
  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 
  

  
  

 شركة اإلسمنت العربية 
  ١٩٥٥ يناير ٥هـ الموافق ١٣٧٤ جمادى األولى ١٢ بتاريخ ٧٣١شركة مساهمة سعودية بمدينة جدة بموجب المرسوم الملكي رقم 

  )٤٠٣٠٠٠٠١٤٨(رقم السجل التجاري 
  

 رياالً سعودياً ٤٠  رياالت سعودية كقيمة اسمية و١٠(لسهم  ريال سعودي ل٥٠ سهماً عادياً بسعر إصدار يبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠طرح 
  . وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية) كعالوة إصدار

  
  

  .من رأس المال%  ١٦,٦٧ريال سعودي وتبلغ نسبة الزيادة   مليون٥٠٠وتمثل زيادة في رأس مال الشركة مقدارها 
   م٧/١/٢٠٠٨ الموافق هـ٢٨/١٢/١٤٢٨م إلى  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ الموافق هـ١٩/١٢/١٤٢٨ فترة االكتتاب 

  

 يناير ٥هـ الموافق ١٣٧٤ جمادى األولى ١٢ بتاريخ ٧٣١هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ") الشركة"يشار إليها فيما بعد بـ(شركة اإلسمنت العربية 
 رمضان ١٥م الموافق ٢٠٠٥ أكتوبر ١٨وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في . م١٩٥٧ أبريل ١٣هـ الموافق ١٣٧٦ رمضان ١٤ في مدينة جدة بتاريخ ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨در سجل الشركة التجاري رقم وقد ص. م١٩٥٥
 واالتجارداخل المملكة العربية السعودية وخارجها   اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتهاإن غرض الشركة هو إنتاج ".عربيةشركة اإلسمنت ال"إلى " شركة اإلسمنت العربية المحدودة"هـ على تعديل اسم الشركة من ١٤٢٦

  . ريال سعودي للسهم الواحد١٠ي بقيمة اسمية  مليون ريال سعود٦٠٠ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل . باإلسمنت ومواد البناء ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
  

 ريال سعودي ٤٠ رياالت سعودية وعالوة إصدار قدرها ١٠ بقيمة اسمية قدرها  ريال سعودي و٥٠ بسعر إصدار ")أسهم جديدة"أو " أسهم حقوق األولوية(" مليون سهماً جديداً ١٠ أسهم حقوق األولوية هذا في طرح اكتتابيتمثل 
أسهم مملوكة للمساهمين المستحقين ) ٦ (ستةجديد لكل ) ١(وسيتم إصدار أسهم حقوق األولوية بنسبة سهم واحد "). األسهم(" مليون سهم ٧٠ مليون سهم إلى ٦٠وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة من ") سعر اإلصدار"(للسهم الواحد 

ويشار إليهم مجتمعين ( الجمعية العامة الغير العادية انعقادسهم حقوق األولوية المطروحة لحملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم وسيكون االكتتاب في أ"). االكتتاب"أو " االكتتاب في حقوق األولوية("
  "). تاريخ األحقية("م ٤/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٨ بتاريخ") المستحقبالمساهم "ومنفردين بـ" المساهمين المستحقين"بـ
  

ويوزع الباقي من أسهم حقوق األولوية التي لم يتم االكتتاب بها من قبل مستحقيها على المساهمين . سيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية للمساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ األحقية
 األسهم ويتم بيعها بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على ةوبالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة لجميع حمل. النسبة والتناسبالمستحقين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم وفق مبدأ 

وسيتم استخدام صافي .  سهم مليون٧٠ ريال سعودي، وسيبلغ عدد أسهم الشركة مليون٧٠٠ أس مال الشركة عملية االكتتاب سوف يصبح راكتمال وبعد .حملة األسهم في تاريخ األحقية، كل حسب عدد الكسور التي يستحقها
  .")استخدام متحصالت االكتتاب"يرجى مراجعة  (.المتحصالت االكتتاب لتمويل جزء من خطة الشركة التوسعية

  
، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، وسوف تنحصر زيادة رأس المال خطتها التوسعيةم زيادة رأسمال الشركة لتمويل ٢٠٠٧ يناير ٢١فق هـ الموا١٤٢٨ محرم ١ المنعقد بتاريخ اجتماعهأوصى مجلس إدارة الشركة في 

  .على مساهمي الشركة بعد إقرار ذلك من الجمعية العامة  غير العادية للمساهمين
  

حيث يمكن للمساهمين المستحقين "). فترة االكتتاب (" م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٨ يوم االثنين  و يستمر لفترة حتى نهاية عمل م٢٩/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ١٩/١٢/١٤٢٨ السبت يبدأ االكتتاب في األسهم الجديدة في يوم
، )كما هو معرف في قسم إشعار هام(مدير االكتتاب، أو أي من فروع البنوك المستلمة  خالل فترة االكتتاب في أي من فروع " المكتتب"ومنفردين بـ " المكتتبين"يشار إليهم مجتمعين بـ("تقديم طلبات االكتتاب في األسهم الجديدة 

    .")شروط وتعليمات االكتتاب"يرجى مراجعة (
  

 يوم في موعد أقصاه) إن وجد( يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية ورد الفائض االكتتاب إلى المكتتبين دون عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة، وسوف) إن وجد(سوف يتم إعادة فائض االكتتاب 
 لحاملها سهمأ ١٠ كل يويعط. يعطي أي سهم لصاحبه حقوق تفضيلية والإن أسهم الشركة من فئة واحدة، ").  التخصيص واالسترداد–شروط وتعليمات االكتتاب "م، يرجى مراجعة ١٤/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٥/١/١٤٢٩ االثنين 

وستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة . والتصويت فيها") الجمعية العامة("حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ") المساهم("سهم ) ٢٠(ويحق لكل مساهم يمتلك ما ال يقل عن . الحق في صوت واحد
وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة "). السوق"أو " تداول("يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية "). سياسة توزيع األرباح"يرجى مراجعة  (ةالالحقم وفي السنوات المالية ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 

وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة والخليجيين "). تواريخ هامة للمكتتبين"يرجى مراجعة (األسهم الجديدة ورد الفائض، لتسجيل ") الهيئة"والمشار إليها بـ (سوق المالية بالمملكة العربية السعودية 
  . في السوقوالشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات الخليجية بالتداول في األسهم الجديدة بعد تداول األسهم

  
  .  بموجب هذه النشرةب في أسهم االكتتار قبل اتخاذ القرار باالستثمارالواردين في نشرة اإلصدا" عوامل المخاطرة"و" إشعار هام "ييجب دراسة قسم

  
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم "). الهيئة"والمشار إليها بـ(مات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلو"

ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي . نشرة الهمجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذ) ج(في الصفحة 
ة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذه النشر. عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة

  ". مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها
  

 
   ومتعهد التغطيةمدير االكتتاب

  
  المستشار المالي

    
  البنوك المستلمة

   



أ  

  إشعــار هــام
  

يشار إليهـا فيمـا بعـد        ( العربية تقدم هذه النشرة تفاصيالً كاملة عن المعلومات المتعلقة بشركة اإلسمنت           
وعند تقديم طلب االكتتـاب فـي هـذه األسـهم           .  أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب     ")الشركة"بـ

المعروضة لالكتتاب، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويهـا               
الرئيسي للشركة أو من المستشار المالي أو من        هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من المقر           

أو موقع هيئة الـسوق     ) com.arabiacement.www(البنوك المستلمة أو عن طريق زيارة موقع الشركة         
خـدمات  لشركة سويكورب ل  سمنت العربية بالتعاقد مع     لقد قامت شركة اإل   ). sa.org.cma.www(المالية  

ـ    يشار(ات المالية   شارستاالو يشار إليـه    (وبنك الرياض ") يالمستشار المال "أو  " سويكورب" إليها فيما بعد ب
ـ   فيما يتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية      ) د،هـ(ومتعهد التغطية في الصفحة     ") مدير االكتتاب "فيما بعد ب

  .، والمشار إليها في هذه النشرةالخاصة بالشركة
  

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئـة                
مجتمعين ومنفردين  ) ج(ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة         . السوق المالية بالمملكة  

 في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعـد  كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة  
توجد أي وقائع أخرى يمكـن أن يـؤدي عـدم            إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال        
إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد مـن        . تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة         

لتي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، وإن جزءا كبيراً من المعلومـات الـواردة   صحة المعلومات ا 
يوجد لدى أي مـن المستـشار المـالي أو           عن السوق والقطاعات مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال         

 سبب لالعتقاد بأن المعلومات الـواردة عـن         أي) ج( في الصفحة    أسماؤهممستشاري الشركة الذين تظهر     
سوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مـستقلة مـن المعلومـات                   ال

وعليه، فأنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال           . المدرجة في هذه النشرة بشأن السوق والقطاعات      
  .  هذه المعلومات

      
 عرضة للتغير، وعلى وجه الخـصوص فيمـا         ارهإن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدا        

يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة األسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقـة                
بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية خارجة عن نطاق سـيطرة                

م نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي أو خطـي متعلـق باألسـهم الجديـدة                الشركة، وال ينبغي اعتبار تقدي    
  .لالكتتاب بأي شكل من األشكال كوعد أو تعهد فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية

  
ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب المستشار المالي أو مدير االكتتـاب أو الـشركة أو أي مـن                     

ويتعين على كل من يـستلم هـذه النـشرة          . ارين، بالمشاركة في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية       المستش
الحصول على ما يحتاج إليه من مشورة مهنية مستقلة، وإجراء تقييمه المستقل لألسهم المطروحة لالكتتاب،               

  .وتقييم المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة
  

كما . األولوية على المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ األحقية        يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق      
وتطلب الشركة ومدير االكتتـاب     . يمنع صراحة استخدام هذه النشرة أو بيع هذه األسهم في أية دولة أخرى            

  .والمستشار المالي من كل من يتلقى هذه النشرة أن يتعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها
  

  :المعلومات المالية
  

م، ٢٠٠٥م، و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 
 المرفقة ت، واإليضاحام٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ والمفحوصة للستة شهور األولى المنتهية في م٢٠٠٦و

وقد . درة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيينوالتي تم إدراجها في النشرة وفقاً لمعايير المحاسبة الصا
. محمد العمري وشركاه. دوالسدحان بالتعاون مع مكتب الفوزان من قبل مكتب تمت مراجعتها 

 .وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي



ب  

  التوقعات والمعلومات المستقبلية
  

وقد تختلف ظروف   .  محددة ومعلنة  افتراضات النشرة على أساس     لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه      
 المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقـة أو              االفتراضاتالتشغيل المستقبلية عن    

  .اكتمال أي من هذه التوقعات
  

لمات تسبقها أو تليها أو     يمكن عموماً تحديد بعض اإلفادات الواردة في هذه النشرة من خالل احتوائها على ك             
، "يتعـين "،  "ينبغـي "،  "سوف"،  "تعتزم"،  "تهدف"،  "قد"،  "تتوقع"،  "تعتقد"،  "تقرر"،  "تخطط"متضمنة فيها مثل    

 حاالت نفي هذه الكلمات المشابهة لها التـي تـدل           أو،  "يتوقع"،  "من شأنه "،  "من شأنها "،  "تسعى"،  "يمكن أن "
 التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الـشركة حاليـاً بـشأن            وتعكس إفادات . على الحديث عن المستقبل   

 اخـتالف ويمكن للكثير من العوامل أن تتـسبب فـي   . األحداث المستقبلية، وليست ضماناً لألداء المستقبلي    
النتائج الفعلية للشركة وأدائها وإنجازاتها بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية التي               

فضالً عن أن بعض المخاطر والعوامل التـي        . تعبر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات المستقبلية هذه        قد  
عوامل "يرجى مراجعة   (يمكن أن يكون لها هذا األثر مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة                

ين أن أياً من االفتراضات غير      وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو حاالت عدم اليقين، أو إذا تب            "). المخاطرة
  .دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة

  
 تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميليـة لهيئـة         ن الشركة إو مع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم ف        

ت بعد صدور موافقة الهيئة على نشرة اإلصـدار وقبـل تـسجيل    السوق المالية إذا تبين للشركة في أي وق    
حدوث أي تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة فـي نـشرة            ) ١: (أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عند     

ظهور أي مسائل إضافية مهمة كـان       ) ٢(اإلصدار أو مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج أو          
وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل           . داريتوجب تضمينها في نشرة اإلص    

 النشرة، سـواء نتيجـة      هذهأية معلومات عن الصناعة أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في             
ـ         . لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك        ين ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحـاالت عـدم اليق

، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قـد ال تحـدث    واالفتراضات
وعليه، يجب على المساهمين المستحقين أن يدرسـوا        . بالشكل الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال تحدث أطالقاً        

مدوا على هـذه اإلفـادات بـشكل        جميع إفادات التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات، وأن ال يعت          
 .أساسي



ج  

  دليل الشركة
  

  أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  غير مستقل/مستقل المنصب الجنسية االسم
  مستقل رئيس المجلس  سعودي عبداهللا بن محمد إبراهيم العيسى/ المهندس
  مستقل عضواً سعودي  إبراهيم عبداهللا إبراهيم السبيعي/ األستاذ
  مستقل  عضواً  سعودي  عيد شمس إبراهيم محمد س/ األستاذ
  غير مستقل عضواً سعودي غسان أحمد عبداهللا السليمان/ دكتور
  مستقل عضواً سعودي  محمد عبدالقادر محمد الفضل/ األستاذ
  مستقل عضواً سعودي  إبراهيم سليمان عبدالعزيز الراجحي/ المهندس
  مستقل عضواً سعودي    العمران محمدموسى عمران/ المهندس

  مستقل عضواً  سعودي  سعود عبدالعزيز عبداهللا السليمان/ ستاذاأل
  مستقل  عضواً  سعودي  عبدالهادي علي سيف شايف / األستاذ

  
  عنوان الشركة 

  شركة اإلسمنت العربية 
  :العنوان المدون بالسجل التجاري

  ١٤جدة طريق المدينة كيلو 
  ٢١٤١١ جدة ٢٧٥ص ب 

  المملكة العربية السعودية

  :يسالمركز الرئ
 مبنى اإلسمنت العربية، طريق الملك عبدالعزيز، 

  شمال شارع حراء، جدة
  ٢١٤١١ جدة ٢٧٥ص ب 

   المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٠٢-٦٩٤ ٩٧ ٠٠: تليفون
  +٩٦٦-٠٢-٤٢٣ ٢٠ ٣٣: فاآس

www.arabiacement.com: الموقع اإللكتروني
  

  ممثل الشركة المعتمد
  ينبيه فخري زارع الجهن/ األستاذ

    شركة أسمنت العربية
  طريق الملك عبدالعزيز، جدة

  ٢١٤١١ جدة ٢٧٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  أمين سر مجلس اإلدارة

  خوجة عبدالعظيم عبداهللا/ المهندس
    شركة أسمنت العربية

  طريق الملك عبدالعزيز، جدة
  ٢١٤١١ جدة ٢٧٥ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  



د  

  مسجل األسهم
  
  
  
  

  ولتدا
   طريق الملك فهد٧٠٠

  ٦٠٦١٢ص ب 
   ١١٥٥٥  الرياض

  المملكة العربية السعودية
  

  المصارف الرئيسية للشركة

 

  البنك األهلي التجاري
  المركز الرئيس

   ٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

 

  مصرف الراجحي
  المركز الرئيس

   ٢١٤٤٢ جدة ٧٢٧٧ ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  نواالستشاري

  

 

  يالمستشار المال
  ستشارات والخدمات الماليةالسويكورب ل

   طريق المدينة –١٠المركز السعودي لرجال األعمال الدور 
  ٢١٤٥٦ جدة ٢٤٥٠٧ ص ب

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٠٢-٦٥٧ ٤١ ٦٠: تليفون
  +٩٦٦-٠٢-٦٥٧ ٦٥ ٤١: فاكس

  com.swicorp.www: الموقع اإللكتروني

 

  حساباتالمراجعو 
  الفوزان والسدحان

   طريق الملك عبداهللا–المركز الدولي لألعمال الدور الثاني
   ٢١٤٥٢جدة  ٦٦٥٩ ص ب

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٢-٦٥٣ ٤٠٢١: تليفون
  +٩٦٦-٢-٦٥١ ٩٢٤٢: فاكس

 
 
 

 
 

  
  محمد العمري وشركاه. د

  حي الفيصلية
  ١٢، شارع الهدا، فيال رقم ١٠ كيلوطريق المدينة 

  ٢١٤٢١ جدة ٧٨٤ب ص 
  المملكة العربية السعودية

                                         ٦٣٩٤٤٧٧ : تليفون
      ٦٣٩٤٠٥٨: فاكس 

 
 



ه  

 

 
 
 

  يالمستشار القانون
  حسين شكري لالستشارات القانونية
   طريق المدينة – مركز أدهم التجاري الدور التاسع

  ٢١٤٢١ جدة ٦٦٧ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥١ ١٣٥٠: فونتلي
  +٩٦٦-٢-٦٥١ ٥١٨٦:  فاكس

 
 

 
 

   التسويقيةثمستشار األبحا
  هولتك كونسالتنج

  أبلوك، سوشانت لوك
  ١٢٢٠٠١ -جورجاون 

  هورايان، الهند
   ٢٣٨٥٠٩٥-٠١٢٤ ٩١+ : تليفون
  ٢٣٨٥١١٤ ٠١٢٤ ٩١+: فاكس

  com.holtecnet.www : الموقع اإللكتروني

  
اإلشارة باسمها الجهات المذكورة أعاله قد أعطت الشركة موافقتها الكتابية على نود التنويه إلى أن كل من 

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع . وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب تلك الموافقة
ا كان نوعها في هذه الجهات االستشارية والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال يملكون أسهماً أو مصلحة مهم

  .الشركة أو أي تابع لها
  

  مدير االكتتاب
 

 
 

  بنك الرياض
  المركز الرئيس

  ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢ص ب 
   المملكة العربية السعودية

 
 

 

  متعهد التغطية والبنوك المستلمة
  بنك الرياض 

  المركز الرئيس
   ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢ص ب 

   المملكة العربية السعودية

 

  لي التجاريالبنك األه
  المركز الرئيس

   ٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

 

  جحيامصرف الر
  المركز الرئيس

   ٢١٤٤٢ جدة ٧٢٧٧ ص ب 
  المملكة العربية السعودية

 هـ



و  

  ملخص االكتتاب
  
ـ    (شركة اإلسمنت العربية      :الشركة هي شـركة   ") الشركة"يشار إليها فيما بعد ب

تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة       جدة   في مدينة مساهمة سعودية   
 جمادى  ١٢ بتاريخ   ٧٣١العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم       

وقد صدر سجل الـشركة     . م١٩٥٥ يناير   ٥هـ الموافق   ١٣٧٤األولى  
 رمـضان   ١٤ في مدينة جـدة بتـاريخ        ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨التجاري رقم   

 . م١٩٥٧ أبريل ١٣هـ الموافق ١٣٧٦
  

  ريال سعودي٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  :شركةرأس مال ال
  

  سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل٦٠,٠٠٠,٠٠٠  :عدد األسهم المصدرة
  

 دي، سـعو   ريـال  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لغ بمب ركة رأس مال الش   يادةزيتم  س  :الزيادة في رأس المال
 مدفوع بالكامـل    ال الرأس الم بلغ  سيأسهم حقوق األولوية     ار إصد بعدو

  .دي سعولريا ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  

   سهماً عادياً ١٠,٠٠٠,٠٠٠  :أسهم حقوق أولوية
  

من األسـهم العاديـة     % ١٦,٦٧نسبة   تمثل   عادياً  سهم  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  :لالكتتابإجمالي األسهم المطروحة 
لرأس مال الشركة تطرح للمساهمين المقيدين في السجالت في نهايـة           

 غير العادية الرابعة التي     يوم انعقاد الجمعية العامة    تداول تاريخ األحقية  
  م٤/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٨كانت بتاريخ 

   سهم٧٠,٠٠٠,٠٠٠  إجمالي عدد األسهم بعد االكتتاب

    ريال سعودي٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  إجمالي رأس المال بعد االكتتاب

   ريال سعودي٥٠  :سعر االكتتاب ألسهم حقوق األولوية

   ريال سعودي٤٠  :عالوة اإلصدار
   ريال سعودي١٠  :مة االسمية للسهمالقي

   ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  :إجمالي حصيلة اإلصدار
  سهم واحد  :الحد األدنى لالكتتاب

  ريال سعودي ٥٠  :قيمة الحد األدنى لالكتتاب
  ال يوجد  :الحد األقصى لالكتتاب

  
 زيادة رأس   ركة من االكتتاب في    الش صالت متح إجمالي غيبل  أن قعوتُي  :استخدام المتحصالت

ـ  أنومـن المتوقـع      .دي سـعو  لريا  مليون ٥٠٠المال    صـافي  غيبل
 دي سـعو  ل ريا ون ملي ٤٩٠ غمبلمن هذا االكتتاب     ركة الش صالتمتح
أسـهم   دار بإص رتبطة الم مصروفات وال سهم طرح األ  م رسو خصم دبع

  . مليون ريال سعودي١٠حقوق األولوية والتي تقدر بمبلغ 
  
 دةزيـا   مـن  ها علي صل ستح ي الت صالتتح الم خدام است ركة الش وينوت

 خداماسـت  "ر البيان المتعلـق   انظ. تها التوسعية خطفيذ  تنفي   الرأس الم 
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة     ). ٦٧، صفحة   ١٠القسم رقم    ("تحصالتالم

ويتوقع أن تكـون نـسبة      .  مليون ريال سعودي   ١,٧٥٧هذه التوسعات   
إلجمالية لـشركة   من متطلبات التمويل ا   % ٢٨,٥رأس المال حوالي    

أما بالنسبة المتبقية والتي    . اإلسمنت العربية للسنوات الخمس القادمة    
عـن طريـق     مليون ريال سعودي فسوف يتم تمويلهـا         ١,٢٥٧تبلغ  



ز  

 . التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وعن طريق القروض
 

افـق  هــ المو  ١٩/١٢/١٤٢٨تبدأ فترة االكتتاب مـن يـوم الـسبت            :فترة االكتتاب
ــوم   ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ــل ي ــة عم ــى نهاي ــستمر حت ــاالثم، وي  ينن
         .م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٨

 ١يحق لكل مساهم مستحق االكتتاب في أسهم حقوق األولويـة بنـسبة               :تخصيص أسهم االكتتاب
 يمتلكوهـا فـي   مملوكة للمساهمين المـستحقين    أسهم   ٦سهم جديد لكل    
 أسهم حقـوق األولويـة للمـساهمين        وسيتم تخصيص . تاريخ األحقية 

المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة فـي            
ويوزع الباقي من أسهم حقوق األولوية التـي لـم يـتم            . تاريخ األحقية 

االكتتاب بها من قبل مستحقيها على المساهمين المستحقين الذين طلبـوا           
  .تناسبأكثر من نصيبهم وفق مبدأ النسبة وال

  
وبالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في محفظة          
واحدة لجميع حملة األسهم ويتم بيعها بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن  
سعر الطرح على حملة األسهم في تاريخ األحقية، كـل حـسب عـدد              

  .الكسور التي يستحقها
 

 إلى المكتتبين دون أي عموالت      )إن وجد (سيتم إعادة الفائض االكتتاب       : الفائض
وسوف يتم اإلعالن عـن عمليـة       . أو استقطاعات من البنوك المستلمة    

هــ  ٥/١/١٤٢٩  يوم االثنين  التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه     
 .م١٤/١/٢٠٠٨ الموافق

  
إن أسهم الشركة من فئة واحدة، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية فـي             : حقوق التصويت

 أسهم صاحبها الحق في صوت واحد، ويحق        ١٠كل  وتمنح  . التصويت
سهم حضور اجتماعات الجمعيـة     ) ٢٠(لكل مساهم لديه ما ال يقل عن        

سياسـة توزيـع    "يرجي مراجعـة    (العامة للمساهمين والتصويت فيها     
  ")  األرباح

 
تستحق كل األسهم بما فيها األسهم الجديدة، أية أرباح تعلنها الشركة عن              :توزيع األرباح

م وفي السنوات المالية    ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١سنة المالية المنتهية بتاريخ     ال
 ")سياسة توزيع األرباح"يرجى مراجعة (الالحقة 

 
لالطالع على العوامل المهمة التي يجب مراعتها عند تقييم االسـتثمار             :عوامل المخاطرة

  ")عوامل المخاطرة"يرجى مراجعة (في األسهم المطروحة 
 

  



ح  

  للمكتتبينتواريخ مهمة 
  

   الجدول الزمني التقريبي لعملية االكتتاب
 التاريخ تحديد مواعيد االكتتاب

 فترة االكتتاب
 إلى م٢٩/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق١٩/١٢/١٤٢٨ من تاريخ

 م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق  ٢٨/١٢/١٤٢٨تاريخ 

 م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٨تاريخ  الموعد النهائي لتقديم طلبات االكتتاب والسداد

رد  واإلشعار عن التخصيص النهائي لألسهم
 مبالغ االكتتاب الفائضة

  م١٤/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٥/١/١٤٢٩تاريخ 

  رد مبالغ كسور األسهم
سيتم اإلعالن عن التاريخ في الصحف المحلية وعبر موقع 

ت داول اإللكتروني على اإلنترنت
www.tadawul.com.sa   

 ديدةتاريخ بدء تداول األسهم الج
بعد االنتهاء من جميع " تداول"يتم إعالنه من قبل 

  *اإلجراءات ذات العالقة
  
سوف يعلن عن بدء التداول عبر إعالنات في الصحف المحلية أو عبر موقع تداول اإللكتروني *

  )www.tadawul.com.sa(اإلنترنت على 
  

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
  

وع البنوك المستلمة، ويمكن االكتتاب عن طريق حسابات نماذج االكتتاب لدى فر سيتم توفير
المكتتبين المصرفية لدى أي من البنوك المستلمة، ويمكن أيضاً االكتتاب عن طريق اإلنترنت 

 التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين للبنوك المستلمةوالهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة 
يكون للمكتتب حساب لدى ) ١ (:تابات التي جرت مؤخراً شريطة أنالذين سبق أن إكتتبوا في االكت

أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات والبيانات الخاصة ) ٢( البنوك المستلمة، و
  . حديثاًاهجرأ  آخر اكتتاببالمكتتب منذ

  
بهذه "  االكتتابشروط وتعليمات"ويجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفقاًُ للتعليمات الواردة في قسم 

 ويجب على كل مساهم مستحق أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب النشرة
وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، كلياً أو جزئياً، . االكتتاب

 في طلب يجوز التعديل وال. في حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب
يمثل طلب االكتتاب عند تقديمه . االكتتاب أو سحبه أو استالمه من مدير االكتتاب والبنوك المستلمة

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"يرجى مراجعة (عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق 
  



ط  

  

  ملخص المعلومات األساسية
  

نشرة، ولكنه ال يتضمن جميع المعلومـات       يحتوي هذا الملخص على بعض المعلومات المتضمنة بال       
التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار قبل اتخاذ القرار االسـتثماري، لـذا يجـب قـراءة جميـع                    
المعلومات المتضمنة بهذا الملخص مع المعلومات المفصلة داخل هذه النشرة عالوة على القـوائم              

  .المالية والمالحظات الخاصة بها
  

  :الشركة
هي شركة مساهمة سعودية في مدينة جدة تأسست وفقاً لنظـام           ") الشركة("العربية  شركة اإلسمنت   

 جمـادى  ١٢ بتـاريخ    ٧٣١الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقـم           
وقـد صـدر سـجل الـشركة التجـاري رقـم            . م١٩٥٥ ينـاير    ٥هـ الموافـق    ١٣٧٤األولى  

وفـي  . م١٩٥٧ أبريل   ١٣هـ الموافق   ١٣٧٦مضان   ر ١٤ في مدينة جدة بتاريخ      ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨
هـ وافقت الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة         ١٤٢٦ رمضان   ١٥م الموافق   ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٨

  ". شركة اإلسمنت العربية"إلى "  المحدودةاإلسمنت العربيةشركة "على تعديل اسم الشركة من 
  

غ رأس مال الشركة والمدفوع بالكامـل       ويبل. إن غرض الشركة هو إنتاج وبيع اإلسمنت ومشتقاته       
  . ريال سعودي للسهم الواحد١٠ مليون ريال سعودي بقيمة اسمية ٦٠٠

 
تأسست شركة اإلسمنت العربية كأولى الشركات في إنتاج اإلسمنت في الخليج العربي وهي خامس              

تـصل إلـى    أكبر شركة منتجة لإلسمنت في المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تـصميمية               
الحجـر الجيـري،    ( طن يومياً من الكلنكر، ويبلغ االحتياطي االستراتيجي من مواد الخام            ٨,٠٠٠

  .  مليون طنا١٠٣ًإلى أكثر من ) الحجر الرملي وما إلى ذلك
  

 يناير  ٢١هـ الموافق   ١٤٢٨ محرم   ١ المنعقد بتاريخ    اجتماعهوقد أوصى مجلس إدارة الشركة في       
كة لتمويل خطتها التوسعية، وذلك بعـد الحـصول علـى الموافقـات             م زيادة رأسمال الشر   ٢٠٠٧

النظامية، وسوف تنحصر زيادة رأس المال على مساهمي الشركة بعد إقرار ذلـك مـن الجمعيـة     
  .العامة  غير العادية للمساهمين

  
  
  

 المزايا التنافسية
 

  :الخبرة الفنية والكفاءة اإلدارية
ريق إدارة ذو مهارة وخبرة فنية طويلة في المجال التقنـي           تتميز شركة اإلسمنت العربية بوجود ف     

ومما يميز الشركة أنها أول منتج لإلسمنت في المملكة العربية السعودية،           . والمالي وإدارة الشركات  
  . عاماً في مجال التقنية واإلدارة في هذا القطاع٥٢ولذلك تتمتع بخبرة تصل إلى 

  
  :الموقع

بموقع إستراتيجي مطل على ساحل البحر األحمر في المملكة العربية          تتمتع شركة اإلسمنت العربية     
السعودية، وهو موقع متميز حيث يمكن من خالله استغالل فرص التصدير مـن خـالل منـشآت                 

حيث ) ةجدة ومكة والمدينة المنور(الموانئ القريبة منها باإلضافة للموقع القريب من المدن المتنامية 
 النشاط اإلنشائي بسبب توسع المدينة وزيادة األنشطة التجارية وزيادة عدد           تشهد مدينة جدة نمواً في    

وستشهد مدينة رابغ إنشاء مدينة الملك عبداهللا االقتصادية، كمـا أن مكـة والمدينـة               . السكان فيها 



ي  

المنورة شهدتا زيادة في األعمال اإلنشائية بسبب أفواج الحجاج والمعتمرين الكبيرة والتي تتوافـد              
 . سنوياًعليهما

  
إضافة إلى ذلك يتمتع مصنع الشركة بقربه من مناطق استخراج المواد الخام حيـث أن الـشركة                 

أمـا المـواد الخـام األخـرى        .  كم عن مصنع الشركة    ٢تستخرج الحجر الجيري من موقع يبعد       
 ، في حين تبعد مناطق استخراج     )للجبس والطَفْلة ( كم   ٤٠ إلى   ٢٠فمصدرها من المحاجر التي تبعد      

وقد عمل القرب من هذه المنـاطق علـى تقلـيص           .  كم ١٤٠الحديد الخام والحجر الرملي حوالي      
  .  تكاليف النقل بين مواقع اإلنتاج ومناطق استخراج المواد الخام

  
  :اتفاقية التعاون مع إتالتشمنتي

. سـمنت وقعت شركة اإلسمنت العربية اتفاقية تعاون مع الشركة اإليطالية إتالتشمنتي المنتجـة لإل            
حيث حددت هذه االتفاقية الخطوط العريضة لعزم الطرفين على دخول نطاق جديد من التعاون فيما               
يتعلق بتطوير عمليات إنتاج اإلسمنت ومشتقاته في عدد من أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيـا               

  .عن طريق االستحواذ أو االندماج أو إنشاء مصانع جديدة أو غيرها من طرق االستثمار
  

تعتبر إتالتشمنتي خامس أكبر شركة في العالم في قطاع صناعة اإلسمنت مـن حيـث االسـتحواذ                 
 ١٩ عام من الخبرة وتعمل في أكثر من         ١٤٠، وتتمتع بأكثر من      لشركات اإلسمنت األخرى   السوقي

م ٢٠٠٥وسوف تساعد هذه االتفاقية التي تم توقيعها في الرابع من أبريـل عـام               . دولة حول العالم  
على الخوض في خطط توسعها اإلستراتيجي جنباً إلى جنب مـع شـريك             كة اإلسمنت العربية    شر

  . عالمي مؤهل وذي خبرة طويلة
  



ك  

  إستراتيجية الشركة
  

 الشركات الرائدة في مجال إنتاج اإلسمنت فـي العـالم           ىحدحتى تصبح شركة اإلسمنت العربية إ     
يجية، والتي تم البدء في تنفيذها في األول من         العربي، قامت إدارة الشركة بتحديث خطتها اإلسترات      

  :أقساموتنقسم إستراتيجية الشركة إلى أربع . م٢٠٠٦ ويوني
  

 النمو والتنويع 

   اإلنتاجية الكفاءة 

 الموارد البشريةإدارة التميز في  

 المشتركة ولية االجتماعيةؤالمس 

  

 رسالة الشركة
 

 مـستدام   وتركز على نمو إقليمي   العالية  لكفاءة  زيادة صافي الدخل من خالل عمليات تصنيع تتسم با        
   .مدفوع بالتنوع، وتفوق الموارد البشرية والمسئولية االجتماعية للشركة

 
  المساهمون الرئيسيون

 
 ١٥نورد فيما يلي بياناً يوضح أسماء المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يمتلكونها كما فـي                

  :م٢٠٠٧يوليو عام 

  ونالمساهمون الرئيسي

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  ماالس

 %١١,٣١ ٦,٧٨٤,٤٠٠ البنك األهلي التجاري
 %١٠,٩٠ ٦,٥٤٠,٠٠٠ سليمان عبد العزيز الراجحي/ األستاذ
 %٧,١٩ ٤,٣١٣,٨٣٠ عبد العزيز العبداهللا السليمان/ األستاذ
 %٦,١٥ ٣,٦٩٢,٩٢٠  عبداهللا عبدالعزيز الراجحي/ األستاذ

 %٣٥,٥٥ ٢١,٣٣١,١٥٠  اإلجمالي 
 
 
 
  
  



ل  

  نتائج الماليةالملخص 
  
  

تمثل الجداول التالية ملخصاً للمعلومات المالية الخاصة بنتائج عمليات الشركة، والوضـع المـالي              
وقـسم   "  المحاسـب القـانوني    تقرير"قسم  والتدفق النقدي، لذا يجب قراءة هذا الملخص إلى جانب          

  ."عرض وتحليل المركز المالي ونتائج العمليات"
  

  : المركز الماليبنود مختارة من قائمة

 ريال سعودي
النصف األول  

 م      ٢٠٠٧
  مفحوصة

النصف األول    
 م        ٢٠٠٦

  مفحوصة

  م٢٠٠٦
  مراجعة

  م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

 ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧ ٩٦٨,٧٩٩ ٣٤٣,٩١١,٤٩٧  ٢٠٢,٨٢٧,٣٢١ نقد وبنود شبه نقدية

 ٣٩٤,٠٦٦,٤٤٤ ٤١٦,٩٦٦,٣٤٠ ٥٠٩,١٣٣,٨٤٨ ١٤٩,٩٩٦,٢٣٧  -  صيرة األجلاستثمارات ق

صافي الممتلكات 
 ٦٥٥,٥٥٠,٦١٧ ٧٥٤,٠٠٦,٧٢٢ ٨٥٣,٠١٠,٦٢٠ ٥٣٧,٩٨٩,١٨٨ ٥٤٤,٩٤٠,٩٣٤ والمصنع والمعدات

 ١,٥٦٨,٢٧١,١٣١ ١,٧٥١,٠٦٩,٨٢٢ ١,٨٠٩,٥٩٣,٧٦٨ ١,٧٩٢,٤٠٣,٣٣٣ ١,٨٠٤,٧١٠,٨٣٧ إجمالي الموجودات

 ٤٥,٤٢٥,٦٣٧ ٤٩,٨٤٣,٨٩٤ ٦٧,٨٥٢,١٤٥ ٥٣,٤٩٨,٣١٥ ٤٨,٥٣٥,٣٦٨  تحقاتذمم دائنة ومس

 ١٤٦,٩٧٣,٩٩٢ ١٢١,٠٠٧,١٨٠ ١٦٢,٨١٤,٥٢٧ ١٣٦,٩٢٠,٥٣٢ ١٤٢,٧٢٥,١٩٥ إجمالي المطلوبات

 ٣٠٨,٨٧٧,٩٥٨ ٤٣٣,٣٢٨,٤٦١ ٥٤٨,٧٥٨,٦٣٧ ٤٧٩,٢٩٥,٦٤٧ ٥٧٤,٥٧٣,٣٥٦ أرباح مبقاة

 ١,٤٢١,٢٩٧,١٣٩ ١,٦٣٠,٠٦٢,٦٤٢ ١,٦٤٦,٧٧٩,٢٤١  ١,٦٥٥,٤٨٢,٨٠١ ١,٦٦١,٩٨٥,٦٤٢ إجمالي حقوق المساهمين

  

  :ملخص قائمة الدخل

 ريال سعودي
النصف األول  

 م      ٢٠٠٧
  مفحوصة

النصف األول  
    م     ٢٠٠٦

  مفحوصة

  م٢٠٠٦
  مراجعة

   م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

 ٥٧٨,٧٩٩,٢٢٠ ٦٨٧,٢٢٦,٧٢٧  ٧٤٧,٨٤٧,٨٠١  ٣٨١,٤٧٥,٧٢٩  ٣٧٤,٣٤٣,٦٧٢  المبيعات

 ٢٦٣,٧٣٩,١١٨ ٣٤٨,٥٥٠,١٦٣  ٣٧٢,٦٤٥,٠٧٤  ٢٠٣,٠٤٤,٢٩٥  ٢٠٨,٨٧٨,٣٤٦  مجمل الربح

الدخل من العمليات 
 ٢٢٢,٨٦٤,٧٣١ ٣١٣,٣٣٢,١٤٥  ٣٢٤,٠٠٢,٢٧١  ١٨٧,٧٠٢,٠١٩  ١٨٧,٩٥٦,٢٣١  التشغيلية

 ٣٠٦,٣٧٦,٠٨٩ ٣٣٠,٨٥٠,٥٠٣  ٣٣٣,٥٨٠,١٧٦  ١٩٢,٢٠٠,١٢٠  ١٩٥,٤٨١,٧١٩  صافي الدخل

 ٤,٣٨  ٤,٧٣ ٤,٧٧  ٣,٢  ٣,٢٦  *ربح السهم

اًسهممليون  ٦٠على أساس بالريال السعودي * 



م  

  :ملخص قائمة التدفقات النقدية

 ريال سعودي
النصف األول  

 م      ٢٠٠٧
  مفحوصة

النصف األول  
 م        ٢٠٠٦

  مفحوصة

  م٢٠٠٦
  مراجعة

  م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

    :التدفقات النقدية من
      

 ٣٢٩,١١٢,٥٩١ ٤١٠,٥٢٣,٦٦١  ٣٩٣,٤٠٤,٣٧٠  ١٩٨,٧٦٢,٦٣٢  ١٩٧,٧٢٣,٣٢٨ األنشطة التشغيلية

  ٢١٦,٦٦٠,٥٨٣ ١٧٣,٩٢٣,٥٦٧ ستثماريةاألنشطة اال
)٢٤٨,٩٠٤,٥٤٢(  

)٩١,٨٤٥,٧٣٤( )١٧٥,٠٠٠,١٦٣( 

 )١٩٥,٤٧٩,٧٩١( )٢٣٦,٧٧٥,٢١٧(  )٢٠٠,١٦٤,٣٦٦(  )١٢٨,١٤٥,٠٥٥(  )١٦٩,٧٨٨,٣٧٣( األنشطة التمويلية

      هالنقد وما يعادل

 ٤١,٧٨٧,٠٦٦ )١,٢٥١,٧١٩(  )٥٥,٦٦٤,٥٣٨(  ٢٨٧,٢٧٨,١٦٠  ٢٠١,٨٥٨,٥٢٢ )النقص(صافي الزيادة 

