت حائل ومحطة الكھرباء الخاصة بھ، ھ

  :التالیة للشروط وفقًام، وذلك ٢٠١٣العام وسیتم تزوید زیت الوقود الثقیل للشركة من مصفاة ینبع بحلول الربع األول من 

غ   )كلینكر( طن ٥,٠٠٠ تبلغ إنتاجیة بطاقة حائل إسمنت معمل إنشاء .١ ة تبل  ٤٩، باإلضافة الى محطة تولید الطاقة الكھربائیة الخاصة بھ بطاقة إنتاجی
  .میغاوات بالسنة

 .الطاقة لتوفیر محددة وإرشادات بمعاییر الشركة التزام .٢

 .المحجر رخصة بشروط الشركة التزام .٣

زام الشركة بشروط الرخصة     وزارة البترول والثروة المعدنیةشركة أرامكو السعودیة بخطاب من  تزوید .٤ من اسھم الشركة    % ٥٠، وطرح  یبین الت
 .م٣١/٠٧/٢٠١٢ذلك قبل تاریخ أقصاه و لإلكتتاب العام،

 .معینة زمنیة مھلة ضمن اإلسمنت إلنتاج الالزمة والموافقات التراخیص جمیع على الشركة حصول .٥

 ).سنویةربع ( دوریة بتقاریر السعودیة أرامكو شركة تزوید .٦

واردة  بالشروط الشركة التزام حال في للتمدید قابلةم ٣١/٠٧/٢٠١٢ تاریخ حتى أعاله الموضحة الكمیات بتزوید السعودیة ارامكو شركة ستستمر  اعاله  ال
 .الشروط ھذه من ألي تعدیل أي على المسبقة السعودیة ارامكو شركة موافقة وأخذ

  
م الى الغاء اإلتفاقیة أو عدم ١٦/٠٧/٢٠١١ھذا وقد یؤدي إخالل الشركة بأي من التزاماتھا المحددة باإلتفاقیة مع شركة ارامكو السعودیة المؤرخة بـ 

  .تجدیدھا
  

  التمویل ةإتفاقی ٦-١٢
ال سعودي   ٢٥٠ستعتمد الشركة على كامل رأس مالھا بعد اإلكتتاب لتمویل المشروع، باإلضافة إلى أنھا تحتاج إلى تمویل بنكي بقیمة  ًا أن  . ملیون ری علم

وطني   المع اإلتفاقیة م ١١/٠٦/٢٠١١الشركة قد حصلت على التسھیالت البنكیة التالیة من البنك العربي الوطني حیث وقعت الشركة بتاریخ  بنك العربي ال
ة إیمنح البنك الشركة تسھیالت  وبموجب ھذه اإلتفاقیة سوف .")البنك(" غ     ئتمانی ة تبل ة إجمالی ة تنتھي في        ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠بقیم رة زمنی ال سعودي لفت ری

  .م٣١/٠٣/٢٠١٢

  :الىالبنك  تمانیة الممنوحة منئتنقسم التسھیالت اإل

ریال سعودي مع السماح بحد فرعي  ٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠ وقدره ال یتجاوز اد المستندي بالتورق بمبلغ إجماليتسھیالت فتح وإعادة تمویل خطابات اإلعتم -١
سمنت وشراء أح مستفیدین مقبولین للبنك لتشیید مصنع لصدار بعض خطابات اإلعتماد المستندي لصاإلریال سعودي وذلك  ١٥١,٠٠٠,٠٠٠ وقدره بمبلغ

دره   مبلغأقصى بحد ولتزامات الدفع المتعلقة بھا اتمویل  الت للمصنع وإعادةاآل الي وق غ       ٦٤٠,٥٠٠,٠٠٠ إجم ا بحد أقصى مبل ال سعودي، منھ دره  ری  وق
  .الدفع المباشر للموردینریال سعودي لتمویل  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

ذا و تح  ھ ًا بف ك ملزم ون البن ن یك د أل اد بع اب إعتم اریخ ي خط الحیة ا  ،م٣١/٠١/٢٠١٣ ت دة ص اوز م ب أن ال تتج ى  ویج د اإلطالع وحت ادات عن إلعتم
  .م من تاریخ فتح اإلعتماد٣١/٠٥/٢٠١٣

دفع ب        ة ال ادات المؤجل ل، وصالحیة اإلعتم دفع والتموی ة لل رة    كما یجب أن ال تزید مدة الكمبیاالت المسحوبة بموجب خطابات اإلعتمادات المؤجل ا فت ا فیھ م
  .شھرًا ٢٥التأجیل والتمویل عن 

د    تلك الخر یوم من آالتمویل في  لكامل فترةلتمویل تدفع الشركة ھامش ربح على ا ایبور زائ وع س % ١,٦٥فترة بالسعر الذي یحدده البنك على أساس مجم
  .بالسنة

غ  ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ إجمالیة وقدرھا سیتم وضع تأمین نقدي بقیمة دره   ریال سعودي، كما یتوجب على الشركة حجز مبل الي وق ال   ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ إجم ری
  .ریال سعودي من إحد حسابات الشركة للدفع للموردین المحلیین والمتعاقدین ١٦٩,٥٠٠,٠٠٠ وقدره لدى البنك، كما سیتم استخدام مبلغ سعودي في حسابھا

  )حد فرعي(تسھیالت تمویل بالتورق محددة المدة  -٢

ك     ١٥١,٠٠٠,٠٠٠جب أن ال یتجاوز الحد األقصى للتسھیالت مبلغ إجمالي قدره ی ال سعودي وذل ل األغراض  لری الخاصة بإنشاء مصنع األسمنت      تموی
  .التسھیالت أو یتم إنھاؤھا، أیھما أسبق ھم أو التاریخ الذي تلغى فی٣١/٠٥/٢٠١٣على أن تكون فترة اإلتاحة حتى . الت الخاصة بالمصنعواآل

ویتم إحتساب ھامش الربح كل ثالثة % ٢,٢٥ر زائد خر یوم من كل فترة التمویل على أن یكون ھامش الربح مجموع سایبوآتدفع الشركة ھامش الربح في 
م وتنتھي  ١٤/٠٣/٢٠١٤قسطًا ربع سنویًا متساویًا تبدأ بتاریخ  ١٢تسدد الشركة مبلغ التمویل المستحق في نھایة فترة اإلتاحة بموجب  ).ربع السنة(أشھر 

  .م٣١/١٢/٢٠١٦بتاریخ 
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  :تسھیالت القطع األجنبي  -٣

ریال سعودي وذلك من أجل التحوط من تقلبات أسعار العمالت  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ال یتجاوز  وقدره ت بالقطع األجنبي بمبلغ إجماليسیتم منح الشركة تسھیال
وللمعلومیة، فإن ھذه م أو حتى التاریخ الذي تلغى فیھ التسھیالت أو یتم إنھاؤھا، ٣١/٠١/٢٠١٣التسھیالت متاحة حتى ھذه الت، وتبقى المتعلقة بإستیراد اآل

  .شھرًا ٢٤ل ساریة المفعول لمدة ظلتسھیالت ستا

  :ستقوم الشركة بإعطاء البنك الضمانات التالیةھذا و

  .ریال سعودي ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠ إجمالي وقدره سند ألمر بمبلغ -أ

د    كما تت، بصفة متعھد رئیسي بالتغطیة في اإلكتتاب العام% ٥٠بأحقیة شركة العربي لإلستثمار بالمشاركة بنسبة  إقرار -ب ع عوائ داع جمی عھد الشركة بإی
  .اإلكتتاب العام في حسابھا لدى البنك بمجرد التوقیع على اإلتفاقیة

  :بموجبھ بـتعھد خطي من أعضاء مجلس إدارة الشركة یتعھدون  -ج

  .أن تتحمل الشركة أي تكلفة إضافیة فیما یتعلق بتنفیذ المشروع .١

من  شھر ١٨مواردھا الخاصة وذلك في حال لم یكتمل اإلكتتاب العام خالل  من رأس المال المدفوع من% ٥٠تمویل الشركة الفرق  .٢
  .تاریخ فتح أول إعتماد

 .مش ربحھا لتسھیالت تمویل بالتورققساط وھابتوزیع ارباح المساھمین فقط في حال السداد الكامل لألأن یسمح للشركة  .٣

ة    ة المدة وذلك في حال حصولھا على قرض من     السداد المسبق لتسھیالت تمویل بالتورق محدد مزإال أن الشركة تع .٤ صندوق التنمی
 .الصناعیة السعودي

 .تعھد بإیداع عائدات اإلكتتاب العام في حسابھا لدى البنك وذلك فور إنتھاء اإلكتتاب -د

ع في        شیاوراق المالیة واألوراق التجاریة بكافة أنواعھا واألجمیع األموال المنقولة وغیر المنقولة واأل اعتبار -ھـ ا یق ي تخص الشركة مم ة الت ء ذات القیم
و تودع أو أو تلك التي لھ حصة فیھا أحیازة البنك أو شركة العربي الوطني لإلستثمار أو أي من الشركات التابعة للبنك أو الشقیقة أو التي یساھم فیھ البنك 

ا   أمین          ترھن لدیھ وتسجل بإسمھ أو تسجل بإسم الشركة في سجالت البنك أو تكون في حی ة ت ر، بمثاب ع تحت تصرف البنك أو تصرف الغی زة الغیر أو تق
 .وضمان لتسدید ما یترتب من مدیونیة على الشركة للبنك