 ١٦,٠٩٧,٩٩٠ ٥٧,٨٨٥,٠٥٦  ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٩٦٨,٧٩٩ مبداية العا

 ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٩٦٨,٧٩٩  ٣٤٣,٩١١,٤٩٧  ٢٠٢,٨٢٧,٣٢١ نهاية العام
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ف  

  

  األشكال
  

  ٧   المساهمون الرئيسيون١ شكل رقم
  ١٣  مبيعات الشركة بحسب المنتج والتغليف ٢ شكل رقم
  ١٥   إنتاج اإلسمنت والكلنكر في شرآة اإلسمنت العربية٣ شكل رقم

  ١٨   المالي لشركة منتجات صناعة اإلسمنتملخص قائمة المركز ٤شكل رقم 
  ١٩  ملخص قائمة الدخل لشركة منتجات صناعة اإلسمنت ٥شكل رقم 
  ١٩  كة منتجات صناعة اإلسمنتملخص حقوق المساهمين لشر ٦شكل رقم 
  ٢٢   الهيكل التنظيمي لشركة اإلسمنت العربية٧شكل رقم

  ٢٧   أعضاء مجلس اإلدارة٨شكل رقم 
  ٣١   المدراء التنفيذيين٩شكل رقم 
  ٣٤   هيكل القوى العاملة بشركة اإلسمنت العربية١٠ شكل رقم
  ٣٨  المركز الماليبنود مختارة ملخص  ١١ شكل رقم
  ٣٨    ملخص قائمة الدخل١٢ شكل رقم
  ٣٩   ملخص  قائمة التدفقات النقدية١٣ شكل رقم

  ٤٠   أ  تفاصيل اإليرادات وفقاً لنوع المنتج-١٤شكل رقم 
  ٤١   تفاصيل اإليرادات وفقاً للعمالء١٥شكل رقم 
  ٤٢   تفاصيل اإليرادات وفقاً لطريقة الدفع١٦ شكل رقم
  ٤٢  تفاصيل إجمالي الربح ١٧ شكل رقم
  ٤٤  مانات البنكية المستخدمة لتغطية الذمم المدينة الض١٨ شكل رقم
  ٤٥   استثمارات الشركة١٩ شكل رقم
  ٤٥   االستثمارات المتاحة للبيع٢٠ شكل رقم
  ٤٦  تفاصيل إجمالي الموجودات الثابتة ٢١ شكل رقم
  ٤٧   الضمانات البنكية وخطابات االعتماد والتعهدات٢٢ شكل رقم
  ٤٨   مصادر السيولة ورأس مال٢٣ شكل رقم
  ٤٩   توزيعات أرباح٢٤ شكل رقم
  ٥٧   استهالك اإلسمنت التطور الحاصل في معدل٢٥ شكل رقم
  ٥٨  م٢٠٠٤ توزيع االستهالك حسب المنطقة لعام ٢٦ شكل رقم
  ٥٨  مانية في المملكة العربية السعودية الطاقة اإلنتاجية المفترضة لمنتجي اإلسمنت الث٢٧ شكل رقم
  ٥٩   الشرآات المنتجة لإلسمنت في الوقت الحالي٢٨ شكل رقم
  ٦٤   رسملة الشركة٢٩ شكل رقم
  ٦٥   الضمانات البنكية وخطابات االعتماد والتعهدات٣٠ شكل رقم
  ٦٦   التغيرات في حقوق المساهمين٣١ شكل رقم
  ٦٧  االستثمارات الموحدة ٣٢ شكل رقم
  ٦٨  ٦ رقم –خط التوسعة  ٣٣ شكل رقم
  ٧٠  مشروع مصنع إسمنت جديد ٣٤ شكل رقم

  ٧٠   التكلفة االستثمارية للمشروع المصنع الجديد بالمملكة السعودية٣٥شكل رقم 
  ٧٢  األردن التكلفة االستثمارية للمشروع المصنع الجديد ب٣٦ شكل رقم
  ٧٣  مشروع  جديد ٣٧ شكل رقم
  ٧٨  الجدول الزمني التقريبي لعملية االكتتاب ٣٨ شكل رقم



 ١

  فات واالختصاراتالتعري - ١
 

 التعريف  المصطلح 
  

 ............اتفاقية التعهد بالتغطية
  

اتفاقية بين الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب يقوم المتعهد بشراء  جميع 
 بها من قبل المساهمين المسجلين االكتتابأسهم حقوق األولوية التي لم يتم 

  .االكتتابإن وجدت في تاريخ األحقية بسعر 
 

هيئة السوق المالية وأية لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يتم تفويضه للقيام   ............................ةالهيئ
  .بأية وظيفة من وظائف الهيئة

 
  اإلسمنت العربيةشركة   ...........................الشركة

  
 ......................إتالتـشمنتي

 )Italcementi(  
  

الخرسانة الجاهزة وغير  مثل(اإلسمنت ومشتقاته شركة إيطالية إلنتاج 
  ).ذلك

بتاريخ ) ٦/م(هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  ................... نظام الشركات
  .هـ وما ورد عليه من تعديالت٢٢/٠٣/١٣٨٥
 

  .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية ........................... تداول
 

شركة سويكورب للخدمات واالستشارات المالية والمعين من قبل الشركة  .................المستشار المالي
  .كمستشار مالي

 
  .المملكة العربية السعودية ..........................المملكة

 
  .المملكة األردنية الهاشمية  ..........................األردن

  
قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب المادة  .........دراجقواعد التسجيل واإل

) ٣٠/م(من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ) ٦(
  ).م٣١/٠٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٠٢/٦/١٤٢٤بتاريخ 

 
  .إدارة الشركة .......................... اإلدارة

 
هـــ الموافــق ١٩/١٢/١٤٢٨ يــوم الــسبت مــنالمــدة التــي تبــدأ   ................ ...فترة االكتتاب

  يـوم    االكتتاب وهو  فيخر يوم   تتضمن أ لفترة   ستمرت و م٢٩/١٢/٢٠٠٧
  .م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٨االثنين 

األولوية الخاصة بالشركة لالكتتاب بنسبة سهم واحد طرح أسهم حقوق ..........................        الطرح
أحقية االكتتاب في هذه األسهم . أسهم قائمة) ٦ (ستةجديد لكل ) ١(

الجديدة لمالكي أسهم الشركة كما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 
  .غير العادية

  
  



 ٢

 غير العادية للشركة للتصويت على زيادة العامةهو يوم انعقاد الجمعية ....................       األحقيةتاريخ 
  م٤/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٨التي كانت بتاريخ  رأس المال

  
  .قائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج  ..................القائمة الرسمية

  
  .الشخص الطبيعي  .........................الشخص

  
  .بالنسبة ألية فترة محددة من الزمن هم حملة األسهم في تلك الفترة ...................... المساهمون

 
هم مستشارو الشركة فيما يتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية الشركة،  ................ مستشارو الشركة

  ).ج( في الصفحة أسماؤهموالواردة 
 

  .هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة بإصدار أسهم حقوق أولوية ........نشرة اإلصدار أو النشرة
 

  .الزوج والزوجة واألطفال القصر ..........................أقارب
 

  .السعوديةأم القرى، وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية  ................الجريدة الرسمية
 

  بنك الرياض، البنك األهلي التجاري، مصرف الراجحي   ................البنوك المستلمة 
  

   ريال سعودي٥٠  .......سعر أسهم حقوق األولوية
  

  السوق المالية السعودية  .......................... السوق
  

م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ للسنوات المالية المنتهية في ةالموحدالقوائم المالية   ........... القوائم المالية للشركة
 المفحوصة للستة شهور األولى المنتهية م والقوائم المالية٢٠٠٦م و٢٠٠٥و

بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها و م٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ يونيو ٣٠في 
. دوالسدحان بالتعاون مع مكتب الفوزان والتي أعدادها من قبل مكتب 

  محمد العمري وشركاه
  

  بنك الرياض  .................متعهد التغطية
  

  بنك الرياض  .................مدير االكتتاب
  
 



 ٣

 عوامل المخاطرة - ٢
 

يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه                 
قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المـالي ونتـائج أعمالهـا           . اهالنشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدن       

وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الـشركة                  
 في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غيـر                   ) اإلدارة(

 أو بعض هذه المخاطر إلى انخفـاض        دىحقد يؤدي حدوث إ   . جوهرية، فإذا حدثت أصبحت من عوامل المخاطرة      
  .سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر جزء من أو كل من استثماره في أسهم الشركة

  
 :عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها ١-٢
  

  : التنفيذيوناءاإلدارة والمدر
كة ونجاح خطة النمو تعتمد على اإلبقاء على مؤسسي الشركة وعلى كبار المدراء التنفيذيين ومنهم               إن نجاح الشر  

، واألستاذ نبيه الجهني    )رئيس الشركة (، والمهندس محمد عثمان     )رئيس مجلس اإلدارة  (المهندس عبد اهللا العيسى     
، ) الرئيس التنفيـذي لتطـوير األعمـال       نائب(، والمهندس سامي الشبيلي     )نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية    (

إن غياب أي فرد من هؤالء األفراد قد تنـتج عنـه            ). نائب الرئيس التنفيذي للعمليات   (والمهندس محمد المطرفي    
تأثيرات سلبية على النواحي المالية وأنشطة الشركة، كما أن نجاح الشركة يعتمد أيضاً على جذب وإبقاء األفـراد                  

  .ت العاليةذوي الخبرات والكفاءا
  

  :إعاقة سير العمل
وتتـضمن المخـاطر    . مثل كل األعمال، تعتمد الشركة على سير وفعالية أنظمة العمل والبنية األساسية ألعمالها            

الحقيقية الكوارث الطبيعية وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج أو التأخر في تسليم الطلبات أو معـدات الطاقـة       
وعلى الرغم من أن الشركة كانت قد وضعت أنظمة متطورة للحمايـة واألمـان              . والمياه وأجهزة الحاسب اآللي   

لتقليل المخاطر، إال أنه ال يوجد تأكيد أو ضمان على أن عمليات وأعمال الشركة لن تتعرض للتعطيل أو اإلعاقة                   
  .أو تأثرها مادياً عند حدوث أي من تلك المخاطر

  
  :إستراتيجية التوسع

ولقـد  . تتأثر الحالة المالية ونتائج أعمال الشركة سلباً إذا لم تتحقق خطة التوسـع بنجـاح              من المحتمل بالطبع أن     
خططت الشركة لتنمية أعمالها عاماً بعد عام عن طريق التركيز والتوسع في أعمالها األساسـية باإلضـافة إلـى                   

فإن الشركة قـد تتوسـع فـي        وكجزء من الخطة اإلستراتيجية،     . ااألعمال الجديدة التي تتناسب مع إستراتيجياته     
ـ وسيولد هذا التوسع على النطاق العالمي بعض المخاطر مثل ت         . عملياتها عبر تواجدها في األسواق الخارجية      ك ل

، والقيود على العمالت األجنبية، واالستقرار السياسي واالقتصادي، والتحديات         القيود القانونية والتنظيمية  المتعلقة ب 
  .ت واختالف الثقافات واللغاتالتي تنشأ عن بعد المسافا

  
  : االعتماد على الموردين

تعتمد الشركة وأقسامها بدرجة كبيرة على وفرة المواد الخام وقطع الغيار التي تقوم بـشرائها مـن العديـد مـن                     
بشروط وامتيازات خاصة نظراً ألنهم أسسوا عالقة عمل وطيدة مـع           بضائعهم  الموردين الرئيسيين الذين يقدمون     

 في تقـديم نفـس هـذه        مستمرار يته ا على مر سنوات طويلة من العمل المشترك، إال أنه ليس من المؤكد              الشركة
ويمكن أن يؤثر أي تغير في هذه المزايا والشروط الخاصة التـي تحـصل              . المزايا الخاصة للشركة في المستقبل    

  .ووحدات أعمالهاعليها الشركة من مورديها بشكل سلبي على سير العمليات وعلى ربحية الشركة 
  



 ٤

  :مخاطر المتعلقة بتوزيع المنتجات
يتوقف األداء المستقبلي للشركة على قدرتها في الحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من خالل التوسـع فـي                   

  . الطلب  على منتجات الشركة من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركةانخفاضإن . توزيع منتجاتها
  

  :لصرف وتغير معدل الفائدةمخاطر سعر ا
 سلباً على التكـاليف اإلنتاجيـة       األجنبيةمن الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعمالت            

  .وأرباح الشركة حيث تشتمل عمليات هذه الشركات على شراء وبيع البضائع بعمالت أخرى غير الريال السعودي
  

  :مخاطر السيولة
 في احتمال مواجهة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة مما سيؤثر على قدرة الـشركة فـي                 تتمثل تلك المخاطر  

وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصول الـشركة            . مواجهة التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية    
  .بالقيمة العادلة عند الحاجة إلى ذلك

  
وتوجد لدى الشركة سيولة    .  المستقبلية تأرصدة كافية لمقابلة االلتزاما   وتتم معالجة تلك المخاطر عن طريق توفير        

  . المستقبليةتبااللتزاما كافية للوفاء
  

  :مخاطر عدم ضمان الحصول على القروض
لدى الشركة خطة توسعية باإلضافة إلى إنشاء مصانع جديدة في مناطق عديدة، ينشأ عن تلك الخطـة التزامـات                   

ومع أن الشركة تنوي تمويل تلك االستثمارات المتوقعة مـن خـالل            . ثمارات مستقبلية لمصروفات رأسمالية واست  
التمويل الذاتي والمتحصالت الصافية من طرح أسهم حقوق األولوية الحالي و التمويل المصرفي بموجب تسهيالت 

ناك أية ضـمانات أو     ائتمانية وذلك لمواجهة المصاريف الرأسمالية المتوقعة بموجب الخطة االستثمارية، ليست ه          
 . أو إضافي في الوقت المناسب أو بشروط مواتية أو مقبولة لها/تأكيدات بأن الشركة ستستطيع تأمين تمويل كاف و

 
  :المخاطر النظامية

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تشرف عليها جهات عديدة، ويتطلب               
إلنتاج االستمرار في الحصول على عدد من هذه التصاريح الرسمية خصوصاُ فيما يتعلق بامتيـاز               االستمرار في ا  

 الالزمـة لـصناعة     األخرىالتعدين الممنوح للشركة في الستغالل الحجر الجيري والطفل والجبس وجميع المواد            
 تلك الـرخص والتـصاريح      اإلسمنت في رابغ ولمشروعها الجديد في لبونه، وبالرغم من استمرار تجديد الشركة           

بدون أي عوائق في السابق، إال أن ذلك ال يضمن أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل، مما قـد يـؤثر                      
  . تأثيراً جوهرياً على قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاطها

  
 :المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢
 

  :السوق والظروف االقتصادية
 المستقبل على أساس بعض التقديرات الخاصة بالظروف االقتصادية للسوق، حيث ال يزال             يعتمد نشاط الشركة في   

قطاع الغاز والبترول مسيطراً على اقتصاديـات األسواق األساسية التي تعمل بها الشركة، ولهذا فإن أي تغير في                 
ط الشركة التي تعمـل فـي       أسعار تلك القطاعات سيؤثر على األداء االقتصادي مما سيؤثر بدوره على أداء ونشا            

كما أن الشركة معرضة للمخاطر السياسية واالقتصادية       . قطاع اإلسمنت الذي يتميز بكونه سلعة ذات طلب مستمر        
وحيث أن لدى إدارة الشركة سنوات عديدة من الخبرة في إدارة أنشطتها            . األخرى التي تخرج عن نطاق سيطرتها     

الشركة علي يقين بأن إدارتها ستستطيع بإذن اهللا تعالى أن تواكـب أيـة           خالل الظروف االقتصادية المختلفة، فإن      
  السوق والتغيرات بتغيرات تتأثر لن الشركة أن تضمن التغيرات قد تحدث في السوق، ومع هذا فإن هذه الخبرات 

  



 ٥

ية ال يقـضي    ، كما أن تعدد استثمارات الشركة خارج المملكة العربية الـسعود          المستقبل في واالقتصادية السياسية
  . تماماً على هذه المخاطر

  
  : المنافسة

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة سواًء كان ذلك عن طريق الشركات المحليـة أو الخارجيـة                   
وقد وضعت إدارة الشركة بعضاً من المعايير لضمان عالقة وطيدة وطويلة . والتي تتنافس على نفس قاعدة العمالء

وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تبقى في المقدمـة دائمـاً ومتفوقـةً علـى                . عمالء الشركة األمد مع   
  . للسوق مستقبالًاومع ذلك فإن الشركة ال تضمن أن تظل محافظة على مستوى ريادته. منافسيها

    
  :زيادة الطاقة اإلنتاجية

وتجاوباً مع الحاجة   . سوق األسهم السعودية  يتكون قطاع اإلسمنت السعودي من ثماني شركات مدرجة جميعها في           
الملحة في الطلب على اإلسمنت، فقد أعلنت الشركات الثماني عن خطط لزيادة طاقتها اإلنتاجية، مما قد يؤدي إلى                  

إضافة إلى ذلك، فقد تم اإلعالن عن شركات جديدة لإلسمنت ووفقـاً إلـى الدراسـة                . فائض في العرض مستقبالً   
  لتـصنيع اإلسـمنت     بها شركة هولتك كونسالتنج بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على تصاريح          السوقية التي قامت  

والتي سوف تؤدي إلى فائض في العرض أيضاً وهذا قد يؤثر سلباً على القطـاع وعلـى                 سبعة وعشرين تصريح    
غرض استغالل فرص   وتخطط الشركة حالياً لالستفادة من موقعها الساحلي ب       . ربحية الشركة من األنشطة التشغيلية    

  .التصدير ولكن ال توجد ضمانات للحفاظ على نفس المستوى من الربحية والحصة السوقية في المستقبل
  

  :تخفيض التعرفة الجمركية
، %٥إلى  % ٢٠قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على اإلسمنت المستورد من             

طة اإلنشائية في المملكة، وقد أدى هذا إلى زيـادة الـضغط علـى أسـعار                وذلك لتجنب أي احتمال لتوقف األنش     
ومن المتوقع عدم استمرارية أسعار اإلسمنت المرتفعة خالل السنوات القليلة القادمة نتيجـة لإلسـمنت               . اإلسمنت

ع المستورد الذي سوف يدخل إلى السوق السعودي، وبسبب العرض الفائض الناتج عن الخطط التوسعية في قطـا                
ومع قبول انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فمن           . اإلسمنت بالمملكة العربية السعودية   

 الجمركية على اإلسمنت المستورد األمر الذي سيعمل على تخفيض أسعار اإلسمنت وبالتالي             ةالمتوقع إزالة التعرف  
  .يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على ربحية الشركة

  
  :ظمة البيئةأن

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح البيئية في المملكة العربية السعودية تحت رئاسة الهيئة العامة لألرصاد وحمايـة                
 وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وإذا حدث أية تغير أو تشديد على تلك األنظمـة مـن                  يرأسهاالبيئة والتي   

. ملكة العربية السعودية وعلى شركة اإلسمنت العربية بشكل خـاص         الممكن أن تؤثر على قطاع اإلسمنت في الم       
وإذا كانت شركة اإلسمنت العربية غير مهيأة للتأقلم مع هذه المتغيرات النظامية، فإن الشركة قد تواجه غرامـات                  

  .مالية ربما تؤثر على نتائجها المالية
  



 ٦

 مخاطر تتعلق باألسهم ٣-٢
  

  :التقلب المحتمل في سعر السهم
 ريال سعودي للسهم كما في تاريخ إعداد هذه النـشرة،           ٧٨اول أسهم شركة أسمنت العربية في تداول بسعر         يتم تد 

إال أنه من غير المؤكد أن يستطيع المكتتبون في أسهم حقوق األولوية إعادة بيع األسهم المطروحة لالكتتاب بسعر                  
 السوق من بينها بيـع      فيلباً على سعر السهم     ويعود ذلك لعدة عوامل يمكن أن تؤثر س       . الطرح أو بسعر أعلى منه    

المساهمين لكميات كبيرة من األسهم في السوق بعد هذا االكتتاب، أو الظروف العامة للسوق والتغيرات النظاميـة                 
  .وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

  
  :توزيع األرباح

سياسة "لعوامل الموضحة الحقاً في القسم الخاص بـيعتمد توزيع األرباح المستقبلية من قبل الشركة على عدد من ا
الوضع المالي للشركة وتحليل الفـرص االسـتثمارية        : والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر      " توزيع األرباح 

واحتياجات الشركة إلعادة االستثمار والمتطلبات النقدية والرأسمالية وفرص األعمال وظروف األسواق والمنـاخ             
وبالتالي ال تقدم الشركة أي ضمان بأنه سيتم توزيع أرباح وال أي ضمان بالنسبة              . ام وعوامل أخرى  االقتصادي الع 

  .للمبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة مالية معينة
  

  : ربحية السهم
قد يتأثر مستوى ربحية السهم الواحد بعد إصدار أسهم حقوق األولوية وزيادة رأس مال الـشركة حيـث يعتمـد                    

 ربح الـسهم الواحـد دون المـستويات         انخفاضحية على عدد األسهم المصدرة وسيؤدي زيادتها إلى          رب احتساب
  .تضمن الشركة ربحية محددة لكل سهم من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال كما ال. السابقة له



 ٧

  شركة اإلسمنت العربية - ٣
    

 :نظرة عامة ١-٣
 

ودية في مدينة جدة تأسست وفقاً لنظام الـشركات فـي           هي شركة مساهمة سع   ") الشركة("شركة اإلسمنت العربية    
 ٥هــ الموافـق     ١٣٧٤ جمادى األولى    ١٢ بتاريخ   ٧٣١المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم        

 رمـضان   ١٤ في مدينة جـدة بتـاريخ        ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨وقد صدر السجل التجاري للشركة رقم       . م١٩٥٥يناير  
هــ وافقـت    ١٤٢٦ رمـضان    ١٥م الموافق   ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٨وبتاريخ  . م١٩٥٧ أبريل   ١٣هـ الموافق   ١٣٧٦

الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من شركة اإلسمنت  العربية المحدودة إلـى شـركة                   
  . اإلسمنت  العربية

  
ليون ريال سعودي  م٦٠٠ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل . يتمثل غرض الشركة في إنتاج وبيع اإلسمنت   

  . ريال سعودي للسهم الواحد١٠بقيمة اسمية 
 

تعد شركة اإلسمنت  العربية أولى الشركات في إنتاج اإلسمنت في منطقة الخليج العربي، وهي حالياً خامس أكبر                  
 طن مـن الكلنكـر    ٨,٠٠٠شركة منتجة لإلسمنت في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تصميمية تصل إلى             

إلى أكثر  ) الحجر الجيري، الحجر الرملي وما إلى ذلك      (ومياً، ويبلغ االحتياطي االستراتيجي من مواد خام وأولية         ي
يوجد في المصنع حالياً ثمانية صوامع      و. مليون طناً وذلك في أراضي فضاء تمتلك الشركة امتياز عليها          ١٠٣من  

للتفاصيل الرجاء النظر في قسم مرافـق اإلنتـاج          (  طن ٧٥,٠٠٠لتخزين اإلسمنت تصل طاقتها االستيعابية إلى       
  ). ١٤والمساندة ص

  
م زيـادة   ٢٠٠٧ يناير   ٢١هـ الموافق   ١٤٢٨ محرم   ١ المنعقد بتاريخ    اجتماعهقد أوصى مجلس إدارة الشركة في       

رأسمال الشركة لتمويل خطتها التوسعية، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، وسوف تنحصر زيادة رأس 
  .غير العادية للمساهمين لمال على مساهمي الشركة بعد إقرار ذلك من الجمعية العامةا
  
  :المساهمون الرئيسيون ٢-٣
 

 يوليـو عـام   ١٥نورد فيما يلي بياناً يوضح أسماء المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يمتلكونها كمـا فـي            
  :م٢٠٠٧

  رئيسيونالمساهمون ال ١  شكل رقم

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  ماالس

 %١١,٣١ ٦,٧٨٤,٤٠٠ البنك األهلي التجاري
 %١٠,٩٠ ٦,٥٤٠,٠٠٠ سليمان عبد العزيز الراجحي/ األستاذ
 %٧,١٩ ٤,٣١٣,٨٣٠ عبد العزيز العبداهللا السليمان/ األستاذ
 %٦,١٥ ٣,٦٩٢,٩٢٠   عبداهللا عبدالعزيز الراجحي/ األستاذ

 %٣٥,٥٥ ٢١,٣٣١,١٥٠  اإلجمالي 
  
  
  



 ٨

  :أهم التطورات في تاريخ شركة اإلسمنت العربية ٣-٣
  

م حيث تأسس المصنع الرئيسي في شمال مدينة جـدة          ١٩٥٩بدأت شركة اإلسمنت العربية عملياتها اإلنتاجية عام        
لطاقـة  ولقد تمـت زيـادة ا     .  طناً من الحجر الجيري يومياً     ١٠٠ طناً من الكلنكر يومياً و     ٣٠٠بطاقة إنتاجية تبلغ    

م تمت زيادة الطاقة اإلنتاجيـة      ١٩٧٤وفي عام   .  طن من الكلنكر يومياً    ١,٠٠٠م إلى   ١٩٦٨اإلنتاجية للمصنع عام    
  . طن يوميا٢,٠٠٠ًللكلنكر إلى 

  
تمت الموافقة على إنشاء مصنع جديد للشركة خارج مدينة جدة وذلك توافقاً مع التوسعات التي شهدتها مدينة جدة                  

افقاً مع إنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومن أجل الحفاظ على سالمة ونقاء بيئـة                 باتجاه الشمال، وتو  
  .مدينة جدة وسكانها

  
وتم اختيار مدينة رابغ كموقع للمصنع الجديد لوفرة الحجر الجيري فيها ولقربها من األسواق الرئيسية في المنطقة                 

 من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـدالعزيز آل            م١٩٨٤وقد تم تدشين المصنع الجديد عام       . الغربية
 طناً من الكلنكر يومياً من خالل أربعة أفران طويلة طاقـة            ٤,٠٠٠ بطاقة إنتاجية أولية بلغت      -رحمه اهللا -سعود  

  .يومياً  طناً من الكلنكر١,٠٠٠كل منها 
  

تقاته، وضعت الشركة برنامج توسعة يتمثل في م وتوافقاً مع نمو الطلب المتزايد على اإلسمنت ومش      ١٩٩٣في عام   
 طناً من الكلنكر يومياً إلى جانب مطاحن رأسية للمـواد الخـام             ٤,٠٠٠تركيب فرن قصير بلغت طاقته اإلنتاجية       

عبـداهللا بـن    / م من قبل صاحب السمو الملكي األمير      ١٩٩٧وقد تم تدشين هذا المشروع الجديد عام        . والسخانات
وبذلك بلغ  .  ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في ذلك الحين            -عبدالعزيز آل سعود    

، وبلغت الطاقة   ) مليون طناً سنوياً   ٢,٥( طناً من الكلنكر يومياً      ٨,٠٠٠إجمالي الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمصنع      
  ). مليون طناً سنويا٣ً( طناً يومياً ١٠,٠٠٠اإلنتاجية للطحن  

  
لشركة أية نية لتغيير النشاط الرئيسي ألعمالها في المستقبل، عدا مشاريع التنويع والمرتبطـة بنـشاط          وليس لدى ا  

  .٦٧صفحة " استخدام المتحصالت "١٠الشركة الحالي الموضحة في القسم 
  

  :وتمثل المراحل التالية أهم التطورات التاريخية لشركة اإلسمنت العربية منذ تأسيسها
  

 يناير ٥الموافق (هـ ١٣/٥/١٣٧٤إلسمنت العربية في تأسست شركة ا  م١٩٥٥
 مليون ريال ٢٥، برأس مال بلغ ٧٦١بموجب المرسوم الملكي رقم ) م١٩٥٥
  .سعودي

  
 حجر األساس لمصنع -رحمه اهللا-وضع جاللة الملك سعود بن عبدالعزيز   م١٩٥٦

  .الشركة بجدة
  

 طناً من الحجر الجيري ١٠٠ طناً من الكلنكر و٣٠٠بدأ إنتاج الشركة بمعدل   م١٩٥٩
  .يومياً

  
 . طن يوميا١,٠٠٠ًتمت أول توسعة لمصنع الشركة حيث زاد اإلنتاج إلى   م١٩٦٨

  
 مليون ٥٠ مليون ريال سعودي إلى ٢٥تمت زيادة رأس مال الشركة من 

  .ريال سعودي عن طريق أسهم حقوق أولوية



 ٩

  . طن يوميا٢,٠٠٠ًج إلى تمت التوسعة الثانية لمصنع الشركة حيث زاد اإلنتا  م١٩٧٤
  

 مليون ١٥٠ مليون ريال سعودي إلى ٥٠تمت زيادة رأس مال الشركة من 
  .ريال سعودي عن طريق أسهم حقوق األولوية

  
 رحمه - تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود   م١٩٨٤

 توقف العمل  بافتتاح مصنع الشركة بمدينة رابغ والذي تم إنشاؤه بعد-اهللا
بمصنع جدة حفاظاً على البيئة والتوسع العمراني الهائل الذي شهدته مدينة جدة 

  . عقود الماضيةاألربعخالل 
  

 طناً من ٤,٠٠٠بدأ المصنع الجديد عملياته بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 
الكلنكر يومياً، والذي اشتمل على أربعة أفران طويلة إلنتاج اإلسمنت بنوعية 

  .SRC والمقاوم للكبريت OPCدي العا
 

تم تحديد رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة اإلسمنت العربية بمبلغ   م١٩٨٩
  .  مليون ريال سعودي٦٠٠

  
 طناً يومياً  ٤,٠٠٠بطاقة إنتاجية قدرها ) الخط الخامس(تم إنشاء خط جديد   م١٩٩٦

  . ناً يومياً ط٨,٠٠٠بحيث أصبحت الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمصنع 
  

انتقلت إدارة الشركة إلى المقر الرئيسي الجديد في طريق الملك عبدالعزيز في   م٢٠٠٥
  .شمال جدة

 
وقعت شركة اإلسمنت العربية اتفاقية التعاون مع إتالتشمنتي والتي تعتبر 

ولمزيد من المعلومات راجع (خامس أكبر شركة إلنتاج اإلسمنت في العالم 
  ).١٠صفحة "  التنافسيةالمزايا "٦-٣القسم 

 
تغير اسم الشركة من شركة اإلسمنت العربية المحدودة إلى شركة اإلسمنت  

  .العربية
  

  ".الخط السادس"تم التوقيع على عقود جديدة إلنشاء خط جديد   م٢٠٠٦-م٢٠٠٥



 ١٠

  

 :رسالة الشركة ٤-٣
 مستدام مدفوع بالتنوع،    و إقليمي موتركز على ن  العالية  زيادة صافي الدخل من خالل عمليات تصنيع تتسم بالكفاءة          

   .وتفوق الموارد البشرية والمسئولية االجتماعية للشركة

  

 : الشركةرؤية ٥-٣
 .الفعالية والنمو المستدامتحقيق القيمة المثلى من خالل 

 
 :المزايا التنافسية ٦-٣
 

  :الخبرة الفنية والكفاءة اإلدارية
ارة وخبرة فنية طويلة في المجال التقني والمـالي وإدارة          العربية بوجود فريق إدارة ذي مه      تتميز شركة اإلسمنت  

، ولذلك تتمتع بخبرة تصل إلى      منت في المملكة العربية السعودية    ومما يميز الشركة أنها أول منتج لإلس      . الشركات
  . عام في مجال التقنية واإلدارة في هذا القطاع٥٢
  

  :الموقع
طل على ساحل البحر األحمر في المملكة العربية السعودية، وهو تتمتع شركة اإلسمنت العربية بموقع إستراتيجي م

موقع متميز حيث يمكن من خالله استغالل فرص التصدير من خالل منشآت الموانئ القريبة منها باإلضافة للموقع 
بـسبب  حيث تشهد مدينة جدة نمواً في النشاط اإلنـشائي    ) ةجدة ومكة والمدينة المنور   (القريب من المدن المتنامية     

وستشهد مدينة رابغ إنشاء مدينة الملـك عبـداهللا         . توسع المدينة وزيادة األنشطة التجارية وزيادة عدد السكان فيها        
االقتصادية، كما أن مكة والمدينة المنورة شهدتا زيادة في األعمال اإلنشائية بسبب أفواج الحجـاج والمعتمـرين                 

 .الكبيرة والتي تتوافد عليهما سنوياً
  

لى ذلك يتمتع مصنع الشركة بقربه من مناطق استخراج المواد الخام حيث أن الشركة تـستخرج الحجـر                  إضافة إ 
 ٢٠أما المواد الخام األخرى فمصدرها من المحاجر التي تبعـد           .  كم عن مصنع الشركة    ٢الجيري من موقع يبعد     

وقـد  .  كم ١٤٠حجر الرملي حوالي    ، في حين تبعد مناطق استخراج الحديد الخام وال        )للجبس والطَفْلة ( كم   ٤٠إلى  
  .  عمل القرب من هذه المناطق على تقليص تكاليف النقل بين مواقع اإلنتاج ومناطق استخراج المواد الخام

  
  :اتفاقية التعاون مع إتالتشمنتي

وات قابلة لمدة خمس سن وقعت شرآة اإلسمنت العربية اتفاقية تعاون مع الشرآة اإليطالية إتالتشمنتي المنتجة لإلسمنت
 إلى الدخول في نطاق جديد من التعاون فيما يتعلق بتطوير عمليات إنتاج اإلسمنت ومشتقاته االتفاقيةتهدف . ديللتجد

في عدد من أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن طريق االستحواذ أو االندماج أو إنشاء مصانع جديدة أو غيرها 
 :بعدة طرق منهاتكون  قد  بين الطرفين يةاالستثمار والعالقة .من طرق االستثمار

 
 شراكة للطرفين% ٥٠ 
 أن تكون أغلبية ملكية حقوق المساهمين ألحد األطرف والتحكم اإلداري للطرف اآلخر 
  احد عليها بعد دراسة كل مشروع على االتفاقشراكة يتم للهياكل أخرى  
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إتالتشمنتي، وبالرغم من هذا فمن الممكن أن تقوم   المناطق التي تتواجد بها شركةاستبعاد على االتفاقيةتنص 
 الطرفين على أن اتفق التي تقوم بها في هذه المنطقة، وقد الجديدةبإخبار شرآة اإلسمنت العربية بالمشاريع إتالتشمنتي 

يتم إعدادها ويتم االستثمار وفقاً إلى دراسة الجدوى التي ستكون األولوية للمصنع الجديد بالمملكة العربية السعودية 
 يتم التنسيق الكامل حتى تواالستشارا على أن يتم تبادل المعلومات االتفاقيةكما تنص . من قبل الطرفين

سيقوم الطرفين . لطرفين تبادل الموظفين من أجل اكتساب الخبرات ونشوء تفاهم مشتركلوكما يحق . لنشاطاتهم
 :تفق عليها وذلك عن طريق منهجية متبعة مثل في المناطق الماالستثماريةبالبحث والتقصي عن الفرص 

 األسواق ذات األولوية 
 من سيأخذ حق المبادرة في هذه األسواق 
 األسس االستثمارية األساسية 
 الطرف المسؤول عن المفاوضة 

 
، وال يحق االقتراحلكل طرف الحق في رفض الدخول في هذه المشاريع خالل مدة ثالثين يوماً تبدأ من يوم تقديم 

 وقام اآلخررفين الدخول في مشاركة مع طرف ثالث بهذه بالمنطقة إال إذا قد تم عرضها على الطرف للط
إتالتشمنتي ومعرفتها بسوق اإلسمنت في العالم ستقوم بتوفير ونظرا للخبرة العريضة التي تتمتع بها . برفضها

دارية والمساعدة التقنية من اتالشمنتي لكل  على حجم المساندة اإلاالتفاق وسيتم. خدمات التقنية واإلدارية للمشاريع
 بين الطرفين على ضرورة تحديد االتفاق، ويتم تعويض اتالشمنتي مقابل خدماتها، وسوف يتم حدامشروع على 

 . خروج لكل مشروع على حداإستراتيجية
  

 عـام مـن     ١٤٠ن  تعتبر إتالتشمنتي خامس أكبر شركة في العالم في قطاع صناعة اإلسمنت، وهي تتمتع بأكثر م              
وسوف تساعد هذه االتفاقية التي تم توقيعها مع شركة اإلسمنت          .  دولة حول العالم   ١٩الخبرة وتعمل في أكثر من      

م الشركة على الخوض في خطط توسعها اإلستراتيجي جنباً إلى جنب مع            ٢٠٠٥العربية في الرابع من أبريل عام       
  . شريك عالمي مؤهل وذي خبرة طويلة
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   الشركةإستراتيجية ٧-٣
  

 الشركات الرائدة في مجال إنتاج اإلسمنت في العالم العربي، قامت إدارة ىحدحتى تصبح شركة اإلسمنت العربية إ
وتنقسم إستراتيجية . م٢٠٠٦ والشركة بتحديث خطتها اإلستراتيجية، والتي تم البدء في تنفيذها في األول من يوني

  ).٤-٧-٣ إلى ١-٧-٣في الفقرات من (في أسفل الصفحة الشركة إلى أربعة أقسام كما هو موضح الحقاً 
  
 :النمو والتنويع ١- ٧-٣
  

  :أرست الشركة المعايير واألهداف اآلتية المتعلقة بالنمو والتنويع
 زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة في المملكة العربية السعودية 
 العربية السعوديةخارج المملكة جديدة نتاج إطاقات المساهمة في  
 اع وخلطات جديدة من اإلسمنتإنتاج أنو 
 والخرسانةالدخول في مجاالت استثمارية جديدة في مواد البناء  
 تأمين التمويل عن طريق القروض وحقوق المساهمين 
 تنويع مصادر الدخل 
 زيادة وتطوير مهارات وأساليب بيع وتسويق منتجات الشركة 
 تطوير نظام النقل والشحن لعمليات االستيراد والتصدير 

 
 :  اإلنتاجية فاءةالك ٢- ٧-٣
  

  :قامت الشركة بوضع المعايير واألهداف التالية والمتعلقة بالكفاءة اإلنتاجية
 إنتاجية كافة خطوط اإلنتاج بالمصنعتحسين  
  بالشركةنتاجية العاملينإزيادة  

 
 :الموارد البشريةإدارة التميز في  ٣- ٧-٣
  

  :وضع المعايير واألهداف التالية، قامت الشركة بالموارد البشريةإدارة لتميز في فيما يتعلق با
  يفيةالوظسعودة العديد من المناصب  
 البشريةالكوادر أفضل القدرة على توظيف  
 بيئة عمل تجذب الكفاءات وتحافظ عليهاإعداد  

  
 :المشتركة ولية االجتماعيةؤالمس ٤- ٧-٣
  

  :وضعت الشركة المعايير واألهداف التالية الخاصة بمسؤوليتها االجتماعية
 الحفاظ على بيئة سليمة وصحيةفي ة جودة دولية  شهادالحصول على 
الخاصة بالمناطق ة يالشتراطات البيئلتخفيض مستوى الغبار المنبعث من المصنع إلى المستوى المناسب  

  السكنية
  المنبعثة من المصنعتخفيض مستوى الغازات الضارة 
 المحيطة بمصانع الشركةناطق السكانية مشاريع تطويرية للمالقيام ب 
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 :منتجات الشركة ٨-٣
 

  :تقوم شركة اإلسمنت العربية بإنتاج ثالثة أنواع من اإلسمنت كما يلي

 اإلسمنت البورتالندي العادي 
 اإلسمنت البوزوالني البورتالندي 
 اإلسمنت المقاوم للكبريت 

  

% ١٠ وبنسبة   تنتج الشركة هذه األنواع من اإلسمنت بحسب معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس            
ويباع اإلسمنت . أعلى من معدالت معايير السالمة والقوة المطلوبة لتتفوق على معايير الجودة التي يتطلبها العمالء

  . كيلو غراما٥٠ًسائباً أو معبًأ في أكياس تزن 

  :العربية منتجات اإلسمنت وفقاً للمعايير اآلتية وتصنع شركة اإلسمنت

 C١٥٠٩٨ -١ نوعية : العادي البورتالندياإلسمنت .١
 ٥٩٥٩٨C -١نوعية : اإلسمنت البوزوالني البورتالندي .٢
 ١٥٠٩٨C - ٥نوعية : اإلسمنت المقاوم للكبريت .٣
 

فإلى اإلسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات وذلك ) ٥(إلى اإلسمنت البورتالندي العادي أما رقم ) ١(يرمز رقم 
 . حسب المواصفات األمريكية والسعودية

  

م إلـى   ٢٠٠٤جدول التالي تفاصيل قيمة مبيعات الشركة بحسب المنتج والتغليف فيما بين األعوام مـن               يوضح ال 
  :م٢٠٠٦

 مبيعات الشركة بحسب المنتج والتغليف ٢ شكل رقم
 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ المنتج

 %٤٨,٨ %٥٣,١ %٦٢,١  سائباً- العادي البورتالندياإلسمنت
 %٣٣,٤ %٣٣,٦ %٢٣,٧  معبأ- العاديالبورتالندي اإلسمنت

 %٨٢,٣ %٨٦,٨ %٨٥,٨  المجموع-اإلسمنت العادي
 %١٦,٠ %١٤,٥ %١٥,١  سائباً- اإلسمنت المقاوم للكبريت
 %٠,٦ %٠,٣ %٠,٤  معبأ- اإلسمنت المقاوم للكبريت

 %١٦,٦ %١٤,٨ %١٥,٦  المجموع-المقاوم للكبريت
 %٥,١ %٠,٠ %٠,٠ ١ معبأ-البوزوالني البورتالندي
 %٥ %٠,٠ %٠,٠  المجموع-البوزوالني البورتالندي

 %١٠٤,٠ %١٠١,٦ %١٠١,٤ إجمالي المبيعات 
 %٤,٠ %١,٦ %١,٤ خصومات 

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ صافي المبيعات
ف الخط اإلنتاجي وستعاود إنتاجه مع بداية العام تنوي إيقا م إال أن الشركة ال٢٠٠٦م و٢٠٠٥بالرغم من عدم قيام الشركة ببيع أي من هذا المنتج خالل عامي  ١

  المقبل إن شاء اهللا
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 :مرافق اإلنتاج والمساندة ٩-٣
 
تقع المرافق اإلنتاجية لشرآة اإلسمنت العربية في موقع إستراتيجي على ساحل البحر األحمر بالقرب من مدينة رابغ، 

ويضم المصنع حالياً . المنطقة الغربيةة المنورة في وهو موقع قريب من األسواق الرئيسية بمدينة جدة ومكة والمدين
م خالل مرحلة ١٩٨٤وقد تم إنشاء األربعة أفران الطويلة عام . أربعة أفران طويلة جافة وفرن واحد قصير جاف

وقد حصل المصنع على . م١٩٩٦/١٩٩٧التركيب المبدئي للمصنع بينما تم إضافة الفرن القصير الجاف عام 
  .م٢٠٠٢ في إدارة الجودة عام ٩٠٠١شهادة األيزو 

  
وفي حين يستخدم النفط الخام لتشغيل أفران إنتاج اإلسمنت، ويستخدم زيت الوقود الثقيل والديزل لتشغيل مولدات 

  .الطاقة الداخلية في المصنع
  

  :يمر إنتاج اإلسمنت بخمس مراحل كما يلي
 استخراج وتكسير المواد الخام .١
 )ة الخامتجهيز الخلط(طحن المواد الخام  .٢
 إحراق خليط المواد الخام .٣
 طحن الكلنكر والجبس .٤
  تعبئة اإلسمنت في أكياس .٥

  
  :المرافق المساندة في المصنع

تتمثل المرافق الرئيسية المساندة في المكاتب اإلدارية بالمصنع وسكن الموظفين ومرافق الصيانة ووحدات تحلية 
رشة والمستودع لتخزين قطع الغيار الالزمة لضمان وتشتمل مرافق الصيانة على الو. المياه وإنتاج الطاقة

  .استمرارية العمليات اإلنتاجية والتعامل مع حاالت الطوارئ التي تعتمد على خبرة فرق الصيانة الداخلية
  

 : الطاقة اإلنتاجية
 للفرن ، في حين يبلغ اإلنتاج اليوميحدا طن من كل فرن طويل على ١,٠٠٠يصل اإلنتاج اليومي من الكلنكر إلى 

 طناً يومياً من خلطة المواد الخام، في حين يحتاج الفرن ١,٨٠٠ويتطلب كل فرن طويل .  طن٤,٠٠٠القصير 
 طناً يومياً أي ٨,٤٠٠وقد بلغ إجمالي إنتاج المصنع من الكلنكر.  طن يومياً من هذه الخلطة٧,٢٠٨القصير إلى 

وماً سنوياً وتعتبر الطاقة اإلنتاجية الحالية أعلى من  ي٣٠٠ مليون طناً سنوياً، وبمتوسط زمن تشغيلي ٢,٤حوالي 
 طناً يومياً من الكلنكر، بينما بلغت الطاقة اإلنتاجية للمصنع من ٨,٠٠٠الطاقة التصميمية للمصنع والتي تبلغ 

  . مليون طناً سنويا٢,٧ًاإلسمنت 
  

د كبير من وسائل التحكم اإللكترونية يتم تشغيل األفران والمراحل اإلنتاجية األخرى في المصنع بشكل آلي عبر عد
ويدار المصنع على مدار الساعة من خالل ثالث نوبات تتألف كل . التي تدار من غرفة التحكم المركزية بالمصنع

وقد تمكن فنيو هذا الفريق . ويقوم فريق الصيانة الداخلية بالمصنع بأعمال الصيانة الالزمة. منها من ثماني ساعات
الطويلة من إدخال عدد من التعديالت والتحسينات على المراحل اإلنتاجية، األمر الذي عمل من خالل خبرتهم 

  .على زيادة اإلنتاج وتطوير الكفاءة والجودة وتقليل التكاليف
  

وتبلغ طاقة .  طن٧٥,٠٠٠يوجد في المصنع حالياً ثمانية صوامع لتخزين اإلسمنت تصل طاقتها االستيعابية إلى 
 طناً في الساعة ٦٠٠وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تحميل الكلنكر بسعة .  طناً في الساعة٨٥٠ الطحن في المصنع

  :وفيما يلي معدل الطاقة التكسيرية للمواد الخام في المصنع.  طنا١٠٠,٠٠٠ًبينما تصل سعة تخزينه إلى 
  



 ١٥

 )ساعة/ طنا١,٥٥٠ً(الحجر الجيري  
 )ساعة/ طنا٢٥٠ً(الطَّفْلَة  
 )ساعة/ طنا٢٥٠ً(الحجر الرملي  
 )ساعة/ طنًأ٢٥٠(خام الحديد  

 
وتبلغ السعة التخزينية لصوامع .  طن في الساعة٤٣٠تصل طاقة طحن اإلسمنت حالياً في مصنع الشركة إلى 

ويباع اإلسمنت سائباً أو معبًأ في أكياس حيث يتم تعبئة أكياس اإلسمنت في .  طنا٥٢,٥٠٠ًاإلسمنت المنتج 
  . طن في الساعة٢٠٠ناً في الساعة، بينما يتم تعبئة اإلسمنت السائب بطاقة تصل إلى  ط١٠٠المصنع بطاقة تبلغ 

  
  :م٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٤العربية من عام  يلخص الجدول التالي إنتاج اإلسمنت والكلنكر في شركة اإلسمنت

  
  العربية  إنتاج اإلسمنت والكلنكر في شركة اإلسمنت٣ شكل رقم

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  بماليين األطنان
  ٢,٥  ٢,٦  ٢,٦  الكلنكر
  ٢,٨  ٣,٠  ٣,٠  اإلسمنت
 اإلدارة المالية بشركة اإلسمنت العربية : المصدر

  
اعتمدت شركة اإلسمنت العربية العديد من المشاريع ضمن خطتها اإلستراتيجية من أجل زيادة إنتاجيـة المـصنع        

وقد قاد التطبيق الناجح لهذه الخطة اإلسـتراتيجية إلـى          . يادة المرونة التشغيلية  ولتقديم حلول لمشاكل االختناق وز    
  .م٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٣زيادة الكميات المنتجة خالل األعوام من 

  
م، ٢٠٠٤ مليون طن في عـام       ٢,٥م مقارنة بـ    ٢٠٠٥ مليون طناً في عام      ٢,٦قد بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر       

م بلـغ   ٢٠٠٦في عـام    . زيادة عن الطاقة التصميمية للمصنع    % ٤,١و% ٨,٣ نسبته   مما يمثل فائضاً إنتاجياً تبلغ    
قد يتخطي حجم اإلنتاج الفعلي عـن الطاقـة      . م٢٠٠٥ مليون طن وهو ما يماثل ما تم إنتاجه في عام            ٢,٦اإلنتاج  
  . يوم في السنة٣٠٠ التصميمية كنتيجة إلى زيادة مستويات التشغيل عن ةاإلنتاجي

  
 مليون طناً في عـام      ٢,٨م مقارنة بـ    ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ مليون طناً في عامي      ٣,٠ركة من اإلسمنت    بلغ إنتاج الش  

  .  م٢٠٠٤في اإلنتاج عن عام % ٧,١م، والتي تمثل نسبة نمو قدرها ٢٠٠٤
  



 ١٦

 :وحدات العمل المساندة ١٠-٣
 
 :التشغيل والصيانة ١-١٠-٣
  

العربية  وتعطي شركة اإلسمنت  . نة أفضل تهدف إدارة المصنع إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية عن طريق تشغيل وصيا          
اهتماماً خاصاً ببرامج الصيانة الوقائية مع تدقيق دائم لزيادة العمر االفتراضي لمعدات المصنع، ولزيادة كفاءتهـا                

  .التشغيلية
  

 برنامج يهـدف إلـى تحليـل    بإتباعمن ضمن مساعي الشركة لزيادة اإلنتاجية وتقليل التكاليف، قامت الشركة         إن  
ونتيجة لهذا، زاد معدل االستخدام القياسي لمعدات اإلنتاج فـي عـام            . شاكل الملحة وتأمين الحلول النهائية لها     الم

وبشكل عام، قاد األداء المميز لفرق التشغيل والـصيانة         %. ٨إلى  % ٤م في جميع أقسام المصنع بمتوسط       ٢٠٠٤
. يادة الكميات المنتجة من خطـوط اإلنتـاج       بالمصنع إلى فترات توقف أقل لخطوط اإلنتاج، وانعكس هذا على ز          

 البرنامج على اكتشاف وتحليل المشاكل، وساهم التخطيط الكامل ألعمال الصيانة في إنجاز             دعالوة على هذا، ساع   
 ) Oracle( لصيانة   لنظام ا   المعلوماتي وقد كان الستخدام وتطبيق برنامج أوراكل     . األعمال في أسرع وقت ممكن    

 دوراً هاماً في تنفيذ خطط الصيانة والتشغيل بكل كفاءة، وقد ساعد هذا البرنامج               م٢٠٠٥ي عام   والذي تم تطبيقه ف   
م، كما ساعد علـى تخفـيض       ٢٠٠٤بالمقارنة بعام   % ١٦,٣م بنسبة   ٢٠٠٥على تخفيض حجم المخزون في عام       

خفـيض طلبـات    ، وساعد أيضاً علـى ت     %٣٠الوقت المطلوب للحصول على قطع الغيار الالزمة لإلنتاج بنسبة          
وذلك نتيجة لنظام الصيانة الوقائية الذي يقوم البرنـامج بتـوفيره حيـث أن              % ٢إلى  % ٣٠الحاالت الطارئة من    

النظام يقوم بجدولة الصيانة للمعدات في المصنع وطلب قطع الغيار الالزم تغييرها حسب الموعد الـذي يحـدده                  
 يقلل من عدد األعطال الناجمة عن تلف القطع حيث أنه في             لقطع الغيار مما   االفتراضيالبرنامج وذلك قبل العمر     

  . السابق كان يتم عمل الطلبات الطارئة لقطع الغيار بعد حدوث العطل
  
 :التسويق والمبيعات ٢-١٠-٣

ومن ضمن  . يقوم قسم التسويق والمبيعات بالشركة ببيع اإلسمنت السائب والمعبأ في أكياس وتلبية طلبات العمالء             
دتها الشركة للعمل على إرضاء العمالء والمحافظة عليهم، القيام بعمل عدة دراسـات وأبحـاث               البرامج التي اعتم  
وتقـدم  .  ميدانية للوقوف على مدى رضاء العميل على الخدمات المقدمة لتحسينها وتطويرهـا            تتسويقية واستبيانا 

  .الشركة لعمالئها خدمات استشارية وفنية تعرف بخدمات ما بعد البيع
  

لتسويق والمبيعات بالشركة دائماً على االلتزام بتنفيذ قرارات وزارة التجارة والـصناعة والمتعلقـة              يحرص قسم ا  
وخـالل  . بضرورة بيع اإلسمنت المعبأ في أكياس بمراكز التوزيع التي تخضع إلشراف وزارة التجارة والصناعة             

 الحرص على االلتـزام بقـرارات   م، كانت الشركة شديدة٢٠٠٥أزمة اإلسمنت التي عانى منها السوق خالل عام         
  .وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن

  
 :الموارد البشرية ٣-١٠-٣

وتركز الخطة اإلستراتيجية على رفع     . قامت الشركة بتطبيق وتنفيذ خطتها اإلستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية        
. نظمة التوظيـف والتـدريب الفعالـة      الكفاءة اإلنتاجية للعاملين عن طريق تطوير كفاءاتهم من خالل إجراءات وأ          

. ويسعى القسم إلى استقطاب الموظفين المتميزين والمحافظة عليهم من خالل تطبيق برامج مكافآت ومزايا تنافسية              
وقد حرصت الشركة بشكل خاص على تدريب الموظفين السعوديين سواًء على رأس العمل أو من خـالل إقامـة                   

  .ة السعودية وخارجهادورات متخصصة داخل المملكة العربي
  
  
  
 



 ١٧

 :تقنية المعلومات ٤-١٠-٣
 ةقامت الشركة بتطبيق أحدث أنظمة المعلومات وتقنية االتصاالت لضمان زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين وسـرع              

ومن ضمن المشاريع التي تم     .  التكلفة ض المتابعة وتخفي  ةإنجازهم للمهام الموكلة إليهم وتقليل نسبة األخطاء وسهول       
للصيانة والمستودعات وربطه بأنظمة المالية والمشتريات للعمل على خفـض          ) Oracle(نامج أوراكل   تطبيقها بر 

كما يتم تطبيق نظام حفظ الوثائق اإللكتروني للعمل على المحافظة على وثائق الـشركة مـن التلـف أو                   . التكلفة
  .الضياع واإلعداد لمكتب جديد خالي من األوراق

  
 :أنشطة أخرى ١١-٣

. أنشطة الشركة التشغيلية فهي تسعى للحفاظ على بيئة صحية للموظفين والمنطقة المحيطة بالمصنع            باإلضافة إلى   
سياسة الشركة الداخلية والخارجية، وما قامت به الشركة        ) ٣-١١-٣ إلى   ١-١١-٣من  (وتلخص الفقرات التالية    

  .فيما يتعلق بمسؤوليتها البيئية واالجتماعية
 
 :أنشطة اجتماعية ١-١١-٣

 والدينية بهدف تـدعيم العالقـات االجتماعيـة بـين     والرياضة برنامجاً مكثفاً لألنشطة االجتماعية    نظمت الشركة 
وتضمنت هذه األنشطة يوماً مفتوحاً كل سنة للموظفين وعائالتهم ومحاضرات ومـؤتمرات            . الموظفين وعائالتهم 
ام ألبناء الموظفين، وتـنظم لهـم        إلى ذلك فإن الشركة تنظم معسكراً صيفياً كل ع         ةوباإلضاف. ومسابقات رياضية 

  .برامج اجتماعية وثقافية وبيئية ورياضية
  
 :المحافظة على البيئة والحد من التلوث ٢-١١-٣

حيث قامت بعمل مسح بيئي للمداخن      " حسن الجوار "تواصل الشركة اهتمامها بالمحافظة على البيئة وتطبيق سياسة         
 كافة القياسات للمخلفات ومعدالت التلوث والتي تم رصدها مصنع، وأسست قاعدة بيانات متكاملة تشمل     بالالرئيسية  

عالوة على هذا، قامت الـشركة      . بواسطة األجهزة اآللية، ثم تم تأكيدها من خالل أجهزة القياسات المعتمدة دولياً           
مـن  بإحالل الفالتر الميكانيكية المستخدمة بأخرى حديثة ذات فاعلية أكبر؛ مما ساهم في تقليل انبعـاث الغبـار                  

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة كانت قد اعتمدت معاييراً بيئية صارمة في المشروع الخاص              . المصنع بنسبة كبيرة  
 والخاصـة بالمحافظـة   ١٤٠٠١بالخط السادس، علماً بأنها قد أنهت الدراسة المبدئية للحصول على شهادة األيزو          

 برامجهـا اإلسـتراتيجية، وذلـك       ىحدعليها لتنفيذ إ  على البيئة والحد من التلوث، والتي تهدف الشركة للحصول          
  .حرصاً من الشركة على توفير بيئة صحية للموظفين والمواطنين عامة

  
 :األمن والسالمة ٣-١١-٣

حيث أن سالمة الموظفين وراحتهم من األمور الهامة إلدارة الشركة، قامت الشركة بإعداد دليل صناعي يتوافـق                 
 عبارة عن األحرف األولى من أربع كلمات باللغـة اإلنجليزيـة            OSHAمة  وكل(مع قواعد منظمة أوشا العالمية      

عالوة على هذا أصدرت الشركة الئحة داخليـة للقواعـد واإلجـراءات            ). تعني إدارة الصحة والسالمة الوظيفية    
  .األمنية التي تساعد على تطبيق ظروف عمل أفضل والحد من الحوادث واإلصابات

 



 ١٨

 استثمارات في شركات زميلة ١٢-٣
 
  شركة منتجات صناعة اإلسمنت ١-١٢-٣

اليمامـة وشـركة أسـمنت الـسعودية         وتمتلك كل من شركة إسمنت    % (٣٣,٣٣تمتلك شركة اإلسمنت العربية     
 محدودة وهي مسجلة فـي المملكـة        مسؤولية، وهي شركة ذات     منتجات صناعة اإلسمنت  من شركة   %) ٣٣,٣٣

 ١٦قد تم تأسيس الشركة فـي      .  ريال سعودي  ١٨,٠٠٠,٠٠٠العربية السعودية برأس مال مصرح ومدفوع وقدره        
 بتشغيلتقوم الشركة حالياً    . م بغرض تصنيع أكياس اإلسمنت وأكياس التعبئة ذات األعراض المتعددة         ١٩٨٤يناير  

  . ثالث خطوط إنتاجية
  

فـي عـام    .  مليـون كـيس    ٣٠ عملياتها اإلنتاجية بطاقة إنتاجية تصل إلى        منتجات صناعة اإلسمنت  بدأت شركة   
م إلى  ٢٠٠٤ في عام    أخرى مليون كيس وقد تم زيادة الطاقة مرة         ٧٠م تم زيادة الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى        ٢٠٠١
 ٣١ إلـى  ٢٠٠٤ ديـسمبر  ٣١وفيما يلي هيكل ملكية شركة المنتجات صناعة اإلسمنت للفترة       .  مليون كيس  ١٣٠

  :م حيث لم يطرأ أي تغيير٢٠٠٦ديسمبر 
  

    ريال سعودي٦,٠٠٠,٠٠٠  %٣٣,٣    شركة اإلسمنت العربية المحدودة
    ريال سعودي٦,٠٠٠,٠٠٠  %٣٣,٣  شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة 

    ريال سعودي٦,٠٠٠,٠٠٠  %٣٣,٣     شركة اإلسمنت السعودية
  ريال سعودي١٨,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠     المجموع

  م ٢٠٠٦م، ٢٠٠٥، م٢٠٠٤فيما يلي ملخص للقوائم المالية لشركة منتجات صناعة اإلسمنت ألعوام 
  

 لشركة منتجات صناعة اإلسمنت  ملخص قائمة المركز المالي ٤شكل رقم 
م٢٠٠٦  بآالف الرياالت السعودية م٢٠٠٥  م٢٠٠٤   

 ١,٦٦٥ ٨,٩٩٧ ٤,٣٢٩ نقد وبنود شبه نقدية
 ٥,٤٧٦ ٤,٤٤٩ ٥,٧٦٤ مدينون

 ٤٧,٠١٤ ٤٤,٧٩٤ ٤٢,٨٥٢ صافي الممتلكات والمصنع والمعدات
 ٧٢,٨٦٥ ٧٦,١٥٩ ٧١,٩٧٩ إجمالي الموجودات
 ٣,٨٢٨ ٨,٥٢٩ ٦,٣٨٨ ذمم دائنة ومستحقات

 ٢,٥٠٠ ٣,٦٥٠ ٦,٠٠٠ األجلالجزء المتداول من قرض طويل 
 ١٣,١٩٥ ١٨,٢٠٠ ١٢,٢٠٠ األجلقرض طويل 

 ٣٢,٨١١ ٣٣,٤١٢ ٢٧,٢٢٥ إجمالي المطلوبات
 ١٣,٠٥٤ ١٥,٧٤٧ ١٧,٧٥٤ أرباح مبقاة

 ٤٠,٠٥٤ ٤٢,٧٤٧ ٤٤,٧٥٤ الي حقوق المساهمينإجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

 لشركة منتجات صناعة اإلسمنتملخص قائمة الدخل  ٥شكل رقم 
م٢٠٠٦ بآالف الرياالت السعودية م٢٠٠٥  م٢٠٠٤   

 ٤٦,١٤٣ ٦٦,٨٧٧ ٥٣,٧٢٧ المبيعات
 ٦,٦٦٣ ٩,٥٧١ ٨,١١٣ مجمل الربح

 ٢,١٠٥ ٣,٢١٨ ٢,٤٢٣ لتشغيليةالدخل من العمليات ا
 ١,٢٦٩ ٢,٦٩٣ ٢,٠٠٧ صافي الدخل

     
م وقد ٢٠٠٥في عام % ٤٤,٩كما هو موضح أعاله، فقد شهدت الشركة نسبة نمو في المبيعات تصل إلى و 

  %.١٩,٧م بنسبة ٢٠٠٦ في عام انخفضت
  
  

 ناعة اإلسمنتلشركة منتجات صملخص حقوق المساهمين  ٦شكل رقم 
م٢٠٠٦ بآالف الرياالت السعودية م٢٠٠٥  م٢٠٠٤   

 ١٨,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ رأس المال
 ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ احتياطي نظامي

 ١٣,٠٥٤ ١٥,٧٤٧ ١٧,٧٥٤ أرباح مبقاة

 ٤٠,٠٥٤ ٤٢,٧٤٧ ٤٤,٧٥٤  المجموع

 



 ٢٠

 : العالمات التجارية والحقوق الفكرية األخرى ١٣-٣
 

 تسعى إلى بناء وإرساء اسمها وصورتها الذهنية لدى العمالء؛ فقامت بالتعاقـد مـع               منذ أن تأسست الشركة وهى    
 وتبعـاً   . الشركات المتخصصة لتصميم شعار جديد للشركة يعكس تاريخها العريق وطموحهـا المـستقبلي             ىحدإ

بالجريدة " العربيةأسمنت  "لألنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، فقد أعلنت الشركة عن هذا الشعار الجديد               
 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٢١الرسمية في 

 
  . وليس لدى الشركة حالياً عالمات تجارية مسجلة أخرى في المملكة العربية السعودية

  
 :أحكام وقضايا ١٤-٣
  

بما في ذلك أي دعوى قائمة أو     (حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، لم تدخل الشركة في أية دعوى قضائية أو مطالبة               
 يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمالها أو وضعها المالي مع أية أطراف، وليس لدي الشركة أية )بإقامتهامهدد 

  .قضايا أو دعاوى معلقة

 
 :البحث والتطوير ١٥-٣
  

تزال تحت اإلنشاء والموظفون الحاليون بهذا القسم يعملون بشكل جزئي حـسب الوقـت            بالرغم من أن اإلدارة ال    
دؤوب ومستمر لتحسين جودة قوم بالعديد من أنشطة البحث والتطوير حيث تسعى بشكل المتاح لهم إال أن الشركة ت

. منتجاتها كما تقوم الشركة بوضع أهداف سنوية لمستويات الجودة المستهدفة لضمان موافاة متطلبـات المـستهلك        
  :وتعكس هذه األهداف المبادئ التالية

  
 . الشركة مع منتجات الشركات المنافسةتحسين جودة منتجات اإلسمنت من خالل مقارنة منتجات 
تطبيق التحسينات التي يحددها نظام إدارة الجودة من خالل قيـام المـوظفين بالتنفيـذ اإليجـابي لهـذه                    

 .التحسينات
 .تقليل الفاقد من المواد الخام 
 ).٩٠٠١أيزو (التطبيق والحفاظ على متطلبات أنظمة معايير الجودة الدولية  

 
 ، كما تم تخصيص ثالثة ماليـين ريـال           من هذا العام   عيين مديرا لهذه اإلدارة في شهر يوليو      وقد قامت مؤخراً بت   

  .سنوياً من ميزانية الشركة للدراسات والتطوير
  

قد تم إنجاز العديد من الدراسات من خالل هذا القسم ومنها دراسة استخدام الغبار القلوي المنتج في المصنع إلنتاج            
اون مع معهد األبحاث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقد نجحت الدراسـة فـي               طوب اسمنتي وذلك بالتع   
 الـشركة   إسـتراتيجية  إلى مواد مفيدة وبمواصفات عاليه والمشروع أالن أدرج ضمن           ةتحويل هذه المواد العادم   
 .لتنويع مصادر الدخل

  
  :ضوابط التاليةومن أجل الحفاظ على معايير وجودة المنتجات، تقوم الشركة بتطبيق ال



 ٢١

  :مراقبة وقياس جودة العمليات
كمـا  . يتم تنفيذ التدقيق على العمليات اإلنتاجية بالمصنع وفقاً لخطة التدقيق الفنية الموضوعة لكل عمليـة إنتـاج                

تخضع جميع المعدات والماكينات المستخدمة في اإلنتاج إلى الصيانة الوقائية النظامية وفقاً لإلجراءات التـشغيلية               
  .لمعتمدةا
  

هذا ويتم تسجيل نتائج عمليات الفحص في تقارير التدقيق، ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند عدم مطابقة                 
  .تلك النتائج للمعايير المحددة مسبقاً

  
  :مراقبة وقياس جودة المنتج

مطابقتهـا للمواصـفات    عند استالم المواد الخام من الموردين، تجمع منها العينات ويتم تحليلها لمعرفة مـستوى               
وعلى الرغم من أن معظم المواد الخام تأتي من موردين ذوي سمعة            . المطلوبة ثم تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها     

جيدة، إال أنها تخضع للتحليل واالختبار للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة المنصوص عليها في طلـب الـشراء                  
  .ل تفتيش بالعين المجردة للبحث عن أية أضرار أو تلفيات أو تلوثالصادر عن إدارة الشركة، كما يتم عم

  
يتم القيام بعمليات فحص داخلية على جميع الخطوط اإلنتاجية بالمصنع خالل عملية طحن المواد الخـام وإنتـاج                  

 الرقابـة   ويتم تجميع العينات بصفة دورية ليتم تحليلها، ثم ترسل النتـائج ألقـسام            . الكلنكر وخالل عملية التسليم   
وتنفذ األنشطة التخطيطية المتعلقة بكل عملية إنتاج على        . المختصة من أجل اتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية      

  . كافة متطلبات الفحص والتدقيق بشكل فعالإتباعكما يخضع كل منتج للتدقيق والفحص ويتم توثيقه لتأكيد . حدا
  

  : المطابقة ومرجعية البيانات
نتجات في جميع مراحل إنتاجها في مستودعات مخصصة لها، ثم تجمع عينات اإلسمنت من تخزن جميع الم

محطات التغليف وفقاً لخطة العينات الموضوعة، وتختبر طبقاً لخطط الفحص المتفق عليها، ثم يتم تسجيل نتائج 
ية مرحلة من ويمكن الرجوع إلى هذه السجالت لمعرفة حالة المنتج خالل أ. الفحص في سجالت معدة لذلك

وتحفظ جميع السجالت المتعلقة بتاريخ تسليم معين من أجل ضمان مرجعية البيانات الخاصة . مراحله اإلنتاجية
 .بمنتجات الشركة

  
 



 ٢٢

  

 هيكل الشركة - ٤
  

 :الهيكل التنظيمي للشركة ١-٤
  

  :اإلسمنت العربيةيوضح الرسم التخطيطي أدناه الهيكل التنظيمي لشركة 
  

 الهيكل التنظيمي لشركة اإلسمنت العربية ٧ شكل رقم

  

إلدارةمجلس ا

  التنفيذيرئيس الشركة
محمد طاهر / المهندس(

)عثمان  

 نائب الرئيس التنفيذي
لخدمات المساندة ألعمال ل

 الشركة
 (سيتم تعيينه)

نائب الرئيس التنفيذي 
 للمبيعات والتسويق

 (سيتم تعيينه)

نائب الرئيس التنفيذي 
  واإلداريةللموارد البشرية

زهير إبراهيم /األستاذ(
  )مغربي

نائب الرئيس التنفيذي 
 للعمليات

 دخيل محمد / المهندس(
)المطرفياهللا    

نائب الرئيس التنفيذي 
 لتطوير األعمال 

سامي / المهندس( 
 )عبدالرحمن الشبيلي

نائب الرئيس التنفيذي 
 للشؤون المالية 

 فخري نبيه/ األستاذ(
 ) الجهنيزارع 

 مراقب الحوكمة
 عبداهللا/المهندس (

 ) خوجةيمعبدالعظ

نائب الرئيس التنفيذي 
 للتخطيط والتطوير

 عبد شوقي/ االمهندس(
) خياطالرحمن   

 لجنة المراجعة 

 مدير المراجعة الداخلية
 محمد هاني/ األستاذ(

 ) لحجيمحسن

لجنة الحوكمة والمسئولية 
 االجتماعية

 اللجنة التنفيذية

التعويضاتالمزايا ولجنة



 ٢٣

 :أعضاء مجلس اإلدارة ١- ١-٤
.  مجلـس اإلدارة    رئيس بما فيهم  تسعة أعضاء  من في الوقت الحاضر     اإلسمنت العربية مجلس إدارة شركة    يتكون  

 لحماية   قوي داخليرقابة  نظام  إلى جانب تطبيق     ،فعالشركة بشكل   عمليات ال مسؤولياتهم الرئيسية قيادة    تتضمن  و
  .أصول الشركة

  
ـ      خاذ القرارات   ات عملية   فيوازن  التموضوعية و ال ومن أجل ضمان قسط كبير من      إن في مجلس إدارة الـشركة، ف

أكثـر  بـشكل   ولكي يقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمهامهم        . ينأعضاء غير تنفيذي  هم   المجلس أعضاء   جميع
  : كاآلتي لجان تم تشكيل ثالث،فعالية

  
 لجنة المراجعة  
 اللجنة التنفيذية 
 لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية 
 لجنة المزايا والتعويضات 

  

  .وكل من اللجان المذكورة أعاله تتكون عادة من ثالثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة

  
  لجنة المراجعة  ٢- ١-٤

. عمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة المالية ألعمـال الـشركة          لجنة المراجعة هي المسؤولة عن أ     
. ة القانوني  واللوائح المتطلباتوتقوم اللجنة أيضاً بمراجعة األنظمة المالية وأنظمة إدارة المخاطر ومدى توافقها مع             

، وترشـيح مـدقق      والسنوية يةالربع سنو ها أيضاً التخطيط ومراجعة بيانات الشركة المالية        تتتضمن مسؤوليا كما  
وتراجع لجنة المراجعة تعليقات مدقق الحسابات، وترفع توصياتها لمجلـس اإلدارة           . الحسابات للعام المالي التالي   

  :ويتألف أعضاء لجنة المراجعة من. لمعالجة األمور المعلقة
  

  إبراهيم محمد سعيد شمس/ األستاذ .١
  إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ .٢
  سعود عبدالعزيز السليمان/األستاذ .٣
  

 :اللجنة التنفيذية ٣- ١-٤
ـ               بيانـات   علـى    ةتسهل اللجنة التنفيذية من أداء إدارة الشركة وتتمتع بسلطات مجلس اإلدارة مع استثناء الموافق

 وخطط الشركة اإلستراتيجية وترفع التوصية بقراراتهـا ألعـضاء مجلـس    والسنويةالربع سنوية الشركة المالية  
  :ن مسؤوليات اللجنة التنفيذية ما يليوتتضم. اإلدارة

  
 الموافقة على رأس مال المشاريع التي تقع في سلطات اللجنة 
 المفاوضة باسم الشركة مع الشركات األخرى 
 الموافقة على المصروفات الطارئة 
 الموافقة على األمور التسويقية التي تتطلب أكثر من قرار إداري 

  
  



 ٢٤

  :نويتألف أعضاء اللجنة التنفيذية م
  

 عبداهللا محمد العيسى/ المهندس .١
 غسان أحمد السليمان/ الدكتور .٢
 إبراهيم سليمان الراجحي/ المهندس .٣
 

 :لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية ٤- ١-٤
.  لموظفي الشركة  والمكافآتتتضمن مسؤوليات اللجنة تطبيق الئحة الحوكمة ومراقبة تطبيقها وبحث التعويضات           

ويتـألف أعـضاء لجنـة الحوكمـة        .  تطبيق مشاريع الخدمة االجتماعية بالمجتمع     وتقوم اللجنة باقتراح ومتابعة   
  : والمسئولية االجتماعية من

  
 غسان أحمد السليمان/ الدكتور .١
 إبراهيم سليمان الراجحي/ المهندس .٢
 محمد عبد القادر الفضل / األستاذ .٣

  
  :لجنة القروض ٥- ١-٤

متاحـة   ، وهـي  )٢٥أنظر التفاصيل صفحة ( شخصية وقروض لشراء المنازل      ضوقرلمنح  الشركة سياسة   لدى  
. وتتولى لجنة القروض منح وإقرار قروض شراء المنـازل . للموظفين المؤهلين حسب الدرجات الوظيفية المحددة 

  :وتتألف لجنة القروض من. طلبات القروض المقدمة افة كاعتماد ودراسة عن ةمسؤولوهذه اللجنة 
  
  سامي الشبيلي/ لمهندسنائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال ا .١
  محمد المطرفي / نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس .٢
 نبيه الجهني/ نائب الرئيس للشئون المالية األستاذ .٣
  

 :أمور أخرى متعلقة بالضوابط اإلدارية ٢-٤
 

  :ركةالش الضوابط اإلدارية المعمول بها في سياساتلكعنصر مكمل تطبق شركة اإلسمنت العربية الخطوات التالية 
  

 أو عقد على صويتتلا حق تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيس الشركة صالحية ال توجد أية 
 . تكون له فيه مصلحة جوهرية أو مكافآت تمنح له قتراحا
 .حق االقتراض من الشركة تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة صالحية ة أي ال توجد 
 فـي   بالتـداول   لهم  ُيسمح  ال هبأن دائمبشكل   نيذيوكبار التنفي يتم تذكير جميع أعضاء مجلس اإلدارة        

 . خالل فترات حظر التداولأسهم الشركة
الخاصـة   اتترقيالداء و األاتب وعالوة   ورالبد أن يعتمد مجلس إدارة الشركة كل ما يتعلق بزيادة ال           

وأعضاء رئيس  آتمكافبفيما يتعلق أما .  بالشركة بما فيهم رئيس الشركة      اإلدارة العليا  يموظفبجميع  
 بإقرارها ويمتنع رئـيس وأعـضاء       توصية إلى الجمعية العامة    دارةاإل مجلس   يرفعمجلس اإلدارة، ف  

 . آتهممكافمجلس اإلدارة عن التصويت على 
 
  
  
  
  



 ٢٥

  :القروض الشخصية
 ريال  ٣٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي كقروض شخصية لموظفيها بحد أقصى        ٢,٥خصصت إدارة الشركة مبلغ     

عد شهر من استالم الموظف للقرض، عليه البدء في التسديد من خالل دفعات دورية              وب. سعودي لكل موظف  
ويستطيع الموظف أن يؤجل خصم دفعة واحدة فقط مرة         ). تؤجل دفعة شهر رمضان حتى نهاية مدة القرض       (

وال يستطيع الموظف في الشركة طلب قرض آخر قبل مرور عام على سداده آلخر قسط من قرضه                 . كل سنة 
  . األخير

  

  :يجب أن تنطبق الشروط التالية على موظف الشركة ليتمكن من الحصول على القرض الشخصي
  

 ).سعودي أو مقيم( رسمي فأن يكون قد أمضى عامين في خدمة الشركة كموظ 
أن يكون مبلغ مستحقات نهاية الخدمة للموظف المستحق أعلى من مبلغ القرض، وإال فعليـه أن                 

أة نهاية خدمته المستحقة أعلى من مبلغ القـرض الـذي يطلبـه             يحضر كفيل غارم تكون مكاف    
 .الموظف

 . الغارم أن يكفل أكثر من مقترض واحد في ذات الوقتلال يجوز للكفي 
  

  :قروض سكنية
البنك (تساعد الشركة الموظفين السعوديين المؤهلين للحصول على قروض سكنية من البنوك التي تتعامل معها 

بتكلفة معقولة على أن يسدد الموظف القرض السكني الذي ) لجزيرة، مصرف الراجحي التجاري، بنك ااألهلي
يحصل عليه من البنك في غضون عشر سنوات، والشركة ال تضمن تلك القروض، وتساهم الشركة في تحمل ما 

  . ريال سعودي سنوياً لجميع المستفيدين٣٢٠,٠٠٠من تكلفة القرض سنوياً وبما ال يتجاوز % ٤نسبته 
  
  :جب أن تنطبق الشروط التالية على موظف الشركة ليتمكن من الحصول على القرض السكنيي
  

 .يجب أن يكون الموظف سعودي الجنسية 
 .عن أدائه خالل العامين السابقين" جيد جداً"يجب أن يحصل الموظف على تقييم  
 .يجب أن يكون مر على الموظف أربع سنوات في خدمة الشركة 
 فما فوق وبمبالغ محددة لكل فئـة مـن فئـات            ٢٢موظفين في الدرجة    يحصل على القروض ال    

 الموظفين
  

  :فيما يلي تفاصيل المنتفعون من القروض
  

  رئيس الشركة 
  )نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات: مثل (٣٠و٢٩الدرجة  
  ) البشريةالمدير المالي ومدير الموارد: مثل (٢٨ و٢٧ و٢٦الدرجة  
  )رئيس الحسابات والمهندس الجيولوجي: مثل (٢٥ إلي ٢٢الدرجة  

  



 ٢٦

  فيما يلي ملخص لتفاصيل القروض الممنوحة للموظفين 
  

  ١٩٥ إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على قروض 
 شخصي  نوع القرض

   ريال سعودي٣,٤٠٧,٧٠٠ أجمالي القروض الممنوحة
  ريال سعودي ١,٥٣٩,١٣٦ إجمالي األقساط المسددة

   ريال سعودي١,٨٦٨,٥٦٤  األقساط المتبقيةإجمالي
  يوجد ال معدل الفائدة

  
  .ال يوجد لدى الشركة أية أشكال أخرى من القروض غير القروض الشخصية والسكنية فقط وتخص الموظفين فقط

  



 ٢٧

 :مجلس اإلدارة ٣-٤
 

نهم ممثلين عن عدد من الشركات العربية مجلس إدارة مؤلف من أعضاء بارزين من بي يدير شركة اإلسمنت
يحيى بن الدن / ونود التنويه أنه قد طرأ تغيير على مجلس اإلدارة حيث استقال المهندس .السعودية الكبرى

/  وتم تعيين المهندس،تنفيذية للشركةال ة يعد عضوا في مجلس اإلدارة أواللجنملوم ٢٠٠٧ سبتمبر ٩بتاريخ 
 وفيما يلي قائمة .دارة الشركة ولكن لم يتم تعيينه بعد في أي من اللجانموسى العمران ليكون عضوا في مجلس ا

  :)م٢٠٠٧ يوليو ١٥كما في (ونسبة مساهمتهم في الشركة  بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة
  