ن    ة م ابات   وللبنك أن یخصم أي رصید دائن ویقیده باسمھ وفاًء اللتزامات الشركة وفقًا لھذه االتفاقی ع حس دى البنك أو شركة      الشركة  جمی ت ل وع كان أي ن
، المفتوحة باسم الشركة افیھا أو یمتلك حصصًا فیھ ًاوطني لإلستثمار أو أي من فروعھ أو الشركات التابعة لھ أو الشركات التي یكون البنك مساھمالعربي ال

  .البعضو لھا حصة فیھا تعتبر ضامنة لبعضھا أي من الشركات التابعة لھا وتلك التي ستساھم بھا أو أو التي ستفتح مستقبال باسم الشركة أ

  .صولحسب األمطلوبة مستندات أخرى استیفاء أي  -و

ویتم تسویة أي نزاع بواسطة لجنة  ،تخضع ھذه اإلتفاقیة لألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة
  .للجھة المختصة في موضوع النزاع تسویة المنازعات المصرفیة، أما في حالة التقاضي فإن الصالحیة تعطى

ئتمانیة تصل إلى إبمنح الشركة تسھیالت  إستعداد البنكستلمت الشركة خطابًا من البنك العربي الوطني یتضمن إم ١٥/٠٦/٢٠١١ وبتاریخ
وھذا التعھد الممنوح من . الحاجة، إذا دعت ةیوالمصاریف التشغیل المال العامل للشركة مائة ملیون ریال سعودي وذلك لتمویل رأس )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

 .من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني الموافقات الداخلیة الالزمة  لىقبل البنك العربي الوطني مشروط على الحصول ع

  

  مینأالت ٧-١٢
سمنت حائل وذلك حتى تسلیم إقبل شركة تتكفل بتأمین الموقع ومن یعمل بھ أو یزوره من CDI لم توقع الشركة أیة اتفاقیات تأمین حتى تاریخھ، علمًا أن 

معدات وآالت وومركباتھا مكاتبھا الھا باإلضافة إلى تأمین على بأن الشركة ستقوم بتوقیع اتفاقیة تأمین طبي لموظفیھا وعّموتجدر اإلشارة  .المصنع للشركة
  .للشركة أفضل عرض وخدماتتقدم التي شركات التأمین من خالل المصنع وغیرھا من اتفاقیات التأمین الضروریة 

  

  عقود اإلیجار العقاریة ٨-١٢
  :إن الشركة طرفًا في اتفاقیة إیجار واحده، تتعلق بإیجار موقع لإلدارة العامة للشركة، وفیما یلي تفاصیل ھذه االتفاقیة

  
  عقد إیجار موقع لإلدارة العامة للشركة یبین الجدول التالي

 )سنویًا(قیمة اإلیجار  الغرض إنتھاء االتفاقیةتاریخ  تاریخ بدایة االتفاقیة المؤجر
 ریال سعودي ١٤٠,٠٠٠ مقر اإلدارة العامة ھـ قابلة للتجدید٣٠/١١/١٤٣٦ ھـ٠١/١٢/١٤٣١ فھد سالم لركاد
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 المعلومات القانونیة ١٣
  

  التراخیص والتصاریح  ١-١٣
 السجل التجاري ١-١-١٣

رار   سمنت حائل كشركة مساھمة سعودیة   أتأسست شركة  م   بموجب الق وزاري رق اریخ  /٣٨٤ال ـ، ٢٤/١٢/١٤٣١ق وت م   ة بالسجل التجاري  سجل مالو ھ رق
اریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ ـ ٢٤/١٢/١٤٣١وت ق (ھ ل   )م٣٠/١١/٢٠١٠المواف ة حائ ن مدین ادر م ي     .ص اري ف جل التج ھادة الس الحیة ش ي ص وتنتھ

  ).م٢١/١٠/٢٠١٥الموافق (ھـ ٠٨/٠١/١٤٣٧

 الترخیص الصناعي ٢-١-١٣
الھیئة  عن صادر) م٢٦/٠٨/٢٠١٠الموافق (ھـ ١٦/٠٩/١٤٣١بتاریخ صادر  ١٤١٩٣١٠٩٨٧١٧رقم  صناعياستثمار  ترخیص على الشركة حصلت

منح ). م١٦/٠٨/٢٠١١الموافق (ھـ ١٦/٠٩/١٤٣٢مدة الترخیص سنة واحدة قابلة للتجدید وھو صالح لغایة . العامة لالستثمار في المملكة العربیة السعودیة
  .سمنت البورتالندي العاديطن سنویًا من اإل) ١,٢٠٠,٠٠٠(و سمنت المقاوم للكبریتاإلطن سنویًا من ) ٥٢٠,٠٠٠( إنتاجمن اجل ھذا الترخیص 

 اشتراك الغرفة التجاریة ٣-١-١٣
 وقد أصدرت شھادة عضویة لمصلحة الشركة. انتسبت الشركة إلى الغرفة التجاریة الصناعیة بحائل) م١٤/١٢/٢٠١٠الموافق (ھـ ٠٨/٠١/١٤٣٢بتاریخ 

ھـ ٠٨/٠١/١٤٣٣مدة صالحیة ھذه الشھادة ھي سنة واحدة فقط، تنتھي بتاریخ  . ١١٢٠٥٧٠بالدرجة الممتازة، یتبین منھا أن رقم عضویة الشركة ھو 
  .)م٠٣/١٢/٢٠١١الموافق (

 رخصة محجر مواد خام ٤-١-١٣
وزارة البترول والثروة المعدنیة  تنويھـ، ١٤٢٩صفر  ١٣الموجھ إلى رئیس مجلس إدارة الشركة بتاریخ وزارة البترول والثروة المعدنیة بناًء على خطاب 

إصدار الرخصة بشكل نھائي مشروطًا بتأسیس  سیكونو. سمنت حائلأسمنت لشركة رخصة محجر مواد خام إلستغالل المواد الالزمة لصناعة األ منح
العام  إلكتتابل) سمنتكامل المشروع بما في ذلك مصنع األ(من اسھمھا % ٥٠التزمت الشركة بطرح : " التاليالشركة وتضمین نظامھا األساسي النص 

وعلیھ، قدمت الشركة لوكیل ". إلكتتاببالتكلفة الفعلیة وذلك حسب اإلجراءات التي تحددھا ھیئة السوق المالیة، وقد تنازل المؤسسون عن حق األولویة في ا
على موافقة جمیع الجھات الحكومیة المعنیة الشركة قد حصلت و. عدنیة نسخة من عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي یبّین المتطلباتالوزارة للثروة الم

س أمن ر% ٥٠بعد طرح الشركة لـ  والمتوقع الحصول علیھا ،محجر مواد خامإلستكشاف وإستغالل رخصة الوزارة  إنتظار إصدارفي  الشركةواألخرى 
  .كتتاب العاملإل ھامال

 رخصة حفر آبار ٥-١-١٣
منحت وزارة المیاه والكھرباء في المملكة العربیة السعودیة الشركة رخصة لحفر بئرین في منطقة ) م٢٧/٠٢/٢٠١١الموافق لـ (ھـ ٢٤/٠٣/١٤٣٢بتاریخ 

ة الحریق   ذه الرخصة، یجب أن ال      . حائل وذلك لغرض اإلسكان والشرب والري وتشغیل المصنع ومحطة تولید الكھرباء وإطفاء ومكافح ًا لشروط ھ ووفق
الموافق لـ (ھـ ٠٩/٠٤/١٤٣٢تبدأ مھلة الترخیص بتاریخ . م، ویتوجب على الشركة إنشاء محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي١,٢٠٠یتجاوز عمق البئر 

  ).م٠١/٠٣/٢٠١٢الموافق لـ (ھـ ٠٨/٠٤/١٤٣٣وتنتھي بتاریخ ) م١٤/٠٣/٢٠١١

  العالمة التجاریة ٢-١٣
قامت الشركة بتصمیم شعار یعكس  لذا، م٢٠١٣بعد بدء اإلنتاج في عام  وعالمتھا التجاریة في أذھان العمالءسمھا إالشركة إلى بناء وإرساء  تسعىسوف 

 من قبل الشركةوجاري العمل على تسجیل العالمة  .لجودة والكفاءةل عنوانًاطموحھا وسیاستھا المستقبلیة، كما تعتزم الشركة وتسعى لجعل عالمتھا التجاریة 
  .حالیًا

وتجري محادثات حالیًا بین إدارة الشركة وإدارة شركة .  ھـ عالمة تجاریة مشابھة١٤٢٦وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أسمنت القصیم قد سجلت في عام 
  .للوصول إلى صیغة تحقق مصالح الطرفینأسمنت القصیم 

  
وفي حال لم تصل الشركة لحل مناسب مع شركة أسمنت القصیم فسوف  .التجاریة لتحقیق أي مدخولعلى ھذه العالمة حالیًا ال تعتمد أنھا الشركة  وتؤكد

  .تعمل لتسجیل عالمة تجاریة أخرى
  

 العالمة التجاریة االسم التجاري

 سمنت حائلشركة أ
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  إتفاقیات مع أطراف ذات عالقة ٣-١٣
املي أسھم الشركة، أو أي من        ةال توجد أی ة، أو ح س اإلدارة، أو اإلدارة التنفیذی  اتفاقیات من أي نوع في الوقت الراھن بین الشركة وأي من أعضاء مجل

  .أقاربھم ممن لھ أو لھم مصلحة مادیة مباشرة أو غیر مباشرة مع الشركة

  عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا ٤-١٣
  .ود عمل مع أعضاء مجلس إدارتھاالشركة لیس لدیھا عق

مدة ھذا العقد سنة، ویتم . م٢٧/٠٤/٢٠١٠سمنت حائل، منذ ألدى شركة التنفیذي مطر علي الزھراني، بصفة الرئیس  /مھندسالھناك عقد عمل موقع مع 
  .تجدیده تلقائیًا لمدة مماثلة

  :أسمائھمدارة العلیا التالیة كما أن الشركة وقعت عقود عمل مع أعضاء اإل
 .ویتم تجدیده تلقائیًا لمدة مماثلةمدة العقد سنة . م٢٧/٠٤/٢٠١٠بصفة مدیر مصنع، منذ  فھد مساعد الرشیديالشركة على عقد عمل مع  وقعت 
 .ویتم تجدیده تلقائیًا لمدة مماثلةمدة العقد سنة . م٢١/١٢/٢٠١٠بصفة مدیر مالي، منذ  محمد یونس خانالشركة على عقد عمل مع  وقعت 
ویتم تجدیده مدة العقد سنة . م٩/٣/٢٠١١، منذ ن االداریةوالموارد البشریة والشؤبصفة مدیر  خالد المبكيوقعت الشركة على عقد عمل مع  

 .تلقائیًا لمدة مماثلة
 

  الدعاوي والمطالبات القانونیة ٥-١٣
دعوى قضائیة أو مطالبة أو تحكیم أو  ةالشركة لیست طرفًا في أییؤكد أعضاء مجاس اإلدارة واإلدارة العلیا للشركة كما في تاریخ ھذه النشرة، أن 

علم أعضاء  حسبوأنھ .إجراءات إداریة أو أي متابعات أو تسویات، مجتمعة أو منفردة، من شأنھا أن تؤثر سلبًا على وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالھا
  .بحصول مثل ھذه الدعاوى والمطالبات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة، ال یوجد أي تھدید قائم أو محتمل

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة ٦-١٣
  إستمرار األنشطة ١-٦-١٣

تقوم  كما أن أعضاء مجلس اإلدارة ال ینوون إدخال أي تغییر جوھري في طبیعة األنشطة التي. لم یكن ھناك تعلیق لعملیات وأنشطة الشركة منذ تأسیسھا
  .كما أنھ لم یحدث أي تغییر سلبي ھام في المركز المالي أو التجاري للشركة منذ تأسیسھا. بھا الشركة

  

  محتملةااللتزامات ال ٢-٦-١٣
وتحلیل مناقشة ( السابع قسممن ال ٧-٧الفقرة  تحت لدى الشركة أیة إلتزامات طارئة باستثناء تلك الواردة في ھذه النشرةحتى تاریخ ھذه النشرة، لیس 

  ).الوضع المالي للشركة ونتائج العملیات
  

  رأس المال العامل ٣-٦-١٣
جاتھا لمدة إثني عشر شھرًا قامت الشركة بمراجعة المتطلبات المتوقعة من التدفقات النقدیة لألعمال وترى الشركة أنھ سیكون لدیھا رأس مال عامل یكفي لتغطیة إحتیا

  .تلي مباشرًة تاریخ إصدار ھذه النشرة
  

  والمدیونیة ةرأسمالال ٤-٦-١٣
ویجب قراءة ھذه البیانات المالیة بالتالزم مع . م٢٠١٠ دیسمبر ٣١المنتھیة في لفترة لیوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما یظھر في القوائم المالیة المراجعة 

 . من ھذه النشرة" الحسابات مراجعيتقریر "القوائم المالیة المراجعة للشركة، بما فیھا اإلیضاحات المرفقة بھا، في قسم 
  

  )بآالف الریاالت السعودیة(م ٢٠١٠ دیسمبر ٣١في  كما
  

  :قروضال
  قصیرة  األجل
  طویلة األجل 

  
.  
.  

  ٠  إجمالي القروض

  :حقوق المساھمین
  رأس المال

  خسائر متراكمة

  
٤٨٩,٥٠٠  

)١٠,٦٠٠(  
  ٤٧٨,٩٠٠  إجمالي حقوق المساھمین

  ٤٧٨,٩٠٠  إجمالي الرسملة 
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  م٢٠١٠دیسمبر  ٣١في  المنتھیةللفترة القوائم المالیة المراجعة للشركة : المصدر 
  

 .یوجد لھا أي رأس مال مشموًال بحق خیار الأن بوتؤكد الشركة . یؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنھ ال یوجد للشركة أیة أدوات دین كما في تاریخ ھذه النشرة
ولم كما تؤكد الشركة أن جمیع أسھم الشركة عادیة مصدرة ومدفوعة القیمة بالكامل . أن جمیع أصول الشركة غیر مرھونةیؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك 

داخل المملكة العربیة لم یسبق تداول أسھم الشركة في أي سوق لألسھم سواء یكن یحصل أي تعدیل على رأس مال  الشركة منذ تأسیسھا وحتى تاریخ ھذا الطرح و
  .السعودیة أو خارجھا  قبل طرحھا لإلكتتاب العام

  
یكن لھا أي أعمال خالل الفترة منذ وأن الشركة لم المقترح ھذا ویؤكد أعضاء مجلس االدارة بأنھ ال یوجد أي نیة إلجراء أي تغییر جوھري على طبیعة النشاط 

وخالل نفس الفترة على الوضع المالي للشركة خالل  ھام لم یحدث أي تغییر ماديوبالتالي  ه في ھذه النشرة،تأسیسھا وحتى تاریخ ھذه النشرة بخالف ما تم ذكر
یرى أعضاء مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة و .الفترة من تاریخ نھایة المدة المغطاة في تقریر المراجع القانوني إلى تاریخ اعتماد والموافقة على نشرة االصدار ھذه

م وأن ایة ٢٠١٢م و٢٠١١علمًا أن الشركة ال تتوقع لن تمارس اي نشاط تجاري في عام  ثني عشر شھرًا التي تلي االكتتاب مباشرةاإلعامل كاف لفترة رأس مال 
  .إیرادات متوقعة في ھاتان السنتان سوف تكون من إیرادات ودائع مرابحة

  
  

  األنشطة خارج المملكة ٥-٦-١٣
  .لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أیة أصول خارج المملكة العربیة السعودیةیقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ لیس 

  

  إقرارات أخرى ٦-٦-١٣
 :بأنھ ونیقروكبار التنفیذیین وأمین سر المجلس مجلس اإلدارة أعضاء فإن  ،وفقًا للنظام األساسي للشركة والمستندات التأسیسیة األخرى

 .الرئیس التنفیذي حق التصویت على عقد أو اقتراح تكون لھ فیھ مصلحة جوھریةال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو  
 .ال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئیس التنفیذي حق التصویت على مكافآت تمنح لھم 
 .ال توجد أي صالحیة تجیز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفیذیین حق االقتراض من الشركة 
 .یشھروا في أي وقت من األوقات إفالسھم أو خضعوا إلجراءات إفالس لم 
رة كتابة أو لیس لدیھم أو لدى أي من أقاربھم أو أي طرف ذي عالقة بھم مصالح مادیة في أیة عقود أو ترتیبات ساریة المفعول سواًء محررة أو غیر محر 

 .الشركة في وقت إصدار نشرة اإلصدار ھذهعقود أو ترتیبات مزمع إبرامھا لھا تأثیر كبیر في أعمال 
لیس لدیھم أو لدى أي من أقاربھم أو أي طرف ذي عالقة بھم أیة القسم الخامس من ھذه النشرة،  من ١-٥- ٥ و ١- ٣- ٥الفقرة فیما عدا ما تم ذكره ضمن  

 .مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في أي أسھم أو أدوات دین خاصة بالشركة

 .حوكمة الشركات الئحةمن  )١٨(بأحكام المادة و من نظام الشركات )٧٠(والمادة  )٦٩(ارة بااللتزام التام بأحكام المادة یقر أعضاء مجلس اإلد
  
  
  

   



     

٦٨ 

 التعھد بالتغطیة ١٤
  

بتغطیة كامل األسھم المطروحة لإلكتتاب والبالغ عددھا ) "تغطیة اإلكتتاب امتعھد"(لالستثمار الوطني وشركة العربي كابیتال تعھدت شركة جي أي بي 
 .وفیما یلي عرضًا للشروط األساسیة التفاقیة التعھد بتغطیة اإلكتتاب. سھمًا عادیًاألف  وخمسین عمائةثمانیة وأربعین ملیون وتس) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(
  

  ملخص ترتیبات التعھد بتغطیة اإلكتتاب ١-١٤
  كتتابإلوالتعھد بتغطیة ا إلكتتاببیع أسھم ا

 
 :على ما یلي إلكتتابتغطیة ا اواألحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة التعھد بتغطیة اإلكتتاب المبرمة بین الشركة ومتعھدلشروط ا تنص

  
 :بما یلي) كما ھو معّرف في إتفاقیة التعھد بتغطیة اإلكتتاب(بأن تقوم في تاریخ اإلغالق  إلكتتابتغطیة ا اتتعھد الشركة لمتعھد - ١