  أعضاء مجلس اإلدارة٨شكل رقم 
/ مستقل  المنصب العمر الجنسية  االسم

  غير مستقل
 عدد األسهم
  المباشرة

 الغير عدد األسهم
  المباشرة

نسبة * 
  المساهمة

عبداهللا بن محمد إبراهيم / المهندس
 ١العيسى

رئيس  ٥٣ سعودي
 المجلس

  %٢,١١  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٦٦,٦٠٠  مستقل

إبراهيم عبداهللا إبراهيم / األستاذ
  ٢السبيعي

  %٠٫٤٩  ٢٦٧٫٦٢٧  ٢٤,٠٠٠  مستقل عضواً ٦٥ سعودي

  %٠,٠٣  ال يوجد  ١٦,٥٠٠  مستقل  عضواً  ٧٨  سعودي  د شمس إبراهيم محمد سعي/ األستاذ

  %٠,٠٠  ال يوجد  ١,٠٠٠  غير مستقل عضواً ٥٠ سعودي غسان أحمد عبداهللا السليمان/ دكتور

محمد عبدالقادر محمد / األستاذ
  ٣الفضل

  %٠,٣٨  ٢٢٥,٠٠٠  ١,٠٠٠  مستقل عضواً ٥٤ سعودي

إبراهيم سليمان عبدالعزيز / المهندس
  ٤الراجحي

  %١٧,٠٦  ١٠,٢٣٢,٩٢٠  ١,٠٠٠  مستقل عضواً ٣٨ سعودي

موسى عمران محمد / المهندس
  العمران

  %٠,٠١  ال يوجد  ٥،٠٠٠  مستقل عضواً ٣٨ سعودي

سعود عبدالعزيز عبداهللا / األستاذ
  ٥السليمان

  %٧,٩٧  ٤,٥٣٤,٣٣٠  ٢٤٥,٨٠٠  مستقل عضواً ٤٧ سعودي

  %٠,٠٣  ال يوجد  ١٥,٠٠٠  لمستق  عضواً  ٦١  سعودي عبدالهادي علي سيف شايف / األستاذ

  

  م١٥/٧/٢٠٠٧آما في   سهم١٫٠٠٠٫٠٠٠محمد إبراهيم العيسى / والده الشيخيملك  ١
  م١٥/٧/٢٠٠٧ سهما آما في ١٢٦٫٠٢٧ سهما، وتملك شرآة محمد وعبداهللا السبيعي ١٤١٫٦٠٠ يملك والده الشيخ عبداهللا السبيعي ٢
  م١٥/٧/٢٠٠٧ آما في  سهم٢٢٥٫٠٠٠ يملك والده الشيخ عبدالقادر الفضل ٣
  م ١٥/٧/٢٠٠٧سهم آما في  ٣٫٦٩٢٫٩٢٠ سهم ويملك عمه الشيخ عبداهللا عبدالعزيز الراجحي٦٫٥٤٠٫٠٠٠سليمان الراجحي /  يملك والده الشيخ٤
 تنقسم إلى سليمانستاذ سعود ال هناك أسهم غير مباشرة لألأنم آما ١٥/٧/٢٠٠٧ سهما آما في ٤٫٣١٣٫٨٣٠ يملك والده الشيخ عبدالعزيز السليمان ٥

  روالآو للتجارة والتعهدات سهم باسم شرآة ٢٠٫٥٠٠، حضن لالستثمار باسم شرآة  سهم٢٠٠٫٠٠٠
   أما بقية األعضاء فهم ممثلين عن أنفسهم فقط

  
  ) سهم٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠( الشرآة أسهم إجمالينسبة المساهمة تمثل مجموع األسهم المباشرة والغير مباشرة إن وجدت للعضو من * 



 ٢٨

   بن محمد إبراهيم محمد العيسىعبد اهللا/ لمهندسا
حتـى  م ٢٠٠٦ العيسى منصب رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك من عـام             يشغل المهندس عبداهللا  

وهو سعودي الجنـسية  . م٢٠٠٦م حتى عام ١٩٨٨اآلن، و قبل ذلك كان عضوا في مجلس إدارة الشركة من عام           
م ١٩٧٨ العيسى على درجة بكالوريوس في الهندسة الصناعية في سـنة            بداهللاحصل المهندس ع  .  سنة ٥٣وعمره  

من جامعة سوذرن ميثوديست بوالية تكـساس فـي الواليـات            م وذلك ١٩٨٠وماجستير في اإلدارة الهندسية عام      
مناصب ويتمتع المهندس عبداهللا العيسى بسبعة وعشرين سنة من الخبرة، وقد شغل العديد من ال             . المتحدة األمريكية 

كمـا أن المهنـدس     . م حتى اآلن  ١٩٨٠ من عام    رئيس مكتب عبداهللا العيسى مهندسون استشاريون     : الهامة ومنها 
 العيسى وأوالده منـذ عـام       إبراهيمشركة محمد   : عبداهللا العيسى عضو في مجلس إدارة الشركات الخاصة اآلتية        

 الخليج للمناطق السياحية، وهو أيـضاً       ة، وشرك م حتى اآلن، والشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية       ١٩٨١
وهو عضو حالي في مجلس إدارة شركات المساهمة العامة         . رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الصحية      

وكمـا أن المهنـدس عبـداهللا       . ، والشركة السعودية للفنادق   )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية      :اآلتية
  .م٢٠٠٣يئة السعودية للمهندسين منذ عام العيسى عضو في اله

  
   إبراهيم السبيعيإبراهيم عبداهللا/ األستاذ

وهـو  . م١٩٩٥يشغل األستاذ إبراهيم السبيعي منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عام               
تجارة واالقتصاد  حصل األستاذ إبراهيم السبيعي على درجة البكالوريوس في ال        .  سنة ٦٥سعودي الجنسية وعمره    

في تقييم األنـشطة المـصرفية        سنة خبرة  ٣٠بأكثر من    ويتمتع. م  ١٩٧٥من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام       
وإدارة المحافظ االستثمارية وتحليل االئتمان، وقد اكتسب هذه الخبرة من خالل عملـه كمـدير إداري لألنـشطة                  

واألستاذ إبراهيم السبيعي حاليا عضو     . م٢٠٠٥ عام   إلىم  ١٩٧٥المصرفية في مجموعة السبيعي المتحدة من عام        
م، وعضو في مجلس إدارة في شركة مكة لإلنشاء والتعميـر، وكـان             ٢٠٠٥في مجلس إدارة بنك البالد منذ عام        

 الـسبيعي   إبراهيموكما أن األستاذ    . م٢٠٠٥م إلى عام    ١٩٨٩عضوا سابقا في مجلس إدارة بنك الجزيرة من عام          
  .م٢٠٠٥دارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة منذ عام عضو في مجلس إ

  
   إبراهيم محمد سعيد شمس/ األستاذ

وهـو  . م١٩٩٧ شمس منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عـام              إبراهيميشغل األستاذ   
م ١٩٥٤جدة عام    شمس حاصل على شهادة الثانوية العامة من         إبراهيمواألستاذ  .  سنة ٧٨سعودي الجنسية وعمره    

وقد شغل األستاذ إبراهيم شمس منصب      .  عاماً من الخبرة في األنشطة المصرفية واإلدارة       ٣٨، ويتمتع بأكثر من     
م ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج في الرياض من عـام           ١٩٩٢ عام   إلىم  ١٩٦٢مدير عام بنك الرياض من عام       

وكان عـضواً بمجلـس   . الكمال لالستيراد المحدودةم، ويرأس حالياً مجلس إدارة شركة    ١٩٩٢م حتى عام    ١٩٧٨
هـ ، والبنك   ١٤١٢ عام   إلىهـ  ١٤٠٩الخطوط الجوية العربية السعودية من عام       : إدارة الشركات الخاصة التالية   

م، وكان عضواً في مجلس إدارة ١٩٨٨ عام إلىم ١٩٧٣والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من عام  الزراعي،
وقد كـان  . م وكذلك أيضاً عضواً في لجنة المراجعة بالبنك     ٢٠٠٥ عام   إلىم  ٢٠٠٣لتجاري من عام    البنك األهلي ا  

  . م١٩٩٩ عام إلىم ١٩٨٨ شركة الكابالت السعودية من عام إدارة شمس عضو في مجلس إبراهيماألستاذ 
  

  غسان أحمد عبداهللا السليمان/ الدكتور
وهـو  . م١٩٩٧رة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عام        غسان السليمان منصب عضو مجلس إدا      يشغل الدكتور 

يحمل الدكتور غسان السليمان درجة الدكتوراه في اإلدارة اإلسـتراتيجية مـن            .  سنة ٥٠سعودي الجنسية وعمره    
فـي   م، وماجستير إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا         ٢٠٠٤جامعة هل في بريطانيا عام      

في الواليات    من جامعة منلو بوالية كاليفورنيا     أعمال إدارة   سوبكالوريوم  ١٩٨٠تحدة األمريكية عام    الواليات الم 
 عاماً من الخبرة حيث ترأس مجلس إدارة الغرفة التجارية          ٢٥ويتمتع بأكثر من    .  م١٩٧٨المتحدة األمريكية عام    

ـ ١٤٢٦هـ إلى شوال    ١٤٢٦والصناعية بجدة من صفر      س إدارة شـركة غـسان أحمـد        ويرأس حالياً مجل  .  ه
   الشركات الخاصةإدارةم وهو حاليا رئيس مجلس ١٩٨٧منذ عام ) الوكيل الحصري إليكيا(السليمان للمفروشات 



 ٢٩

 عبـداهللا  أبنـاء شـركة  شركة إشهار لإلعالن، وشركة صحاري المتخصصة في خدمات الحاسب اآللي، و : التالية
. شركة سراج كابيتال  ،  شر كابيتال نشركة ف ي،  الدولية للتطوير العقار  و ،شركة العمارة ، و السليمان للتنمية والتطوير  

سعودي        كما أن الدكتور غسان الـسليمان     . وهو حاليا عضو بمجلس إدارة شركة صافوال       يس المجلس ال  الترآي   – رئ
د من الجمعي               –لألعمال، ورئيس المجلس السعودي      ر   الماليزي لألعمال، وعضو مجلس محافظة جدة، وعضو في العدي ات غي

  .الربحية واللجان
  

  محمد عبدالقادر محمد الفضل/ األستاذ
وهـو  . م١٩٩٧يشغل األستاذ محمد الفضل منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منـذ عـام       

يحمل األستاذ محمد الفضل درجة البكالوريوس فـي االقتـصاد والدراسـات            .  سنة ٥٤سعودي الجنسية وعمره    
 سنة خبـرة    ٢٥ويتمتع بأكثر من    . م١٩٧٧عة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية عام        التسويقية من جام  

: م ، وهو عضو في مجلس إدارة شركات المساهمة العامـة التاليـة            ١٩٩٠حيث يرأس مجموعة الفضل منذ عام       
فـي مجلـس     عضووكما أن األستاذ محمد الفضل. ، وشركة صافوال )صدق(الشركة السعودية للتنمية الصناعية  

القنصل الفخري لجمهورية قبرص في المملكة العربية السعودية،         إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة حالياً، وهو      
  .وعضو في الدائرة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة مكة المكرمة

  
  إبراهيم سليمان عبدالعزيز الراجحي/ المهندس

وهو . م١٩٩٩و مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عام          يشغل المهندس إبراهيم الراجحي منصب عض     
 الراجحي درجـة البكـالوريوس فـي إدارة العمليـات           إبراهيميحمل المهندس   .  سنة ٣٨سعودي الجنسية وعمره    

م، ودرجة الماجستير في علوم اإلدارة من جامعة أرثر ١٩٩٤اإلنتاجية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 
 سنة خبرة   ١٣ويتمتع بأكثر من    . ليتل بمدينة شستنت هيل بوالية ماساشوسيتس في الواليات المتحدة األمريكية         دي  

م، و كان سابقا نائـب      ١٩٩٩حيث يشغل حالياً منصب المدير العام لمشروع دواجن الوطنية في القصيم منذ عام              
 مـن   فرسان للسياحة والسفر  ، ومدير عام    م١٩٩٩م إلى عام    ١٩٩٦المدير العام لمشروع دواجن الوطنية من عام        

م ، وعـضو    ٢٠٠٥و المهندس إبراهيم الراجحي عضو مجلس منطقة القصيم منذ عام           . م١٩٩٥ إلى م١٩٩٤عام  
مجلس إدارة اللجنة الزراعية ولجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضو مجلس إدارة               

  .لغرفة التجارية الصناعية السعوديةاللجنة الزراعية الوطنية في ا
  

   موسى عمران محمد العمران/ المهندس
. م٢٠٠٧ سـبتمبر منـذ  ركة اإلسمنت العربية وذلك  منصب عضو مجلس إدارة ش    يشغل المهندس موسى العمران   
الهندسـة   على درجة البكالوريوس فـي       موسى العمران حصل المهندس   .  سنة ٣٨وهو سعودي الجنسية وعمره     

 من جامعة سينت م و درجة الماجستير في ادارة األعمال١٩٩١  عامالرياض في   الملك سعود  من جامعة    الصناعية
  عاماً من الخبرة حيث    ١٢ويتمتع بأكثر من    . م١٩٩٤ادوارد في اوستين، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية عام         

 الى كونه عضواً في      الفرنسي اضافةً   صافوال و شركة المراعي و البنك السعودي       دارة في مجلس ا   عضوهو حالياً   
كل من مجلس منطقة مكة المكرمة، مجلس ادارة الهيئة العامة لالستثمار، هيئة الرعاية الصناعية للغرفة التجارية                

  .امارة منطقة مكة المكرمة، جمعية المدراء الشـبان ، و االقتصاديةجنة االجتماعيةلالصناعية بجدة، ال



 ٣٠

  
  يز عبداهللا السليمان سعود عبدالعز/ األستاذ

وهـو  . م١٩٩٧يشغل األستاذ سعود السليمان منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عـام                
حصل األستاذ سعود السليمان على درجة البكالوريوس في االقتصاد والتمويل          .  سنة   ٤٧سعودي الجنسية وعمره    

 عاماً من الخبرة في مختلـف  ١٩ويتمتع بأكثر من . م١٩٨٧ام من جامعة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية ع    
م وكان المدير العام    ١٩٨٧األعمال من خالل تقلده للعديد من المناصب حيث يعمل مع مجموعة السليمان منذ عام               

شركة زهران للمقاوالت، والمدير العام لشركة مزن للسياحة، والمـدير العـام لـشركة     : للشركات الخاصة التالية  
في مجلس إدارة شركة     وكان عضو . كو للتجارة، والمدير العام لشركة تصنيع وإنتاج الحديد العربية المحدودة         روال

في مجلس إدارات عدة شركات مساهمة عامة منها شركة المـصافي            بن سليمان القابضة سابقا، وهو حاليا عضو      
وكمـا أن األسـتاذ     . ضمن اللجنة المالية  ) قصد(، والشركة السعودية للتنمية الصناعية      )ساركو(العربية السعودية   

  .سعود السليمان عضو لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة
  

  عبدالهادي علي سيف شايف / األستاذ
وهـو  . م٢٠٠٧يشغل األستاذ عبدالهادي شايف منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت العربية وذلك منذ عام               

 حصل األستاذ عبدالهادي شايف على درجة البكالوريوس في االقتـصاد مـن             . سنة ٦١سعودي الجنسية وعمره    
البنـك األهلـي     عاماً من الخبرة حيث عمل فـي         ٣٥ويتمتع بأكثر من    . م١٩٧٠ ببيروت عام    األمريكيةالجامعة  
 ، وقد قام بالعمل فـي جميـع     م٢٠٠٥ عام   إلىم  ١٩٧٥ عام من عام     ٣٠ بالمملكة العربية السعودية لمدة      التجاري

المجاالت في البنك وتقلد العديد من المناصب حتى بلغ إلى مرتبة المدير العام، وعضو بمجلس اإلدارة، وعـضو                  
واألسـتاذ  . م٢٠٠٥م، وقد قام بالحصول على تقاعد مبكر من البنك في عام            ١٩٩٩باإلدارة التنفيذية في أغسطس     

ثل الشركة الـسعودية للـسكك الحديديـة، ،         عبدالهادي عضواً في العديد من مجالس إدارات الشركات الخاصة م         
 المالية، مجموعة العبيكان في المملكـة العربيـة الـسعودية، وأمـوال             لالستشاراتمجموعة المجدوعي، الخبير    

) BMG(جي لالستـشارات الماليـة      . أم. لالستثمار بعمان وهو أيضا عضو في المجلس االستشاري لشركة بي         
) ماف ترست ( جلوبل بكراتشي باكستان، ومجموعة ماجد الفطيم ترست         اإلماراتوبنك  بالمملكة العربية السعودية،    

كما أنه عضو في مجلس إدارة شركات المساهمة        . بالكويت سابقا ) NBK Capital(كابيتل  . كي. بي.  وأن بدبي
 الهـادي   شغل األستاذ عبد   كما. شركة ساب تكافل، شركة الكابالت السعودية وبنك بيبلوس بيروت          : العامة اآلتية 

 في السابق رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية بالبحرين، وعـضوا بمجلـس إدارة و فـي                   شايف
األكاديميـة العربيـة للعلـوم الماليـة        اإلدارة التنفيذية لبنك اإلسكان باألردن، إتحاد المصارف العربية ببيروت،          

  .ية للتأمين بعمان، وعضو بمجلس إدارة المجموعة العربوالمصرفية
  



 ٣١

  
 : كبار التنفيذيين–إدارة الشركة  ٤-٤

العربيـة   نورد فيما يلي ملخصاً للسيرة الذاتية لكبار المدراء التنفيذيين الذين يكونون فريق إدارة شركة اإلسـمنت               
 :م٢٠٠٧ يوليو ١٥اعتباراً من 

  المدراء التنفيذيين٩شكل رقم
 عدد األسهم المنصب  العمر الجنسية ةضاء إدارة المجموععأ

 المملوكة
 ٠ رئيس الشركة التنفيذي ٥٤ سعودي محمد طاهر عثمان/ مهندس

نبيه فخـري زارع    / األستاذ
 الجهني

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون  ٤٤ سعودي
 المالية

٠ 

سامي عبدالرحمن / المهندس
 الشبيلي

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير  ٥٤ سعودي
 األعمال

٠ 

محمد دخيل اهللا / المهندس
 المطرفي

 ٠ نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ٤٢ سعودي

زهير إبراهيم / األستاذ
 مغربي

نائب الرئيس التنفيذي للموارد  ٤٣ سعودي
 البشرية واإلدارة

٠ 

شوقي عبدالرحمن / المهندس
 خياط

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط  ٤٥ سعودي
 والتطوير

٠ 

 عبدالعظيم عبداهللا/ المهندس
 خوجة

لحوكمة والتطبيقات مراقب ا ٥٣ سعودي
 وأمين سر جتماعيةوالمسئولية اال

 المجلس

٠ 

  ٠ مدير المراجعة الداخلية ٤٤ سعودي هاني محمد لحجي/ األستاذ

عبدالعظيم  عبداهللا/ المهندس
  خوجة

  ٠  أمين سر المجلس  ٥٣  سعودي



 ٣٢

  ذي رئيس الشركة التنفي-محمد طاهر عثمان/ المهندس
 من جامعة الملك فهد للبتـرول  ةحصل المهندس محمد طاهر عثمان على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائي   

ويتمتع األستاذ محمد عثمان بتسع وعشرين عاماً من الخبرة اإلدارية والعملية في الشركات . م١٩٧٧والمعادن عام 
م إلـى عـام     ١٩٨٧ بترومين من عـام      –لرياض  الصناعية حيث شغل قبل ذلك منصب مدير العمليات لمصفاة ا         

م ثم نائب   ١٩٩٢م إلى عام    ١٩٨٩من عام      سمارك –م، والمدير التنفيذي للخدمات الفنية لمصفاة الرياض        ١٩٨٩
م، وعمل كمدير معمل شتجم للغاز بأرامكو       ١٩٩٤م إلى عام    ١٩٩٢من عام      سمارك –الرئيس لمصفاة الرياض    

تقلد المهندس محمد طاهر عثمان عدة مناصـب فـي مجموعـة بـن الدن               م، و ١٩٩٥م إلى عام    ١٩٩٤من عام   
م، وقـد   ١٩٩٩م إلى عام    ١٩٩٥السعودية منها نائب الرئيس للشؤون الفنية في شركة اس بي جي راسب من عام               

م قبل أن يتولى    ١٩٩٩ سنوات من عام     ٧عمل كنائب المدير العام للشؤون الفنية في شركة اإلسمنت العربية لمدة            
  .   م٢٠٠٦ كرئيس الشركة التنفيذي في عام منصبه

  
  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  -نبيه فخري زارع الجهني / األستاذ

 األعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجـدة عـام           إدارة نبيه الجهني على درجة البكالوريوس في        ذحصل األستا 
ولية من جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية عـام         م، ودرجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة الد      ١٩٨٩
حيـث  .  عاماً من الخبرة في المحاسبة والمالية واإلدارة والتخطـيط         ٢٤ويتمتع األستاذ نبيه الجهني بـ      . م١٩٩٤

م، ومدقق في   ١٩٩٥م إلى عام    ١٩٨٣عمل كمحاسب ثم كبير المحاسبين في مشاريع المطار الدولية بجدة من عام             
 ، وقد تقلد منصب المدير المالي للمجموعة ١٩٩٥في عام ) محاسبين قانونيين معتمدين(ني مري وشركاه شركة وي

م ، ونائب مدير عام الـشؤون الماليـة والمراقـب           ١٩٩٦م إلى عام    ١٩٩٥في شركة الكابالت السعودية من عام       
 نبيه الجهني محاسب قانوني     ذستاكما أن األ  . م١٩٩٨م إلى عام    ١٩٩٦المالي لمشاريع المطارات الدولية من عام       

   سنوات بشركة اإلسـمنت ٩لمدة   وقد عمل كنائب للمدير العام للشؤون المالية. م١٩٩٦  منذ عام(CPA)معتمد 
  .م١٩٩٨العربية منذ عام 

  
  نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية واإلدارة -زهير إبراهيم مغربي/ األستاذ

شهادة الماجستير في تطوير القوى البشرية مـن جامعـة جـورج واشـنطن              حصل األستاذ زهير المغربي على      
، و شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمـال مـن جامعـة الملـك               م١٩٩٣ عام   بالواليات المتحدة األمريكية  

  عاماً من الخبرة في مجال إدارة و تطـوير         ١٣ويتمتع األستاذ زهير المغربي بأكثر من       . م٢٠٠٧ عام   عبدالعزيز
م إلـى   ١٩٩٤ من عام     بمجموعة عبداللطيف جميل   اإلداريوقد تقلد سابقاً منصب مدير التدريب       . الموارد البشرية 

م، ١٩٩٩م إلى عام    ١٩٩٧ من عام    مدير التطوير التنظيمي وبرنامج التمييز في مجموعة صافوال       م، و ١٩٩٧عام  
 المـدير العـام     م، و ٢٠٠٣م إلى عام    ١٩٩٩ من عام    مدير عام الموارد البشرية بشركة أحمد محمد صالح باعشن        

، و هو عضو في الجمعية      م٢٠٠٧م إلى عام    ٢٠٠٣ من عام    التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة شركات الحمراني     
  .م٢٠٠٧، وقد تولى منصبه هذا في عام األمريكية للموارد البشرية، و الجمعية األمريكية للتدريب

  
  للتخطيط والتطوير لرئيس التنفيذي نائب ا-شوقي عبدالرحمن خياط/ المهندس

حصل المهندس شوقي خياط على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام  
 عاماً من الخبرة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث          ٢٠ويتمتع المهندس شوقي خياط بـ      . م١٩٨٥

م كمـشرف العمليـات المـساندة       ١٩٩٤م إلى عـام     ١٩٨٦كة سمارك من عام      أعوام في شر   ٨عمل سابقاً لمدة    
 المشاريع علـى    وإدارةللمصافي ثم مدير العمليات المساندة للمصافي، وعمل بعد ذلك كمستشار لتقنية المعلومات             

شركة نفط، مجموعة الجفـالي، وزارة الحـج، شـركة          : كبيرة منها   حسابه الخاص حيث قدم استشارة لشركات     
م قبل تقلده منصبه كمدير تكنولوجيا المعلومات بـشركة اإلسـمنت           ٢٠٠٠م إلى عام    ١٩٩٤ي وذلك من عام     باجر

  .للتخطيط والتطوير شوقي خياط حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي  ويتقلد المهندس. م٢٠٠٠العربية عام 



 ٣٣

   مراجع داخلي- لحجي محمد محسنهاني / األستاذ
م ١٩٨٦درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة سنة             هاني لحجي على     ذحصل األستا 

 أعوام في شـركة كهربـاء       ٥ عاماً من الخبرة في المحاسبة والتدقيق حيث عمل سابقاً لمدة            ٢٠ويتمتع بأكثر من    
، م  ١٩٩٤م إلى عـام     ١٩٩١ سنوات في شركة سمارك من عام        ٤م ، و  ١٩٩١م إلى عام    ١٩٨٦الغربية من عام    

م عمل األستاذ هاني لحجي في منصب مراجع        ٢٠٠٥وقبل أن يتولى منصبه هذا في شركة اإلسمنت العربية عام           
  . م٢٠٠٥م إلى عام ١٩٩٤ عاماً من عام ١١حسابات في قسم المراجعة الداخلية لمدة 

  
    نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال-سامي عبدالرحمن الشبيلي / المهندس

امي الشبيلي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة أوهايو ستيت بالواليـات            حصل المهندس س  
 عاماً من الخبرة في العمل في عدة        ٢٨ويتمتع المهندس سامي الشبيلي بأكثر من       . م١٩٧٥ عام   المتحدة األمريكية 

شركة بترومين،  ب دارة األمن الصناعي   سابقاً كمدير عام في إ     وقد عمل . مجاالت خاصةً الصناعة والتكرير والتقنية    
 بدًء بمدير مبيعات إدارة الزيوت والوقود حتى وصل إلى منصب           سمارككما شغل العديد من المناصب في شركة        

وقد كان المهنـدس سـامي      . بوتين وشركاه قد شغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لشركة        ، و نائب رئيس التسويق  
بشركة اإلسمنت العربية قبل شغله لمنصبه الحالي كنائب للرئيس التنفيذي لتطـوير              الشبيلي مستشاراً للمدير العام   

  .األعمال
  

  نائب الرئيس التنفيذي للعمليات  -محمد دخيل اهللا المطرفي/ المهندس
 محمد المطرفي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملـك فهـد للبتـرول                 ذحصل األستا 

العربيـة؛     عاماً من الخبرة في شركة اإلسـمنت       ١٧ويتمتع المهندس محمد الطرفي بـ      . م١٩٩٠والمعادن عام   
حيث شغل فيها العديد من المناصب بدًء من مشرف إنتاج وحتى وصل إلى منصبه الحالي كنائب للرئيس التنفيذي                  

لخامس بشركة اإلسـمنت   ا  وقد ساهم المهندس محمد المطرفي في تركيب خط اإلنتاج        . م٢٠٠٠للعمليات منذ عام    
وله خبـرة واسـعة فـي       . العربية بدًء من مرحلة اإلنشاء وحتى انتهاء أعمال التركيبات وبدء العمليات اإلنتاجية           

  . مصنع إلنتاج اإلسمنت حول العالم٤٠صناعة اإلسمنت حيث قام بزيارة أكثر من 
  

   وأمين سر المجلساالجتماعيةمسئولية مراقب الحوكمة والتطبيقات وال –خوجة عبدالعظيم  عبداهللا/ المهندس
 عـام بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهـد للبتـرول والمعـادن             المهندس عبداهللا خوجة، حصل على      

م ١٩٧٩، و حصل على الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعـادن عـام                  م١٩٧٧
م وبعد ذلك عمل في القطاع الخاص في مجـال          ١٩٨٢ حتى عام    وعمل على أثر ذلك محاضراً في نفس الجامعة       

كـان    م، ثم ٢٠٠٢م إلى عام    ١٩٨٢االستشارات الهندسية حيث كان مدير عام مكتب استشارات هندسية من عام            
م، وبعد ذلك عمـل فـي       ٢٠٠٦م إلى عام    ٢٠٠٢مديراً للهيئة السعودية للمهندسين فرع المنطقة الغربية من عام          

كما أن المهنـدس عبـداهللا        . حتى اآلن  مراقب الحوكمة والتطبيقات وأمين سر المجلس     ك العربيةشركة اإلسمنت   
 فـي   االستثمارخوجة عضو في عدة جمعيات هندسية محلية وعالمية وعدة جمعيات أمريكية متخصصة في مجال               

لدراسات البيئية وخبيـر   في مجال االرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة معتمد من استشاريأسواق األسهم وهو    
  . في مجال الهندسة القيميةلخبرتهفني لدى شعبة التحكيم الهندسي إضافة 

  
 



 ٣٤

 :عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ٥-٤
  

 شهراً يجدد تلقائياً، وفيما يلـي      ١٢محمد عثمان عقد عمل مع الشركة مدته        / أبرم رئيس الشركة التنفيذي المهندس    
  :عقدمواصفات هذا ال

  
 م ١٩٩٩ أبريل ١٧: تاريخ بداية العقد 
 يتضمن راتب شهري ثابت، باإلضافة إلى سيارة كبدل انتقال، وراتب شهرين بدل سكن: الراتب األساسي 
 تحدد حسب إنجازاته خالل السنة ويقرها مجلس اإلدارة: المكافآت 

  
 الشركة غير التي يـستلمها    من   ةباشرممكافآت   ةأيعلى  ال يحصل رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبداهللا العيسى         

 ريال سعودي   ٣,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً، و    ٢٠٠,٠٠٠رئيس لمجلس اإلدارة، وهو مبلغ ثابت قدره        عن دوره ك  
 ريـال سـعودي     ٢٠٠,٠٠٠وهو مبلـغ      بدل حضور عن كل اجتماع باإلضافة إلى مكافأته كعضو مجلس إدارة          

  . سنوياًُ
  
ريال سعودي سنوياً لكـل عـضو،        ٢٠٠,٠٠٠على مبالغ محددة تبلغ     دارة   مجلس اإل  أعضاءباقي   آتمل مكاف تتش
  . ريال سعودي لكل اجتماع ٣,٠٠٠بدل حضور يبلغ و
  

 . م٢٠٠٦ يناير ١ سنوات ابتداًء من ٣ مجلس اإلدارة الحاليين لمدة أعضاءتم تعيين 
 
 : القوى العاملة بالشركة ٦-٤

  :* النشاط الرئيسية بشركة اإلسمنت العربيةيبين الجدول التالي هيكل القوى العاملة حسب فئات

  

  هيكل القوى العاملة بشركة اإلسمنت العربية ١٠ شكل رقم

 النسبة الكليةالمجموع  غير سعودي/ نسبة  غير سعودي سعودي/ نسبة  سعودي  النشاط
   جدة-المقر الرئيسي 

 ٪٤ ٣١ ٪٠ ٠ ٪٥ ٣١ مبيعات
 ٪١ ٦ ٪٠ ٠ ٪١ ٦ تسويق
 ٪١٦ ١٣٩ ٪١٢ ٣٦ ٪١٨ ١٠٣  عمومي

         رابغ-المصنع 
 ٪٦٤ ٥٥٦ ٪٧٦ ٢٢٥ ٪٥٨ ٣٣١ صناعي
 ٪١٦ ١٣٨ ٪١٢ ٣٥ ٪١٨ ١٠٣ عمومي

 ٪١٠٠ ٨٧٠ ٪١٠٠ ٢٩٦ ٪١٠٠ ٥٧٤ المجموع
  م٢٠٠٧يوليو   ٣١كما في*

  م٢٠٠٥ جوهرية مقارنة بعام م بصفة٢٠٠٦لم يتغير هيكل القوى العاملة بشركة اإلسمنت العربية بنهاية عام 
  
  



 ٣٥

  
  

  :برنامج السعودة ١- ٦-٤
م اتفاقية مع صندوق تنمية المـوارد البـشرية بالمملكـة العربيـة             ٢٠٠٥وقعت شركة اإلسمنت العربية في عام       
وقد تم بالفعل توظيف الثالثين متدرب، ويـتم حاليـاً          .  مواطن سعودي  ٣٠السعودية وذلك لدعم تدريب وتوظيف      

أقسام الكهرباء والميكانيكا بكلية ينبع الصناعية لتحضيرهم للمسؤوليات الوظيفية المـستقبلية           استكمال تدريبهم في    
  . بالشركة

  
تمضي شركة اإلسمنت العربية قدماً في خطتها من أجل سعودة وظائف أكثر والتعرف على احتياجات قسم الموارد 

وقد حققت الشركة نمـواً     . ين السعوديين البشرية وإعداد خطة تدريجية من أجل توفير وتخصيص وظائف للمواطن         
ملموساً في زيادة نسبة السعودة لديها من خالل تطبيق برامج السعودة حيث تم توظيف شباب سعودي متخـصص                  

  .في الوظائف التنفيذية واإلدارية العليا بالشركة
  

في عام  % ٤٨لسعودة من   نتيجة لتطبيق الشركة لبرنامج السعودة، نجحت شركة اإلسمنت العربية في زيادة نسبة ا            
    .م٢٠٠٦في عام % ٦١م حتى وصلت إلى نسبة ٢٠٠٥في عام % ٥٣م، إلى ٢٠٠٤في عام % ٥١م إلى ٢٠٠٣

  
  

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ٧-٤
  

م، ٢٠٠٤ مليـون ريـال سـعودي عـن عـام            ٢,٤٠٠,٠٠٠بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس إدارة الـشركة         
كمـا  . م٢٠٠٦ مليون ريال سعودي عن عام       ١,٦٦٧,٠٠٠م  ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي عن عام       ٢,١٥٠,٠٠٠و

 ريال سـعودي    ٣٤٢,٩٧٤م  ٢٠٠٦بلغ إجمالي بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام            
  .م٢٠٠٤ ريال سعودي عن عام ٣٠٩,٧٤٠ ريال سعودي و٢٢٤,٠٢٠م ٢٠٠٥عام 

  
 :إقرار أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ٨-٤
  

  :ضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر الشركةيقر أع
  

 .بأنهم لم يعلنوا في أي وقت من األوقات اإلفالس أو خضعوا لقضايا إفالس 
بأنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو تابعيهم أو ألي طرف ذي عالقة أية مصالح مباشـرة أو غيـر                       

 . مباشرة في األسهم
من أقاربهم أو ألي طرف ذي عالقة أية مصلحة جوهريـة فـي أي عقـد أو          بأنهم لم يكن لديهم أو ألي        

 .ترتيبات سارية المفعول أو مزمع إبرامه يكون مهماً ألعمال الشركة حتى وقت صدور نشرة اإلصدار
بأنهم لم يتلقوا أية عموالت أو أتعاب وساطة أو خصومات أو أي عوض غير نقدي من أجل بيع أسـهم                     

 .الشركة خالل السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي تغيير جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خـالل                  

 .ين وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدارالسنتين الماليتين السابقت
 والتي من الممكن أن يكون لها       انقطاعتم ألعمال الشركة أية إعاقة أو       ي يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم      

  .تأثير جوهري على الوضع المالي للشركة خالل اإلثني عشر شهراً الماضية
 أو عقد على صويتتلا حق  التنفيذي تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس       صالحيات ال توجد أية   
 .تكون له فيه مصلحة جوهرية قتراحا

  
  
 



 ٣٦

الحق في التصويت على أية       اإلدارة مجلسرئيس  ل وأ تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة    صالحية ة أي ال توجد  
 .مكافآت ألنفسهم

تعلقـة  أمـور أخـرى م     "٢-٤ كما هو مشار إليه في القسم        االقتراض من الشركة    لكبار التنفيذيين  يحق 
 .٢٤صفحة " بالضوابط اإلدارية



 ٣٧

 :عرض وتحليل المركز المالي ونتائج العمليات - ٥
  

إن مناقشة وتحليل إدارة شركة اإلسمنت العربية لمركزها المالي ونتائج أعمالها يجب أن تقرأ مع القوائم المالية 
م المالية لفترة الستة أشهر القوائ و التي تم مراجعتهام٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في
من قبل شركة الفوزان والسدحان بالتعاون مع فحصها تم م والتي ٢٠٠٧م و٢٠٠٦ يونيو ٣٠األولى المنتهية في 

  .مكتب الدكتور محمد عمري وشركاه
  

ة تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج األعمال بواسطة إدارة الشركة بيانات ذات طبيعة مستقبلي
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري عن هذه . تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة

عوامل "خصوصاً في قسم   البيانات نتيجة لبعض العوامل التي تم تناولها في أماكن أخرى من هذه النشرة،
  ".المخاطرة

  
 : أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات الماليةتإقرارا ١-٥

 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم المالية 

م و ٢٠٠٦ر األولى من هشأباإلضافة إلى القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة   المراجعة لشركة اإلسمنت العربية
 وفقاً لمعايير وفحصها إعداد القوائم المالية ومراجعتهام دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم ٢٠٠٧

  .المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  

كما يقر المدراء بعدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل الثالث سنوات المنتهية 
  .م حتى تاريخ النشرة٢٠٠٧ يونيو ٣٠ شهور المنتهية م وفترة الستة٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في 

  
  :مقدمة ٢-٥

م، ٢٠٠٦م إلى عام    ٢٠٠٤يستعرض هذا القسم أهم القوائم المالية المراجعة لشركة اإلسمنت العربية للفترة من عام              
ة ويؤكد أعضاء مجلس إدارة شرك    . م٢٠٠٧م و ٢٠٠٦والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر األولى من عام          

العربية أنه قد تم استخراج المعلومات المالية المعروضة في هذه النشرة من القوائم الماليـة المراجعـة                  اإلسمنت
والمفحوصة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأن القوائم المالية للشركة تـم إعـدادها ومراجعتهـا                  

  ية للمحاسبين القانونيينوفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعود
  

، وزاد  %٨,٨م من األعوام الجيدة للشركة من ناحية األداء المالي حيث زادت المبيعات بنسبة              ٢٠٠٦لقد كان عام    
  .م٢٠٠٥مقارنة بعام % ٣,٤، في حين زاد الدخل الناتج من العمليات بنسبة %٦,٩إجمالي الربح بنسبة 

  
  
   



 ٣٨

 :قائمة المركز المالي بنود مختارة من ٣-٥
  

  المركز الماليملخص بنود مختارة  ١١ شكل رقم

 ريال سعودي
النصف األول  

   م٢٠٠٧
  مفحوصة

النصف األول  
 م       ٢٠٠٦

  مفحوصة

  م٢٠٠٦
  مراجعة

  م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

 ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧ ٩٦٨,٧٩٩ ٣٤٣,٩١١,٤٩٧  ٢٠٢,٨٢٧,٣٢١ نقد وبنود شبه نقدية

 ٣٩٤,٠٦٦,٤٤٤ ٤١٦,٩٦٦,٣٤٠ ٥٠٩,١٣٣,٨٤٨ ١٤٩,٩٩٦,٢٣٧ -  استثمارات قصيرة األجل

صافي الممتلكات 
 ٦٥٥,٥٥٠,٦١٧ ٧٥٤,٠٠٦,٧٢٢ ٨٥٣,٠١٠,٦٢٠ ٥٣٧,٩٨٩,١٨٨ ٥٤٤,٩٤٠,٩٣٤ والمصنع والمعدات

 ١,٥٦٨,٢٧١,١٣١ ١,٧٥١,٠٦٩,٨٢٢ ١,٨٠٩,٥٩٣,٧٦٨ ١,٧٩٢,٤٠٣,٣٣٣ ١,٨٠٤,٧١٠,٨٣٧ إجمالي الموجودات

 ٤٥,٤٢٥,٦٣٧ ٤٩,٨٤٣,٨٩٤ ٦٧,٨٥٢,١٤٥ ٥٣,٤٩٨,٣١٥ ٤٨,٥٣٥,٣٦٨  ذمم دائنة ومستحقات

 ١٤٦,٩٧٣,٩٩٢ ١٢١,٠٠٧,١٨٠ ١٦٢,٨١٤,٥٢٧ ١٣٦,٩٢٠,٥٣٢ ١٤٢,٧٢٥,١٩٥ *إجمالي المطلوبات

 ٣٠٨,٨٧٧,٩٥٨ ٤٣٣,٣٢٨,٤٦١ ٥٤٨,٧٥٨,٦٣٧ ٤٧٩,٢٩٥,٦٤٧ ٥٧٤,٥٧٣,٣٥٦ أرباح مبقاة

 ١,٤٢١,٢٩٧,١٣٩ ١,٦٣٠,٠٦٢,٦٤٢ ١,٦٤٦,٧٧٩,٢٤١  ١,٦٥٥,٤٨٢,٨٠١ ١,٦٦١,٩٨٥,٦٤٢ إجمالي حقوق المساهمين

  حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة لم تصدر الشركة أية أدوات دين، وليس عليها أية قروض واجبة السداد*
 

 :ملخص قائمة الدخل ٤-٥

  ملخص قائمة الدخل  ١٢ شكل رقم

 ريال سعودي
النصف األول  

 م      ٢٠٠٧
مفحوصة      

  النصف األول 
 م     ٢٠٠٦ 

مفحوصة       

  م٢٠٠٦
  مراجعة

   م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

 ٥٧٨,٧٩٩,٢٢٠ ٦٨٧,٢٢٦,٧٢٧  ٧٤٧,٨٤٧,٨٠١  ٣٨١,٤٧٥,٧٢٩  ٣٧٤,٣٤٣,٦٧٢  المبيعات

 ٢٦٣,٧٣٩,١١٨ ٣٤٨,٥٥٠,١٦٣  ٣٧٢,٦٤٥,٠٧٤  ٢٠٣,٠٤٤,٢٩٥  ٢٠٨,٨٧٨,٣٤٦  مجمل الربح

 ٢٢٢,٨٦٤,٧٣١ ٣١٣,٣٣٢,١٤٥  ٣٢٤,٠٠٢,٢٧١  ١٨٧,٧٠٢,٠١٩  ١٨٧,٩٥٦,٢٣١  الدخل من العمليات التشغيلية

 ٣٠٦,٣٧٦,٠٨٩ ٣٣٠,٨٥٠,٥٠٣  ٣٣٣,٥٨٠,١٧٦  ١٩٢,٢٠٠,١٢٠  ١٩٥,٤٨١,٧١٩  صافي الدخل

بالريال (ربح السهم 
 ٦٠على أساس السعودي 

 )اًسهممليون 
٤,٣٨  ٤,٧٣ ٤,٧٧  ٣,٢  ٣,٢٦ 



 ٣٩

  
 :ات النقديةملخص قائمة التدفق ٥-٥

 
  
 
  

  ملخص  قائمة التدفقات النقدية ١٣ شكل رقم

 ريال سعودي
النصف األول  

 م       ٢٠٠٧
مفحوصة       

النصف األول  
 م       ٢٠٠٦

مفحوصة       

  م٢٠٠٦
  مراجعة

  م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

     :التدفقات النقدية من
      

 ٣٢٩,١١٢,٥٩١ ٤١٠,٥٢٣,٦٦١  ٣٩٣,٤٠٤,٣٧٠  ١٩٨,٧٦٢,٦٣٢  ١٩٧,٧٢٣,٣٢٨ األنشطة التشغيلية

  ٢١٦,٦٦٠,٥٨٣ ١٧٣,٩٢٣,٥٦٧ ستثماريةاألنشطة اال
)٢٤٨,٩٠٤,٥٤٢(  

)٩١,٨٤٥,٧٣٤( )١٧٥,٠٠٠,١٦٣( 

 )١٩٥,٤٧٩,٧٩١( )٢٣٦,٧٧٥,٢١٧(  )٢٠٠,١٦٤,٣٦٦(  )١٢٨,١٤٥,٠٥٥(  )١٦٩,٧٨٨,٣٧٣( األنشطة التمويلية

      هالنقد وما يعادل

 ٤١,٧٨٧,٠٦٦ )١,٢٥١,٧١٩(  )٥٥,٦٦٤,٥٣٨(  ٢٨٧,٢٧٨,١٦٠  ٢٠١,٨٥٨,٥٢٢ )النقص(صافي الزيادة 

 ١٦,٠٩٧,٩٩٠ ٥٧,٨٨٥,٠٥٦  ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٩٦٨,٧٩٩ مبداية العا

 ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧  ٩٦٨,٧٩٩  ٣٤٣,٩١١,٤٩٧  ٢٠٢,٨٢٧,٣٢١ نهاية العام



 ٤٠

 :تحليل نتائج العمليات ٦-٥
  

  :اإليرادات
% ١٣,٧م بمعـدل مركـب بلـغ    ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٤ارتفعت مبيعات شركة اإلسمنت العربية ما بين األعوام من          

في وجاءت هذه الزيادات نتيجة زيادة اإلسمنت المنتج والمباع نظراً الرتفاع معدالت الطلب على اإلسمنت               . سنوياً
 حيث شهدت   بسبب أسعار النفط المرتفعة وزيادة اإلنفاق الحكومي وإنفاق القطاع الخاص         الث األخيرة   السنوات الث 

أمـا  . المملكة العربية السعودية زيادة في األنشطة اإلنشائية للمشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتيـة             
مقارنة بنفس  % ١,٨٧قد انخفضت قليال بمعدل     م ف ٢٠٠٧األولى من    أشهربالنسبة لمبيعات الشركة في فترة الستة       

لبيع مما أدى إلى توقف خطـوط       لذروة  ال وذلك نظرا إلعادة جدولة الصيانة الدورية في أوقات          م٢٠٠٦الفترة في   
 لكفاءة أداء الخطوط اإلنتاجية وتخفيض عـدد        ةوقد استطاعت الشركة أن تزيد من طاقتها اإلنتاجية نتيج         .اإلنتاج

  .م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ مليون طن في ٣,٠م إلى ٢٠٠٤ مليون طن في ٢,٨ث زادت من حيأيام الصيانة 
  

م وفترة الستة أشهر ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٤بين األعوام من  لمنتج اتوضح الجداول التالية تفاصيل اإليرادات وفقاً لنوع
  :م٢٠٠٦م و ٢٠٠٧األولى من 

  
 وفقاً لنوع المنتج أ  تفاصيل اإليرادات - ١٤ شكل رقم

من صافي %  م٢٠٠٦  ريال سعودي
 المبيعات

معدل % 
من صافي %  م٢٠٠٥ النمو

 المبيعات
معدل % 

من صافي %  م٢٠٠٤ النمو
 المبيعات

 اإلسمنت البورتالندي
 %٨٢,٣٠ ٤٧٦,٠٩٠,٨٥٥ %٢٥,٢٥ %٨٦,٨٠ ٥٩٦,٢٨٧,٢٢٠ %٧,٦٧ %٨٥,٨٠ ٦٤٢,٠٢٧,٣١٧ العادي

 %٥,١٠ ٢٩,٦٠٥,٤٩٨ %٠ %٠ - %٠ %٠ - اإلسمنت البوزوالني
اإلسمنت المقاوم 

 %١٦,٦٠ ٩٦,٠٧٢,٢٦٧ %٥,٩٠ %١٤,٨٠ ١٠١,٧٤٣,٨٣٧  %١٤,٣٢ %١٥,٦٠ ١١٦,٣١٦,٤٢٠ للكبريت

  %٤,٠٠- ٢٢,٩٦٩,٤٠٠ %٥٢,٩٦- %١,٦٠- ١٠,٨٠٤,٣٣٠- %٢,٨٥- %١,٤٠- ١٠,٤٩٥,٩٣٦- الخصم

 %١٠٠,٠٠ ٥٧٨,٧٩٩,٢٢٠ %١٨,٧٣ %١٠٠,٠٠ ٦٨٧,٢٢٦,٧٢٧ %٨,٨٢ %١٠٠,٠٠ ٧٤٧,٨٤٧,٨٠١ المجموع
  
  
  

  ب  تفاصيل اإليرادات وفقاً لنوع المنتج– ١٤شكل رقم 

  ريال سعودي
النصف األول      

          م٢٠٠٧
 مفحوصة

 معدل النمو%  من صافي المبيعات% 
 ٢٠٠٦النصف األول        

                م
 مفحوصة

 من صافي المبيعات% 

 نديالبورتالاإلسمنت 
 %٨٦,٢٨ ٣٢٩,١٤٥,١٧٩ %٥,٤٩- %٨٣,١٠ ٣١١,٠٦٠,٩٧٩ العادي

 %٠  - %٠ %٠ - اإلسمنت البوزوالني 
  %١٥,١١ ٥٧,٦٤١,١١٩ %٢١,٣٠  %١٨,٦٨  ٦٩,٩١٩,٦٧١ اإلسمنت المقاوم للكبريت 

 %١,٣٩- ٥,٣١٠,٥٦٩- %٢٤,٩٨  %١,٧٧-  ٦,٦٣٦,٩٧٧- الخصم
 %١٠٠,٠٠ ٣٨١٫٤٧٥٫٧٢٩ %١٫٨٧- %١٠٠,٠٠ ٣٧٤٫٣٤٣٫٦٧٢  المجموع 
   اإلدارة المالية لشرآة اإلسمنت العربية: المصدر

  
يتضح من الجداول أعاله أن اإلسمنت البورتالندي العادي حقق أعلى نسبة من مبيعات الشركة خـالل الـثالث                  و

وقد حقق اإلسمنت البوزوالني خـالل      . سنوياً% ١٦,١سنوات الماضية حيث شهد نمواً مستقراً بمعدل مركب بلغ          
الث سنوات الماضية مبيعات ضعيفة بسبب الطلب المرتفع على اإلسمنت البورتالندي العادي والذي أدى إلـى                الث

المستخدم في  (قد حقق اإلسمنت المقاوم للكبريت      . م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥عدم إنتاج وبيع اإلسمنت البوزوالني في عام        
وفي فترة الستة أشهر األولى مـن       . سنوياً% ١٠,٠٣لغ  ببمعدل نمو مركب    ) األعمال اإلنشائية القريبة من البحر    

بينما زادت اإليرادات من اإلسمنت     % ٥,٤٩م انخفضت اإليرادات من اإلسمنت البورتالندي العادي بنسبة         ٢٠٠٧
، وذلك بسبب الزيادة فـي األنـشطة        وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي      % ٢١,٣المقاوم للكبريت بنسبة    



 ٤١

نية التحتية التي تتطلب اإلسمنت المقاوم للكبريت حيث يستخدم في إنشاء األساسات التي تحت              اإلنشائية لمشاريع الب  
  .اإلسمنت البورتالندي العادي يمثل أعلى نسبة من المبيعات كما في السنوات السابقة ، وبقياألرض

وفترة الـستة أشـهر     م  ٢٠٠٦م إلى   ٢٠٠٤ما بين   ألعوام  لوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات وفقاً للعمالء        ي
  :م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧األولى من 

                                                                                                                                       
   تفاصيل اإليرادات وفقاً للعمالء١٥ شكل رقم

  النصف األول  السعوديريال
   م٢٠٠٧

النصف األول    
   م٢٠٠٦

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

      عمالء اإلسمنت التجاريون 
  ٨١،٥٢٤،١٦٥ ٩٩،٧٥٠،٤١٧  ١٤٥،٢٣٦،٧٨٥ ٦٨،٨٧٦،٤٧٦  ٦٢،٦٩٣،٤٧٢  شرآة محمد بن الدن

 ٥٧،٥٩٣،٠٣١ ٧٦،٨٩٠،٣٥٦  ١٠٣،٦٨٤،١٩٤  ٤٩،٤٦٩،١٠٤  ٥٧،٧٣٩،٩٣٧  السعودية للخرسانةالشرآة
 ١٧٤،٤٤٠،٢٦٢ ١٤٦،١٢٥،٢٥٤ ١٢٩،٢٧٦،٢٢٥ ٦٩،٤٩٠،٦١٦ ٥٧،٢١٥،٠١٩ عبدالرحمن الصبحى عيد موسسة

  ٩٠،٣٦٦،٠٠٢ ٩٣،٨٠٧،٥٠٠ ٦٧،١٢٥،٦٢٥ ٣٨،٠١٩،٥٥٤  ٣٥،٨٦٥،١٠٠  سعيد معيض الغامدي
 ١٧،٨٦٧،٩٩٣ ٣٩،٤١٦،٢٤٧  ٤٢،٢٩٠،٧٩٤ ٢٣،١٠٤،٠٨٤ ٢٤،٩٩٥،٤٨٨ شرآة الرضوان للخرسانة

 -  ٣٢٥،٢٦٧  ١١،٥٣٤،٧٧٣ - ٢٤،٤٩٩،٨٤٥ من الراشدشرآة راشد عبدالرح
 ٢٤،٦٧٢،٣٨٢  ٣١،٠٨٦،٥٣٩ ٣٣،٩٧٨،٢٥٨ ١٧،٦٠٩،٩٢٠ ١٧،١٩٣،٤٣١  مواد البناءإلنتاج  السعوديةالشرآة

 ٤٩،٥١٥،٤٥٣ ٣٨،٠٩٦،٢٣٧ ٣٧،٢٩٧،٣٨٥ ٢٠،٠٣٨،٢٨٤ ١٧،٠٢١،٣٥٨  عادل حسين حجي
  ٥،٣٢١،٢٠٥ ٩،١٩١،٩٦٣ ٢١،٤٣٣،٥٣٥ - ١٦،٣٨١،٦٤٨  عبداهللا البارومأبناءمجموعة 

  ٢٤،٤٦١،٤٧٥ ٢٦،٥١٥،٦٢٥ ١٩،٩٧٦،٢٥٠ ٩،٨٣٨،٧٥٠ ٩،٦١١،٧٥٠ عبداهللا احمد العمودى
 ٧،٧٩٦،١٥٠ ١١،١٦٨،٢٥٠ ١١،٥٤٠،٠٠٠ ٦،٠٦٩،٩٠٠ ٦،٤٨٢،٢٥٠ معيضد على السفياني
 ٦،٧٣٥،٠٠٠ ١٠،٣٥٥،٨٧٥ ١٠،٦٤٢،٧٥٠ ٥،٨٩٦،٥٠٠ ٦،٢٥٩،٠٠٠  عمر محمد الحارثي
 ١٠،٩٣٧،٠٧٢ ١٥،٧٦٢،٣١٩ ١٣،٩٥٧،٦٧٨  ٨،٥٥٢،١٤٣ ٥،٨٣٧،٢١٦ خرسانةشرآة الجزيرة لل

  ٢،٠٩٧،٣٢٩ ٧،٠٧٣،٥٤٤ ٨،٠١١،٠٨٤ ٣،٧٣٣،٨٥٨ ٥،٠٧٢،٠٤٥ الشرآة األهلية للخرسانة
 ٣،٣١٨،٥٩٣ ٣٤،٦٣٢،٦٦٥ ٣٥،٥٩٨،٧١٣ ٢٤،٦٢٦،٩٥٥ ٤،٤١٥،٩٣٩ شرآة آل طاوي للخرسانة

 - - ٢،٣١٤،٣٨٣ ٥٩،٧٧٢  ٤،٢٧٤،٢١٥ شرآة جاما المشيقح
 ٢،٩٦٨،٨٧٧ ١٠،٤١٥،٧٥٤ ١٠،٤٤٤،٠٨٠ ٦،١٨٣،٥٦٠ ٣،٨٥٦،٥٦٦ شرآة صالح ومحمد آل مسعد

 ٤،٤٩٩،٩٥٨ ٩،٣٩٥،٩٦٣ ٩،٨٩٣،٩٩٠ ٥،٣٩٨،٤٢٢ ٣،٤٣٧،٨٠١ موسسة هيف للتجارة والمقاوالت
 ٦،٠٩٠،٢١٤ ٦،٥٩٢،٦٧٠ ٦،١٨٣،٠٩٢ ٢،٧٢٠،٤٩٠ ٢،٦١٤،٦٠٣ جاك/  والمقاوالتالعامةالتوآيالت 
 - ٦٨٩،٨٧٥ ٤،٤٢٣،٨٧٥ ٢،٤٢٣،٨٧٥ ٢،١٣٦،٧٥٠ ي الميمني مؤسسة غاز

 - ٤،٣١٩،٢٠٣ ٣،٧١٣،٢٠٦ ١٠،٦٥٣،٦٠٢ -  عبداهللا البارومأبناءشرآة مجموعة 
 ١،٥٨٨،٤٥٠ ٢،٧٢٦،٨٧٥ ٢،٩٦٠،٣٧٥ ١،٥٣٣،٨٧٥ ١،٢٤٢،٥٠٠ ساري مصلح المقاطي

 ٣،٨٥٥،٣٢٩ ٣،٥٨٦،٥٣٤ ٣،٤٦٤،٠٤٢  ٢،١٧٣،٨٥٦ ٢٦،١٣٩  مؤسسة خرسانة الطائف
 ٦٨٧،٥٠٠ ١،٥٥٣،٥٠٠ ١،٨١٩،٣٧٥ ٩٠٦،٨٧٥ ٩١٦،٢٥٠ حامد حماد البغولي

 ٤٧٠،٥٠٠ ١،٥٥٩،٢٢٥ ١،٧٤٤،٣٧٥ ٨٩٤،٣٧٥  ٨٧٨،٢٥٠ عبد اهللا حميد الصاعدي
 - ١،٢٤٢،٣٤٣ ١،٦٦٩،٢٤٢ ٩٤٤،٩٤٢ ٦٣٣،٨٣٣ مصنع منتجات البوزالن

 - ١،٦٧٦،٠١٥ ٣٧٣،٩٥٣ - ٥٠٥،٤٧٥ )٢(سعيد معيض الغامدي 
 ١،٩٩٢،٢٨٠ ٣،٢٧٠،٧١١  ٧،٢٥٩،٧٦٦ ٢،٢٥٥،٩٤١ ٢،٥٣٧،٧٩٢ عونعمالء متنو
 ٥٧٨،٧٩٩،٢٢٠ ٦٨٧،٢٢٦،٧٢٧  ٧٤٧،٨٤٧،٨٠١ ٣٨١،٤٧٥،٧٢٩  ٣٧٤،٣٤٣،٦٧٢  المجموع



 ٤٢

  
 بمبـالغ    الرئيسيين  هي لشريحة من العمالء    %)٩٩أكثر من    ( مبيعات الشركة   معظم أعاله أن ويتضح من الجدول    

ويمثل البيع  . البيع النقدي  وأ  بنكي  باألجل المغطى بضمان   البيععلى  لعمالئها  تعتمد الشركة في مبيعاتها      و متفاوتة
 كمـا هـو موضـح       م٢٠٠٦م إلى   ٢٠٠٤للسنوات  % ٧٧,٣٣ بمتوسط    وذلك  من المبيعات  العظمىباألجل النسبة   
  :بالجدول أدناه

  

  تفاصيل اإليرادات وفقاً لطريقة الدفع ١٦ شكل رقم

  النصف األول  السعوديريال 
   م٢٠٠٧

  النصف األول 
   م٢٠٠٦

  م٢٠٠٦
  

  م٢٠٠٥
 

  م٢٠٠٤
 

 ٤٥٢,٦٨١,٧٠٧  ٥١٤,٩٢٠,٩٥٠ ٥٩٢,١٣٩,٢٥٤ ٢٩٢,٥٩٢,٤١١ ٣٠٧,٤٧٧,٢٩٩  ي مغطى بضمان بنكجلآ
 ١٢٦,١١٧,٥١٣ ١٧٢,٣٠٥,٧٧٧ ١٥٥,٧٠٨,٥٤٧ ٨٨,٨٨٣,٣١٨ ٦٦,٨٦٦,٣٧٣ نقدي

 ٥٧٨,٧٩٩,٢٢٠ ٦٨٧,٢٢٦,٧٢٧ ٧٤٧,٨٤٧,٨٠١ ٣٨١,٤٧٥,٧٢٩ ٣٧٤,٣٤٣,٦٧٢ المجموع

  %٧٨  %٧٥  %٧٩  %٧٧  %٨٢ النسبة المئوية لألجل

  %٢٢  %٢٥  %٢١  %٢٣  %١٨ النسبة المئوية للنقدي

  
  :إجمالي الربح

تحسن إجمالي الربح بشكل واضح خالل الخمس سنوات السابقة نتيجة إلى زيادة حجم اإلنتاج وتحسين الكفاءة عن                 
، ونتيجة الرتفاع أسعار اإلسمنت حيث كان       ليب الحديثة التي تم تطبيقها في المصنع      طريق تعديالت التقنية واألسا   

 ريـال   ٢٤٧م و ٢٠٠٥ ريال سعودي فـي      ٢٢٦م ثم ارتفع إلى     ٢٠٠٤ ريال سعودي في     ٢٠٥متوسط سعر الطن    
لربح في   إجمالي ا  ةادي ز مما أدى ذلك إلى   .  )اإلدارة المالية لشركة اإلسمنت العربية    المصدر  ( م٢٠٠٦سعودي في   

م شـهد إجمـالي الـربح       ٢٠٠٦م، وفي عام    ٢٠٠٤في عام   % ٤٥,٦بالمقارنة  % ٥٠,٧م ليصل إلى    ٢٠٠٥عام  
وتحسن إجمالي الربح في فترة .  كنتيجة إلى الزيادة في تكلفة المبيعات واإلنتاج% ٤٩,٨انخفاضا طفيفاً ليصل إلى 

في نفـس   % ٥٥,٨م ثم أصبح بمعدل ٢٠٠٦األولى من أشهر في الستة % ٥٣,٢٣الستة شهور حيث كان بمعدل      
  .م٢٠٠٧الفترة  من 

م ولفترة الستة أشهر األولـى      ٢٠٠٦م إلى   ٢٠٠٤يوضح الجدول التالي تفاصيل إجمالي الربح ما بين األعوام من           
  :م وفقاً لنوع المنتج٢٠٠٧م و ٢٠٠٦من 

  
  تفاصيل إجمالي الربح ١٧ شكل رقم

النصف األول     %إجمالي الربح
   م٢٠٠٧

النصف األول    
  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦   م٢٠٠٦

  البورتالندياإلسمنت
 %٤٤,٧ %٤٩,٧ %٤٩,٥  %٥٢,٩٣  %٥٥,٥٧ العادي

 - - -  -  - اإلسمنت البوزوالني 
 %٤٨,٤ %٥٢,٨ %٥١,٧  %٥٤,٩٣  %٥٦,٨٤ اإلسمنت المقاوم للكبريت

 %٤٥,٦ %٥٠,٧ %٤٩,٨  %٥٣,٢٣  %٥٥,٨٠ المتوسط
  اإلدارة المالية لشرآة اإلسمنت العربية: صدرالم



 ٤٣

   

  :مصاريف التشغيل
 مليون ريال سـعودي  ٤,٩من % (١,٥٥م بنسبة ٢٠٠٥زادت مصروفات المبيعات والتسويق في الشركة في عام         

 مليون ٤,٩من (م ٢٠٠٦في عام % ٦,٠، وبنسبة )م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٤,٨م إلي ٢٠٠٤في عام 
وجاءت هذه الزيادة نتيجة الحاجة     ). م٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام       ٥,٢م إلي   ٢٠٠٥في عام   ريال سعودي   

   .إلى مصادر مبيعات وتسويق إضافية لتلبية الطلب المتزايد على اإلسمنت
 مليـون ريـال     ٢٠,٦مـن   % (٢١,٠م بنسبة   ٢٠٠٥زادت المصروفات العمومية واإلدارية للشركة في عام        كما  

م زادت هـذه    ٢٠٠٦، وفـي عـام      )م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عـام        ٢٤,٩م إلى   ٢٠٠٤سعودي في عام    
 مليون ريال سعودي في     ٢٧,٨م إلى   ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام       ٢٤,٩من  % (١١,٦المصروفات بنسبة   

ى        . )م٢٠٠٦عام   دل زادت المصروفات العمومية واإلدارية للشركة      و في فترة الستة أشهر األول من  %  ٤٤٫١٣ بمع
 وذلك نتيجة إلى .م٢٠٠٧ريال سعودي في نفس الفترة من       مليون   ١٧٫٩ إلى   م٢٠٠٦ ريال سعودي في      مليون ١٢٫٤

ومـع  . سعي الشركة الدائم في استقطاب أفضل العناصر السعودية للعمل بالشركة مما أدى إلى زيادة في الرواتب               
في كل من عامي    % ٣,٦ سنة بعد سنة من      ةابتذلك بقيت المصروفات العمومية واإلدارية مقارنة بنسبة المبيعات ث        

  . م٢٠٠٦في عام % ٣,٧م إلى ٢٠٠٥م و٢٠٠٤
  
  

  :الذمم المدينة
  البنكيـة  الـضمانات تعتمد على   مع عمالئها التجاريين واألطراف ذات العالقة         في البيع اآلجل   سياسة الشركة  إن

 م المدينة حيث أن العميل قد يقوم بتجديد الضمان         مبالغ الذم  جميع الضمانات البنكية ال تمثل   ، و لذمم المدينة لتغطية ا 
م من  ٢٠٠٤ارتفعت الذمم المدينة في عام      . حجم المشتريات لديه   كامل المبلغ وذلك حسب      م بعد استخدا  لعدة مرات 
وإلـى  % ٣,٤٩بنـسبة زيـادة   م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عـام      ١١٢,٧ مليون ريال سعودي إلى      ١٠٨,٩
 أيام الذمم المدينة مـن      عددوقد انخفضت   %. ١٨,١٠ زيادة   م وبنسبة ٢٠٠٦ي عام    مليون ريال سعودي ف    ١٣٣,١

فـي  أيام الذمم المدينة    م، وقد زادت    ٢٠٠٥ يوماً في عام     ٦٠م إلى   ٢٠٠٤ يوماً في عام     ٦٩إجمالي المبيعات من    
األولـى مـن    هر  أش في فترة الستة    يوماً   ٣٧ الذمم المدينة من      عدد أيام  وكما ازدادت  . يوماً ٦٥م إلى   ٢٠٠٦عام  

وترجع هذه الزيادة في الذمم المدينة      %.  ٩,٦٦م أي بنسبة زيادة     ٢٠٠٧في نفس الفترة من     يوماً   ٤٠م إلى   ٢٠٠٦
 اإلسمنت نتيجة للطلب المرتفع عليه من قبل كالً من القطاع العام والخـاص              منتجاتإلى النمو الطبيعي في أسعار      

سمنت العربية عمالءها تسهيالت في فترة السداد التي تتراوح ما بـين            وتمنح شركة اإل  . بالمملكة العربية السعودية  
  . يوما٩٠ً إلى ٦٠
  



 ٤٤

م ٢٠٠٤ ديـسمبر    ٣١فيلصالح الشركة كما    الذمم المدينة     لتغطية ة المستخدم لضمانات البنكية اوفيما يلي تفاصيل    
  . م٢٠٠٧م و٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وكما في م٢٠٠٦م و٢٠٠٥و
  
   المستخدمة لتغطية الذمم المدينةالضمانات البنكية ١٨ شكل رقم

النصف األول   ريال السعودي
   م٢٠٠٧

النصف األول    
   م٢٠٠٦

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

 عمالء اإلسمنت التجاريون 
 ٢٠,٣٣٣,٠٩٧ ١٩,٠٢٩,٥٣٧ ٢٠,٧٥٢,٤٨٦ ٢١،٥١٥،٥٥٢ ٣٢،٤٠٠،٣٢٨الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

 ١٠,٤٢٢,١١٢ ٦,٣٧٦,٠٧٤ ٨,٣٧٠,٥٩٠ ٧،٦٨٠،٥٣٤ ٤،٤٤٤،٧٨٣ة الرضوان للخرسانةشرك
  ٦,٧٢٥,٣٩٤ ٦,٤٧٥,٢٢٦ ٧,٥٣١,٠٤٩  ٨،١١٣،٣٣٢ ٥،١٤١،٨٦٧ مواد البناءإلنتاجالشركة السعودية 

 ٢,٥٨٤,٤٣٠ ٥,٢٠١,٤٣٧ ٧,٠٨٤,٣٣٠ ٢،٢٩٣،٨٩٠ ٧،٢٩١،٢١٤ عبداهللا البارومأبناءمجموعة 
 ٥,٧٥٩,٠٢٤ ٧,٨٦٤,٨٨٠ ٦,٦٤٤,٥٢١ ٧،٢٩٢،١٠٣ ٦،٠٩٣،٨٧٩عادل حسين حجي

 - - ٤,٢٩١,٧٦٨ - ١٢،١٩٤،٥٠٢شركة راشد عبدالرحمن الراشد
 ٢,٩٧٥,١٤٦ ٣,٤٤٣,٣١٩ ٤,٠٧٣,٨٦١ ٣،٧٥١،٤٥٣ ٣،٠٨٢،٣٧٣مؤسسة عيد عبدالرحمن الصبحي

 ٢,٨١١,١٢٠ ٢,٧٧٧,١٧٠ ٢,٨٠٨,٧٨٧ ٢،٧٩٢،٦٧٠ ٢،٩١٠،٥٣٧عبداهللا احمد العامودي
 ٩٢٢,٠٦٧ ١,٢٩٠,٧٧٩ ١,٦٢٩,٠٤٩ ١،٤٣٩،٢٠١ ١،٢٨٤،٧٦٤ة هيف للتجارة والمقاوالتمؤسس

 ٢٩١,٣٩٢ ١,٤٢٣,٠٠٠ ١,٤٨٦,١٨٣ ١،٣٧٩،١٤٤ ١،٣٦٣،٣٩٩شركة الجزيرة للخرسانة
 ٩١٢,٦٥٦ ٩٦٩,٤٨٧ ٩٧٦,٧٧٩ ٩٤٨،٢٩٨ ٩٧٤،٣٤٥شركة صالح ومحمد ال مسعد
 ٥٠٥,٠٣٢ ٥٦٣,٦٠٣ ٥٧٨,٢٢٧ ٥٥١،٦٢٥ ٥٨٢،٨٣٠جاك/التوكيالت العامة والمقاوالت

 ٥٤,٢٤١,٤٧٠ ٥٥,٤١٤,٥١٢ ٦٦,٢٢٧,٦٣٠ ٥٩،٣٢٨،٠٩٣ ٧٧،٧٦٤،٨٢٢ إجمالي
  

  :المخزون
 مليون ريال سعودي    ١٣٤,٢ إلىم  ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ١٦٠,٣ انخفضت مستويات المخزون من   

 مليون ريـال    ١٣٤,٩م عند   ٢٠٠٦، استقر المخزون في عام      %١٦,٣م وقد بلغت نسبة االنخفاض      ٢٠٠٥في عام   
 يوماً فـي    ١٨٦ وقد بلغت نسبة أيام المخزون من إجمالي تكلفة المبيعات           .%٠,٥سعودي وقد بلغت نسبة الزيادة      

ى من          .م٢٠٠٦ في عام    ١٢٩م، و ٢٠٠٥ يوماً في عام     ١٤٥م،  ٢٠٠٤عام   م ٢٠٠٧ وبالنسبة لفترة الستة أشهر األول
ان       مل١١٧٫٥إلى  انخفض مستوى المخزون    فقد   ال سعودي حيث آ ال سعودي في نفس      ١٢١٫٦يون ري ون ري  ملي

ويرجع هذا االنخفاض في المخزون إلى الطلب المتزايـد علـى   . %٣٫٣٧م، أي بمعدل انخفاض  ٢٠٠٦الفترة من  
 يوماً لألعـوام مـن      ٥٣) باستثناء قطع الغيار  ( هذا وقد بلغ متوسط أيام المخزون        .اإلسمنت في السوق السعودي   

  .م٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٤
  

  :االستثمارات
  :تنقسم استثمارات الشركة إلى ما يلي

  .عبارة عن استثمارات مرابحة): مسجلة بالتكلفة(استثمارات قصيرة األجل  
تقيـد علـى    % (٢٠استثمارات في شركات زميلة تمتلك فيها شركة اإلسمنت العربية أسهماً تزيد عن              

 ).أساس طريقة حقوق الملكية
  ).تقيد على أساس القيمة العادلة(المالية المتداولة والمتاحة للبيع استثمارات في األوراق  

      



 ٤٥

م إلـى   ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ يونيـو    ٣٠م وكما فـي     ٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١تنقسم استثمارات الشركة كما في      
  :اآلتي

  
 استثمارات ١٩ شكل رقم
 ٣١ في كما   يونيو٣٠كما في    يونيو٣٠كما في   الشركة

  ديسمبر
 ٣١كما في 
  ديسمبر

 ٣١كما في 
  ديسمبر

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧ ريال سعودي
      استثمارات قصيرة األجل
  ٣٩٤,٠٦٦,٤٤٤  ٤١٦,٩٦٦,٣٤٠ ٥٠٩,١٣٣,٨٤٨  ١٤٩,٩٩٦,٢٣٧ - مرابحات في بنوك محلية

      استثمارات في شركة زميلة
  ١٣,٣٣٩,٠١٥  ١٤,٢٣١,٥٨٥ ١٤,٨٦٤,٠٩٩  ١٤,٢٣١,٥٨٥  ١٣,٥٣٠,٧٦٦شركة صناعة منتجات اإلسمنت 

 - - -  ٦٠٠,٠٠٠ -   الشرآة المتحدة للصادرات الوطنية
استثمارات في األوراق المالية 

  ١٧٨,٢٤٠,٠٠٠  ٢٦٢,٣٠٥,٠٠٠ ١٦٣,٥٩١,٤٢٣  ٢٤١,٧٥٧,٩٧٣  ١٥٢,٩٨٣,١٠٥ المتداولة

  ٥٨٥,٦٤٥,٤٥٩  ٦٩٣,٥٠٢,٩٢٥  ٦٨٧,٥٨٩,٣٧٠  ٤٠٦,٥٨٥,٧٩٤  ١٦٦,٥١٣,٨٧١  اإلجمالي
  .اإلدارة المالية لشركة اإلسمنت العربية: المصدر

  
  :االستثمارات المتاحة للبيع

 بالمائة من   ٢٠بشكل رئيسي من حصص تقل عن       ) حسب قيمتها السوقية  (استثمارات الشركة المتاحة للبيع      تتمثل
فاصيل هذه االسـتثمارات كمـا      ونوضح فيما يلي ت   . مشاركات حقوق الملكية في عدد من الشركات العامة المحلية        

  : م ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦يونيو ٣٠م و كما في٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في
    
  االستثمارات المتاحة للبيع ٢٠ شكل رقم

 ٣٠كما في  ريال السعودي 
  م٢٠٠٧يونيو 

 يونيو ٣٠كما في 
  م٢٠٠٦

 ديسمبر ٣١كما في 
 م٢٠٠٦

 ديسمبر ٣١كما في 
 م٢٠٠٥

 ديسمبر ٣١كما في 
  م٢٠٠٤

  ١٧٨,٠٥٢,٥٠٠ ٢٦٢,٣٠٥,٠٠٠ ١٦٣,٥٩١,٤٢٣  ٢٤١,٧٥٧,٩٧٣  ١٥٢،٩٨٣,١٠٥ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 

 ١٨٧,٥٠٠ - - - - شركة جدة القابضة

 ١٧٨,٢٤٠,٠٠٠ ٢٦٢,٣٠٥,٠٠٠ ١٦٣,٥٩١,٤٢٣ ٢٤١,٧٥٧,٩٧٣ ١٥٢،٩٨٣,١٠٥ اإلجمالي

  سمنت العربية اإلدارة المالية لشركة اإل: المصدر
  
  
  

  : الموجودات الثابتة
 ريال سعودي، وهو يتضمن قيمـة       ليون م ٨٥٣م  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١بلغ صافي الموجودات الثابتة للشركة كما في        

مبنى المقر اإلداري الجديد في جدة، و قيمة األراضي، والمصنع في رابغ، و قيمة الماكينات والمعدات ومـصنع                  
  .ات الطاقة واإلنشاءات قيد التنفيذالورشة ومحطات المياه ومولد

  
  

  : مليون ريال سعودي١٠,١فيما يلي تفاصيل تكلفة األرض المقيدة بـ 
  

 متراً  ٣,٩٠٠تبلغ مساحة األرض التي قامت شركة اإلسمنت العربية ببناء مقرها الرئيسي الجديد  عليها                
 . ريال سعودي مليون٤,٤مربعاً وتقع على طريق الملك بجدة، وقد سجلت بتكلفة بلغت 

 



 ٤٦

 متراً مربعاً، وقد سجلت بتكلفـة       ٧٥٠تبلغ مساحة األرض المملوكة للشركة بحي زاهر في مكة المكرمة            
 . وهذه األرض غير مستغلة حالياً.  مليون ريال سعودي٠,٧

 متـراً مربعـاً، وقـد       ٩٤,٤٠٩تبلغ مساحة األرض المملوكة للشركة والواقعة على طريق المدينة بجدة            
ويوجد مبنى على هذه األرض قامت الشركة بتأجيره إلى         .  مليون ريال سعودي   ٥,٠فة قدرها   سجلت بتكل 

وفي األول من   .  ريال سعودي تدفع في الشهر السادس من كل عام هجري          ٧٥٠,٠٠٠طرف أخر بسعر    
بناًء على  ( عاماً   ٣٠م قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار استثماري لهذه األرض لمدة           ٢٠٠٥إبريل من عام    

 مليـون ريـال     ٣,٠ مليون ريال سعودي، حيث يـدفع        ٢٦٥بإجمالي يبلغ   ) بدأ اإليجار المتزايد سنوياً   م
 .   مليون ريال سعودي عن العام األخير١٢,٠سعودي عن العام األول، وتنتهي مدة اإليجار بدفع 

 
م و كما   ٢٠٠٦وم  ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١نوضح فيما يلي تفاصيل صافي الموجودات الثابتة للشركة كما في         

  : م ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦يونيو ٣٠في
  

  الموجودات الثابتةتفاصيل إجمالي  ٢١ شكل رقم 

  النصف األول    ريال السعودي
  م٢٠٠٧ 

النصف األول    
 م       ٢٠٠٦

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

 ١٠،٠٩٧،٠٠٠ ١٠،٠٩٧،٠٠٠ ١٠،٠٩٧،٠٠٠ ١٠،٠٩٧،٠٠٠ ١٠،٠٩٧،٠٠٠ األراضي

 ٢١٩,٩٤٩,٩٤٦ ٢١١,٢٦٧,٤٥٨ ٢٢٧,٨١١,٣٦٦ ٢٠٧،٥٩٤،١٣٩ ٢٢٣،٦٨٧،٥٨١ وإنشاءاتمباني 
  وتركيبات المصنعأآلت

 ٢٦١,٧٦٢,٠٢٢ ٣٢٩,١٩٠,٠٩٧ ٢٩٨,٠٥٦,٦١٧ ٣٠٢،٩٩٦،٩٤٧ ٢٨٧،٣٣٢،٩١١  والمياهالطاقةومحطات 

 ١,٩٧٨,٩١٠ ٣,٠٨٥,٨٢٨ ٣,٠٥٣,١٨٣ ٢،٨٦٩،٣١٨ ٣،٠٥٠،٨١٨  ومعدات الورشأآلت

 ١٢,٣٩٨,٧٣٨ ١٠,٩١٠,٦٠٥ ٨,٠٣٢,٤٣٣ ٩،٥٦٨،٤٩٤ ١٢،٩٨٧،٩٦٢ معدات وسيارات

 ٧,٨٩٠,٢٦٣ ٥,٨١٦,٢٨٦ ٨,٥٥٥,٨٣٣ ٤،٨٦٣،٢٩٠ ٧،٧٨٤،٦٦٣  وتركيباتأثاث

 ٤١,٤٧٣,٧٣٨ ١٨٣,٦٣٩,٤٤٨ ٢٩٧,٤٠٤,١٨٧ ٢٣٩،٥٦٢،٧٥٨ ٦٢٤،٤٢٤،٧٤٩  تحت التنفيذإنشاءات

 ٦٥٥,٥٥٠,٦١٧ ٧٥٤,٠٠٦,٧٢٢ ٨٥٣,٠١٠,٦٢٠ ٧٧٧،٥٥١،٩٤٦ ١،١٦٩،٣٦٥،٦٨٣ إجمالي الموجودات الثابتة
  اإلدارة المالية لشرآة اإلسمنت العربية: المصدر

  
  :القروض والضمانات البنكية

نات، وخطابات االعتماد، والمطلوبات المتعلقة بالقروض التي حـصلت         ونورد فيما يلي ملخصاً للضمانات، والره     
  :عليها الشركة

،  م٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١ مليون ريال سعودي كما فـي        ٢٣,٣ بنكية بإجمالي مبلغ     لدى الشركة ضمانات   
 مليون ريال سعودي كمـا  ٢٣,٦م، وبمبلغ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٢٣,٤وبمبلغ  

 ٣٠ مليون ريال سعودي كمـا فـي         ٣٠,٣ولدى الشركة ضمانات بنكية بمبلغ      . م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١في  
 وذلـك لعمليـات التوريـد       م٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٢٢,٩م ومبلغ   ٢٠٠٧يونيو  

 . المعدات من الموردين لمشروع الخط السادس كما هو موضح بالجدول أدناه
 

م، ٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٣٧٣,١لدى الشركة خطابات اعتماد بإجمالي مبلغ        
 مليون ريال سعودي كما في ٥,٣م، وبمبلغ ٢٠٠٥يسمبر  د٣١ مليون ريال سعودي كما في ٣٢,٦وبمبلغ 