 أو/ األسھم المطروحة وتخصیصھا لجمیع المكتتبین الذین قبلت طلبات اكتتابھم بواسطة أي من الجھات المستلمة، و إصدار 
 .تغطیة اإلكتتاب اإصدار األسھم التي لم یتم شراؤھا من قبل المكتتبین وفقًا لإلكتتاب وتخصیصھا لمتعھد 

 

، ھا من قبل المكتتبینب إلكتتابالتي لم یتم ا المطروحة لإلكتتابسھم التخصیص جمیع األ في تاریخ اللشركة بأن یشتری إلكتتابتغطیة ا امتعھدیلتزم  - ٢
 .، بسعر اإلكتتاب"إن وجدت"

 
 المتعھد بتغطیتھا إلكتتابعدد أسھم ا إلكتتابتغطیة ا امتعھد

 ٢٤,٤٧٥,٠٠٠ كابیتالبي  جي آي
  ٢٤,٤٧٥,٠٠٠  لالستثمارالوطني العربي 

  
 .إلكتتاباتفاقیة تغطیة ا أحكام لتزم بجمیع ما ورد فيتس ابأنھ إلكتتابتغطیة ا امتعھد وقد تعھدت الشركة لمصلحة

  
  

  الرسوم والمصاریف ٢-١٤
باإلضافة إلى ذلك وافقت الشركة على دفع . على دفع مصاریف التغطیة على أساس عدد األسھم لكل متعھد قام بالتعھد بتغطیة تلك األسھم ةوافقت الشرك

 .التغطیة فیما یتعلق باإلصدار يمتعھدت إلى بعض التكالیف والنفقا
  
  

  



     

٦٩ 

 شروط وتعلیمات اإلكتتاب ١٥
  

وتقدیمھ  إلكتتابلتوقیع على طلب اا، حیث یعتبر إلكتتاببعنایة تامة قبل استكمال تعبئة طلب ا إلكتتابیجب على جمیع المكتتبین قراءة شروط وتعلیمات ا
  .ھذه إلكتتاببمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعلیمات ا

  

  اإلكتتاب في األسھم المطروحة ١-١٥
سعودیة للسھم  ریاالت عشرة )١٠( قدرھا اسمیة بقیمة ًا عادیًاسھمألف  وخمسین عمائةثمانیة وأربعین ملیون وتس) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(لعدد  إلكتتابا سیكون
 .إلكتتاببعد االمصدر للشركة  المال رأس من )%٥٠(بمجملھا  وتمثل الواحد للسھم سعودیة ریاالت عشرة )١٠( وبسعر بالكامل مدفوعة

  
بما في ذلك المرأة السعودیة المطلقة أو األرملة التي لھا  ،"ن األفرادوالمستثمر"والمشار إلیھم بـ  األشخاص السعودیین الطبیعیین :على إلكتتابسیقتصر ا

من اكتتب باسم مطلقتھ، وإذا ثبت القیام بعملیة من ھذا إكتتاب  أوالد قّصر من زوج غیر سعودي حیث یحق لھا أن تكتتب بأسمائھم لصالحھا، ویعد الغیًا
 .النوع فسیطبق النظام بحق مقدم الطلب

 
  ن األفرادوالمستثمر كتتابإ

أیضًا  إلكتتابلدى فروع الجھات المستلمة أو من خالل مواقعھا اإللكترونیة، ویمكن ا إلكتتابخالل فترة ا ستثمرینللم إلكتتابسوف تتوفر نماذج طلبات ا
بشرط أن  ستثمرینللمعن طریق االنترنت أو الھاتف المصرفي أو أجھزة الصراف اآللي التابعة للجھات المستلمة التي تقدم بعض ھذه الخدمات أو كلھا 

  :ستثمریكون الم

  .قد سبق أن اشترك في أحد اإلكتتابات التي جرت مؤخرًا -١
 .تقدم ھذه الخدماتحساب لدى الجھة المستلمة التي  لدیھ كونی  -٢
 .الخاصة منذ آخر إكتتاب اشترك فیھ مستثمرالأن ال یكون قد طرأ أي تغییر على معلومات او بیانات  -٣
  
 .الشركةبین بینھ و ملزمة اتفاقیة یمثل المستلمة للجھات وتقدیمھ إلكتتابا طلب على ستثمرالم توقیع إن
 

 المصدرة األسھم عدد إجمالي من )%٥٠(العام تمثل  إلكتتابل ًا عادیًاسھمألف  وخمسین عمائةثمانیة وأربعین ملیون وتس) ٤٨,٩٥٠,٠٠٠(طرح  سیتم
 ونماذج المختصرة ونشرة اإلصدار اإلصدار نشرة على الحصول إلكتتابا بطلب المتقدمین المكتتبین بإمكان على المكتتبین، وسیكونبعد اإلكتتاب  للشركة
البنك السعودي البنك السعودي الفرنسي، البنك األھلي التجاري، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني،  :التالیة المستلمة الجھات من إلكتتابا طلبات

 .والشرق األوسط لإلستثمار المالي سامبا المالیة ومجموعة الدخیل المالیة وفالكم للخدمات المالیة، بنك الریاض، مجموعة البریطاني
  

  طریقة اإلكتتاب ٢-١٥
تقوم   ات س ات ا   الجھ ي طلب تلمة بتلق دة   المس اب لم ام ) ٧(إلكتت بعة أی ن     س ا في المملكة م اریخ  بفروعھ ـ  ٢٢/١٠/١٤٣٢ت ى) م٢٠/٠٩/٢٠١١الموافق  (ھ  إل

المستلمة بختمھ وتسلیم صورة مختومة منھ للمكتتب، وفي  الجھات، وبمجرد توقیع الطلب وتقدیمھ سوف تقوم )م٢٦/٠٩/٢٠١١الموافق (ھـ ٢٨/١٠/١٤٣٢
   .المستلمة فسوف یعتبر نموذج الطلب الغي الجھاتحال كانت المعلومات المقدمة مع الطلب غیر صحیحة أو غیر دقیقة أو غیر مختومة من 

  
 إلكتتاببھا ویكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من كل متقدم ل إلكتتابعدد األسھم التي یرغب ا إلكتتابأن یوضح في طلب ا إلكتتابب على كل متقدم لیج

جزء من سھم أو  ٥٠للسھم، وال تقبل الطلبات ألقل من  تریاال عشرة) ١٠(سعر السھم البالغ ببھا  إلكتتابھو حاصل ضرب عدد األسھم التي یرغب ا
  . سھم لكل مكتتب ٢٠٠,٠٠٠ھو  إلكتتاباالسھم، باإلضافة إلى ذلك، فإن الحد األقصى لطلب 

  
  :بما یلي مصحوبًا إلكتتابخالل فترة ا إلكتتابغ اتقدیم طلبات اإلكتتاب وإجمالي مبلیجب أن یتم 

  
 أصل وصورة البطاقة الشخصیة للمكتتب  

 
 )ألفراد العائلة(أصل وصورة دفتر العائلة  

  
 أصل وصورة صك الوكالة الشرعیة أو صك الوصایة أو صك اإلعالة الشرعیة 

  
 )لألیتام(أصل وصورة صك الوالیة  

  
 )ألبناء المرأة السعودیة المطلقة من زوج غیر سعودي(أصل وصورة صك الطالق  

  
 )ألبناء المرأة السعودیة األرملة من زوج غیر سعودي(أصل وصورة شھادة الوفاة  

  
 )ألبناء المرأة السعودیة المطلقة أو األرملة من زوج غیر سعودي(شھادة المیالد أصل وصورة  

  
 

على أن الشخص الموقع على الطلب ھو المخول  إلكتتابیجب النص في نموذج ا) الوالدین واألوالد فقط(وفي حال تقدیم الطلب نیابة عن المكتتب 
عدل بالنسبة للمواطنین المقیمین بالسعودیة، وعلى المقیمین بالخارج تصدیق الوكالة البالتصرف نیابة عن المكتتب وأن ترفق معھ وكالة صادرة من كتابة 



     

٧٠ 

تلمة باإلطالع على الصور ومقارنتھا باألصل وإعادة األصل لطالب المس الجھاتمن السفارة السعودیة أو القنصلیة في البلد التي یقیمون بھا، وستقوم 
  . إلكتتابا

  
موحد من المكتتب الرئیسي وأفراد العائلة المقیدین في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سیكتتبون بنفس عدد األسھم التي یتقدم إكتتاب  بتعبئة نموذج ىیكتف

  :لك ما یليالمكتتب الرئیسي بطلبھا، ویترتب على ذ
  
 .تسجیل جمیع األسھم المخصصة للمكتتب الرئیسي والمكتتبین التابعین باسم المكتتب الرئیسي - ١
 .تعاد جمیع المبالغ الفائضة عن األسھم غیر المخصصة إلى المكتتب الرئیسي - ٢
  .التابعینیحصل المكتتب الرئیسي على كامل أرباح األسھم الموزعة عن األسھم المخصصة لھ وللمكتتبین  - ٣

  
  :منفصل في الحاالت اآلتیةإكتتاب  یستخدم نموذج

  
 .عند الرغبة في تسجیل األسھم التي یتم تخصیصھا باسم غیر اسم المكتتب الرئیسي -١
 .بھا عن كمیة المكتتب الرئیسي إلكتتابعند اختالف كمیة األسھم التي یرغب التابع في ا -٢
مستقل بصفتھا مكتتبة رئیسیة، إكتتاب  ھا أن تتقدم بطلبیاألسھم المخصصة لحسابھا، ولكن علإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمھا وأن تسجل  -٣

  .بإجراءات المعاملة المستقلة للزوجة ةالمستلم الجھةشرع تتقدم بھ زوجھا نیابة عنھا وإكتتاب  وفي ھذه الحالة یلغى أي نموذج طلب
  

المقدمة من المكتتب مقابل عدد األسھم  إلكتتابفي األسھم المحددة وامتالك ذلك العدد منھا في نماذج طلب ا إلكتتابویقر كل مكتتب بموافقتھ على ا
ویعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسھم التي تمت الموافقة على  ةسعودی تریاال عشرة) ١٠( إلكتتابفي سعر ا بھا مضروبًا إلكتتابالمطلوب ا

  :ما یلي اكتتابھ بھا عند تحقق
  
 .المستلمة للجھات إلكتتابتقدیم المكتتب الستمارة طلب ا - ١
 . المستلمة الجھاتبھا لدى  إلكتتابأن یدفع المكتتب كامل قیمة األسھم التي تقدم ل - ٢
  .إلشعار التخصیص الذي یحدد عدد األسھم التي خصصت للمكتتب ةالمستلم الجھةتقدیم  - ٣
  

 من حسابھ لدى الجھة المستلمة التيعن طریق تقدیم إشعار مدین أو احد فروعھا المستلمة  الجھاتیجب دفع القیمة اإلجمالیة لألسھم المتقدم لھا كاملة لدى 
  . حتى یتمكن من تقدیم الطلب ةالمستلم الجھة، وعلى المكتتب فتح حساب لدى اتم تقدیم الطلب لدیھ

  
على  إلكتتابفإن الشركة لھا حق رفض ھذا الطلب برمتھ أو جزء منھ، ویوافق طالب ا إلكتتابقدیمھ غیر مطابق لقواعد وشروط اإذا كان الطلب الذي تم ت

  . أي عدد من األسھم تم تخصیصھا لھ

  التخصیص ورد الفائض ٣-١٥
  ".اإلكتتاب العام في شركة أسمنت حائل" بحساب سمىیأمانة مؤقت  حساببفتح  إلكتتابمدیر اسیقوم 

 
 لكل سھم )٥٠( خمسون تخصیص سیتم .األمانة المؤقت المذكور أعاله حسابتسلمھا من المكتتبین في تبإیداع جمیع المبالغ التي  ةمستلم جھةقوم كل ت
 ما نسبة على بناء تناسبي أساس على )وجدت إن( األفراد ستثمرینالم على لالكتتاب المطروحة األسھم من تبقى ما تخصیص وسیتم أدنى، كحد فرد ستثمرم

إذا تجاوز عدد  إنھ حیث فرد؛ ستثمرم لكل األدنى الحد تخصیص الشركة تضمن وال .بھا االكتتاب المطلوب األسھم إجمالي إلى فرد ستثمرم كل طلبھ
بالتساوي على عدد خصیص ، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصیص وسیتم التتسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب) ٩٧٩,٠٠٠(المستثمرین 
. المستلمة الجھاتقبل مدیر اإلكتتاب أو من إلى المكتتبین دون أي عموالت أو استقطاعات من  "إن وجد" إلكتتابوسوف یتم إعادة فائض ا .المستثمرین

  ).م٠٢/٠١/٢٠١١الموافق (ھـ ٠٤/١١/١٤٣٢یوم وسوف یتم اإلعالن عن عملیة التخصیص ورد الفائض في موعد أقصاه 
  

إشعار إلى المكتتبین الذین قدموا طلباتھم عن طریقھا، تبلغھم فیھا بالعدد النھائي ألسھم الطرح التي / تقوم كل جھة مستلمة بإرسال خطابات تأكید  وسوف
یتم تخصیصھا إلى  كذلك ستقوم الجھات المستلمة برد أیة أموال تتعلق بأسھم الطرح التي لم". إن وجدت"خصصت لھم إضافة إلى المبالغ التي سیتم ردھا 

وسترد مبالغ فائض اإلكتتاب كاملة بدون أیة رسوم أو اقتطاعات وذلك بقیدھا . اإلشعار/ المكتتبین المعنیین حسب ما ھو منصوص علیھ في خطابات التأكید 
المستلمة التي تم تقدیم طلب اإلكتتاب  وللحصول على أیة معلومات إضافیة یجب على المكتتب مراجعة الجھة. في حسابات المكتتبین لدى الجھات المستلمة

  .من خاللھا
  

  إقرارات ٤-١٥
 :، فإن المكتتبإلكتتاببموجب تعبئة وتقدیم نموذج طلب ا

 .إلكتتاببعدد األسھم المحدد في طلب ا إلكتتابیقبل ا 

 .یقر بأنھ اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتویاتھا ودراستھا بعنایة وفھم مضمونھا 

 .ساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناء على ذلك یتم اكتتابھ في األسھم المذكورةیقبل بالنظام األ 

ال یتنازل عن حقھ في مطالبة الشركة والرجوع إلیھا بكل ضرر ینجم بشكل مباشر جّراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوھریة غیر  

 .في حالة إضافتھا في النشرة إلكتتابوھریة تؤثر على قبول المكتتب باصحیحة أو غیر كافیة، أو نتیجة إغفال معلومات ج

في أسھم الشركة، وللشركة الحق في رفض كافة  إلكتتابالتقدم بطلب ل إلكتتابیعلن أنھ لم یسبق لھ وال ألي أحد من األفراد المشمولین في طلب ا 

 .بما في ذلك طلبات اإلكتتاب المتكررة الطلبات
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 .وتعلیماتھ الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار إلكتتابوقبولھ كافة شروط ا إلكتتابم المخصصة بموجب طلب ایعلن قبولھ األسھ 

 .ةالمستلم للجھةیتعھد بعدم إلغاء الطلب أو تعدیلھ بعد تقدیمھ  

  

  بنود متفرقة ٥-١٥
وكافة الشروط واألحكام والتعھدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافھا وخلفائھم والمتنازل منھم لصالحھم ومنفذي الوصایا ومدیري  إلكتتابیكون طلب ا

 و التزاماتالتركات والورثة، ویشترط أنھ فیما عدا ما جرى النص علیھ تحدیدًا في ھذه النشرة، ال یتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أ
  .ناشئة عنھ، أو التفویض بھا ألي من األطراف المشار إلیھا في ھذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من الطرف اآلخر

  

  )تداول(السوق المالیة السعودیة  ٦-١٥
في المملكة بشكل إلكتروني كامل سنة وقد بدأ تداول األسھم . م كبدیل لنظام معلومات األوراق المالیة اإللكتروني٢٠٠١في عام " تداول"تم تأسیس نظام 

ویبلغ عدد  )م١٧/٠٨/٢٠١١الموافق (ھـ ١٧/٠٩/١٤٣٢ریال سعودي في نھایة تداول یوم  ملیار ٢,٠وبلغت القیمة لألسھم المتداولة في السوق . م١٩٩٠
  .شركة )١٤٧(الشركات المساھمة المدرجة في النظام حتى تاریخھ 

  
 ١١ویتم التداول كل یوم عمل على فترة واحدة من الساعة . بشكل متكامل بدءًا من تنفیذ الصفقة وانتھاًء بتسویتھاویغطي نظام تداول عملیات التداول 

أما خارج ھذه األوقات فیسمح بإدخال األوامر . عصرًا، من یوم السبت حتى یوم األربعاء ویتم من خاللھا تنفیذ األوامر ٣:٣٠صباحًا وحتى الساعة 
صباحًا قبل جلسة  ١٠ویمكن إدخال القیود واالستفسارات الجدیدة ابتداًء من الساعة . صباحًا ١١صباحًا وحتى الساعة  ١٠من الساعة وتعدیلھا وإلغائھا 

مر، وتنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلیة لألوا. وتتغیر ھذه األوقات في شھر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول). صباحًا ١١التي تبدأ الساعة (االفتتاح 
، )األوامر بسعر محدد(أوًال، یلیھا األوامر محددة السعر ) أفضل سعر(وبشكل عام، ُتنفذ أوامر السوق . ویتم استقبال وتنفیذ األوامر الصحیحة وفقًا للسعر

ات من خالل قنوات مختلفة منھا ویقوم تداول بتوزیع نطاق شامل من المعلوم. وفي حالة إدخال عدة أوامر بالسعر نفسھ، فیتم تنفیذھا حسب توقیت اإلدخال
ویتم تسویة . موقع تداول على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لتداول الذي یوفر بیانات التداول بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفین مثل رویترز

  .الصفقات باآلنیة، أي نقل ملكیة األسھم مباشرة بعد تنفیذ الصفقة
  

لیة مراقبة السوق ووتقع على عاتق تداول مسؤ. یع القرارات والمعلومات ذات األھمیة للمستثمرین عبر نظام تداولویجب على الشركة اإلفصاح عن جم
 .بھدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عملیات السوق

  

  إدخال األوامر ٧-١٥
 عمل یوم كل التداول ویتم .وانتھاًء بتسویتھا الصفقة تنفیذ من بدًءا كامًلة التداول عملیة تغطي متكاملة آلیة خالل من "تداول"نظام  عبر باألسھم التعامل یتم
 تنفیذ خاللھا ویتم أسبوع كل من األربعاء یوم حتى السبت یوم عصًرا، من ٣:٣٠الساعة وحتى صباًحا ١١ الساعة من واحدة فترة على األسبوع أیام من