 مليون ريال سعودي كما فـي       ٢٢٦,١ولدى الشركة خطابات اعتماد بإجمالي مبلغ       . م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١



 ٤٧

الشركة  وقد أصدرت    م٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٣٦١,٥م و مبلغ    ٢٠٠٧ يونيو   ٣٠
 .خط السادس المشروعالتوريد لخطابات االعتماد لغرض 

  
 مليون ريال سعودي كمـا      ٢٦٤لدى الشركة تعهدات تتعلق بتحديث خطوط إنتاج ومنشآت المصنع بلغت            

م وذلك في النصف الثاني حيث لم تكن هناك أي تعهدات في النصف األول مـن                ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١في  
عمال المكلفـة    والغرض من التعهدات هي ضمان السداد المقاولين من أجل تنفيذ األ           .م٢٠٠٦م و   ٢٠٠٧
 .  في مشروع الخط السادسلهم

 
 ديـسمبر  ٣١كمـا فـي   فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الضمانات البنكية وخطابات االعتماد والتعهدات للـشركة      

  م٢٠٠٧ م و ٢٠٠٦ يونيو  وفترة الستة أشهر المنتهية فيم٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤
  
  كية وخطابات االعتماد والتعهداتالضمانات البن ٢٢ شكل رقم

 المبالغ بالريال السعودي
النصف األول  

  م٢٠٠٧
النصف األول    

م٢٠٠٦  م٢٠٠٦ م٢٠٠٥  م٢٠٠٤   الضمانجهة  
       ضمانات بنكية
 ضمان ارامكو ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ البنك األهلي

ضمان توريد حاسب  ٦٤٠,٠٠٠ - - - - البنك األهلي
 الي

ضمان توريد معدات  ٣٢٩,٤٠٠ ٣٩٢,٩٤٠ - - - البنك األهلي
 من الزاهد

 رسوم جمركية ٦٧٠,٦٠٧ ١,٠٩٦,١٣٦ ١,٣٣٧,٩١٠ ٨٧٩,٨١٧ ٨,٢٦١,٢٢٢ البنك األهلي
  ٢٣,٦٤٠,٠٠٧ ٢٣,٤٨٩,٠٧٦ ٢٣,٣٣٧,٩١٠ ٢٢٫٨٧٩٫٨١٧ ٣٠٫٢٦١٫٢٢٢ إجمالي الضمانات
       خطابات اعتماد

  ٥,٢٧٥,٧٥١ ٣٢,٦٠١,٦٨٢ ٣٦٢,٥٨٦,٧٥٦ ٣٦١,٥١٩,٤٨٣ ٢٢٦,١٣١,١٨٨ ك األهليالبن
  - - ١٠,٤٩٨,٤٤٧ - - مصرف الراجحي

  ٥,٢٧٥,٧٥١ ٣٢,٦٠١,٦٨٢ ٣٧٣,٠٨٥,٢٠٢ ٣٦١,٥١٩,٤٨٣ ٢٢٦,١٣١,١٨٨ إجمالي خطابات االعتماد
       تعهدات 

  - - ٢١١,٤١٤,٤٤٣ - - شركة جاما
  - - ١١,٧٤١,٤٨٥ - - شركة آومج

  - - ٢٥,٥٤٢,٥٨١ - - شركة برتلينج
  - - ١٣,٤٥٢,٧١٤ - - شركة الكوثر
  - - ٢,١٦٠,٠٠٠ - - شركة  تاثين

  - - ٢٦٤,٣١١,٢٢٣ - - إجمالي التعهدات
إجمالي القروض 
 والضمانات البنكية

     
٢٥٦,٣٩٢,٤١٠  

         
٢٨,٩١٥,٧٥٨ ٥٦,٠٩٠,٧٥٨ ٦٦٠,٧٣٤,٣٣٥  ٣٨٤,٣٩٩,٣٠٠  
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  .حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة لم تصدر الشركة أية أدوات دين، وليس عليها أية قروض واجبة السداد



 ٤٨

  :الذمم الدائنة
 مليون ريال سـعودي فـي عـام         ٤٩,٨م إلى   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ٤٦,٢زادت الذمم الدائنة من     

وقد بلغت نسبة أيام الذمم الدائنة من إجمالي التكاليف         . م٢٠٠٦ليون ريال سعودي في عام       م ٦٧,٩م وإلى   ٢٠٠٥
وترجع هذه الزيادة إلى زيادة . م٢٠٠٦ يوماً في عام    ٦٥م، و ٢٠٠٥ يوما في عام     ٥٣م، و ٢٠٠٤ يوماً في عام     ٥٢

  .عداتالموردين نتيجة إلى زيادة شراء المعدات وكذلك أيضاً متطلبات الصيانة وتحديث الم
   

  :السيولة ومصادر رأس المال
  :يوجد لدى الشركة مصدران رئيسيان للسيولة

  
   التدفق النقدي المحقق من عملياتها المباشرة 
 المحدودة اإلسمنتشركة أسمنت الجنوب، وشركة صناعة منتجات (أرباح موزعة من استثمارات الشركة    

  )والصناديق االستثمارية قصيرة األجل
 

تالي بعض البيانات المالية الخاصة بمصادر السيولة ورأس مال الشركة كما في نهاية الفتـرات               يوضح الجدول ال  
  :المالية المشار إليها أدناه

  
  مصادر السيولة ورأس مال ٢٣ شكل رقم

النصف األول   ريال سعودي
 م       ٢٠٠٧

النصف األول  
 م       ٢٠٠٦

  م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

        :التدفقات النقدية من
 ٣٢٩,١١٢,٥٩١ ٤١٠,٥٢٣,٦٦١ ٣٩٣,٤٠٤,٣٧٠ ١٩٨,٧٦٢,٦٣٢ ١٩٧,٧٢٣,٣٢٨ األنشطة التشغيلية

)٢٤٨,٩٠٤,٥٤٢( ٢١٦,٦٦٠,٥٨٣ ١٧٣,٩٢٣,٥٦٧ ستثماريةاألنشطة اال  (١٧٥,٠٠٠,١٦٣) (٩١,٨٤٥,٧٣٤) 
)١٦٩,٧٨٨,٣٧٣(  األنشطة التمويلية  )١٢٨,١٤٥,٠٥٥(  )٢٠٠,١٦٤,٣٦٦(  )٢٣٦,٧٧٥,٢١٧(  )١٩٥,٤٧٩,٧٩١(  

       
      هالنقد وما يعادل
)٥٥,٦٦٤,٥٣٨( ٢٨٧,٢٧٨,١٦٠ ٢٠١,٨٥٨,٥٢٢ )النقص(صافي الزيادة   (١,٢٥١,٧١٩) ٤١,٧٨٧,٠٦٦ 

 ١٦,٠٩٧,٩٩٠ ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧ ٩٦٨,٧٩٩  بداية العام
 ٥٧,٨٨٥,٠٥٦ ٥٦,٦٣٣,٣٣٧ ٩٦٨,٧٩٩  ٣٤٣,٩١١,٤٩٧  ٢٠٢,٨٢٧,٣٢١ نهاية العام
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م إلـى عـام     ٢٠٠٤ للشركة إيجابياً في الفترة مـن عـام          شغيلية الت نشطةاأل المحقق من    قديالنظل صافي التدفق    
قر مـستوى   م نتيجة للنمو الكبير في المبيعات التي استطاعت أن تحققها الشركة خالل تلك الفترة، وقد أست               ٢٠٠٥

  .م٢٠٠٦التدفق النقدي المحقق من األنشطة التشغيلية في عام 
  

نتيجة للمشاريع الرأسمالية في المصنع مثل تحـديث المعـدات،          م  ٢٠٠٤في عام    ت استثمارات الشركة    زاد لقد  
التدفق دة  م تم بناء المقر الرئيسي الجديد لشركة اإلسمنت العربية بجدة مما أدى إلى زيا             ٢٠٠٥إضافة أنه في عام     

 مليـون ريـال     ٨٣,٢ بمبلغ   م٢٠٠٤ عن عام    م٢٠٠٥في عام   االستثمارية للشركة    نشطةاأل في المستخدم قديالن
المشاريع الرأسمالية في المـصنع مثـل تحـديث          استمرت الشركة في االستثمار في     م٢٠٠٦في عام   و .سعودي

 المـستخدم  قديالن التدفق    مما زاد  ،خط السادس بداية االستثمار في خطة التوسع المرتبطة بال      إضافة إلى   المعدات،  
  بينما بقي.  مليون ريال سعودي٧٣,٩مبلغ م ب٢٠٠٥م عن عام ٢٠٠٦في عام االستثمارية للشركة  نشطةاأل في
  



 ٤٩

 م و   ٢٠٠٦ في فترة الستة الشهور األولى من        إيجابياًاالستثمارية للشركة    نشطةاأل الناتج عن    قديالنصافي التدفق   
  .تفاع قيمة االستثمارات ارم بسبب٢٠٠٧

  
م  بحـوالي    ٢٠٠٥عـام   م عن   ٢٠٠٦  عام فيلتمويلية للشركة    ا نشطةاأل في المستخدم قديالن انخفض التدفق    لقد

 ريال سعودي للسهم إال أن توقيـت  ٤ لم يتغير عن  الموزعبالرغم من أن ربح السهم  مليون ريال سعودي،   ٣٦,٦
  .الدفع قد أثر على التدفق النقدي

  
  . شهراً من تاريخ النشرة١٢ كاف لمدة  عاملاء مجلس اإلدارة وبعد الزيادة بأن لدى الشركة رأس ماليقر أعض

  
        :توزيعات األرباح

  : قامت الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها على النحو التاليم١٩٩٢منذ عام 
  

           أرباحاتتوزيع ٢٤ شكل رقم
ربح الموزع ال  السنة المالية

  للسهم الواحد
الربح الموزع للسهم 

  *لحاليالمكافئ ل الواحد
 االسميةالقيمة   عدد األسهم الكلية

  للسهم
مجموع األرباح 

  الموزعة
 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠ ٧,٥٠  م١٩٩٢
 ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٥ ٦,٢٥  م١٩٩٣
 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠ ٧,٥٠  م١٩٩٤
 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠ ٧,٥٠  م١٩٩٥
 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠ ١٠,٠٠  م١٩٩٦
 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠ ٧,٥٠  م١٩٩٧
 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٥,٠٠  م١٩٩٨
 ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٠ ٦,٠٠  م١٩٩٩
 ٧٢،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ١,٢٠ ٦,٠٠  م٢٠٠٠
 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠ ١٠,٠٠  م٢٠٠١
 ١٤٦,٤٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٤٤ ١٢,٢٠  م٢٠٠٢
 ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٧٠ ١٣,٥٠   م٢٠٠٣
 ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٢٠ ١٦,٠٠  م٢٠٠٤
 ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠ ٢٠,٠٠  م٢٠٠٥
 ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠ ٤,٠٠ م٢٠٠٦

إجمالي األرباح 
ة ز ال

- - - - ١,٨٥٩,٤٠٠,٠٠٠
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  ) مليون سهم٦٠(يساوي مجموع األرباح الموزعة على عدد األسهم الحالية  *



 ٥٠

  

 :م٢٠٠٧ يونيو ٣٠فترة الستة أشهر األولى المنتهية في  ٧-٥
 

م وقد ٢٠٠٧ يونيو ٣٠دثت في نشاط الشركة خالل فترة الستة أشهر األولى المنتهية في ال توجد اختالفات هامة ح
  :حققت الشركة النتائج المالية التالية خالل الفترة

  
مقارنة بنفس الفترة من العام %  ١٫٨٧ ةانخفاض  بنسبة قليل(  مليون ريال سعودي ٣٧٤٫٣صافي مبيعات بمبلغ  

 )الماضي
 

 )مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% ٠٫١٤بنسبة  زيادة( مليون ريال سعودي ١٨٨أرباح تشغيلية بمبلغ  
  

 )مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي%  ١٫٧١ بنسبة زيادة( مليون ريال سعودي ١٩٥٫٥صافي أرباح بمبلغ  
  

 م ٢٠٠٦من عام  ريال سعودي للسهم خالل النصف األول ٣٫٢٠من  زاد )  مليون سهم٦٠على أساس (ربحية السهم  
  .هذا العام  ريال سعودي للسهم مقارنة بنفس الفترة من٣٫٢٦إلى 

 



 ٥١

  نظرة عامة على السوق - ٦
  

تم إعداد البيانات اإلحصائية عن السوق اإلسمنت السعودي الواردة في هذه النشرة بناًء على دراسة السوق التي قام 
ج شـركة عالميـة لالستـشارات فـي مختلـف           وتعتبر هولتك كونـسالتن   . م٢٠٠٥بها هولتك كونسالتج في عام      

وتتمتع الشركة بخبرة عريضة فـي قطـاع        . االختصاصات اإلدارية والهندسية ومقرها مدينة جورجاون في الهند       
صناعة اإلسمنت بالتحديد؛ حيث قدمت خدمات استشارية متعلقة بخمسة وخمسين مصنع جديد ومشاريع توسعة في               

  . هذا القطاع
  

  :يسوق اإلسمنت العالم ١-٦
 

 :إيضاحات أساسية ١- ١-٦
تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات التي تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة لكي تبدأ في إنتاج اإلسمنت، كمـا                  
أن صناعة اإلسمنت من الصناعات الدورية التي تربط بنمو الناتج المحلي، كما تـرتبط بـشكل مباشـر بقطـاع                    

ت الفائدة وحجم االستثمارات وذلك االرتباط يؤدي إلى معدالت نمو اإلنشاءات وهو من القطاعات التي تتأثر بمعدال
  .ضعيف في قطاع اإلسمنت

  
ونتيجة لما سبق   . يعتبر الموقع الجغرافي مهم بالنسبة لصناعة اإلسمنت وذلك نظراً إلى تكلفة الشحن والنقل العالية             

وال يولد انخفاض أسعار .  عالمية موحدةفإن أسعار اإلسمنت تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وبالتالي ليس له أسعار
كما أن طبيعة قطاع صناعة اإلسمنت ال تعد تنافسية على الرغم من احتمالية حـدوث               . اإلسمنت طلباً إضافياً عليه   

  .بعض التذبذبات السعرية المؤقتة
  

ومـصاريف  إن هوامش الربح الجيدة ضرورية لتوليد عوائد جذابة وتدفق نقدي كاف لتمويل عمليـات الـصيانة                 
  .االستبدال الرأسمالية المستمرة

  
 :سوق اإلسمنت العالمي ٢- ١-٦
  

  :حجم السوق

ويعد النمـو   . تتمتع أسواق اإلسمنت في العالم في الوقت الحالي بأفضل معدالت النمو في الطلب خالل هذا العقد               
وتحسن األوضاع  الكبير والمستمر في األسواق األسيوية خاصة في الصين وأسواق الشرق األوسط وجنوب آسيا،              

االقتصادية في أوروبا ودول أمريكا الالتينية من ضمن العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدالت االستهالك                
  .والطلب على اإلسمنت عالمياً

  
  

آي سـي آر    :المـصدر ( مليون طناً    ٢,٢٠٠م بحوالي   ٢٠٠٥هذا، ويقدر استهالك اإلسمنت العالمي في نهاية عام         
وجاءت الـصين كـأكبر األسـواق    .  مليار دوالر أمريكي١٠٠وبقيمة تبلغ حوالي ) ICR Researchريسيرش 

، ثم الواليات المتحدة ) مليون طناً متريا١٣٠ً(، تليها الهند ) مليون طناً متريا١,٠٠٠ً(المستهلكة لإلسمنت في العالم 
  ). مليون طناً متريا١٢٥ً(األمريكية 
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  :الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 تمتعت أسواق اإلسمنت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو كبير في الخمسة عشرة سـنة الماضـية                   لقد
% ٧,٨بمتوسط نمو بلـغ     (وقد تسارع معدل النمو في الخمس سنوات األخيرة         ). سنوياً% ٥,٨بمتوسط نمو بلغ    (

 مليون طنـاً متريـاً فـي عـام          ٦٩ى  م إل ١٩٩٠ مليون طناً مترياً في عام       ٤٣ليزيد معدل االستهالك من     ) سنوياً
وهكذا نجد أن معدل استهالك الـشرق األوسـط   . م٢٠٠٥ مليون طناً مترياً في عام  ١٠٠م، ثم إلى حوالي     ٢٠٠٠

 ١٩٠,٢٠٠وشمال إفريقيا وتركيا لإلسمنت قد أقترب من معدل استهالك االتحاد األوروبي والذي يبلـغ حـوالي                 
 )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(. مليون طناً مترياً من اإلسمنت سنوياً

  
من الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تعيش حالياً نهضة عقارية مصاحبة لعدد                 

كما أن زيادة السيولة والقـروض الميـسرة التـي تقـدمها            . كبير من مشاريع البنية التحتية والصناعية الضخمة      
ومـا  . اون الخليجي قد ساهمت في نمو معدالت البناء السكني والتجاري         المؤسسات الحكومية في دول مجلس التع     

يزال معدل النمو العقاري مستمراً دون ظهور أية مؤشرات ألي انخفاض مستقبلي، بل إنه من المتوقع أن يـزداد                   
  )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(. سنوياً% ٧,٨٥الطلب على اإلسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

  
مصر : من الجدير بالذكر أن هناك بالشرق األوسط وشمال إفريقيا ثالثة أسواق نامية كبيرة باستثناء تركيا وهيو

 مليون ٢٤ مليون طناً مترياً والمملكة العربية السعوديـة والتي تستهلك حوالي ٢٥والتي يبلغ استهالكها حوالي 
  )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(. مترياً مليون طناً ٣٣طناً مترياً وإيران والتي تستهلك حوالي 
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 :اتجاهات في القطاع العالمي لإلسمنت ٣- ١-٦
  

قامت شركات إسمنت عديدة بتأمين وانتهاج ما يلي من أجل التقليل من المشاكل الدورية وارتفاع تكلفة رأس المال 
  :وانخفاض معدل النمو

  

  :الحصة من السوق/ حجم اإلنتاج الكبير 

ات كبيرة، وضمان حصة الشركة من السوق باإلضافة إلى نقل الخبرات داخل يتيح الفرصة لإلنتاج بكمي 
 .الشركة وفروعها أو شركاتها التابعة، وبالتالي تقليل التكلفة الرأسمالية إلى أقصى حد ممكن

 استغاللتؤدي عمليات االستحواذ إلى ضمان تدفق نقدي أقوى وأكثر ثباتاً، األمر الذي يتيح للشركة  
 .ل العالمفرص النمو حو

 
  :أقصى حد ممكن لالنتشار الجغرافي

يؤدي تواجد الشركة في العديد من الدول ذات الظروف االقتصادية المختلفة إلى التغلب على مشكلة  
 .المعدل المتذبذب الستهالك اإلسمنت

إن الحصول على حصة كبيرة من السوق في دولة أو إقليم ما يساعد الشركة على لعب دور هام في  
 . سعر منتجات اإلسمنتتحديد

  : يمكن للشركات التي تتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة وانتشار جغرافي جيد أن تقوم بما يلي 

 .تحسين استغالل طاقتها اإلنتاجية في مختلف المراكز اإلنتاجية الخاصة بها .١

التوريد للعمالء حتى في ظل ذروة الطلب على منتجات اإلسمنت وذلك للمحافظة على حصة  .٢
 . من السوقالشركة

االحتياج إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة واالنتشار الجغرافي الجيد وذلك لضمان مركز قوي في  
 .السوق مع إمكانية المنافسة في األسعار

  
  :م٢٠٠١م إلى عام ١٩٩٠سمات القطاع العالمي لإلسمنت في الفترة من عام 
 مليون طناً ٩٣٠ في شتى بقاع العالم إذ ما يقرب من اجواندممنذ بداية عقد التسعينات بدأت عمليات استحواذ 

من إجمالي حجم اإلنتاج العالمي من منتجات اإلسمنت في الفترة من عام % ٦٠مترياً سنوياً من اإلسمنت أو 
في أسواق الدول المتقدمة % ٤٤م قد تم االستحواذ عليها من قبل شركات آخرى، منها ٢٠٠١م إلى عام ١٩٩٠

  )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(. الدول الناميةفي أسواق % ٥٦و
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  )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(: ويمكن تقسيم تلك الفترة إلى عدة مراحل هامة كما يلي

  :م١٩٩٣م إلى ١٩٩٠من 

استحوذت إتالتشمنتي على شركة سيمنت فرانسيه، وشركة هايدلبرج، وشركة سيمكس أوف فالينسيانا، وشركة 
وخالل هذه الفترة كانت . ، وشركة الفارج أوف بيرلموزر)اسمها الحالي هولسيمو(هولدربانك أوف سيديست 

  . أسواق غرب أوروبا هي األنشط على اإلطالق على المستوى العالمي

 :م١٩٩٨ ىم إل١٩٩٤من 

. كان هناك تباطؤ في عمليات االستحواذ بسبب التطور السريع في األسواق النامية والحاجة لتقليل حجم االقتراض
وخالل تلك الفترة كانت أسواق الهند وشرق أوروبا . هدت تلك الفترة اندماجاً بين شركة بوتسي وشركة يونيسيموش

  .نشطة بشكل ملحوظ
  

 :م٢٠٠١م إلى ١٩٩٩من 

كانت هناك حركة متسارعة في عمليات االستحواذ في غرب أوروبا، وإندماج بين شركة بوتسي ويونيسيم وشركة 
ناعية بين شركة الفارج وشركة سيمبور، وانتهاء عصر بعض الشركات الضخمة فقد دايكرهوف، والشراكة الص

استحوذت شركة هايدلبرج على شركة سكانسم، واستحوذت مجموعة شركات آر إم سي على شركة رجبي، 
واستحوذت شركة هايدلبرجر على شركة سي بي آر، واستحوذت شركة بلو سيركل على شركة هيراكليس، في 

وقد شهدت هذه الفترة نشاطاً كبيراً في األسواق .  شركة الفارج الحقاً على شركة بلو سيركلحين استحوذت
  .األسيوية

  
  :م٢٠٠١بدء من 

أهمية الفترات السابقة، ومع هذا شهدت أسواق الشرق األوسط وآسـيا بعـض عمليـات               لم تكن هذه الفترة بنفس      
جمهورية مصر العربية حيث استحوذت شركة الفـارج        االستحواذ في بدايات القرن الواحد والعشرين خاصة في         

على شركة إسمنت اإلسكندرية، واستحوذت شركة سيمنت فرانسيه على شركة إسـمنت الـسويس، فـي حـين                  
وفي الهند استحوذت شركة الرسن آند تـوبرو علـى شـركة            . استحوذت شركة فيكات على شركة إسمنت سيناء      

جوجارات، واستحوذت شركة إف إل إس إندستريز علـى شـركة           جراسيم، واستحوذت شركة أفينتي على شركة       
  .جايبراكاش، واستحوذت شركة إيه سي سي على شركة هولسيم

  
  )مؤتمر مييد بدبي: المصدر(: الشركات الكبرى في قطاع صناعة اإلسمنت في العالم

  
  :الفترة الحالية

ات كبيرة وهي شركة الفارج وشـركة       ظهرت على النطاق العالمي في بداية القرن الواحد والعشرين خمس شرك          
ونتيجة لعمليـات االسـتحواذ واالنـدماج       .  هولسيم وشركة سيمكس وشركة هايدلبرج سيمنت وشركة إتالتشمنتي       

المتسارعة التي شهدتها فترة التسعينيات من القرن العشرين، نجد أن إجمالي حصة هذه الخمس شركات من السوق 
  .م٢٠٠١في عام % ٥٦م إلى ١٩٩٠في عام % ٤٣األوروبي ارتفع من 
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  :م موزعة كاآلتي٢٠٠٤وباستثناء الصين، فقد كان من المتوقع أن تكون الطاقة اإلنتاجية في نهاية عام 
  

  %٣٦  الخمس شركات الكبرى
  %١٤   شركة عالمية منافسة١٢
  %٢٣  قليمية شركة إ٣٧

  %٧  األسواق المغلقة
  %٢٠  شركات صغيرة أو حكومات

  
  :كبرىالخمس شركات ال

لقد قامت أكبر خمس شركات في العالم في قطاع صناعة منتجات اإلسمنت باالستثمار لفترة مـن الـزمن عبـر                    
االنتشار الجغرافي مما زاد من قدرتها على التحكم في تحديد المناطق التي يتم فيها إنتاج اإلسمنت، وبذلك تمكنوا                  

  .أيضاً من تحقيق منافع متبادلة تجارية وتشغيلية
  

  :ا يلي الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركات الخمس الكبرى من اإلسمنتوفيم
  

   مليون طناً متريا١٦٠ً  هولسيم
   مليون طناً متريا١٥٧ً  الفارج
   مليون طناً متريا٩٦ً  سيمكس
   مليون طناً متريا٧٦ً  هايدلبرج
   مليون طناً متريا٧٠ً  إتالتشمنتي

 شركة هولتك كونسالتنج: المصدر

  
  :لعالمية المنافسةالشركات ا

الشركات العالمية المتنافسة في قطاع اإلسمنت للحصول على قاعدة محلية قوية تنطلق من خاللها الختيـار                وتميل  
أفضل مناطق الستثماراتها حول العالم، في حين تبقى أعمالها التجارية المتنوعة مستقلة تماماً مثل شركة بوتـسي                 

  .وشركة تايتان وشركة سيمبور
  

  :ت إقليميةالشركا
تعد بعض الشركات المحلية في موطنها من أكبر عشرة شركات في العالم إلنتاج اإلسمنت، ولكنها ما تزال حتـى                   

وذلك قبل توحيـد    (اآلن تركز على أسواقها المحلية مثل شركة جراسيم في الهند، وشركة فوتورانتم في البرازيل               
ومن المالحظ أن ربح    . ، وشركة سيام سيمنت في تايالند     )شماليةالعمليات اإلنتاجية لشركة بلو سيركل في أمريكا ال       

  .هذه الشركات جيد عندما تكون المنافسة ضعيفة وفي ظل مستوى أسعار مرتفع
  

وتجدر اإلشارة إلى أن أسواق اإلسمنت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا منقسمة وغير مترابطة؛ حيث يوجد عدد       
  .تثناء بعض عمليات الخصخصة في هذا القطاعكبير من المنتجين المستقلين، باس

  
  :االتجاهات الجديدة في القرن الواحد والعشرين

يشهد قطاع صناعة منتجات اإلسمنت في العالم عمليات حثيثة في التكامل العمودي باإلضافة للتوسـع الجغرافـي                 
  .وتحسين الطاقة اإلنتاجية وتوحيد العمليات التشغيلية
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مكس على شركة آر إم سي، واستحواذ شركة هولسيم على شركة أجريجيـت إندسـتريز               ويعد استحواذ شركة سي   
وعقب هذا االستحواذ تميزت العمليات الموحدة لشركة سيمكس مع شركة          . م٢٠٠٥أكبر عمليتين استحواذ في عام      

لوقـت  وفـي ذات ا   . آر إم سي، وشركة هولسيم مع شركة أجريجيت إندستريز بدرجة عالية من التكامل العمودي             
  .حققت كالً من شركة الفارج وشركة هايدلبرج درجة عالية من التكامل العمودي

  
لقد توجه منتجو اإلسمنت نحو التكامل العمودي خاصة فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الثقيلة مع إعطائهم أهميـة                  

في زيادة السيطرة على قنوات     للتوسع في األعمال الفرعية بما في ذلك الخرسانة الجاهزة، ويعود ذلك إلى الرغبة              
  .التوزيع ورفع القدرة على تحديد األسعار

  
 : السوق السعودي لإلسمنت ٢-٦

  

  :المقدمة ١- ٢-٦
يتناول هذا القسم  حالة سوق اإلسمنت السعودي في الحاضر والمستقبل، ويحتوي على بعض المقتطفات المأخوذة                

م بناًء على طلـب مـن   ٢٠٠٥كونسالتنج عام  من دراسة السوق التي قامت بها شركة هندية معروفة وهي هولتك            
  .وقد تم توفير نسخة من هذه الدراسة ضمن المستندات المتاحة للمعاينة. شركة اإلسمنت  العربية

  
 : خصائص السوق ٢- ٢-٦

اإلسـمنت البورتالنـدي    : يتم إنتاج واستهالك األنواع الرئيسية التالية من اإلسمنت في المملكة العربية الـسعودية            
سمنت المقاوم للكبريت، باإلضافة إلى اإلسمنت البوزوالني البورتالندي الذي تقوم شركة أسمنت ينبع             العادي، واإل 
  .وتتميز منتجات شركات اإلسمنت بالجودة المتقاربة. أيضاً بإنتاجه

  
لإلسـمنت البورتالنـدي العـادي،      % ٤٨وتقدر تشكيلة اإلنتاج في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية بـ           

من اإلسـمنت سـائباً     % ٦٠ويباع  . لإلسمنت البوزوالني البورتالندي  % ٢٤لإلسمنت المقاوم للكبريت، و   % ٢٨و
  )شركة هولتك كونسالتنج: لمصدرا(. معبًأ في أكياس% ٤٠و
  

 مـصنعاً   ٤٠وتعد مصانع الخلطة الجاهزة أهم شرائح العمالء بالنسبة لمصانع اإلسمنت؛ حيث يوجد منها حوالي               
  . مصانع بالقرب من المدينة المنورة١٠ة، وحوالي في مكة وجد

 
 :الطلب على اإلسمنت ٣- ٢-٦
  

 )شركة هولتك كونسالتنج: لمصدرا(: الطلب في الماضي

 مليـون  ٢٤م إلى حـوالي  ١٩٧٠ مليون طناً مترياً في عام ١لقد ازداد معدل استهالك اإلسمنت في السعودية من  
م عندما  ١٩٨٤م وحتى عام    ١٩٧٠ اإلسمنت بمعدل ثابت من عام       وقد ارتفع استهالك  . م٢٠٠٤طناً مترياً في عام     

م كان هنـاك هبـوط   ١٩٨٥ولكن في عام .  مليون طناً مترياً بسبب المشاريع الحكومية الضخمة٢١,٦وصل إلى   
حاد في معدل االستهالك نتيجة لتدني المصروفات الحكومية على اإلنشاءات، ثم استمر معـدل االسـتهالك فـي                  

  .م١٩٨٧في عام )  مليون طناً متريا١٠ًحوالي (وصل إلى أدنى مستوى له االنخفاض حتى 
  

م إلـى عـام     ١٩٨٧ مليون طناً مترياً سنوياً للفترة من عام           ١٢ مليون و  ١٠ولقد ظل معدل االستهالك ثابتاً بين       
ن طناً مترياً    مليو ١٩وبعد حرب الخليج األولى ازدادت األعمال اإلنشائية بكثافة، ووصل االستهالك إلى            . م١٩٩١

الكبيرة، ثم بعد ذلك انخفض االستهالك بحدة حتى عـام           ةدفاعي ال تعزيزاتم نظرا لالستثمار في ال    ١٩٩٤في عام   
  .م١٩٩٦
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م ٢٠٠٠م ازداد معدل استهالك اإلسمنت بشكل متذبذب، ولكن منذ عام           ٢٠٠٠م وعام   ١٩٩٦وفي الفترة بين عام     
م األعلى مقارنـة بالعـشرة      ٢٠٠٤ معدل االستهالك في عام      كان هناك تحسن ملموس ونمو متواصل؛ حيث كان       

م وحتـى   ١٩٩٠ويوضح الجدول التالي التطور الحاصل في معدل استهالك اإلسمنت منذ عام            . سنوات المنقضية 
  :م٢٠٠٤عام 

  ١٤,١  م١٩٩٨

  ١٦,٩  م١٩٩٩

  ١٥,٩  م٢٠٠٠

  ١٩,٨  م٢٠٠١

  ٢٠,٨  م٢٠٠٢

  ٢٢,٨  م٢٠٠٣

  ٢٤,٣  م٢٠٠٤

  حسب المتوفر من وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية : المصدر

  

  

 التطور الحاصل في معدل استهالك اإلسمنت٢٥شكل رقم

  )األطنان المتريةبماليين (االستهالك   السنة

  ١١,٧  م١٩٩٠

  ١١,١  م١٩٩١

  ١٤,٩  م١٩٩٢

  ١٨,٥  م١٩٩٣

  ١٨,٧  م١٩٩٤

  ١٧,٢  م١٩٩٥

  ١٣,٢  م١٩٩٦

  ١٥,٤  م١٩٩٧



 ٥٨

  :م٢٠٠٤ويوضح الجدول التالي توزيع االستهالك حسب المنطقة لعام 

  م٢٠٠٤توزيع االستهالك حسب المنطقة لعام  ٢٦ شكل رقم

  )بماليين األطنان المترية(االستهالك   المنطقة
  ٨,٥  الوسطى
  ٦,٢  الغربية
  ٤,٣  الجنوبية
  ٣,٥  الشرقية
  ١,٩  الشمالية
  ٢٤,٣  عالمجمو
  شركة هولتك كونسالتنج: المصدر

  

 :اإلسمنت المعروض ٤- ٢-٦
  

  :الطاقة اإلنتاجية لإلسمنت في الماضي

 مليون طناً مترياً منـذ      ٢١ظلت الطاقة اإلنتاجية لمنتجي اإلسمنت في المملكة العربية السعودية ثابتة عند مستوى             
لطاقة اإلنتاجية لشركة أسمنت ينبع وتطوير العمليات       وقد ازدادت الطاقة اإلنتاجية قليالً نتيجة زيادة ا       . م١٩٩٨عام  

  . مليون طناً متريا٢٥ًم إلى مستوى ٢٠٠٥اإلنتاجية في عدة مصانع أخرى لتصل في عام 
  

بناء على هولتك يوضح الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية المفترضة لمنتجي اإلسمنت الثمانية في المملكـة العربيـة                 
  :م٢٠٠٥السعودية في عام 

  
  

   الطاقة اإلنتاجية المفترضة لمنتجي اإلسمنت الثمانية في المملكة العربية السعودية٢٧ شكل رقم
  )بماليين األطنان المترية(الطاقة اإلنتاجية السنوية   الشركة 

  ٣,٤  أسمنت اليمامة
  ٢,٢  أسمنت القصيم

  ٥,٦  إجمالي المنطقة الوسطى
  ٤,٠  *أسمنت ينبع

  ٢,٨  أسمنت العربية
  ١,٤  *أسمنت تبوك

  ٨,٢  إجمالي المنطقة الغربية
  ٤,٣  أسمنت المنطقة الجنوبية
  ٤,٣  إجمالي المنطقة الجنوبية

  ٤,٧  أسمنت السعودية
  ٢,٦  أسمنت الشرقية

  ٧,٣  إجمالي المنطقة الشرقية
  ٢٥,٤  المجموع
  شركة هولتك كونسالتنج: المصدر

 مليون طناً مترياً من أسمنت تبوك اللذين قاما بالبدء في اإلنتاج عام             ٠,٤ مليون طناً مترياً من أسمنت ينبع و       ١جية اإلضافية   باستثناء الطاقة اإلنتا  * 
  . م٢٠٠٦ مليون طناً مترياً من أسمنت الشرقية والذي بدء في اإلنتاج عام ١م و٢٠٠٥



 ٥٩

  

 :العرض المتوقع من اإلسمنت في المستقبل

  :خلفية

ه، من المتوقع أن تكون هناك زيادة ملموسة في الطاقة          رستمر للطلب على اإلسمنت وارتفاع أسعا     في ظل النمو الم   
  .اإلنتاجية لإلسمنت بالمملكة العربية السعودية عبر مشاريع جديدة تم اإلعالن عنها ويجري تنفيذها حالياً

  
شـركة هولتـك كونـسالتنج      ومن أجل تقدير كميات العرض من اإلسمنت بالسوق السعودي في المستقبل، قامت             

بالتفريق بين الطاقة اإلنتاجية اإلضافية التي أعلن عنها المنتجون بالمملكة العربية السعودية والتي مـن المتوقـع                 
وهذه المـشروعات الجديـدة     . تنفيذها مستقبالً وبين المشاريع الجديدة المحتملة التي أعلن عنها في الفترة األخيرة           

حتى وقت صدور الدراسـة التـي       (مرين الذين حصلوا على سبعة وعشرين تصريح        تتعلق بمجموعات من المستث   
  .المتعلقة بإنشاء مصانع جديدة لإلسمنت)  قامت بها شركة هولتك كونسالتنج

  
  :الشرآات المنتجة لإلسمنت في الوقت الحالي

تالية في طاقتها اإلنتاجية أعلنت الشركات المنتجة لإلسمنت بالمملكة العربية السعودية عن المشاريع التوسعية ال
  ):مرتبة حسب تاريخ البدء(
  

  الشركات المنتجة لإلسمنت في الوقت الحالي ٢٨ شكل رقم

  االنتهاءتاريخ    حجم التوسع   الشركة

  استكمالهم تم ٢٠٠٥   مليون طناً متريا٠,٤ً+  وكأسمنت تب

  استكمالهم تم ٢٠٠٥   مليون طناً متريا١,٠ً+   ينبعإسمنت

  استكمالهم تم ٢٠٠٦   مليون طناً متريا١,٠ً+   المنطقة الشرقيةإسمنت

  م ٢٠٠٧م في منتصف ٢٠٠٦   مليون طناً متريا١,٢ً+   القصيمإسمنت

  م ٢٠٠٧   مليون طناً متريا٣,٠ً+  * اليمامةإسمنت

  م٢٠٠٨   مليون طناً متريا١,٠ً+   العربيةإسمنت

  م٢٠٠٨  طناً مترياً مليون ٣,٤+   السعوديسمنتاإل

  م٢٠٠٨   مليون طناً متريا١,٧ً+   المنطقة الجنوبيةإسمنت

  م٢٠٠٩   مليون طناً متريا٣,٣ً+   ينبعإسمنت

     مليون طناً متريا١٦,٠ً+  المجموع

  شركة هولتك كونسالتنج: المصدر

  م٢٠٠٧من المقرر أن تنتهي عملية التوسع في الربع األول من عام * 

  

  :الشركات الجديدة

 بعد تنفيذ جميع المشروعات الجديدة المصرح لهـا         سمنتمن المحتمل أن يبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية النظرية لإل        
 مليون طنـاً متريـاً      ١٢ أو   ١١ أن يتم إنتاج حوالي      جوتتوقع شركة هولتك كونسالتن   .  مليون طناً مترياً سنوياً    ٤٥

  .م٢٠٠٩إضافياً فقط بحلول عام 



 ٦٠

 :سمنتأسعار اإل ٥- ٢-٦
 ريال سـعودي للطـن      ٢٠٠ في المملكة العربية السعودية ثابتة في السنوات الماضية فوق           سمنتعار اإل ظلت أس 

 في منطقتها، وبعد    إسمنتالمتري على الرغم من التغيرات الحادة في العرض والطلب وذلك بسبب قوة كل شركة               
  .المسافة بينها وبين أقرب منافس

  
 ريـال   ٢٥٠ العادي المعبأ من المصانع السعودية المنتجة لـه حـوالي             البورتالندي سمنتويبلغ السعر الحالي لإل   
م حدوث طفرة في العرض بكمية إضافية تصل إلى         ٢٠٠٨ولكن من المتوقع مع بداية عام       . سعودي للطن المتري  

ي  مليون طناً مترياً نتيجة تركيب العديد من خطوط اإلنتاج الجديدة األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض ف                 ١٧ أو   ١٦
  .سمنتأسعار منتجات اإل

  
 :موقع الشركة ٦- ٢-٦

  . العربية بأن موقعها الجيد يمكنها من استغالل االستهالك المتزايد في المنطقة الغربيةسمنتتعتقد إدارة شركة اإل
  

إن الدراسة التي قامت بها هولتك لم تأخذ في االعتبار مشروع مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية التي تم اإلعـالن                    
 مليار ريال سعودي وبنية تحتية ضخمة بالقرب مـن          ١٠٠م والذي سيكون بحجم استثماري      ٢٠٠٦في مايو   عنها  

  .   العربيةسمنتشركة اإل
  

في حين أن األسعار قد تنخفض بسبب عدم الموازنة بين الطلب والعرض فإن ذلك لن يؤثر على المنتجين بـنفس                    
 والبعد عن المنافسين وتخفيض تكاليف اإلنتاج كلها عوامـل          الدرجة حيث إن القرب من األسواق الرئيسية النامية       

 العربية شركة عريقة وذات خبرة بطبيعـة التذبـذب فـي            سمنتإن شركة اإل  . تساعد على الصمود أمام المنافسة    
  . سمنتالقطاع وهي مستعدة ماليا أكثر من الشركات الجديدة في مواجهة مرحلة الركود في سوق اإل

  
 العربية تخطـط    سمنتعة المستمرة في الطاقة اإلنتاجية بمقدار مليون طن متري فإن شركة اإل           باإلضافة إلى التوس  

  .إلقامة مشروع جديد في منطقة لبونه لحماية حصتها في السوق وزيادتها
  
   



 ٦١

 البيئة القانونية - ٧
 

 :مواصفات المنتج ١-٧
  

ير الجودة السعودية، وبنسبة تزيد على  وفقاً لمعايسمنت العربية بإنتاج الثالثة أنواع من اإلسمنتتقوم شركة اإل
  . سائباً أو معبًأ في أكياسسمنتويباع اإل. عن معايير القوة والسالمة المطلوبة حتى تفوق توقعات عمالئها% ١٠

  

  :سمنت  العربية األنواع التالية من اإلسمنتوتنتج شركة اإل

 C١٥٠٩٨ ١-نوعية :  البورتالندي العاديسمنتاإل .١

 C٥٩٥٩٨ ١-نوعية : ني البورتالندي البوزوالسمنتاإل .٢

 C١٥٠٩٨ ٥ -نوعية :  المقاوم للكبريتسمنتاإل .٣
  

  : حسب المعايير التاليةسمنت العربية منتجات اإلسمنتتنتج شركة اإل

 طبقاً لمواصفات الهيئة  البوزوالني البورتالنديسمنت واإل البورتالندي العاديسمنتيتم صناعة اإل .١
 الموادو  المنتجختبارال األمريكية  ، والجمعية)SASO(والمقاييس ساسو العربية السعودية للمواصفات 

 .)ATSM(الخام آي تي إس إم 

 الخام آي تي الموادالمنتج و الختبار األمريكية  حسب معايير الجمعية المقاوم للكبريتسمنتيتم صناعة اإل .٢
ات القياسية السعودية فيما ؛ حيث أنه ال توجد أية تعليمات حتى اآلن من هيئة المواصف)ATSM(إس إم 

 .سمنتيتعلق بمواصفات إنتاج هذا النوع من اإل

  
 :تصاريح ٢-٧
  

من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ) ٧٠(والمادة ) ٦٩( العربية تلتزم بتطبيق المادة سمنتشركة اإل
من نظام ) ٦٩( المادة حيث تنص.  ألعضاء مجلس اإلدارةسمنتوالصناعة السعودية فيما يتعلق ببيع وتجارة اإل

الشركات على أنه ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أنشطة الشركة 
والعقود التي تبرمها الشركة إال بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، باستثناء العقود التي يتم الحصول 

  .  عندما يتقدم عضو مجلس اإلدارة بأفضل سعرعليها من خالل المناقصة العامة، وذلك
  

ويجب على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس عن أية مصلحة له في أنشطة وعقود الشركة، وال يحق لعضو 
كما يجب على رئيس مجلس . مجلس اإلدارة المشاركة في التصويت على القرارات التي تعود عليه بالمصلحة

ة للشركة عن أية عقود وأنشطة فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة، ويجب أن يكون اإلدارة إبالغ الجمعية العام
  .  حسابات الشركة في هذا الخصوصمراجعياإلشعار مرفقاً بتقرير صادر عن 

  
يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة  ال" من نظام الشركات على أنه ) ٧٠(وتنص المادة 

نة، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي العادية يجدد كل س
تزاوله وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت 

  " . لحسابها 



 ٦٢

 

 :القيود السعرية ٣-٧
 

ولكن وزارة التجارة والصناعة .  ظل التجارة العالمية بالمملكة والسوق حر فيسمنتال يوجد سقف ألسعار اإل
 .السعودية تقوم بمراقبة األسعار لحماية المستهلك

  
  

   



 ٦٣

  :سياسة توزيع األرباح - ٨
 

 االعتبـار إن قرار دفع أي أرباح نقدية إلى المساهمين سيكون وفقاً لتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ فـي                   
 بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتعهدات التي تقيد وتوزيع أرباح األسهم وفقـاً               العوامل المختلفة القائمة حينها   

  . المبرمة مع الشركة ونتائج العمليات والحاجة الحالية والمتوقعة للنقد وخطط الشركة للتوسعلالتفاقيات
  

  توزيع األرباح
 الـشركة الـصافية     أرباحرة، وتوزع    على المساهمين على تقدير وتوصية مجلس اإلدا       األرباحيعتمد قرار توزيع    

  :السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي
من صافي أرباح الشركة لتكوين االحتياطات النظامية المطلوبـة حـسب نظـام             % ١٠تجنيب   .١

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنهـاء هـذا التجنيـب متـى بلـغ                . الشركات السعودي 
  .االحتياطي النظامي نصف رأس مال الشركة المساهم به

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٢
من الباقي بعد ذلك من األرباح لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبمـا         % ١٠يخصص نسبة قدرها     .٣

 .يتعارض مع التعليمات والنظم سارية المفعول ال
للجمعية العامة بناًء على توصية المجلس تجنيب كذلك نسبة من األرباح الصافية لتكـوين              يجوز   .٤

 .  يخصص لألغراض التي تحددها الجمعيةاتفاقي احتياطي
 أخرى  احتياطياتوللجمعية العامة عند تحديد نصيب السهم من األرباح الصافية أن تقرر تكوين              .٥

الذي يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكـان علـى          بالقدر الذي يحقق الرخاء للشركة أو بالقدر        
 المساهمين

تقرر الجمعية بناًء على توصية مجلس اإلدارة توزيع جزء من الباقي بعد ذلك على المـساهمين                 .٦
 .كحصة إضافية من األرباح

  
  
  
  
  



 ٦٤

  الرسملة  - ٩
 
 :المديونية وحقوق المساهمين ١-٩
 
 ٥قسم   ب رناً مقت دول هذا الج  أيقر  أن بغي وين .م٢٠٠٦مبر   ديس ٣١  كما في  ركةة الش لمسإلى ر التالي   دول الج رييش
  ٣٧ صفحة" العمليات ائج ونتالي المالمركز ليل وتحعرض"

  

  
  :وض والضمانات البنكيةالقر ٢-٩

، وخطابات االعتماد، والمطلوبات المتعلقة بالقروض التي حـصلت         الرهوناتنورد فيما يلي ملخصاً للضمانات، و     
  :عليها الشركة

  
م، ٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١ مليون ريال سعودي كمـا فـي         ٢٣,٣لدى الشركة ضمانات بنكية بإجمالي مبلغ        

 مليون ريال سعودي كمـا  ٢٣,٦م، وبمبلغ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٢٣,٤وبمبلغ  
 . م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في 

م، ٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٣٧٣,١لدى الشركة خطابات اعتماد بإجمالي مبلغ        
 مليون ريال سعودي كما في ٥,٣م، وبمبلغ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٣٢,٦وبمبلغ 

 . كنتيجة ألعمال إنشاء الخط السادساالعتماد خطابات ارتفعتم وقد ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
 مليون ريال سعودي كمـا      ٢٦٤لدى الشركة تعهدات تتعلق بتحديث خطوط إنتاج ومنشآت المصنع بلغت            

 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
  

    ركةة الشلمس ر٢٩ شكل رقم
 م٣١/١٢/٢٠٠٦ كما في ريال سعودي

   
 ٩٦٨,٧٩٩  نقد لدى البنوك

   
 ٠  إجمالي الدين 

    
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس المال

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ احتياطي نظامي

 ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ احتياطي عام

 ١٠٣,٠٢٠,٦٠٤ أرباح غير محققة من االستثمارات
 ٥٤٨,٧٥٨,٦٣٧ أرباح مبقاة

 ١,٦٤٦,٧٧٩,٢٤١ إجمالي حقوق المساهمين 
  

 ١,٦٤٦,٧٧٩,٢٤١ إجمالي رأس المال العامل
   

 ٠  نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين



 ٦٥

ديـسمبر   ٣١كمـا فـي    وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الضمانات البنكية وخطابات االعتماد والتعهدات للشركة          
  م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤

  
 الضمانات البنكية وخطابات االعتماد والتعهدات ٣٠ شكل رقم

م٢٠٠٦ المبالغ بالريال السعودي م٢٠٠٥  م٢٠٠٤   الضمان 
     ضمانات بنكية

     
 ضمان ارامكو ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ البنك األهلي
 ضمان توريد حاسب آلي ٦٤٠,٠٠٠ - - البنك األهلي
 ضمان توريد معدات من الزاهد ٣٢٩,٤٠٠ ٣٩٢,٩٤٠ - البنك األهلي
 رسوم جمركية ٦٧٠,٦٠٧ ١,٠٩٦,١٣٦ ١,٣٣٧,٩١٠ البنك األهلي

  ٢٣,٦٤٠,٠٠٧ ٢٣,٤٨٩,٠٧٦ ٢٣,٣٣٧,٩١٠ إجمالي الضمانات
     خطابات اعتماد
  ٥,٢٧٥,٧٥١ ٣٢,٦٠١,٦٨٢ ٣٦٢,٥٨٦,٧٥٦ البنك األهلي

  - - ١٠,٤٩٨,٤٤٧ مصرف الراجحي
  ٥,٢٧٥,٧٥١ ٣٢,٦٠١,٦٨٢ ٣٧٣,٠٨٥,٢٠٢ إجمالي خطابات االعتماد

     تعهدات 
  - - ٢١١,٤١٤,٤٤٣ شركة جاما
  - - ١١,٧٤١,٤٨٥ شركة آومج

  - - ٢٥,٥٤٢,٥٨١ شركة برتلينج
  - - ١٣,٤٥٢,٧١٤ شركة الكوثر
  - - ٢,١٦٠,٠٠٠ شركة  تاثين

    ٢٦٤,٣١١,٢٢٣ ي التعهداتإجمال
  ٢٨,٩١٥,٧٥٨ ٥٦,٠٩٠,٧٥٨ ٦٦٠,٧٣٤,٣٣٥ إجمالي القروض والضمانات البنكية

  العربيةسمنتاإلدارة المالية لشركة اإل: المصدر
 
 :األسهم المصدرة ٣-٩
 

ب وبعد االكتتـا  . مدفوعة بالكامل كما بتاريخ صدور هذه النشرة       مصدرة و   مليون سهماً  ٦٠بلغ عدد أسهم الشركة     
 مليون سهماً مصدرة ومدفوعة بالكامـل، و رأس مـال           ٧٠في أسهم حقوق األولوية، سيصبح عدد أسهم الشركة         

  . ريال سعوديمليون ٧٠٠قدره 
  

  .لم تصدر الشركة حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة أية أسهم مشمولة بحق خيار

  



 ٦٦

  :التغيرات في حقوق المساهمين ٤-٩
  

  :م١٩٥٧ي تمت في أسهم الشركة منذ عام فيما يلي اإلصدارات والتحويالت الت
  

  
 ريـال سـعودي إلـى       ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠م تخفيض رأس مال الشركة المصرح به من         ١٩٨٩قررت الجمعية العامة لمساهمي الشركة في عام        * 

في زيادة رأس المـال والـذي تمـت         )  مليون ريال  ٤٥٠والبالغ  (ركة من المبلغ غير المدفوع       ريال سعودي وإعفاء مساهمي الش     ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  .م١٩٨١الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للشركة في عام 

  
 توصية إلى الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة م٢٠٠٧ يناير ٢١وقد أصدر مجلس إدارة الشركة 

  . حقوق األولويةبالموافقة على إصدار أسهم

  التغيرات في حقوق المساهمين٣١شكل رقم
إجمالي عدد   الحدث  التاريخ

  األسهم
  المصدرة

القيمة 
  االسمية

رأس المال المصرح 
بالريال (به 

  )السعودي

رأس المال المدفوع 
  )بالريال السعودي(

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ الموقف االفتتاحي   ١٩٥٧ 
  زيادة رأس المال  ١٩٦٨ 

  )حقوق أولوية(
٣١,٢٥٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  

  زيادة رأس المال ١٩٧٥
  )حقوق أولوية(

٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠  

  زيادة رأس المال ١٩٨١
 )حقوق أولوية(

٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ١٠,٥٠٠,٠٠٠  

  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ تخفيض رأس المال  *١٩٨٩

تخفيض القيمة االسـمية     ١٩٨٩
 ريال سعودي   ١٠٠من  
   ريال سعودي ٥٠إلى 

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  

تخفيض القيمة االسـمية     ٢٠٠٦
  ريال سـعودي     ٥٠من  

  ريال سعودي١٠إلى  

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  

 مليون سهم   ١٠إصدار   ٢٠٠٧
  حقوق األولوية

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠١٠ 
   االنتهاءعند 



 ٦٧

  استخدام المتحصالت  -١٠
  

 :ملخص االستثمارات المتوقعة ١-١٠
 
ومـن   .دي سـعو  لريا  مليون ٥٠٠ركة من االكتتاب في زيادة رأس المال         الش صالت متح إجمالي غيبل  أن قعوتُي

ـ  دي سعو ل ريا ون ملي ٤٩٠ غ مبل صالتمتحهذه ال  صافي غيبل أنالمتوقع    سـهم  طـرح األ   م رسـو  خـصم  د بع
  ). مليون ريال سعودي١٠والتي تقدر بحوالي (أسهم حقوق األولوية  دار بإصرتبطةلم امصروفاتوال
 
 :  االستثمارات الموحدة–خطة التطوير  ١-١-١٠
  

  العربيـة    سمنتيلخص الجدول التالي االستثمارات اإلجمالية للعمليات اإلنتاجية واإلستراتيجية المتوقعة لشركة اإل          
ـ  تحـصالت  الم خدام است ركة الش وينوت.  مليار ريال سعودي   ٢,١حو  للسنوات األربعة القادمة والتي تقدر بن       ي الت

  : التاليةعتها التوسعية في المشاريخطفيذ  لتنال رأس المدةزيا  منها عليصلستح
  

  االستثمارات الموحدة  ٣٢ شكل رقم
 )م٢٠١٠م إلى ٢٠٠٦من (اإلجمالي  )بآالف الرياالت السعودية(
   
 ٦٦٢,٨٠٧ ٦سعة الخط رقم تو

 ٦٦٢,٨٠٧ إجمالي مشاريع التوسعة 
   

من حقوق % ٥٠ -السعودية ( جديد إسمنتمشروع مصنع 
 ٤٥٠,٠٠٠ )الملكية

 ٥٩٤,٠٠٠  )من حقوق الملكية% ٨٠ -األردن ( جديد إسمنتمشروع مصنع 
 ٥٠,٠٠٠ فرص استثمار أخرى 

 ١,٠٩٤,٠٠٠ إجمالي االستثمارات اإلستراتيجية 
    

 ١,٧٥٦,٨٠٧ اإلجمالي 
   العربيةسمنتإدارة شركة اإل: المصدر

  
ومـن  . تها التوسـعية خطفيذ تنفي  ال رأس المدةزيا  منها عليصل ستحي التتحصالت الم خدام است ركة الش وينوت

ويتوقع أن تكون نـسبة رأس المـال حـوالي          .  مليون ريال سعودي   ١,٧٥٧المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه التوسعات       
أما بالنـسبة المتبقيـة     .  العربية للسنوات الخمس القادمة    سمنتمن متطلبات التمويل اإلجمالية لشركة اإل     % ٢٨,٥

 مليون ريال سعودي فسوف يتم تمويلها عن طريق التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وعن               ١,٢٥٧والتي تبلغ   
 .طريق القروض

  



 ٦٨

 العربية عن تلك التي تم ذكرها سـلفاً         سمنت الخاصة بشركة اإل   قد تزيد متطلبات االستثمار الفعلية لخطة التطوير      
وذلك تبعاً لظروف السوق، ووفرة الفرص االستثمارية، وأسعار الموردين، وإمكانية االتفاق مع طرف ثالث على               

  . عدد من المشاريع الجديدة
  

 ):مشروع الخط السادس(خطة التوسعة  ٢-١٠
  

 :نبذه عن المشروع ١-٢-١٠
 

وتهـدف  . ربية حالياً بعملية تعزيز طاقتها اإلنتاجية في المصنع الحالي القائم بمدينة رابغ            الع سمنتتقوم شركة اإل  
 طـن   ٧,٠٠٠ بطاقة إنتاج تبلـغ      المساندةومرافقه  ) ٦الخط رقم   (هذه العملية إلى تركيب فرن جاف قصير جديد         

من المقرر أن يتم تفكيكها بعـد       والتي  ) ٤-١خطوط اإلنتاج   (يومياً بغرض إحالل األفران األربعة الطويلة الحالية        
الخـط  (ومع األخذ في االعتبار الطاقة اإلنتاجية للفرن القصير الجاف الحالي           . استكمال تركيب خط اإلنتاج الجديد    

 طن يومياً، فإنه من المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية بعد استكمال المـشروع              ٤,٠٠٠والتي تصل إلى    ) الخامس
  ). سنوياًسمنت مليون طناً من اإل٣,٩ مليون طناً من الكلنكر، وحوالي ٣,٥الي حو( طن يومياً ١١,٠٠٠إلى 

  
وعالوة على تعزيز الطاقة اإلنتاجية للمصنع، من المتوقع أن يقلل هذا المشروع من تكاليف اإلنتاج كثيراً ويقلـل                  

  .من الوقت الالزم لإلنتاج
  

يار ريال سعودي حيث وقعت الشركة عقداً مع شركة          مل ١,١٢قامت الشركة بمنح عقود الخط السادس بقيمة تقدر         
لتوريد مولدات   (MAN)، وعقداً مع شركة مان      سمنت لتوريد األفران ومطاحن اإل    (FLSmidth)إف إل سميدث    

وقـد  . من أجل تنفيذ األعمال المدنية ) Gama Al Moushegah Arabia(الكهرباء، ومع شركة جاما المشيقح 
 ها بالفعل في تنفيذ أولى مراحل المشروع والمتعلقة بالتصميمات الهندسية، وذلك بتاريخ           بدأت الشركات المتعاقد مع   

  .م٢٠٠٨ مارس ١ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه في . م٢٠٠٥ نوفمبر ٢٦
  

 :تقدير التكلفة االستثمارية/حالة المشروع ٢-٢-١٠
 

.  مليون ريـال سـعودي سـنوياً       ٢٠ واليتنفيذه بح  االنتهاء من    المشروع قبل وتقدر المصروفات الرأسمالية لهذا     
  :ويوضح الجدول الزمني التالي المصروفات المتوقعة

  
  ٦ رقم –خط التوسعة  ٣٣ شكل رقم

  اإلجمالي  م٢٠٠٨  م٢٠٠٧  )بآالف الرياالت السعودية( 
  ٦٦٢,٨٠٧  ٢١١,٨٧١  ٤٥٠,٩٣٦  تكاليف رأسمالية

  لعربية اسمنتإدارة شركة اإل: المصدر
  

 مليون ريال سعودي بما في ذلك أية تكاليف أخرى غير متوقعة على             ٦٦٣وتخطط الشركة إلنفاق ما يبلغ حوالي       
 العربية بتوقيع اتفاق مع     سمنتوقد قامت شركة اإل   . م٢٠٠٨م إلى   ٢٠٠٧خط اإلنتاج السادس الجديد للفترة ما بين        

 مليون ريال سعودي الغرض منـه تمويـل         ٥٠٠قيمة   ب إسالمياحد البنوك المحلية من اجل الحصول على قرض         
  .مشروع التوسعة للخط السادس

  



 ٦٩

 ١,٨ ستبلغ إجمالي تكلفة المشروع -)المملكة العربية السعودية( جديد إسمنتمصنع مشروع  ٣-١٠
 :من المشروع% ٥٠ العربية سمنتمليار ريال سعودي وتمتلك شركة اإل

  
 :أسم المشروع ١-٣-١٠
  

  لبونةإسمنتمشروع 
 
 :مشروعمنتجات ال ٢-٣-١٠

 
  البورتالندي العاديسمنتاإل 
  البوزوالني البورتالنديسمنتاإل 
 الكلنكر 

 
 :نبذة عن المشروع ٣-٣-١٠

 
وذلك من ) بخالف إضافة خط اإلنتاج السادس الجديد( العربية زيادة قدرتها اإلنتاجية الحالية سمنتتدرس شركة اإل

ل الفترة القادمة والحفاظ على حصة الشركة أجل تعزيز حصتها من نمو الطلب المتوقع في المنطقة الغربية خال
  . بالمملكة العربية السعوديةسمنتفي سوق اإل

  
 وتشغيل المصنع الجديد والذي من المقرر أن يتم إنشاءه وامتالكتخطط الشركة لتأسيس شركة جديدة للقيام ببناء 

 طناً ١٠,٠٠٠نتاجية للمشروع بحوالي وتقدر الطاقة اإل. في لبونة في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية
  ). سنوياًسمنت مليون طناً من اإل٣,٥ مليون طناً من الكلنكر و٣,٢(يومياً 

  
هــ والموافـق    ١٦/١٠/١٤٢٥وقد حصلت الشركة على تصاريح من وزارة البترول والثـروة المعدنيـة فـي               

قتضاه وبعـد القيـام بجميـع       م على رخصة كشف عن خام الحجر الجيري بموقع لبونة والذي بم           ٢٩/١١/٢٠٠٤
 . العربية على امتياز تحجير الستغالل هذا الخامسمنتالدراسات االقتصادية تحصل شركة اإل

  
قد تم القيام باالختبارات الجيولوجية بواسطة شركة أسكوم للتعدين، وكذلك أيضاً اختيار عوامل التقنية والتشغيلية 

الشريك المقترح  ـشمنتيتإتال الجديد من قبل سمنتصنع اإل للمشروع مالجدوىوجاري حالياً إعداد دراسة 
ومن المقرر أن يبدأ نشاط . وتقوم الشركة بمد طريق يربط مابين أرض المشروع وبين الطريق السريع. للمشروع

 الوقت المستلزم إلنهاء دراسة الجدوى االعتبارم وذلك بعد األخذ في ٢٠٠٩المصنع الجديد في نهاية عام 
كما أنه من .  من عملية اإلنشاءواالنتهاءليات المفاوضة على األسعار واختيار الموردين والمقاولين وتحضير لعم

 وشركة إتالتشمنتي الخاصة بهذا المشروع في سمنت الشراكة بين الشركة العربية لإلاتفاقيةالمقرر أن يتم توقيع 
  .م٢٠٠٧نهاية عام 

 
 :التكلفة الرأسمالية للمشروع ٤-٣-١٠

 
 مليار رياالً ١,٨ مليون دوالراً أمريكياً أي ما يعادل ٤٨٠ تبلغ التكلفة االستثمارية لهذا المشروع من المتوقع أن

ويالحظ أن هذا التقدير أعلى من تكلفة مشروع الخط السادس؛ حيث أن مشروع الخط السادس يعد توسعة . سعودياً
 الجديد سمنتصالً، في حين أن مشروع مصنع اإللموقع اإلنتاج الراهن والذي يستفيد من البنية التحتية الموجودة أ

  . سيتم إنشائه من البداية
  



 ٧٠

ومن المتوقع أن يتم تمويل . كما تخطط الشركة لتأسيس شركة جديدة لبناء وامتالك وتشغيل هذا المصنع الجديد
لكل من % ٥٠  مليار ريال سعودي حيث ستكون الشراكة بنسبة١,٨التكلفة اإلجمالية لهذا االستثمار والمقدرة بـ 

 مليون ريال ٩٠٠% (٥٠ الشركة الجديدة بنسبة إتالتـشمنتيحيث ستمول .  إتالتـشمنتي العربية وسمنتشركة اإل
بنسبة )  مليون ريال سعودي٩٠٠(من الشركة الجديدة % ٥٠ العربية ستمول حصتها سمنتو شركة اإل) سعودي

 مليون ٤٥٠(عن طريق القروض% ٥٠ والباقي) مليون ريال سعودي٤٥٠(عن طريق حقوق الملكية نقدا % ٥٠
   .) ريال سعودي

  
 لتحديد إطار العمل المشترك مع شركة إتالتشمنتي ، والتي تهدف إلى قيام             اتفاقيةم تم توقيع    ٢٠٠٥في أبريل عام    

 االتفاقيـة وتنص تلك   . تحالف بينهم في بعض المناطق التي تم تحديدها في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا             
المـشار  ( جديدة أو القيام بمشاريع جديدة       استحواذ الطرفين بدعوة اآلخر في حالة قيام بعملية         ىحدلى أن يقوم إ   ع

الهيئة العامة لالستثمار فـي     وقد قام الطرفان بالتقدم بطلب إلى        ). ١٠ المزايا التنافسية صفحة     ٦-٣إليه في قسم    
  .االستثمار الالزمة من أجل الحصول على الرخص المملكة العربية السعودية

   
  جديد إسمنتمصنع مشروع  ٣٤ شكل رقم

  اإلجمالي  م٢٠٠٩  م٢٠٠٨  م٢٠٠٧  )بآالف الرياالت السعودية(
  ٤٥٠,٠٠٠  ١٦٩,٠٠٠  ١٦٩,٠٠٠  ١١٢,٠٠٠  مساهمات حقوق الملكية

   العربيةسمنتإدارة شركة اإل: المصدر
  

مصنع  مليون ريال سعودي في      ٤٥٠ العربية استثمار    سمنتتخطط شركة اإل  م  ٢٠١٠م إلى   ٢٠٠٧فيما بين أعوام    
  . وقد تم تحديد هذا المبلغ وفقاً إلى مراحل اإلنشائية للمشروع وحصة الملكية للشركةالجديد، سمنتاإل
  

   الجديد بالمملكة العربية السعودية سمنتفيما يلي جدول يوضح حجم التكلفة الرأسمالية لمشروع مصنع اإل
  

 الشركة في طور ترتيب قروض المشروع*  

 مليون ريال سعودي  التكلفة االستثمارية للمشروع المصنع الجديد بالمملكة السعودية ٣٥شكل رقم
 ٩٠٠ رأس المال
 ٩٠٠ *التمويل

 ١,٨٠٠ إجمالي االستثمار
 ١,٧٤٠  الثابتةاألصول

 ٦٠ مصاريف تأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل
 ١,٨٠٠ إجمالي التكلفة



 ٧١

 ٣٩٦ ستبلغ إجمالي تكلفة المشروع -: المملكة األردنية الهاشمية– جديدإسمنتمصنع مشروع  ٤-١٠
من % ٨٠ العربية سمنتوتمتلك شركة اإل)  مليون ريال سعودي١,٤٨٥ما يعادل (مليون دوالر 

 :أسهم هذه الشركة
 
 :أسم المشروع ١-٤-١٠
  

 (ICPM) -بناء الشركة االستثمارية لمواد ال
  

 :منتجات المشروع ٢-٤-١٠
 

  البورتالندي العاديسمنتاإل 
  األبيضسمنتاإل 
 الكلنكر 

 
 :نبذة عن المشروع ٣-٤-١٠
 

 في األردن بمنطقة سمنت العربية بدراسة مشروع جديد يتمثل في تأسيس مصنع إلنتاج اإلسمنتقد قامت شركة اإل
 مليون ١,٤٨٥ إجمالي التكلفة االستثمارية للمشروع  طناً يومياً وتبلغ٥,٠٠٠القطرانة وستبلغ الطاقة اإلنتاجية 

  . ريال سعودي
  

م والتي أثمرت عن نتائج ٢٠٠٦بإنهاء دراسة جدوى المشروع الجديد باألردن في بداية عام  ـشمنتيتإتالقامت 
 متر مربع في ١,٥٠٠,٠٠٠ وبحسب الدراسات الفنية فسيتم إنشاء المصنع على قطعة أرض مساحتها .مرضية
 ٥,٠٠٠، بطاقة إنتاجية تبلغ م٢٠٠٩المصنع نشاطه في نهاية عام  يبدأ القطرانة باألردن، ومن المتوقع أن منطقة

 موظف من ذوي الخبرات المميزة سواء في ٣٠٠، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين بالمصنع طناً يومياً
   . والمعداتاآلالتالمبيعات والتسويق والتصنيع واإلدارة وتشغيل 

  
م قامت ٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠، وفي " القطرانةإسمنتمصنع " التجاري االسمم تم تسجيل ٢٠٠٦ نوفمبر ٢٦ وفي

الشركة باإلعالن عن بدء المشروع ، ومنذ ذلك الحين تلقت الشركة العديد من العروض من قبل الموردين، ومن 
 حتى تاريخ هذه النشرة بالتعاقد مع ولم تقم الشركة. م٢٠٠٧المقرر أن يتم توقيع العقود مع الموردين في سبتمبر 

  .موردين أو مقاولين للمشروع
  



 ٧٢

 :التكلفة الرأسمالية للمشروع ٤-٤-١٠
 

ستساهم ( مليون ريال سعودي ١,٤٨٥من تكلفة المشروع الذي يبلغ % ٨٠ ةبنسب العربية سمنتستساهم شركة اإل
ديون % ٥٠ من المشروع ومن المفترض أن يكون معدل تمويل حصة الشركة) مليون ريال سعودي ١,١٨٨بـ 

 العربية في سمنتوشركة اإل.  مليون ريال سعودي ٥٩٤حقوق ملكية أي ما يوازي مبلغ % ٥٠و) قروض بنكية(
 مليون ريال سعودي الغرض ٨٨١ بقيمة إسالميمرحلة التفاوض مع احد البنوك من أجل الحصول على قرض 

 االنتهاء اإلجراءات بعد إنهاءوط التمويل والشركة بصدد وقد تم استالم شر. منه تمويل المصنع الجديد في األردن
  . أسهم حقوق األولويةإصدارمن عملية 

  
  باألردن الجديد سمنتفيما يلي جدول يوضح حجم التكلفة الرأسمالية لمشروع مصنع اإل

 **٢٠٠٩  التكلفة االستثمارية للمشروع المصنع الجديد باألردن ٣٦ شكل رقم
   )مليون الرياالت السعودية(

 ٧٤٢,٥ رأس المال وحساب جاري
 ٧٤٢,٥ *التمويل

 ١,٤٨٥ إجمالي االستثمار
 ٩٨٦  الثابتةاألصول

 ٤٩٩ مصاريف تأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل
 ١,٤٨٥ إجمالي التكلفة

   العربيةسمنتإدارة شركة اإل: المصدر
 الشركة في طور ترتيب قروض المشروع*  
  ٢٠٠٩من المتوقع بدء المشروع في الربع األخير من ** 

 

 :مصنع الخرسانة ٥-١٠
  

 في العالم خالل العقد الماضي باالستثمار في العديد من األنشطة التكميلية أو سمنتقام العديد من كبار منتجي اإل
   .الفرعية، ويتضمن هذا التنويع الدخول في المشروع

  
  تنويع رأسي: خرسانة جاهزة وتوزيع 

  
ي حيث تمنحه إسمنت العربية أن الخرسانة الجاهزة هي أكبر فرصة تنويع طبيعية ألي منتج سمنتوترى شركة اإل

ولذلك . الفرصة للبقاء قريباً من السوق والعميل النهائي، األمر الذي يتيح له الحصول على حصة جيدة من السوق
وستقوم . دة أو من خالل شراء شركات قائمةتدرس الشركة الدخول في هذا القطاع من خالل إنشاء مصانع جدي

  ).رابغ، جدة، المدينة، وينبع( أربع مدن تقوم باالستثمار بها باستهدافالشركة 
  

هـ سيبلغ إجمالي ٤/١/١٤٢٨وفقاً إلى الطلب المقدم إلى الهيئة العامة لالستثمار والذي تم الحصول عليه في 
 مليون ريال سعودي حيث  ٣١٠)  المقترح للشركة الجديدةاالسم(ة االستثمار في الشركة العربية للخرسانة الجاهز

من رأس المال وهو ما سيبلغ % ٥٠ مليون ريال سعودي، وتعتزم الشركة امتالك ١٠٠تبلغ حصة رأس المال 
، وسيتم الحصول على إتالتـشمنتيالباقية سيتم استثمارها من قبل شركة % ٥٠ مليون ريال سعودي أما ٥٠

  . مليون ريال٢١٠قروض بقيمة  



 ٧٣

  
لم يتم تحديد موقع نشاط الشركة بعد وذلك كنتيجة لعملية التفاوض الجارية مع مالك األراضي، ولكن من المتوقع                  

 مليون متر مكعب، ومن المقرر أن يبدأ نشاط الشركة العربية للخرسانة            ٢ إلى   ١أن تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية      
  . م٢٠٠٨الجاهزة في نهاية 

   
  جديد مشروع  ٣٧ قمشكل ر

  اإلجمالي  م٢٠٠٧  )بآالف الرياالت السعودية(
  ٥٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  مساهمات حقوق الملكية

   العربيةسمنتإدارة شركة اإل: المصدر
  



 ٧٤

  الدعاوي والمطالبات -١١
 

 في أي دعاوي قضائية أو يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بتاريخ هذه النشرة أن الشركة ليست طرفاً
إجراءات تحكيم أو إجراءات إدارية أو تسويات قائمة أو قضايا تهدد بإقامتها من شأنها أن يكون لها منفردة أو 

  .مجتمعة أثر سلبي جوهري على أعمال ووضع الشركة المالي ونتائج أعمالها
  

  
 

 
 
 



 ٧٥

  التعهد بالتغطية -١٢
 

  متعهد التغطية ١-١٢
 مليون سهم وتمثل مجموع أسهم حقوق األولوية ١٠وذلك لعدد ") متعهد التغطية("ض متعهد التغطية هو بنك الريا

 ريال سعودي للسهم الواحد وبذلك تبلغ قيمة األسهم الجديدة ٥٠المطروحة لالكتتاب بسعر طرح يبلغ 
  . ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  
  ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب ٢-١٢

  
  يتهابيع أسهم االكتتاب والتعهد بتغط

  
   .وفقاً للشروط واألحكام الواردة في تغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة، ومتعهدي التغطية

  
تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية بأن تقوم في تاريخ التخصيص بإصدار وتخصيص جميع أسهم حقوق األولوية 

  .إلى متعهدي التغطيةالمتعهد بتغطيتها والتي لم يكتتب بها المساهمون المسجلون بتاريخ األحقية 
  

يتعهد متعهدو التغطية للشركة بأن يشتروا لحسابهم في تاريخ التخصيص جميع أسهم حقوق األولوية المتعهدين 
  .بتغطيتها والتي لم يكتتب بها المساهمون المسجلون بتاريخ األحقية إن وجدت بسعر االكتتاب

  
  العموالت والمصاريف 

  
عاباً يتم تحديدها بناء على إجمالي قيمة التعهد بالتغطية كما تدفع الشركة الرسوم تدفع الشركة لمتعهدي التغطية أت

   .المتعلقة بعملية االكتتاب لمتعهدي التغطية) المعقولة(والمصاريف 



 ٧٦

  :شروط وتعليمات االكتتاب -١٣
  

ـ                 وذج طلـب   يجب على جميع المساهمين المكتتبين قراءة تعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل اسـتكمال تعبئـة نم
 أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول والموافقة علـى شـروط وتعليمـات                 ثاالكتتاب، حي 

 .االكتتاب المذكورة
  

  :إجراءات االكتتاب بأسهم حقوق األولوية وتقديم طلبات االكتتاب ١-١٣
  

  سـمنت خاصـة بـشركة اإل     مليون سهم عادي تمثل حقوق األولوية ال       ١٠سوف يتم بموجب هذا االكتتاب طرح       
يوم انعقـاد الجمعيـة   تداول المقيدين في سجالت الشركة حتى نهاية       ن  مساهميالعربية ليتم االكتتاب فيها من قبل ال      

  . )تاريخ األحقية(  م٤/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٨  الثالثاء يومتي عقدتالعامة غير العادية ال
  
لـه   من األسهم التي كان يملكها حتى تاريخ األحقية، كما يحق            %١٦,٦٧ي  توازيحق للمساهم أن يكتتب بنسبة      وس

من االكتتاب  يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع األسهم المتبقية          وس .قل من أحقيته  أأكثر أو   في  أن يكتتب   
 وبنـك   رياض، بنك ال  هي المستلمةالبنوك   .تهمفوق حق أولوي  في عدد من األسهم ي    على حملة األسهم الذين اكتتبوا      

 الصادرة بالمملكة العربية    الصحف المحلية عدد من   نشر المزيد من التفاصيل في      ي ف  وسو  األهلي، وبنك الراجحي  
  .السعودية

  
 خالل فترة  الدوامتاوقأ في جميع أنحاء المملكة في ةك المستلمويمكن تقديم نماذج طلبات االكتتاب لدى فروع البن

 أو في حال عدم دقة بختمهالمستلمة البنوك كتتاب الغياً في حال عدم قيام ، ويعتبر نموذج طلب االاالكتتاب
البنوك وعندما يقوم المكتتب بتوقيع نموذج االكتتاب ويتم قبول النموذج في . المعلومات المقدمة من قبل المكتتب

 عن طريق  أيضاكتتابويمكن اال . وبين المكتتباإلسمنت العربية فإنه يعد اتفاقاً ملزماً بين شركة المستلمة،
 التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين للبنوك المستلمةاإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة 
 يكون للمكتتب حساب لدى البنوك المستلمة، و) ١ (:سبق أن إكتتبوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن

  . حديثاًاهجرأ  آخر اكتتابت على المعلومات والبيانات الخاصة بالمكتتب منذأال تكون قد طرأت أي تغيرا) ٢(
 
 

 ويكـون المبلـغ     يجب على المكتتب أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب فيها،              
 الواحد  اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب فيها في سعر السهم                

يجب أن يتم تقديم نماذج طلبات االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة األحوال             رياالً سعودياً للسهم الواحد، و     ٥٠البالغ  
وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن مكتتب، يجب على الوكيل أن           . المدنية، أو دفتر العائلة، وإجمالي مبلغ االكتتاب      

ب، وأن يرفق أصل وصورة وكالة االكتتاب سارية المفعول، ويقـوم           يكتب اسمه ويوقع على نموذج طلب االكتتا      
  . بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول إلى المكتتبةك المستلموالموظف المسؤول في البن

 
 رياالً سعودياً لكـل  ٥٠ويقر كل مكتتب بموافقته على عدد األسهم المكتتب فيها مضروبة في سعر االكتتاب البالغ          

بر كل مكتتب أنه قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تمت الموافقة على اكتتابه فيه عالوة على األسهم                   ويعت. سهم
للبنـوك  تقديم المكتتب لنموذج طلـب االكتتـاب    ) ١: (األخرى التي يمتلكها في الشركة عند تحقق الشروط التالية        

تقـديم  ) ٣(، و للبنوك المستلمة الكتتاب فيها كاملة    دفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب ا       ) ٢(،  المستلمة
  . إلشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهمالبنوك المستلمة 

 
 من حساب المكتتب نفـسه أو عـن طريـق           خصماًالمستلمة  البنوك  تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب فيها بفروع        

  .شيكات مصدقة مسحوب على أحد البنوك المحلية
  



 ٧٧

 العربية أن ترفض نموذج طلب االكتتاب بشكل كامل أو جزئي إذا لم يتوافق الطلـب مـع                  سمنتيحق لشركة اإل  
لم تزد هذه األسهم عـن األسـهم التـي     متطلبات االكتتاب، وعلى المكتتب أن يقبل بعدد األسهم المخصصة له ما 

  .اكتتب بها
  

 :إقرارات المكتتبين ٢-١٣
 

  :اب فإن المكتتب يقر بما يليبتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتت
  

  . الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضح في طلب االكتتاب-١
 . أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وكافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها-٢
 تم اكتتابه فـي      يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناًء على ذلك             -٣

 .األسهم المذكورة
 ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها عن أي ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتـواء                   -٤

نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومـات جوهريـة                 
 .ب في حال إضافتها إلى النشرةتؤثر بشكل مباشر على قبول المساهم المكتتب باالكتتا

الحق في رفـض      العربية سمنتاإللشركة   أنه لم يسبق له التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار، و            -٥
 .كافة هذه الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب

ـ               -٦ واردة  يعلن قبوله لألسهم المخصصة له بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب ال
 .في الطلب وفي نشرة اإلصدار

  .للبنوك المستلمة عدم إلغاء أو تعديل نموذج الطلب بعد تقديمه -٧
 
 :التخصيص واالسترداد ٣-١٣
 

سوف يتم تخصيص حقوق األولوية للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة في تاريخ األحقية ممن يستوفون شروط               
، وفي حال عـدم اكتتـاب       )الموضح في هذا القسم من النشرة     على نحو   (وإجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح      