 ٤:٤٠إلى  ٣:٣٠إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة  صباًحا ١٠ الساعة من وإلغائھا األوامر وتعدیلھا بإدخال فیسمح األوقات ھذه خارج األوامر، أما
 .تداول إدارة قبل من وتعلن رمضان شھر خالل األوقات ھذه وتتغیر

  
  

 حال وفي السعر، المحددة ثم األوامر أوًال ومن السوق أوامر تنفذ عام وبشكل. اإلدخال وقت ثم ومن السعر، حسب األوامر مطابقة على تداول نظام یعمل
 أبرزھا مختلفة قنوات عبر معلومات من شامل نطاق بتوزیع نظام تداول ویقوم. اإلدخال توقیت حسب أوًال بأول تنفیذھا یتم السعر، بنفس أوامر عدة إدخال
 تسویة تتم. رویتر مثل المعلومات تزوید لوكاالت فوري بشكل السوق بیانات یوفر الذي لمعلومات تداول اإللكتروني والرابط االنترنت على تداول موقع

 .الصفقة تنفیذ بعد مباشرة تتم األسھم ملكیة نقل أن الیوم، أي خالل آنًیا الصفقات
  

 السوق، مراقبة تداول مسؤولیة نظام ویتولى ".تداول"نظام  عبر للمستثمرین بالنسبة المھمة والمعلومات القرارات جمیع عن اإلفصاح الشركة على یجب
 .في األسھم التداول عملیات وانسیاب التداول عدالة ضمان السوق بھدف خاللھا من یعمل التي اآللیة بصفتھ

  

  تداول أسھم الشركة ٨-١٥
 واألوقات وتعتبر التواریخ .حینھ في األسھم تداول تاریخ المالیة السوق ھیئة وستؤكد لألسھم، النھائي التخصیص بعد الشركة أسھم بتداول البدء یتوقع

 بعد إال إلكتتابا أسھم تداول یمكن المالیة وال ھیئة السوق بموافقة تعدیلھا أو تغییرھا ویمكن فقط لالستدالل ذكرت مبدئیة تواریخ النشرة ھذه في المذكورة
 ویحظر ".تداول"المالیة  السوق في أسھمھا وإدراج الرسمیة في القائمة الشركة وتسجیل ،"تداول"في  المكتتبین حسابات في األسھم تخصیص اعتماد
 یتحملون حیث المحظورة األنشطة في یتعاملون الذین المكتتبین من ذلك مخالفة في حال أیة مسؤولیة قانونیة الشركة تتحمل ولن ،ًاتام ًاحظر المسبق التداول

 .عنھا الكاملة المسؤولیة ھم
 
 أي یكون ولن ،"تداول"في  سجل األسھم في اإللكتروني الدفتري القید طریق عن فقط نافًذا " تداول " السعودیة المالیة السوق في األسھم في التداول یكون و

 یمكن ال الشھادات ھذه مثل أن إال فقط، الملكیة على كدلیل لألسھم طلب شھادات ذلك مع للمساھمین ویحق األسھم، شھادات طریق عن نافًذا لألسھم تداول
 .التداول ألغراض استخدامھا
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 المستندات المتاحة للمعاینة ١٦
  
  

  المستندات المتاحة للمعاینة ١-١٦
  

صباحًا حتى الساعة  ١٠:٣٠ من الساعةمن ھذه النشرة ) ج(المذكور عنوانھ في صفحة  في المركز الرئیسي للشركةللفحص ستتوفر المستندات التالیة 
  .إلكتتابوخالل فترة ا إلكتتابمساًء قبل أسبوعین من فترة ا ٤:٣٠

  
 .النظام األساسي للشركة 

 .من وزارة التجارة والصناعة السجل التجاري 

 .موافقة ھیئة السوق المالیة على االكتتاب العام 

 .م٢٠١٠دیسمبر  ٣١م والمنتھیة في ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠من  للفترةالقوائم المالیة المراجعة  

 .مركز عالم اإلستشاراتالدراسة السوقیة المعدة من قبل  

 .ضمن نشرة اإلصدار دراستھمعلى نشر  مركز عالم اإلستشاراتن مكتب موافقة خطیة م 

 .على اإلشارة إلیھم ضمن نشرة اإلصدار إرنست أند یونغموافقة خطیة من مكتب  

موافقة خطیة من مكتب مشعل العقیل للمحاماة واالستشارات القانونیة بالتعاون مع حوراني ومشاركوه، على ذكر اسمھم في النشرة بوصفھم  

 .المستشار القانوني لطرح األسھم لإلكتتاب

 .على اإلشارة إلیھم ضمن نشرة اإلصدار في بي دي أو انتیرناشونال لیمیتد عضو وشركاه العمري محمد الدكتور شركةموافقة خطیة من  

  .على اإلشارة إلیھم ضمن نشرة اإلصدارھولتك كونسالتنت برایفت لمیتد موافقة خطیة من  

 .على اإلشارة إلیھم ضمن نشرة اإلصدار والتعدین للجولوجیا أسكومشركة موافقة خطیة من  

 .اتفاقیة التعھد بتغطیة اإلكتتاب 

 .اتفاقیة فتح حساب اإلكتتاب العام 

 .اتفاقیة الجھات المستلمة 

  ".العقود الرئیسیة" ١١جمیع الالتفاقیات المذكورة تحت القسم  
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 تقریر مراجعي الحسابات ١٧
  

م وجمیع اإلیضاحات ٢٠١٠دیسمبر  ٣١إلى ) تاریخ السجل التجاري(م ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من تتضمن ھذه النشرة بیانات الشركة المالیة المراجعة 
یة في المملكة العربیة وتنشر الشركة بیاناتھا المال. المرفقة بھا، والتي أعدت وفقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 .السعودیة بالریال السعودي
  

  إعالن مجلس اإلدارة عن المعلومات المالیة ١-١٧
  

 :یؤكد مجلس اإلدارة ما ھو آتي
  

 .تم استخالص البیانات والمعلومات المالیة الواردة في ھذه النشرة دون أي تغییر جوھري من القوائم المالیة المراجعة  ) أ
  
 . تم إعداد القوائم المالیة المراجعة وفقًا للمعاییر واألسس المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ) ب

  
 .لیس ھناك أي تغییر جوھري في الوضع المالي للشركة منذ صدور آخر قوائم مالیة مراجعة  ) ت
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  أسمنت حائلشركة  

  ) شركة مساھمة سعودیة(
  القوائم المالیة 

  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١
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     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  قائمة المركز المالي 
  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 

                 
          
             ریال سعودي  إیضاح 

      الموجودات 
      

      الموجودات المتداولة
   ٣٨٤.٨٥١.٣٤٧  ٤ نقدیة وشبھ نقدیة 

   ٨٥١.٤٠٣  ٥ ومدینون آخرون مصاریف مدفوعة مقدمًا
       

   ٣٨٥.٧٠٢.٧٥٠   إجمالي الموجودات المتداولة
       

      الموجودات غیر المتداولة 
   ١١١.٣٤٧.٩٠٧  ٦ مشاریع تحت التنفیذ

   ٤.٧٢٩  ٧ أجھزة كمبیوتر ومعدات مكتبیة 
       

   ١١١.٣٥٢.٦٣٦   إجمالي الموجودات غیر المتداولة 
       

   ٤٩٧.٠٥٥.٣٨٦   إجمالي الموجودات 
       

     المساھمین المطلوبات وحقوق 

    المطلوبات 

    المتداولةالمطلوبات 
   ٩.٠٠٠.٠٠٠ ٨ قرض من المساھمین  

   ٨.٨٦٤.٦٨٢ ١٠ زكاة مستحقة
مستحقة الدفع مصاریف   ٢٤٠.٤٨٥   

       
   ١٨.١٠٥.١٦٧  إجمالي المطلوبات المتداولة 

     
     المطلوبات غیر المتداولة 

   ٥٠.٢٩٢  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
       

   ١٨.١٥٥.٤٥٩  إجمالي المطلوبات 
       
     

      المساھمینحقوق 
   ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ ٩ رأس المال

   )١٠.٦٠٠.٠٧٣(   خسائر متراكمة 
       

   ٤٧٨.٨٩٩.٩٢٧  المساھمین إجمالي حقوق 
       

   ٤٩٧.٠٥٥.٣٨٦  المساھمین إجمالي المطلوبات وحقوق 
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     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  قائمة الدخل 
   ٢٠١٠دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من 

             
          
   ریال سعودي  إیضاح 
          
     

     دخل ما قبل التشغیل 
   ٢٦٣.٧٢٦  إیرادات ودائع مرابحات إسالمیة

       
  ٢٦٣.٧٢٦   
       
      

   )٩٤٤.٩٧٤( ١٣ مصاریف ما قبل التشغیل
   )٤٣٩(   مالیةأعباء 

       
  )٩٤٥.٤١٣(   
       

   )٦٨١.٦٨٧(  مصاریف متكبدة خالل فترة ما قبل التشغیل
   )١.٠٥٣.٧٠٤( ١٢ مصاریف ما قبل التأسیس، صافي 

       
   )١.٧٣٥.٣٩١(  الخسارة قبل الزكاة 

   )٨.٨٦٤.٦٨٢( ١٠ الزكاة
       

   )١٠.٦٠٠.٠٧٣(    الفترة  خسارةصافي 
       
     