وفي حال   .لتناسبمبدأ النسبة وا  بعض المساهمين في أسهم األحقية فسوف يتم تخصيص األسهم المتبقية بناًء على             
  . غير المكتتب فيهااألسهمعدم االكتتاب في كامل زيادة رأس المال، سوف يقوم متعهد تغطية االكتتاب بتغطية 

 
. م١٤/١/٢٠٠٨هــ الموافـق     ٥/١/١٤٢٩عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقـصاه         المتوقع انتهاء   من  

 العربية في الصحف المحلية بالمملكة العربية السعودية إلبالغ المكتتبين بما ورد أعـاله              سمنتوستعلن شركة اإل  
  . لبدء تنفيذ إجراءات رد الفائضللبنوك المستلمةوإعطاء تعليمات 

  
 إشعارات إلى المساهمين المكتتبين لديه يفيدهم فيها بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم             لبنوك المستلمة   ارسل  تس

وسترد المبالغ الفائضة بالكامل دون أية رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلـك             . والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها لهم     
 الـذي  البنوك المستلمة ع و على المكتتبين االتصال بفرويجب. البنوك المستلمة بقيدها في حسابات المكتتبين لدى     

  .تم تقديم نموذج طلب االكتتاب لديه للحصول على أية معلومات إضافية
  

 : بنود متفرقة ٤-١٣
  
للمكتتبين وخلفـائهم وورثـتهم      اًنموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزم         عد  ي

  .والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثةولمنفعة أطرافه وخلفائهم 
  



 ٧٨

 حقوق أو   ةالطلب أو عن أي   نموذج  التنازل عن   عدم  يشترط  النشرة،  فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه          و
الحصول  دون في الصفحة د،هـ، م أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليه،مصالح أو التزامات ناشئة عنه

  .على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر
  

  :التواريخ الرئيسية لالكتتاب ٥-١٣
  

   الجدول الزمني التقريبي لعملية االكتتاب ٣٨ شكل رقم
 التاريخ تحديد مواعيد االكتتاب

 فترة االكتتاب
 إلى م٢٩/١٢/٢٠٠٧هـ الموافق ١٢/١٤٢٨ /١٩ من تاريخ

 م٧/١/٢٠٠٨هـ الموافق  ٢٨/١٢/١٤٢٨تاريخ 

 م٧/١/٢٠٠٨الموافق هـ ٢٨/١٢/١٤٢٨تاريخ  الموعد النهائي لتقديم طلبات االكتتاب والسداد

 رد مبالغ  واإلشعار عن التخصيص النهائي لألسهم
 االكتتاب الفائضة

  م١٤/١/٢٠٠٨هـ الموافق ٥/١/١٤٢٩تاريخ 

داول تخ في الصحف المحلية وعبر موقع سيتم اإلعالن عن التاري  رد مبالغ كسور األسهم
   www.tadawul.com.saت اإللكتروني على اإلنترن

 تاريخ بدء تداول األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات " تداول"يتم إعالنه من قبل 

  .العالقة
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  وصف األسهم -١٤
 :األسهم العادية ١-١٤

  
ريال سعـودي مقسم على    ) ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠(في الوقت الحالي    يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل        

  .ريال سعودي) ١٠ (عشرةسهماً عادياً، القيمة االسمية للسهم ) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(ستين مليون 
  

وينص النظام األساسي للشركة على أنه ال يمكن إصدار أي من أسهم رأس مال الشركة بمبالغ أقل مـن قيمتهـا                     
ار أسهم بمبلغ أكبر من القيمة االسمية وفي مثل هذه الحالة سيضاف الفـرق إلـى        االسمية، ولكن من الممكن إصد    

االحتياطي النظامي المطلوب، أو يسجل في بند آخر يسمى عالوة اإلصدار حتى في حال الوصـول إلـى الحـد                    
  .األقصى لالحتياطي النظامي المذكور

  

لمدرجة ضمن تداول ويعتبر نقل الملكية خالف ذلك        يخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشركات ا         
  .الغياً

  

  .جميع أسهم الشركة تحمل حقوقاً وواجبات متساويةوأن ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن تجزئة أسهم الشركة، 
  

  : حقوق حاملي األسهم العادية ٢-١٤
  

  : إن أي سهم عادي مدفوع بالكامل، يعطي لحامله الحق في اآلتي
  

  )أي األرباح المعلنة للتوزيع(اح األسهم الحصول على أرب 
 الحصول على نصيب من الموجودات في حال تصفية الشركة 
 سهماً  ٢٠الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة لمن يحمل عدد             

 أو أكثر والتصويت في الموضوعات المقترحة حسب النظام األساسي للشركة
 ) موافقة الشركة أو المساهمين اآلخرينبدون(نقل ملكية األسهم  
 التصويت على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة 
 رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة الشركة 
 االعتراض على صالحية القرارات التي يجيزها اجتماع الجمعية العامة للمساهمين  

  
  :الزيادة في أسهم رأس المال ٣-١٤

  

أس مال الشركة بموجب قرار تجيزه الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بشرط أن يكـون               يمكن زيادة ر  
كما يجـب أن    . رأس مال الشركة األساسي المساهم به قد دفع بالكامل، وبشرط موافقة الجهات الرسمية المختصة             

  .مال الشركة المساهم بهيحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التي بموجبها تتم زيادة رأس 
  

ويكون للمساهمين األصليين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية، وتـوزع تلـك األسـهم الجديـدة علـى                   
المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحـصلون                  

دة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الـذين طلبـوا             عليه عدد ما طلبوه من األسهم الجدي      
االكتتاب في أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه مـن                     

  . األسهم الجديدة
  



 ٨٠

  : تخفيض أسهم رأس مال الشركة ٤-١٤
  

ه يمكن تخفيض رأس مال الشركة بموجب قرار يتخذ في جمعية عمومية            طبقاً ألحكام النظام األساسي للشركة، فإن     
  :غير عادية لمساهمي الشركة فقط في الحاالت التالية

  
 تخطي رأس مال الشركة المساهم به احتياجات الشركة  
 تعرض الشركة إلى خسائر 

 
 

  :  الجمعية العامة للمساهمين ٥-١٤
  

 للجمعية العامة غير العادية، على أن تكـون للجمعيـة العامـة             ينص النظام األساسي، وفيما عدا المسائل الموكلة      
وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل فـي          . العادية كافة الصالحيات حول المسائل المتعلقة بالشركة      

مـا دعـت    السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية كل               
  .  الحاجة إلى ذلك

  
وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، وتختص               
كذلك بالموافقة على زيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة فـي                    

ة في شركة أو مؤسسة أخرى، وفضالً عن ذلك يكون لها أن تصدر القرارات في األمور                نظامها أو بإدماج الشرك   
  .الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

  
  :حقوق وعملية التصويت ٦-١٤

  
وينص النظـام   . شرة أسهم عادية  يحتسب التصويت في الجمعية العامة للمساهمين على أساس صوت واحد لكل ع           

  .األساسي للشركة على استبعاد أصوات أعضاء مجلس اإلدارة في القرارات المتعلقة بإعفائهم من المسؤولية
  

. وتتخذ القرارات عادة بتصويت أغلبية أسهم الشركة الصادرة الحاضرة والممثلة في اجتماع جمعيـة المـساهمين               
جمعية العامة غير العادية تتطلب تصويت ثلثـي أسـهم الـشركة الـصادرة              ولكن القرارات التي تتخذ بواسطة ال     

كذلك يجب الحصول على تصويت ثالثة أرباع رأس مال الشركة الحاضر والممثل فـي              . الحاضرة والممثلة فيها  
  :غير العادية للموافقة على التاليالعامة الجمعية 

  
 لتي ال يجوز تعديلها طبقاً للنظام أي تغيير في النظام األساسي للشركة باستثناء المواد ا 
   زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المساهم به 
 تمديد فترة الشركة 
 تصفية الشركة قبل انتهاء مدتها 
 اندماج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى 



 ٨١

  : النصاب القانوني ٧-١٤
  

مساهمون أو وكالء عنهم يمتلكون     العادية مكتمالً إذا حضر     العامة  يعتبر النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية       
عاديـة  عامـة   وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تجب الدعوة النعقاد جمعيـة           . من أسهم رأس مال الشركة    % ٥٠

ويعتبـر  . العاديةالعامة  يوماً من تاريخ تأجيل الجمعية      ) ٣٠(خالل ثالثين   ) حسب النظام األساسي للشركة   (أخرى  
  .ان عدد األسهم الممثلة فيهاالجتماع الثاني صحيحاً أياً ك

  
غير العادية مكتمالً إذا حضر مساهمون أو وكـالء عـنهم           العامة  يعتبر النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية       

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تجب الدعوة النعقاد جمعية         . من أسهم رأس مال الشركة    % ٥٠يمتلكون أكثر من    
العامة يوماً من تاريخ تأجيل الجمعية      ) ٣٠(خالل ثالثين   ) نظام األساسي للشركة  حسب ال (عامة غير عادية أخرى     

غير العادية المؤجلة مكتمالً عند حضور وتمثيل       العامة  ويكون النصاب القانوني النعقاد هذه الجمعية       . غير العادية 
  .على األقل من رأس مال الشركة المساهم به% ٢٥مساهمين يملكون 

 
  :ركةاإلخطارات والمشا ٨-١٤

  
في المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، وأنه         العامة  ينص النظام األساسي للشركة على أن تعقد الجمعية         

، ويمكن أن ينوب عنه مـساهم       العامةسهماً على األقل أن يحضر الجمعية       ) ٢٠(يحق ألي مساهم يحمل عشرين      
من غير أعضاء مجلـس إدارة الـشركة أو مـوظفي           على أن يكون الوكيل     (آخر بتوكيل كتابي لحضور الجمعية      

  ).الشركة
  

العادية مرة واحدة على األقل في السنة خالل الـستة          العامة  وينص النظام األساسي للشركة على أن تعقد الجمعية         
أخرى كلما تطلب األمـر     عامة  شهور األولى التي تلي نهاية السنة المالية للشركة، ويمكن الدعوة النعقاد جمعيات             

  .لكذ
  

وينص النظـام   . لالنعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك     العامة  ويمكن لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بدعوة الجمعيات         
األساسي للشركة على أن مجلس إدارة الشركة عليه أن يدعو النعقاد جمعية عامة إذا طلب مدقق حسابات الشركة                  

  . من رأس مال الشركة) %٥(ذلك أو مساهمون يمثلون ما ال يقل عن خمسة بالمائة 
  

في الصحيفة الرسمية وفي صحيفة يومية توزع في المدينـة التـي            العامة  ويجب أن تنشر الدعوة النعقاد الجمعية       
. العامـة يوماً على األقل من تاريخ انعقـاد الجمعيـة   ) ٢٥(يوجد بها المقر الرئيسي للشركة قبل خمسة وعشرين   

 بتوجيه الـدعوة فـي      يكتفيوإذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه       . تماعويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال االج      
ويجب إرسال نـسخة مـن الـدعوة        . التاريخ المذكور عن طريق خطابات مسجلة ترسل على عناوين المساهمين         

  .وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة المحددة للنشر
  

المساهمين الحاضرين في سجل يثبت فيه حضورهم، وما إذا كانوا وكـالء، وبعـض المعلومـات                تسجل أسماء   
األخرى الخاصة بالمساهمين كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة، ويحق ألي طرف يرغب فـي                 

  .ذلك مراجعة هذا البيان
  

أن يوجه أسئلة في هـذا الـصدد إلـى          مناقشة جدول األعمال، و   العامة  كما يحق ألي مساهم حاضر في الجمعية        
ويتطلب النظام األساسي للشركة من أعضاء مجلس إدارة الشركة         . أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدقق الحسابات     

وإذا رأى . ومدقق الحسابات الرد على أسئلة المساهمين إلى الحد الذي ال يؤثر فيه هذا الرد على مصالح الـشركة            
  .التي يكون قرارها في هذا الشأن نافذاًعامة ير مقنع احتكم إلى الجمعية الالمساهم أن الرد على سؤاله غ
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 : إجراءات الجمعية العامة ٩-١٤
  

اجتماعـات  ) أو من ينوب في حـال غيابـه       (ينص النظام األساسي للشركة على أن يترأس رئيس مجلس اإلدارة           
ويجـب أن يتـضمن     . ات المساهمين ويجب أن يعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع ومحصياً ألصو       . الجمعية العامة 

اجتماع الجمعية العامة في المحضر معلومات تشتمل على أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين، وعدد األسـهم               
التي يحملها المساهمين أصالة أو وكالة، وعدد األصوات المخصصة لهم، والقرارات التي تمت الموافقة عليها أو                

ويجب أن يحفظ المحضر    . ة، وملخص وافي للمناقشات التي جرت في االجتماع       تم رفضها من قبل الجمعية العام     
  .في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والسكرتير ومحصي األصوات

  
  :أرباح األسهم ١٠-١٤

  
يسمح نظام الشركات في المملكة العربية السعودية للشركة بدفع أرباح لمساهميها، فقط من األربـاح الـصافية أو                  

 وبعـد   معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربيـة الـسعودية           تم احتسابها حسب   األرباح المدورة التي  
 النظام األساسي للشركة على أنه، وبعد خصم المـصاريف العموميـة            وبنص. تجنيب االحتياطي النظامي وغيره   

  :وتكاليف الشركة األخرى، يتم توزيع األرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالي
من صافي أرباح الشركة لتكوين االحتياطات النظامية المطلوبـة حـسب نظـام             % ١٠تجنيب   .١

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنهـاء هـذا التجنيـب متـى بلـغ                . الشركات السعودي 
  .االحتياطي النظامي نصف رأس مال الشركة المساهم به

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٢
من الباقي بعد ذلك من األرباح لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبمـا         % ١٠يخصص نسبة قدرها     .٣

 .يتعارض مع التعليمات والنظم سارية المفعول ال
يجوز للجمعية العامة بناًء على توصية المجلس تجنيب كذلك نسبة من األرباح الصافية لتكـوين                .٤

 .  لألغراض التي تحددها الجمعية يخصصاتفاقي احتياطي
 أخرى  احتياطياتوللجمعية العامة عند تحديد نصيب السهم من األرباح الصافية أن تقرر تكوين              .٥

بالقدر الذي يحقق الرخاء للشركة أو بالقدر الذي يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكـان علـى                 
 المساهمين

زيع جزء من الباقي بعد ذلك على المـساهمين         تقرر الجمعية بناًء على توصية مجلس اإلدارة تو        .٦
 .كحصة إضافية من األرباح
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 :حل وتصفية الشركة ١١-١٤
  

ويجوز تمديد المدة بقرار تتخذه الجمعيـة       . مدة الشركة تسع وتسعون عاماً ميالدياً تبدأ من تاريخ التأسيس الشركة          
  .العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل

  
مدة الشركة أو في حال حلها قبل مدتها يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر طريقة وعند انتهاء 

ومع . ويجب أن تعين مصفياً واحداً أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم. التصفية بناًء على توصية مجلس اإلدارة
تمرار في إدارة الشركة إلى أن يتم أن سلطات مجلس اإلدارة تتوقف عند انقضاء الشركة إال أنه على المجلس االس

  .تعيين مصفي لها، وإلى الحد الذي ال تتعارض فيها مهامه مع مهام المصفي المعين
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  ملخص النظام األساسي للشركة  -١٥
  

هـ بين مالكي األسهم ١٢/٥/١٣٧٤ وتاريخ ٧٣١تأسست طبقاً ألحكام المرسوم الملكي رقم : تأسيس الشركة
   . ألحكام هذا النظام واألنظمة األخرى السارية في المملكة العربية السعوديةشركة مساهمة سعودية طبقاً

  
  . العربيةسمنتاإلشركة  :أسم الشركة 

  
 ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية سمنتغرض الشركة هو إنتاج اإل :أغراض الشركة

وابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية  ومواد البناء وتسمنت باإلواالتجار. السعودية وخارجها
والشركة في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي . وخارجها
  .  األخرى في حدود ما تقرره األنظمة الساريةاالتفاقياتنوع من 

  
حة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات           يجوز للشركة أن تكون لها مصل     : واالندماج االشتراك

داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولها أن تتملك األسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها فيهـا          
  .أو تشتريها

  
قله إلـى   ، ويجوز ن  ة يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة جد         : الفروع -مركز الشركة الرئيسي  

أي جهة أخرى داخل المملكة العربية السعودية وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح السارية في المملكـة، كمـا يجـوز                   
للمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها حسبما يتطلبه نشاط           

  .اعاة أحكام األنظمة واللوائح الساريةالشركة أو يكون مفيداً له، وذلك دائماً مع مر
  

لـم تقـرر     وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما    . تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ التأسيس الشركة         :مدة الشركة 
  . مدة الشركةانتهاءالجمعية العادية عكس ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضي سنة واحدة على األقل من 

  
) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(ستمائة مليون ريال سعـودي مقسم إلى ) ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ون رأس مال الشركة  يك:رأس المال

  .عشرة ريال سعودي) ١٠( للسهم الواحد االسميةستين مليون سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة 
  

تعترف الشركة    وقابلة للتداول، ويكون السهم غير قابل للتجزئة، وال        أسمية أسهم الشركة    :إصدار األسهم وتداولها  
م لينوب عنهم في استعمال الحقوق      هحدأشخاص وجب عليهم أن يختاروا أ      عدة   إال بمالك واحد للسهم، فإذا تملكه       

  . الناشئة عن ملكية السهمتااللتزامالين بالتضامن عن ؤوالمختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مس
  

  .يطرأ عليها من تعديالت  بالمملكة العربية السعودية ومايسرى على تداول أسهم الشركة األنظمة واللوائح السارية
  
  
  

 تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يتضمن أسماؤهم وبياناتهم األساسية وعدد األسهم المملوكة لهم             :سجل المساهمين 
ـ           إسمنتبموجب عقد مبرم مع      ة  العربية، ويراعى دائماً بهذا الخصوص األنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربي

  .السعودية
  

 يترتب على االكتتاب في أسهم الشركة وتملكها قبول المـساهم لنظـام الـشركة والتزامـه          : المساهمين التزامات
بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة وفقاً ألحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً أو                   

  .غير موافق على هذه القرارات
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م الشركة عادية ومتساوية ويخول كل سهم مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييـز فـي                   جميع أسه 

  .ملكية موجودات الشركة وفي األرباح الموزعة على الوجه المبين فيما بعد
  

تدفع حصص األرباح المستحقة عن األسهم إلى مالك األسهم المسجل في السجالت الرسمية بنهاية تداول يوم إقرار 
  .صص األرباح من الجمعية العامة مع مراعاة ما تنص عليه األنظمة السارية بالمملكة العربية السعوديةح
  

 مجلس اإلدارة زيادة رأس مـال       اقتراح يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على           :زيادة رأس المال  
إصـدار  - وموافقة الجهات المختصة   تصاديةاالق بعد التثبت من الجدوى      –الشركة المصرح به مرة أو عدة مرات        

 تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنمـا         وإالأسهم جديدة بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله            
  . النظامي للشركةاالحتياطييجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى 

  
 رأس المال ومقدارها وسعر إصدار األسهم ومدى حق المساهمين الحاليين في أولويـة              ويعين القرار طريقة زيادة   

  .االكتتاب في هذه الزيادة، وتسرى جميع األحكام المتعلقة باألسهم األصلية على األسهم الجديدة
  

ـ                   ع قيمـة   وفي حالة زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة تدفع هذه األسهم بالكامل، وإذا تخلف المكتتب عـن دف
األسهم في الموعد المعين لذلك جاز لمجلس اإلدارة، بعد مطالبة المكتتب بكتاب مسجل بأداء المبلغ المستحق عليه                 

خمسة عشر يوماً أن يبيع األسهم، ومع ذلك يجوز للمكتتب المتخلف قبل اليوم المحدد للبيع أن يـدفع                  ) ١٥(خالل  
وتستوفي الشركة من حصيلة البيـع المبـالغ        . التي أنفقتها الشركة  القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات       

المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من                   
  .هم الملغىوتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي للمشتري سهماً جديداً يحمل رقم الس. حصة األرباح المستحقة له
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 مجلس اإلدارة وبعـد موافقـة       اقتراح يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على           :تخفيض رأس المال  
وال يـصدر  . الجهات المختصة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت بخـسائر ال قـدر اهللا                

 التي على الـشركة وأثـر       تااللتزاماسباب الموجبة له وعن     القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األ        
  . ويبين القرار طريقة التخفيضتااللتزاماالتخفيض في هذه 

  
إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضـاتهم عليـه                   

ومية المتداولة في المدينة التـي يوجـد بهـا المركـز          الصحف الي  حدىبإخالل ستين يوماً من تاريخ نشر القرار        
م وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي             هحدالرئيسي للشركة، فإذا اعترض أ    

  .إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً
  

جلس اإلدارة أن تقرر إصدار سندات وفقاً لنظام الشركات ويوضح في هذا            للجمعية العامة وبناء على توصية من م      
  .القرار قيمة السندات وشروط إصدارها

  
 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية من بـين                 :مجلس اإلدارة 

  .المساهمين لمدة ثالث سنوات
  

 صالحية العضوية ألي منهم وفقاً للـنظم        بانتهاء مدته أو    بانتهاءة أعضاء المجلس     تنتهي عضوي  : العضوية انتهاء
  .والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية

  
ويعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقيالً إذا غاب دون عذر مشروع ومقبول لدى مجلس اإلدارة عن حضور ثـالث                  

وفي كال الحالتين على مجلس اإلدارة أن يخطـر العـضو           ,  السنة جلسات متتالية أو أكثر من أربع جلسات خالل       
 العضو مستقيالً بعد مرور شهر على إخطاره إذا لم يقدم ما يثبت عـذره               اعتبارويتم  . الغائب بمضمون هذه المادة   

  .المشروع عن الغياب
  

لـى أن يعـرض هـذا        المركز الشاغر بالتعيين، ع    بملءإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة يقوم المجلس          
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويتسلم األعضاء المعينون على , التعيين على الجمعية العامة العادية التالية إلقراره 
  ,الوجه المبين في الفقرة السابقة أعمالهم في الحال

  
، ويـرأس   داالنعقـا  يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويكون له حق دعـوة المجلـس إلـى                 :رئيس المجلس 

 الشركة أمام السلطات وأمام القضاء وأمـام        يفوضه الجمعية العامة، ويمثل رئيس مجلس اإلدارة أو من          اجتماعات
الجهات األخرى ويقوم بكافة المهام التي يعهد بها إليه المجلس والنظام األساسي للشركة وكذلك األنظمة الـسارية                 

  . بالمملكة العربية السعودية
  

جوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم بكافة صالحيات الرئيس في حالة غيابة                ي: نائب الرئيس 
  .كما يقوم بأي مهام أخرى يعهد إليه بها من قبل المجلس

  
 من  يعين عضواً منتدباً ويجوز للمجلس أيضاً أن        أعضائه يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين         :العضو المنتدب 

  . الغير مديراً عاماً للشركةبين أعضاءه أو من
  

  .ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب والمدير العام ومكافأتها
  

  . ومكافأتهاختصاصاته يعين مجلس اإلدارة سكرتيراً ويحدد :السكرتير
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 يملك حق التوقيع عن الشركة بإنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وكل عضو ينتدبه                :التوقيع عن الشركة  
  .مجلس لهذا الغرض كل في حدود صالحياته المخولة إليه وبموجب تفويض من مجلس اإلدارةال
  

 أن يكون مالكا ألسهم ال تقل قيمتها عن عشرة آالف ريال، أن ال يكون قد صـدر                 :شروط عضوية مجلس اإلدارة   
  .في حقه حكم يمس الشرف واألمانة، أن يكون كامل األهلية شرعاً

  
جب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الـشركة ال             ي :أسهم ضمان العضوية  

وتودع هذه األسهم خالل الثالثين يوماً التالية لتعيين العضو بأحد البنوك التـي             . تقل قيمتها عن عشرة آالف ريال     
  .يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض

  
 أن يكون لعضو المجلس أية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشـرة فـي               يجوز ال: اإلفصاح عن المصالح الشخصية   

ويستثنى من ذلك   . األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة              
األعمال التي تتم بطريقة المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل وعلى العـضو          

يبلغ المجلس بما له مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هـذا التبليـغ فـي                    أن  
  .يجوز للعضو ذي مصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشأن محضر االجتماع وال

  
لعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس       باإلعمال وا  انعقادهايبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العمومية العامة عند         

  .مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
  
يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من                    ال

 وإال كان للشركة أن تطالبه بـالتعويض أو أن  ولهتزاشأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط التي           
  . الخاص قد أجريت لحسابهالحسابهتعتبر العمليات التي باشرها 

  
يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألي عضو من أعضاء المجلس أو أن تـضمن أي قـرض                      كما ال 

  .يعقده عضو مجلس مع غيره
  
يذيع إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى غيرهم           يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس أن         ال

  .ما وقف عليه من أسرار الشركة بسب مباشرته إلدارتها
  

 مجلس اإلدارة كلما دعت المصلحة إلـى انعقـاده      اجتماعات تعقد   :لالنعقادالدعوة  .  أ – مجلس اإلدارة    اجتماعات
  . من أعضاء مجلس اإلدارةاثنينء على طلب بناء على دعوة الرئيس أو نائب الرئيس أو بنا

  
  ويجب أن يعقد مجلس اإلدارة أربع جلسات على األقل خالل السنة المالية الواحدة

  
  . ينعقد المجلس بمركز الشركة كما يجوز أن يعقد خارج مركز الشركة:االنعقادمكان . ب
  
ولعضو .  إذا حضره خمسة أعضاء على األقل       المجلس صحيحاً إال   اجتماعيكون    ال :واإلنابةالنصاب القانوني   . ج

  .مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زمالئه في المجلس
  

 تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين والممثلـين وإذا تـساوت               :قرارات المجلس 
  ,املمجلس أو نائبه أو من يقوم مقامهاألصوات رجح الرأي الذي منه رئيس ا
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تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس أو نائبه والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في                
  . تالاجتماعسجل خاص يوقعه أعضاء المجلس والسكرتير في أول 

  
 بدون اإلخالل بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسـع الـسلطات              :سلطات مجلس اإلدارة  

دارة أعمال الشركة واإلشراف على شئونها وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة إل
وللمجلـس أن   . األعمال والتصرفات التي يكون للشركة إجراؤها بموجب النظام األساسي للشركة أو بغير ذلـك             

  .مهيشكل لجنة من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مها
  

ويجوز لمجلس اإلدارة أو من يفوضه أن يشتري العقارات ويبيعها ويرهنها في سبيل تحقيق أغراض الشركة وأن                 
 واالمتيازات وأن يعقـد     واالتفاقاتيتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات األخرى كما يكون له أن يبرم كافة العقود              

لغير وأن يبرئ مدينها، ولمجلس اإلدارة السلطة في عقد         الصلح ويقبل التحكيم وأن يتنازل عن حقوق الشركة لدى ا         
  .القروض التجارية آلجال ال تزيد عن خمس سنوات

  
 أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمـال                 اختصاصهكما يكون له في حدود      
  .معينه لصالح الشركة

  
  .اختصاصاتهرة في حدود وتلتزم الشركة باألعمال التي يجريها مجلس اإلدا

  
 والتعليمات الرسمية الصادرة فـي هـذا        تللقرارا تكون مكافأة مجلس اإلدارة وفقاً       :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   

 المجلـس   اجتماعـات الشأن كما تدفع الشركة إلى األعضاء كل النفقات الفعلية التي تحملوها في سبيل حـضور                
  .ت السفر واإلقامةواللجان المنبثقة عنها بما فيها مصروفا

  
يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي مقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعـضاء             
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ومكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايـا، كمـا                  

 إداريين أو ما قبضوه نظيـر       أوضاء المجلس بوصفهم موظفين     يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه من أع        
  .استشاريةأعمال فنية أو إدارية أو 

  
 إال  انعقادهـا يجوز    الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وال         :مكان عقد الجمعيات العامة   

  .في مدينة جدة
  

، ويمكن أن   العامة سهماً على األقل أن يحضر الجمعية        )٢٠( لكل مساهم يحمل عشرين      :حضور الجمعيات العامة  
على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة (ينوب عنه مساهم آخر بتوكيل كتابي لحضور الجمعية 

  ).أو موظفي الشركة
  

 مع بيان عدد     الجمعية قائمة بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين      انعقاد يحرر عند    :إجراءات الجمعيات العامة  
األسهم التي في حيازتهم سواء باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها، ويحـق لكـل ذي مـصلحة                   

  .اإلطالع على هذه القائمة
  

يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس أو العضو الذي يقوم مؤقتاً بأعمال الرئيس، ويعـين                  
  .واثنين من المساهمين الحاضرين لجمع األصوات لالجتماعالرئيس سكرتير 
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تدون مداوالت الجمعية العامة في محاضر تقيد في سجل خاص وترفق بالمحضر القائمة المذكورة سابقاً ويوقـع                 
المحضر والقائمة رئيس الجمعية العامة والسكرتير وواحد على األقل من عضوي فرز األصوات وكـذلك ترفـق                 

  .لالجتماعالصحف المثبتة لحصول الدعوة بالمحضر أعداد وتواريخ 
  

 أمام القضاء أو غيره بتقديم صورة المحاضـر المـذكورة أو مـستخرجاتها              العامة الجمعيةيكون إثبات مداوالت    
  .مصدقاً عليها من رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس ومطابقتها لألصل

  
 فـي   االشتراك اإلدارةيجوز ألعضاء مجلس      يكون لكل مساهم صوت واحد لكل عشرة أسهم، وال         :حق التصويت 

يجوز ألي عـضو   وفي كل األحوال ال.  ذمتهم عن مدة إدارتهم    بإبراءالتصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق       
  .من أعضاء المجلس المشاركة في التصويت على قرارات تتعلق به

  
س اإلدارة كل سنة خالل الستة شـهور التاليـة     تعقد الجمعية العادية بدعوة من مجل      :دعوة الجمعية العامة العادية   

  .لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعالن الدعوة لالجتماع
  

  . كلما رأى ذلك ضرورياًلالجتماعولمجلس اإلدارة دعوة جمعية عادية أخرى 
  

%) ٥( الحسابات أو عدد المـساهمين يمثـل          إذا طلب ذلك مراجع    لالنعقادويجب على المجلس أن يدعو الجمعية       
  .خمسة في المائة من رأس المال على األقل

  
تكون الدعوة لحضور الجمعية العامة بواسطة إعالن ينشر في صحيفة يومية توزع في البلد الذي يوجد فيه المركز 

  . بخمسة وعشرين يوماً على األقللالنعقادالرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد 
  

 توجيه الدعوة إلى المساهمين في الموعد المذكور بخطابات مسجلة، وتشتمل الدعوة على جـدول أعمـال                 ويجوز
الجمعية، وترسل نسخة من اإلعالن مع جدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل                

  .الموعد المعلن عنه
  

ور التي تختص بها الجمعية العامة تختص الجمعية العامة العادية           فيما عدا األم   : الجمعية العامة العادية   اختصاص
بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتجتمع على األخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المـالي                
وتقرير مراجع الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب األرباح والخسائر ولتحديد حـصص               

 أعضاء مجلس اإلدارة،    والنتخاب مراجع الحسابات وتحديد مكافأته      والنتخابرباح التي توزع على المساهمين      األ
  .وكذلك التصديق على أي مقترحات أخرى تعرض عليها من قبل مجلس اإلدارة

  
  .يجوز للجمعية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول األعمال المبين في إعالن الدعوة وال
  
 الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نـصف           اجتماع يكون   :صاب الجمعية العامة العادية   ن

رأس مال الشركة على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول انعقدت الجمعية العامة بناء على دعوة                   
  . السابقلالجتماعثانية خالل الثالثين يوماً التالية 

  
 تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقـة لألسـهم الممثلـة فـي             :ارات الجمعية العامة العادية   قر

  .االجتماع
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 باستثناءيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة            ال : الجمعية العامة غير العادية    اختصاص
تختص كذلك بالنظر في إطالة مدة الشركة أو تقـصيرها أو حلهـا قبـل    األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، و   

 مدتها ألي سبب أو دمج الشركة في شركة أو منشأة أخرى، وفضالً عن ذلك يكون لها أن تصدر قـرارات                     انتهاء
  . الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرةباختصاصفي األمور المتعلقة 

  
 ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير عادياً صحيحاً إال إذا حضره مـساهمون            :نصاب الجمعية العامة غير العادية    

 األول وجهـت دعـوة إلـى        االجتماعفإذا لم يتوفر هذا النصاب في       . يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل      
عتبر االجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المـساهمين       السابق، وي  لالجتماع ثان خالل الثالثين يوماً التالية       اجتماع

  .يمثل ربع رأس المال على األقل
  

 تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة فـي             :قرارات الجمعية العامة غير العادية    
مدة الشركة أو بحـل الـشركة قبـل          بإطالةاالجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو             

انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صـحيحاً إال إذا                    
  .صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

  
 المدرجة في جدول    توضوعاالم لكل مساهم حق مناقشة      :حق المساهمين في توجيه األسئلة في الجمعيات العامة       

 الجمعيات وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجيب أعـضاء مجلـس                أعمال
اإلدارة ومراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مـصلحة الـشركة للـضرر، وإذا رأى                  

  .لجمعية العامة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً إلى ااحتكمالمساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع 
  

 يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكـة تعينـه                 :تعيين مراجع الحسابات  
  .الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته، ويجوز لها إعادة تعيينه

  
 على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق في  الحسابات حق االطالعراجعلم: سلطة مراجع الحسابات

ت وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يحقق في اوقاألكل 
  .موجودات الشركة والتزاماتها 

  
كينه من الحصول  موقف الشركة من تميتضمن الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا مراجععلى 

على البيانات و اإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا 
  .النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع

  
  .من أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام السنة المالية أبد ت:السنة المالية

  
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ  :السنويةالتقارير 

المذكور كما يعد ميزانية الشركة و حساب األرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن 
لك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذ

بستين يوما على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد 
الجمعية بخمسة وخمسين يوما على األقل، ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخا منها في 

حت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما المركز الرئيسي للشركة ت
على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب 

بات وأن يرسل األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسا
  .صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على األقل

  



 ٩١

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخـرى        :  توزيع األرباح 
  :اآلتي المفروضة شرعاً على الوجه الزكاةبما فيها 

  
من صافي أرباح الشركة لتكوين االحتياطات النظامية المطلوبـة حـسب نظـام             % ١٠تجنيب   .١

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنهـاء هـذا التجنيـب متـى بلـغ                . الشركات السعودي 
  .االحتياطي النظامي نصف رأس مال الشركة المساهم به

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  .٢
من الباقي بعد ذلك من األرباح لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبمـا         % ١٠يخصص نسبة قدرها     .٣

 .يتعارض مع التعليمات والنظم سارية المفعول ال
يجوز للجمعية العامة بناًء على توصية المجلس تجنيب كذلك نسبة من األرباح الصافية لتكـوين                .٤

 .  يخصص لألغراض التي تحددها الجمعيةقياتفا احتياطي
 أخرى  احتياطياتوللجمعية العامة عند تحديد نصيب السهم من األرباح الصافية أن تقرر تكوين              .٥

بالقدر الذي يحقق الرخاء للشركة أو بالقدر الذي يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكـان علـى                 
 المساهمين

دارة توزيع جزء من الباقي بعد ذلك على المـساهمين          تقرر الجمعية بناًء على توصية مجلس اإل       .٦
 .كحصة إضافية من األرباح

  
 تصرف األرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، ويستحق :صرف األرباح

  .المساهم حصته في األرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع
  

لشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة إذا بلغت خسائر ا :الخسائر
من هذا النظام وينشر قرار الجمعية ) ٥( بالمادة لمحددغير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها ا

  .في جميع األحوال في الجريدة الرسمية
  

في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية  وأعند انتهاء مدة  الشركة : تصفية الشركة 
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا واحداً أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي 

مصفي، وتبقى سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين ال
  .ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين

  
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا  :دعوى المسؤولية

  .ما زال قائماكان من شأن الخطأ الذي صدر عنهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها 
  

       .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى
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  :ملخص عن العقود المادية -١٦
 

 : ذات الصلةاألطرافعالقات الشركة والتعامالت مع  ١-١٦
  

م مع شـركة    ٢٠٠٥ يونيو   ١ العربية بالتوقيع على عقد مدته ثالث سنوات ونصف تبدأ في            سمنتقامت شركة اإل  
موجب ضمانات بنكية، والتي يرأسها المهندس يحيى محمد بن الدن وهو عـضو بمجلـس إدارة                محمد بن الدن ب   

 البورتالندي العادي بالكميات الموضـحة      سمنت الشراء على بيع منتجات اإل     اتفاقيةتشير  .  العربية سمنتشركة اإل 
   .في الجدول التالي

  
 الكمية بالطن سمنتنوع اإل السنة

 ٢٤٥,٠٠٠  العادي البورتالنديسمنتاإل م٢٠٠٥

 ٤٩٦,٠٠٠  البورتالندي العادي سمنتاإل م٢٠٠٦

 ٥٧٠,٠٠٠  البورتالندي العادي سمنتاإل م٢٠٠٧

 ٦٢٤,٠٠٠  البورتالندي العادي سمنتاإل م٢٠٠٨

 
من هذه الكميات في    % ٣٠إلى  % ١٠ فإن شركة محمد بن الدن من الممكن أن تقوم بسحب من             االتفاقيةوفقاً إلى   

  . المقاوم للكبريتتسمناإلهيئة 
 
  :السعر ١-١-١٦

  : إلى شركة محمد بن الدن وفقاً إلى الشروط التاليةسمنت العربية ببيع اإلسمنتستقوم شركة اإل
  

 م٢٠٠٥بتخفيض خمسة ريال سعودي للطن بالمقارنة ألسعار الشركة الرسمية في عام  
رسمية للـشركة مـع     م ستكون وفقاً إلى األسعار ال     ٢٠٠٨م إلى عام    ٢٠٠٦ من عام    سمنتأسعار اإل  

 في  أتفاقفي حالة عدم الوصول إلى      .  من كل سنة   األخير عليه في الربع السنوي      االتفاقتخفيض يتم   
، تلتزم شركة محمد بن الدن بشراء نصف الكميات الموضحة في الجدول أعاله     األخيرالربع السنوي   

 .بتخفيض قدره خمسة ريال سعودي للطن
 



 ٩٣

  المذكرات المتاحة للمعاينة -١٧
  
لمذكرات التالية متاحة لالطالع والمراجعة من قبل المستثمرين في مقر الشركة بطريق الملك عبدالعزيز شـمال                ا

 صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، قبل أسبوع مـن بـدء             ١٠,٠٠شارع حراء بجدة، يومياً من الساعة       
  :تتاباالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الخاصة بالشركة وطوال فترة االك

  
 .النظام األساسي للشركة 
على زيادة رأس مال الـشركة إلـى        ) سيتم إرفاقها بعد الحصول على الموافقة     (موافقة هيئة سوق المالية      

 . مليون ريال سعودي٧٠٠
 البنـوك المـستلمة   خطابات الموافقة من مراجع الحسابات، والمستشار القانوني، والمستشار المـالي، و  

 ةيقيالتسو األبحاث ومستشار
 مليـون ريـال     ٧٠٠ مليون ريال سعودي إلى      ٦٠٠توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من          

 .سعودي
 .م٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤ للشركة عن األعوام لمراجعةالقوائم المالية ا 
 .صورة مصدقة من السجل التجاري للشركة 
 .دي لشركة محمد بن الدن البورتالندي العاسمنت الشراء على بيع منتجات اإلاتفاقيةعقد  
 . عقد الترخيص الصناعي لشركة الخرسانة العربية 
 رخصة الكشف عن خام الحجر الجيري بموقع جبل لبونه من وزارة البترول والثروة المعدنية 
عقد إيجار ألغراض التعدين بمنطقة القطرانه بالمملكة األردنية الهاشمية، وشهادة تسجيل االسم التجاري              

 . باألردننتسملمصنع اإل
 . إتالتشمنتي شركةاتفاقية التعاون مع 
 .قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
  . هولتكاالستشاري في المملكة العربية السعودية والمعدة من قبل سمنتالدراسة السوقية عن سوق اإل 

  
  



 ٩٤

  تقرير المحاسب القانوني -١٨
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