   )٠.٢٢( ١٤  خسارة السھم
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     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  قائمة التدفقات النقدیة   
   ٢٠١٠دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من 

  
  
          
   سعوديریال   إیضاح 
          

       نشاطات ما قبل التشغیل
   )١.٧٣٥.٣٩١ (  الخسارة قبل الزكاة

      
      :التعدیالت لــ 

   ٢.٢١٧   إستھالك   
   ٥٠.٢٩٢   مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص   

        
  ) ١.٦٨٢.٨٨٢(   

        :موجودات ومطلوبات ما قبل التشغیل التغیرات في   
   )٨٥١.٤٠٣ (  مصاریف مدفوعة مقدمًا ومدینون آخرون   
   ٢٤٠.٤٨٥   مصاریف مستحقة الدفع   

        
   )٢.٢٩٣.٨٠٠ (  صافي النقدیة المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغیل 

      
       النشاطات اإلستثماریة

   )١١١.٣٤٧.٩٠٧ (  استثمار في مشاریع تحت التنفیذ
   )٦.٩٤٦ (  أجھزة كمبیوتر ومعدات مكتبیةشراء 

        
   )١١١.٣٥٤.٨٥٣ (  النشاطات اإلستثماریة صافي النقدیة المستخدمة في

        
      

       النشاطات التمویلیة
   ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠   إصدار رأس المال

   ٩.٠٠٠.٠٠٠   مساھمین القروض من 
        

   ٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠   التمویلیةصافي النقدیة من النشاطات 
        

   ٣٨٤.٨٥١.٣٤٧  ٤ الفترةفي نھایة  النقدیة وشبھ النقدیة
        
      

    
  
  



     

٥ 

     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
   ٢٠١٠دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠للفترة من 

  
  
  
  الخسائر  
 اإلجمالي المتراكمة رأس المال 
           ریال سعودي ریال سعودي ریال سعودي 

 ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ -    ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ إصدار رأس المال 
 )١٠.٦٠٠.٠٧٣( )١٠.٦٠٠.٠٧٣( -     الفترة  خسارةصافي 

          
           ٤٧٨.٨٩٩.٩٢٧ )١٠.٦٠٠.٠٧٣( ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١الرصید في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٠ 

     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  إیضاحات حول القوائم المالیة    
  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١
    

   النشاطات  -  ١
حصلت الشركة . شركة مساھمة سعودیة، مسجلة في حائل بالمملكة العربیة السعودیة ،)الشركة( أسمنت حائلشركة 

رمضان  ١٦بتاریخ ) ١٤١٩٣١٠٩٨٧١٧(االستثمار الصناعي الصادر عن الھیئة العامة لالستثمار رقم على ترخیص 
ذي الحجة  ٢٤بتاریخ  ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩الشركة مسجلة بالسجل التجاري رقم ). ٢٠١٠أغسطس  ٢٦الموافق (ھـ ١٤٣١
ذي الحجة  ٢٤ق بتاریخ /٣٨٤كما حصلت الشركة على القرار الوزاري رقم ). ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠الموافق (ھـ ١٤٣١
إن غرض الشركة إنتاج وتوزیع األسمنت بجمیع أنواعھ ومشتقاتھ مواد البناء ). ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠الموافق (ھـ ١٤٣١

  .وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا

ارًا من تاریخ مصادقة وزارة التجارة وطبقًا للنظام األساسي للشركة، یجب أن تبدأ السنة المالیة األولى للشركة إعتب
وقد صادقت وزارة التجارة والصناعة على . دیسمبر من العام التالي ٣١ الصناعة على نظامھا األساسي، وتنتھي فيو

علیھ یجب أن تغطي الفترة ). ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠الموافق (ھـ ١٤٣١ذي الحجة  ٢٤النظام األساسي للشركة بتاریخ 
إال أن الشركة قامت بإعداد ھذه القوائم . ٢٠١١دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠ة الفترة من المالیة األولى للشرك

إن الشركة بصدد زیادة رأسمالھا إلى . ألغراض اإلدارة ٢٠١٠دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠نوفمبر  ٣٠المالیة للفترة من 
  . ریال سعودي عن طریق اإلكتتاب العام ٩٧٩.٠٠٠.٠٠٠

  
  أسس العرض  -  ٢

تكبدت الشركة مصاریف ما قبل التأسیس وحققت إیرادات عن ودائعھا البنكیة، وتم إثباتھا كإیرادات  تأسیس،بعد ال
تم قید المصاریف . لم تبدأ الشركة عملیاتھا خالل الفترة. ومصاریف ما قبل التأسیس، وتم إدراجھا في قائمة الدخل
  . ما قبل التشغیلالمتكبدة واإلیرادات المتحققة خالل الفترة كدخل ومصاریف 

  
   السیاسات المحاسبیة الھامة  -  ٣

أعدت القوائم المالیة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة ، ونورد فیما یلي بیانًا بأھم 
  : السیاسات المحاسبیة المتبعة

    
   العرف المحاسبي  
  .التاریخیةتعد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة   

  
   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة المستحقة للموظفین عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاریخ قائمة المركز المالي وفقًا   
  .لنظام العمل والعمال السعودي 

  
  المبالغ المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون  
لغ الواجب دفعھا مستقبًال عن البضاعة والخدمات المستلمة، سواءًا قدمت أم لم تقدم بھا یتم إثبات اإللتزامات لقاء المبا  

  .فواتیر من قبل الموردین
  

  أجھزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة
تستھلك التكلفة . بالتكلفة ناقصًا اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القیمةمكتبیة المعدات الو أجھزة الكمبیوترتظھر   

بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  ألجھزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیةناقصًا القیمة التقدیریة المتبقیة 
  .المتوقعة للموجودات



 

١ 

للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر  ات المكتبیةألجھزة الكمبیوتر والمعدیتم مراجعة القیمة الدفتریة   
وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة . األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة إسترداد القیمة الدفتریة

ترداد لھا والتي تمثل القیمة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لإلس
  .األعلى للقیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع والقیمة الحالیة

  
   النقدیة وشبھ النقدیة

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع 
  . المرابحة

    



 

٢ 

     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  تتمة  -إیضاحات حول القوائم المالیة 
    ٢٠١٠دیسمبر  ٣١

  
   تتمة -السیاسات المحاسبیة الھامة   -  ٣

     
  مصاریف ما قبل التشغیل

تظھر المصاریف التي تكبدتھا الشركة خالل مرحلة التأسیس وحتى تاریخ بدء اإلنتاج التجاري كمصاریف ما قبل 
 .تكبدھافي قائمة الدخل عند  ویتم إثباتھا التشغیل

  
  اإلیرادات األخرى

  .یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا
  

  إستخدام التقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة، طبقًا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا، إستخدام التقدیرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على   

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة ومبالغ أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة 
وبالرغم من إعداد ھذه التقدیرات . اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا خالل الفترة التي أعدت القوائم المالیة بشأنھا

  .ة قد تختلف عن ھذه التقدیراتواألحكام وفقًا لمعرفة اإلدارة لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلی
  

  اإلیجارات التشغیلیة
یتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى فترة   

  .اإلیجار
  

  الدخل
  .یتم إثبات إیرادات ودیعة المرابحة اإلسالمیة على أساس العائد الفعلي

  
  ة المعلومات القطاعی

أو یقوم بتقدیم منتجات أو ) قطاع أعمال(یعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات معینة 
لم . ، وتختلف أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى)قطاع جغرافي(خدمات في بیئة اقتصادیة معینة 

  .  تزال في مرحلة ما قبل التشغیلیتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة ألن الشركة ال
  

  اإلحتیاطي النظامي
) بعد خصم أیة خسائر مدورة(من صافي دخل السنة % ١٠طبقًا لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تحول 

ونظرًا للخسائر المتكبدة من قبل الشركة . إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا اإلحتیاطي نصف رأس المال
  .خالل الفترة، فإنھ لم یتم إجراء مثل ھذا التحویل

  
  الزكاة  

  . یجنب مخصصًا للزكاة وفقًا لألنظمة المالیة السعودیة، ویحمل المخصص، إن وجد، على قائمة الدخل
  

   المخصصات
وأن تكالیف سداد  ،سابقة أحداثعلى الشركة ناتجة عن ) قانونیة أو متوقعة(یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات 

  . االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ



 

٣ 

     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  تتمة  -إیضاحات حول القوائم المالیة 
    ٢٠١٠دیسمبر  ٣١

  
  
  النقدیة  وشبھ النقدیة   -  ٤

       
  ریال سعودي 
  ـــــــــــــــــ 

  ٥٤.٨٥١.٣٤٧  أرصدة لدى البنوك 
  ٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ودیعة مرابحة إسالمیة

  ـــــــــــــــــــ 
 ٣٨٤.٨٥١.٣٤٧  
     

  
إن ودیعة المرابحة اإلسالمیة والمسجلة بالریال السعودي مودعة لشھر واحد ویتحقق عنھا عمولة بمعدل فعلي قدره 

٠.٢٤.%  
  
  
  والمدینون اآلخرون المصاریف المدفوعة مقدمًا  -  ٥

       
  سعوديریال  
  ـــــــــــــــــ 

  ١٢٨.٧٤٩ إیجارات مدفوعة مقدمًا
  ١٧٧.٢٣٧ أثاث وتركیبات مكتبیة مدفوعة مقدمًا 

  ٥٤٥.٤١٧ إیرادات مرابحة مستحقة 
  ـــــــــــــــــــ 
 ٨٥١.٤٠٣       

  

  المشروعات تحت التنفیذ   -  ٦
یمثل ھذا البند التكالیف المتكبدة بشأن إنشاء مصنع أسمنت في حائل، ویتوقع إتمام عملیة إنشاء المصنع خالل الربع 

 ٣٠إن األرض التي یتم إنشاء المصنع علیھا مستأجرة من وزارة البترول والثروة المعدنیة لمدة . ٢٠١٣األول لعام 
ي إلنتاج وإستغالل معادن محددة في المنطقة المرخص لھا والتي یمنح الترخیص التعدیني المذكور الحق الحصر. سنة

ریال سعودي لكل كیلو متر مربع بالسنة ویستحق السداد  ١٠.٠٠٠یبلغ اإلیجار . كیلومتر مربع ٤٦یبلغ مساحتھا 
  . إعتبارًا من تاریخ األمر الصادر من الوزارة

آند ریسیرتش إنستیوت أف بیلدینغ ماتیریالز آندستري أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شینغدو دایزاین 
كومباني لیمتد للقیام باألعمال الھندسیة والتورید واإلنشاء والبناء وتنفیذ مصنع األسمنت على اساس تسلیم مفتاح 

وقد دفعت الشركة . ریال سعودي ٧٥١.٤٤٠.٠٠٠طن من الكلنكر بالیوم بمبلغ قدره  ٥.٠٠٠وبطاقة إعتیادیة قدرھا 
من إجمالي قیمة العقد، ویمثل الرصید المتبقي وقدره % ١٥ریال سعودي ویمثل  ١١١.٣٤٧.٩٠٧بلغًا تحت الحساب م

  .٢٠١٠دیسمبر  ٣١ریال سعودي التزامات رأسمالیة كما في  ٦٤٠.٠٩٢.٠٩٣
  

   



 

٤ 

     أسمنت حائل ةشرك
    )شركة مساھمة سعودیة(

  تتمة  -إیضاحات حول القوائم المالیة 
    ٢٠١٠دیسمبر  ٣١

  
  أجھزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة  -  ٧

   - :إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستھالك ھي كما یلي   

   سنة     ٢  أجھزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة 
  .  

أجھزة الكومبیوتر  
 ومعدات مكتبیة

 

  ریال سعودي 
  ـــــــــــــــــ 

   :التكلفة
  ٦.٩٤٦ إضافات خالل الفترة 

  ـــــــــــــــــ 
   : االستھالك

  ٢.٢١٧ المحمل للفترة 
  ـــــــــــــــــ 

   :صافي القیمة الدفتریة
  ٤.٧٢٩ في نھایة الفترة 

     
  

     :اإلستھالك
  ٢٢٣  ما یتعلق بنشاطات ما قبل التشغیل 

  ١.٩٩٤  )١٢إیضاح (ما یتعلق بما قبل التأسیس 
    

  القرض من المساھمین   -  ٨
تعتزم الشركة . إن ھذه القروض بدون عمولة وال یوجد تاریخ محدد لسدادھا. قدم بعض المساھمین قروض للشركة  

  .٢٠١١سداد ھذه القروض في أوائل عام 
  
    رأس المال  -  ٩

  .ریال سعودي ١٠قیمة كل سھم سھم،   ٤٨.٩٥٠.٠٠٠یتكون رأس المال المصرح بھ، والمصدر، والمدفوع من   
  

   الزكاة   -١٠
  - :وفقًا لألساس التاليللفترة الحالیة تم حساب الزكاة   

    ٢٠١٠  
       ریال سعودي 

  ٤٦٧.٦٢٥.٠٠٠ حقوق المساھمین وتسویات أخرى 
       )١١١.٣٥٢.٦٣٦( القیمة الدفتریة للقروض ألجل 

 ٣٥٦.٢٧٢.٣٦٤  
       )١.٦٨٥.٠٩٩( الخسارة المعدلة للفترة  

       ٣٥٤.٥٨٧.٢٦٥ وعاء الزكاة  

  



 

٥ 

     أسمنت حائلشركة 
    )شركة مساھمة سعودیة(

  تتمة  -إیضاحات حول القوائم المالیة 
    ٢٠١٠دیسمبر  ٣١
   اإلیجارات ما قبل التشغیل   -١١

الدخل بشأن إیجارات ما قبل ریال سعودي كمصاریف في قائمة  ١٣.٩٨٧خالل الفترة الحالیة، تم إثبات مبلغ قدره   
  .التشغیل

  
   مصاریف ما قبل التأسیس، صافي    -  ١٢

  ریال سعودي 
  ـــــــــــــــــ 

    اإلیرادات
  ـــــــــــــــــ   ٤.٨٢٠.٧٥٠ )٤إیضاح (إیرادات ودیعة مرابحة إسالمیة 

    المصاریف
  ٣.٤٤٧.٩٢٣ أتعاب مھنیة

  ١.٨٩٦.٨٠٧ رواتب موظفین ومزایا أخرى 
  ٢٨١.٣٩٨ مصاریف سفر

  ٢٦.٠٠٠ مصاریف دعایة وإعالن
  ١٢.٢٦٤ مصاریف إیجار

  ١٢.٠٠٠ اشتراكات ورسوم تسجیل وترخیص
  ٢.٣٦٦ مصاریف عالج طبي 

  ١.٩٩٤ )٧إیضاح (استھالك 
  ١.١٥٠ أعباء مالیة 

  ١٩٢.٥٥٢ أخرى   
  ـــــــــــــــــــ 
 )٥.٨٧٤.٤٥٤(  
  ـــــــــــــــــــ 

       )١.٠٥٣.٧٠٤( مصاریف ما قبل التأسیس، صافي

   صافي   مصاریف ما قبل التشغیل  -١٣
  ریال سعودي 
  ـــــــــــــــــ 

  ٤٠٤.٣٤١ أتعاب مھنیة
  ٢٦٠.٥٨٦ رواتب موظفین ومزایا أخرى 

  ١٥٦.٦٥٠ مصاریف دعایة وإعالن
  ٨٧.٥٠٤ مصاریف سفر

  ١٥.٧٥٥ ورسوم تسجیل وترخیصاشتراكات 
  ١٣.٩٨٧ مصاریف إیجار

  ٢.٩٥٩ مصاریف عالج طبي 
  ٢٢٣ )٧إیضاح (استھالك 
  ٢.٩٦٩ أخرى   

  ـــــــــــــــــــ 
 ٩٤٤.٩٧٤       

  



 

٦ 

  
     أسمنت حائلشركة 

    )شركة مساھمة سعودیة(
  تتمة  -إیضاحات حول القوائم المالیة 

    ٢٠١٠دیسمبر  ٣١
  
  

  السھم  خسارة  -١٤

تم إحتساب خسارة السھم وذلك بقسمة صافي خسارة الفترة على عدد األسھم المصدرة في نھایة الفترة والبالغة   
  .سھم ٤٨.٩٥٠.٠٠٠

  
  إدارة المخاطر   -١٥

  مخاطر أسعار العموالت الخاصة     
خاصة بما في ذلك ودائع تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجوداتھا المرتبطة بعمولة   

  .المرابحة اإلسالمیة
    
  مخاطر السیولة   
تودع الودائع في العادة لفترات قصیرة . نظرًا لعدم بدء العملیات التجاریة، فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر سیولة ھامة  

المالي، فیما عدا مكافأة نھایة إلدارة متطلبات السیولة الخاصة بالشركة، إن كافة المطلوبات الظاھرة في قائمة المركز 
  .الخدمة للموظفین، مستحقة السداد تعاقدیًا عند الطلب

  
  مخاطر اإلئتمان 

مخاطر اإلئتمان بوفیما یتعلق . تودع ودائع المرابحة اإلسالمیة لدى طرف واحد. لم تبدأ الشركة عملیاتھا التجاریة بعد  
تنشأ مخاطر . صة بالشركة بما في ذلك النقدیة وشبھ النقدیةاألخرى الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى الخا

  .اإلئتمان التي تتعرض لھا الشركة عن إخفاق الطرف اآلخر وبحد أقصى یعادل القیمة الدفتریة لھذه األدوات
  

  المعلومات القطاعیة     -١٦
  .قطاعات الشركة ، وبالتالي لم یتم عرض٢٠١٠دیسمبر  ٣١لم تبدأ الشركة عملیاتھا التجاریة كما في   

    
  اإللتزامات المحتملة   -١٧

تعتقد الشركة بأنھ من غیر . من المحتمل أن تكون الشركة ملتزمة بإلتزامات محتملة تتعلق بفترة ما قبل التأسیس  
  .المحتمل نشوء مثل ھذه اإللتزامات

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة   -١٨

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك   
تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالشركة من النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف المدفوعة . وبشروط تعامل عادل

  . تحقة الدفعمقدمًا، بینما تتكون المطلوبات المالیة من المصاریف المس

  .إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف كثیرًا عن قیمتھا الدفتریة  
  

   إعتماد القوائم المالیة   -١٩
فبرایر  ١٥ھـ الموافق ١٤٣٢ربیع األول  ١٢إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالیة خالل إجتماعھ الذي عقد بتاریخ   

٢٠١١.  
 


